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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perkembangan EVA, REVA, FVA, MVA, dan Return Saham pada 

Perusahaan dengan Saham Blue Chips yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2017. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Economic Value 

Added (EVA), Refined Economic Value Added (REVA), Financial Value Added 

(FVA), Market Value Added (MVA), dan Return Saham pada perusahaan dengan 

saham Blue Chips yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

Data yang dikumpulkan diolah terlebih dahulu dan dianalisis yang dibuat 

berbentuk grafik. 

 

4.1.1 Perkembangan Economic Value Added (EVA) pada Perusahaan 

dengan Saham Blue Chips yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2013-2017. 

EVA merupakan keuntungan operasional setelah pajak dikurangi biaya 

modal yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan memperhatikan 

secara adil harapan-harapan para pemegang saham dan kreditur. Berikut ini 

merupakan formula perhitungan nilai EVA: 

EVA = NOPAT - Capital Charge 

Keterangan:  

NOPAT = EBIT (1-T)  

Capital Charge = Invested Capital x WACC 

Dimana langkah untuk mencari Capital charge adalah sebagai berikut:  

Invested Capital = (Total Utang + Ekuitas) – Hutang Lancar 

WACC = D x rd (1-T) + E x re 

Keterangan: 

D = The Level of Debt Capital 

rd = Cost of Debt 

T = Tax Rate 
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E = The Level of Equity Capital 

re = Cost of Equity 

1. The Level of Debt Capital 

Tingkat Hutang (D) = 
            

                        
 x 100% 

2. Cost of Debt 

Biaya Hutang (rd) = 
           

                           
 x 100% 

2. Tax Rat 

Tingkat pajak (T) = 
           

                         
 x 100% 

3. The Level of Equity Capital 

Tingkat Ekuitas (E) = 
             

                        
 x 100% 

4. Cost of Equity 

Biaya Ekuitas (re) = 
                  

             
 x 100% 

Berikut merupakan perhitungan EVA pada perusahaan Astra Argo Lestari 

(AALI) pada tahun 2013: 

1. NOPAT = 2.501.069.000.000 x 0,733 = 1.833.283.577.000 

2. Capital Charge = 14.214.006.500.000 x 0,124 = 1.762.536.806.000 

3. Invested Capital = (4.695.331.000.000 + 9.894.602.000.000) – 

375.926.500.000 = 14.214.006.500.000 

4. WACC = 0,32% x 0,0053% x (1 – 0,267%) + (0,678% x 0,182%) = 0,124% 

Tingkat Hutang (D) = 
                 

                                   
 x 100% = 0,32% 

Biaya Hutang (rd) = 
             

                 
 x 100% = 0,0053% 

Tingkat pajak (T) = 
               

                 
 x 100% = 0,267% 

Tingkat Ekuitas (E) = 
                 

                                   
 x100% = 0,678% 

Biaya Ekuitas (re) = 
                

                 
 x 100% = 0,182% 

5. EVA = 1.833.283.577.000 - 1.762.536.806.000 = 70.746.771.000 

 

Dengan perhitungan yang sama pada tahun dan perusahaan lain maka 

diperoleh hasil seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.1 

Nilai Economic Value Added (EVA) pada Perusahaan dengan Saham Blue 

Chips yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017 

 Kode 2013 2014 2015 2016 2017 

AALI        70,746,771,000.00       591,376,385,000.00  139,859,945,000.00  344,252,737,000.00  267,138,870,161.00  

ASII  7,864,548,765,396.00    7,286,038,996,000.00  1,219,515,907,000.00  6,380,159,738,000.00  10,380,343,123,536.00  

ASRI      261,042,929,995.00       210,862,049,222.00  156,043,516,750.00  121,008,015,227.00  1,836,284,528,000.00  

BBCA 17,359,089,762,002.00  21,527,822,827,000.00  22,105,275,050,000.00  23,361,602,829,000.00  19,497,563,496,500.00  

BBNI 11,640,267,637,593.00  15,115,776,556,000.00  2,878,237,097,000.00  15,097,507,986,000.00  19,264,673,284,600.00  

BBRI 26,950,488,269,000.00  34,244,764,590,000.00  36,518,446,194,000.00  35,940,480,340,000.00  15,836,285,482,000.00  

BMRI   2,318,734,300,000.00    4,211,034,290,000.00  29,793,637,483,000.00  18,971,030,354,000.00  12,733,805,573,000.00  

CPIN      380,648,717,586.00       379,869,971,657.00  438,442,020,014.00  518,358,475,598.00  15,371,853,817,500.00  

GGRM (3,225,444,947,000.00) (7,994,123,769,000.00) (7,780,293,413,000.00) (4,324,233,219,000.00) (9,751,952,757,100.00) 

HMSP   4,552,220,207,000.00    4,713,570,931,000.00  1,002,553,281,000.00  1,890,151,767,000.00  2,528,463,294,600.00  

ICBP      532,990,967,118.00       690,987,304,777.00  728,811,464,437.00  876,998,725,932.00  1,360,982,782,000.00  

INDF      636,649,590,000.00    1,131,886,605,000.00  945,933,626,000.00  1,115,717,065,000.00  3,776,051,400,000.00  

INTP      507,317,335,000.00       582,657,219,000.00  416,222,673,000.00  420,973,724,000.00  2,012,746,396,400.00  

JSMR      212,600,853,185.00     179,753,964,447.00  332,208,873,820.00  706,291,760,177.00  473,166,714,500.00  

KLBF      477,453,685,928.00  431,117,670,701.00  371,174,824,824.00  370,901,287,378.00  1,020,746,287,400.00  

PGAS   2,341,029,062,000.00  1,701,209,055,000.00  563,889,516,000.00  482,248,902,000.00  1,335,397,899,700.00  

SMGR      955,225,082,000.00  895,207,823,000.00  816,623,676,000.00  862,162,238,000.00  917,778,896,700.00  

TLKM   5,187,856,293,000.00  5,507,703,680,000.00  5,713,208,852,000.00  8,836,868,677,000.00  11,788,989,099,000.00  

UNTR   1,298,382,993,000.00  1,408,335,150,000.00  823,125,772,000.00  1,537,908,953,000.00  3,284,048,290,000.00  

UNVR   3,321,416,545,000.00  3,387,208,276,000.00  3,436,816,300,000.00  3,907,332,645,000.00  4,547,802,999,300.00  

Rata2   4,182,202,842,056.20   4,810,152,978,740.20  4,780,986,632,942.25  5,870,886,150,015.60  5,924,108,473,889.85 

Max 26,950,488,269,000.00 34,244,764,590,000.00 36,518,446,194,000.00 35,940,480,340,000.00 19,497,563,496,500.00 

Min (3,225,444,947,000.0) (7,994,123,769,000.00) (7,780,293,413,000.00) (4,324,233,219,000.00) (9,751,952,757,100.00) 

 Sumber: Pengolahan data 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan perkembangan Economic Value 

Added (EVA) pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017 yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

Pada tahun 2013 adalah nilai EVA terendah dimana rata-rata nilai EVA 

sebesar 4,182,202,842,056.20 dengan EVA tertinggi sebesar 

26,950,488,269,000.00 pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BBRI), artinya 

manajemen perusahaan mampu memberikan nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan. Sedangkan EVA terendah sebesar -3,225,444,947,000.00 pada 
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perusahaan Gudang Garam (GGRM), berarti tidak terjadi proses penambahan 

nilai ekonomis bagi perusahaan, dalam arti laba yang dihasilkan tidak dapat 

memenuhi harapan para kreditor dan pemegang saham perusahaan (investor).  

Pada tahun 2014 rata-rata nilai EVA sebesar  4,810,152,978,740.20 atau 

meningkat sebesar 15,01% dibanding tahun sebelumnya, dengan EVA tertinggi 

sebesar 34,244,764,590,000.00 pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) 

atau meningkat sebesar 27,01% dari tahun sebelumnya, peningkatan tersebut 

terjadi karena bertambahnya laba bersih perusahaan sehingga meningkatkan nilai 

NOPAT, artinya manajemen perusahaan mampu memberikan nilai tambah 

ekonomis bagi perusahaan. Sedangkan nilai EVA terendah sebesar -

7,994,123,769,000.00 pada perusahaan Gudang Garam (GGRM) atau menurun 

sebesar 147,85%, penurunan yang besar tersebut terjadi karena meningkatnya 

capital charge yang tinggi sebesar 76,91% tidak diimbangi dengan peningkatan 

NOPAT yang hanya sebesar 32,40%, sehingga pada perusahaan Gudang Garam 

(GGRM) tidak terjadi penambahan nilai ekonomis perusahaan.  

Pada tahun 2015 rata-rata nilai EVA sebesar 4,780,986,632,942.25 atau 

menurun sebesar 0,61% dari tahun sebelumnya, dengan EVA tertinggi sebesar 

36,518,446,194,000.00 pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) atau 

meningkat sebesar 6,64% dari tahun sebelumnya, peningkatan tersebut terjadi 

karena bertambahnya laba bersih perusahaan sehingga meningkatkan nilai 

NOPAT, artinya manajemen mampu memberikan nilai tambah ekonomis. 

Sedangkan EVA terendah sebesar -7,780,293,413,000.00 pada perusahaan 

Gudang Garam (GGRM) atau meningkat sebesar 2,67%, penurunan tersebut 

terjadi karena penurunan NOPAT sebesar 15,84% lebih tinggi dibandingkan 

dengan penurunan capital charge sebesar 5,84%. Walaupun EVA pada 

perusahaan Gudang Garam mengalami peningkatan namun  EVA tersebut masih 

bernilai negatif sehingga tidak terjadi penambahan nilai ekonomis, dalam arti laba 

yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan para kreditor dan pemegang 

saham perusahaan (investor). 

Pada tahun 2016 rata-rata nilai EVA sebesar  5,870,886,150,015.60 atau 

meningkat sebesar 2,44% dengan EVA tertinggi sebesar 35,940,480,340,000.00 

pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) atau menurun sebesar 1,58%, 
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penurunan tersebut terjadi karena peningkatan NOPAT sebesar 1,23% lebih kecil 

dibandingkan dengan peningkatan capital charge sebesar 11,40%, walaupun 

terjadi penurunan akan tetapi pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) 

tetap memberikan nilai ekonomis bagi kreditor atau pemegang saham perusahaan 

(investor). Selanjutnya EVA terendah sebesar -4,324,233,219,000.00 terdapat 

pada perusahaan Gudang Garam (GGRM) atau meningkat sebesar 44,42%, hal 

tersebut terjadi karena menurunnya nilai capital charge sebesar 22,18%, oleh 

karena itu pada perusahaan Gudang Garam (GGRM) tidak terjadi penambahan 

nilai ekonomis perusahaan .  

Sedangkan pada tahun 2017 adalah nilai EVA tertinggi dimana  rata-rata 

nilai EVA sebesar  5,924,108,473,889.85 atau meningkat sebesar 0,91% dari 

tahun sebelumnya dengan EVA tertinggi sebesar 19,497,563,496,500.00 pada 

perusahaan Bank Central Asia (BBCA) atau menurun sebesar 45,75%, penurunan 

tersebur terjadi karena berkurangnya laba bersih perusahaan sehingga 

menurunkan nilai NOPAT, walaupun demikian pada perusahaan Bank Central 

Asia (BBCA) tetap memberikan nilai tambah ekonomis. Sedangkan EVA 

terendah sebesar -9,751,952,757,100.00 pada perusahaan Gudang Garam 

(GGRM) atau menurun sebesar 125,52%, penurunan tersebut terjadi karena 

peningkatan NOPAT yang hanya 1,8% lebih kecil dibangdingkan dengan 

peningkatan capital charge yang tinggi sebesar 43,37%, oleh karena itu nilai EVA 

yang negatif menunjukkan bahwa pada perusahaan tersebut tidak terjadi 

penambahan nilai ekonomis. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perkembangan EVA ditunjukkan pada 

grafik terlampir, berdasarkan grafik terlampir maka dapat disimpulkan 

perkembangan Economic Value Added (EVA) pada perusahaan dengan saham 

Blue Chips yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 dapat 

dikatakan cukup baik, hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata EVA yang selalu 

mengalami peningkatan selama periode pengamatan kecuali pada tahun 2015 

yang mengalami penurunan, penurunan tersebut diakibatkan karena nilai NOPAT 

pada tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan, namun tidak sebanding 

dengan meningkatnya nilai capital charge yang cukup tinggi. Selama periode 

pengamatan perusahaan Gudang Garam menjadi perusahaan dengan nilai 



80 
 

 
 

perolehan EVA  terendah sedangkan untuk yang tertinggi dimiliki oleh 

perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) hanya pada tahun 2017 perusahaan 

Bank Central Asia (BBCA) yang memiliki nilai EVA tertinggi. Nilai EVA pada 

periode pengamatan selalu bernilai positif, nilai positif tersebut menunjukkan 

perusahaan mampu memberikan nilai tambah ekonomis. 

 

4.1.2 Perkembangan Refined Economic Value Added (REVA) pada 

Perusahaan dengan Saham Blue Chips yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2017. 

REVA merupakan penyempurnaan dari konsep EVA sehingga 

menghasilkan konsep Refined Economic Value Added (REVA). Konsep ini dalam 

perhitungannya memakai komponen seperti dalam perhitungan EVA, namun 

dibedakan dalam memperlakukan modal. EVA memakai nilai buku ekonomis 

(economic book the firm), karena dianggap lebih mencerminkan kekayaan 

pemegang saham daripada nilai buku ekonomis. Dalam REVA, laba operasi 

setelah pajak (NOPAT) dikurangi dengan biaya modal dari nilai pasar modal yang 

diinvestasikan. Berikut ini merupakan formula perhitungan nilai REVA: 

REVA = NOPAT - (WACC x Market Value) 

Keterangan:  

REVA = Refined Economic Value Added 

NOPAT =  EBIT (1-T) 

WACC = D x rd (1-T) + E x re 

1. The Level of Debt Capital 

Tingkat Hutang (D) = 
            

                        
 x 100% 

2. Cost of Debt 

Biaya Hutang (rd) = 
           

                           
 x 100% 

3. Tax Rat 

Tingkat pajak (T) = 
           

                         
 x 100% 

 

4. The Level of Equity Capital 
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Tingkat Ekuitas (E) = 
             

                        
 x 100% 

 

5. Cost of Equity 

Biaya Ekuitas (re) = 
                  

             
 x 100% 

Market Value  = Harga Saham x Jumlah Saham Beredar 

Berikut merupakan perhitungan REVA pada perusahaan Astra Argo 

Lestari (AALI) pada tahun 2013: 

1. NOPAT = 2.501.069.000.000 x 0,733 = 1.833.283.577.000 

2. WACC = 0,32% x 0,0053% x (1 – 0,267%) + (0,678% x 0,182%) = 0,124% 

Tingkat Hutang (D) = 
                 

                                   
 x 100% = 0,32% 

Biaya Hutang (rd) = 
             

                 
 x 100% = 0,0053% 

Tingkat pajak (T) = 
               

                 
 x 100% = 0,267% 

Tingkat Ekuitas (E) = 
                 

                                   
 x100% = 0,678% 

Biaya Ekuitas (re) = 
                

                 
 x 100% = 0,182% 

3. Market Value = 2500 x  1.574.745.000 = 39.526.099.500.000 

4. REVA = 1.833.283.577.000 – (0,00124 x 39.526.099.500.000) = 

1,715,653,904,888.00 
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Dengan perhitungan yang sama pada tahun dan perusahaan lain maka 

diperoleh hasil seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini:  

 

Tabel 4.2 

Nilai Refined Economic Value Added (REVA) pada Perusahaan 

dengan Saham Blue Chips yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2013-2017 

 Kode 2013 2014 2015 2016 2017 

AALI 1,715,653,904,888.00  2,504,284,113,000.00     659,660,045,000.00  2,021,432,563,000.00  3,076,677,750,000.00  

ASII 19,885,465,005,396.00  19,551,665,096,000.00  14,609,599,247,000.00  15,575,774,088,000.00  15,900,336,622,500.00  

ASRI 971,734,920,327.00  1,284,213,955,436.00  745,725,384,310.00  701,222,893,232.00  760,614,914,600.00  

BBCA 20,439,159,090,002.00  25,690,207,123,000.00  26,798,655,648,000.00  28,710,143,295,000.00  29,331,429,335,348.00  

BBNI 15,033,994,870,593.00  19,671,587,228,000.00  17,392,732,029,000.00  22,421,058,253,000.00  25,305,444,115,738.00  

BBRI 32,417,609,669,000.00  42,731,890,493,000.00  46,487,730,029,000.00  47,076,943,045,000.00  46,181,624,032,000.00  

BMRI 31,896,509,126,000.00  38,580,921,650,000.00  39,464,777,809,000.00  23,860,137,002,000.00  20,238,859,876,000.00  

CPIN 2,458,141,901,586.00  1,719,280,336,657.00  1,828,973,970,014.00  2,204,335,666,598.00    2,563,247,585,000.00  

GGRM 5,061,062,651,000.00  6,676,006,800,000.00  7,757,552,500,000.00  7,716,045,200,000.00  7,494,637,692,900.00  

HMSP 10,648,821,840,000.00  9,847,756,810,000.00  10,140,215,900,000.00  12,347,964,960,000.00  13,671,434,975,000.00  

ICBP 2,230,978,058,118.00  2,657,549,224,777.00   3,065,034,828,437.00  3,602,872,029,932.00  4,165,845,449,000.00  

INDF  6,164,532,680,000.00  5,995,123,791,000.00  5,869,216,006,000.00   6,373,052,627,000.00    6,664,718,753,000.00  

INTP    4,873,309,945,000.00  5,103,508,617,000.00   4,228,570,229,000.00  3,799,652,508,000.00    4,058,554,298,000.00  

JSMR 1,312,345,265,105.00    1,378,575,037,615.00  1,479,265,537,085.00  1,918,494,752,107.00  1,443,650,397,500.00  

KLBF 1,878,274,162,839.00  2,008,189,491,178.00  1,978,638,458,288.00  2,257,246,619,842.00  2,421,173,937,600.00  

PGAS 10,431,561,078,000.00   9,361,466,274,000.00    5,504,914,541,000.00  4,087,627,273,000.00    4,794,054,627,700.00  

SMGR 5,227,437,063,000.00  5,424,260,636,000.00    4,459,114,199,000.00  4,499,285,893,000.00  4,667,211,206,700.00  

TLKM 15,487,350,693,000.00  16,056,073,280,000.00  17,193,715,652,000.00  21,048,039,757,000.00  25,253,616,088,000.00  

UNTR    4,828,471,072,000.00  5,219,942,622,000.00     3,477,349,964,000.00    4,983,575,419,000.00  47,279,316,524,000.00  

UNVR 4,575,244,400,000.00  5,029,594,530,000.00  4,976,235,500,000.00  5,400,067,480,000.00    5,272,448,854,300.00  

Rata2    9,880,353,336,314.35  11,324,604,855,433.20   10,905,883,873,806.70  11,030,248,566,235.60  13,527,244,851,744.30 

Max 32,417,609,669,000.00  42,731,890,493,000.00  46,487,730,029,000.00  47,076,943,045,000.00  47,279,316,524,000.00 

Min 971,734,920,327.00 1,284,213,955,436.00    659,660,045,000.00 701,222,893,232.00  760,614,914,600.00  

Sumber: Pengolahan data 
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Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan perkembangan Refined 

Economic Value Added (REVA) pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

Pada tahun 2013 adalah nilai REVA terendah dimana rata-rata nilai REVA 

sebesar 9,880,353,336,314.35 dengan REVA tertinggi sebesar 

32,417,609,669,000.00 pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BBRI), artinya 

manajemen mampu memberikan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. 

Sedangkan REVA terendah sebesar 971,734,920,327.00 pada perusahaan Alam 

Sutera Realty (ASRI), berarti tidak terjadi proses penambahan nilai ekonomis bagi 

perusahaan, dalam arti laba yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan para 

kreditor dan pemeganng saham perusahaan (investor).  

Pada tahun 2014 rata-rata nilai REVA sebesar  11,324,604,855,433.20 atau 

meningkat sebesar 14,62% dengan REVA tertinggi sebesar 

42,731,890,493,000.00  pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) atau 

meningkat sebesar 31,82% dari tahun sebelumnya, peningkatan tersebut terjadi 

karena meningkatnya nilai NOPAT sebesar 31,91%, artinya perusahaan mampu 

memberikan nilai tambah ekonomis bagi kreditor atau pemegang saham 

perusahaan (investor). Sedangkan REVA terendah sebesar 1,284,213,955,436.00 

pada perusahaan Alam Sutera Realty (ASRI) atau meningkat sebesar 32,16%, 

meningkatnya nilai REVA pada perusahaan tersebut dikarenakan nilai NOPAT 

yang meningkat tinggi sebesar 32,24%, meskipun perusahaan tersebut memiliki 

nilai REVA terendah namun perusahaan tetap mampu memberikan nilai tambah 

ekonomis bagi kriditor atau pemegang saham perusahaan (investor).  

Pada tahun 2015 rata-rata nilai REVA sebesar 10,905,883,873,806.70 atau 

menurun sebesar 3,69% dengan REVA tertinggi sebesar 46,487,730,029,000.00 

pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) atau meningkat sebesar 8,79%, 

peningkatan tersebut terjadi karena nilai NOPAT yang meningkat sebesar 8,75% 

lebih besar dibandingkan dengan nilai Market Value yang hanya meningkat 

sebesar 4,40%, artinya perusahaan mampu memberikan nilai tambah ekonomis 

terhadap kreditor atau pemegang saham perusahaan (investor). sedangkan REVA 

terendah sebesar 659,660,045,000.00 pada perusahaan Astra Argo Lestari (AALI) 
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atau menurun sebesar 48,63%, penurunan nilai REVA tersebut diakibatkan karena 

menurunnya nilai NOPAT yang sangat drastis atau sebesar 73,90%, meskipun 

NOPAT menurun namun perusahaan tetap mampu memberikan nilai tambah 

ekonomis bagi kreditor atau pemegang saham perusahaan (investor).  

Pada tahun 2016 rata-rata nilai REVA sebesar   11,030,248,566,235.60 

atau meningkat sebesar 1,14% dengan REVA tertinggi sebesar 

47,076,943,045,000.00 pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) atau 

meningkat sebesar 1,27%, meningkatnya nilai REVA tersebut terjadi karena 

meningkatnya niali NOPAT sebesar 1,23% dan menurunnya nilai WACC sebesar 

11,32%, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan mampu 

memberikan nilai ekonomis terhadap kreditor atau pemegang saham perusahaan. 

Sedangkan REVA terendah sebesar 701,222,893,232.00 pada perusahaan Alam 

Sutera Realty (ASRI) atau meningkat sebesar 6,30%, meningkatnya nilai REVA 

tersebut diakibatkan karena menurunnya nilai market value sebesar 12,5%, akan 

tetapi perusahaan tetap mampu memberikan nilai tambah ekonomis bagi para 

investor karena nilai REVA yang positif.  

Sedangkan pada tahun 2017 adalah nilai REVA tertinggi dimana  rata-rata 

nilai REVA sebesar 13,527,244,851,744.30 atau meningkat sebesar 22,64% dari 

tahun sebelumnya dengan REVA tertinggi sebesar 47,279,316,524,000.00 pada 

perusahaan United Tractors (UNTR) atau meningkat sebesar 0,43%, 

meningkatnya nilai REVA tersebut diakibatkan oleh peningkatan nilai NOPAT 

yang sangat tinggi yaitu sebesar 83,87%, artinya manajemen perusahaan mampu 

memberikan nilai  tambah ekonomis bagi para kreditor atau pemegang saham 

(investor). Sedangkan REVA terendah sebesar 760,614,914,600.00 pada 

perusahaan Alam Sutera Realty (ASRI) atau meningkat sebesar 8,47%, 

peningkatan nilai REVA tersebut terjadi karena peningkatan nilai NOPAT sebesar 

8,56% lebih besar dibandingkan dengan peningkatan nilai market value yang 

hanya sebesar 1,13%. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perkembangan REVA ditunjukkan pada 

grafik terlampir, berdasarkan grafik terlampir maka dapat disimpulkan 

perkembangan Refined Economic Value Added (REVA) pada perusahaan dengan 

saham Blue Chips yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 
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dapat dikatakan cukup baik, hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata REVA yang 

selalu mengalami peningkatan selama periode pengamatan kecuali pada tahun 

2015 yang mengalami penurunan, penurunan tersebut diakibatkan karena nilai 

NOPAT pada periode 2015 cenderung mengalami peningkatan namun tidak 

sebanding dengan meningkatnya nilai market value yang cukup tinggi. 

Selanjutnya penurunan tersebut terjadi karena perekonomian Indonesia tidak 

dalam kondisi yang baik yang disebabkan perlambatan ekonomi negara Tiongkok 

yang merupakan mitra dagang Indonesia, spekulasi kebijakan yang diambil The 

Fed dan penurunan harga komoditas. Meskipun pada tahun 2015 telah terjadi 

penurunan akan tetapi pada tahun tersebut perusahaan tetap mampu memberikan 

nilai tambah ekonomis pada kreditor atau pemegang saham perusahaan (investor), 

dikarenakan nilai REVA yang positif. 

 

4.1.3 Perkembangan Financial Value Added (FVA) pada Perusahaan 

dengan Saham Blue Chips yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2013-2017. 

Financial Value Added atau yang lebih singkat disebut FVA merupakan 

metode dalam mengukur kinerja dan nilai tambah perusahaan. Metode ini 

mempertimbangkan kontribusi dari fixed asset dalam menghasilkan keuntungan 

bersih perusahaan. Secara sistematis menurut pengukuran FVA dinyatakan 

sebagai berikut: 

FVA = NOPAT – (ED-D) 

Keterangan: 

NOPAT =   EBIT (1-T) 

ED  =   WACC x Total Resource (TR) 

TR  =   hutang jangka panjang + total ekuitas 

D  =   Depreciation 

Berikut merupakan perhitungan FVA pada perusahaan Astra Argo Lestari 

(AALI) pada tahun 2013: 

1. NOPAT = 2.501.069.000.000 x 0,733 = 1.833.283.577.000 

2. ED = 14.214.006.500.000 x 0,00124 = 17,625,368,060 

3. WACC = 0,32% x 0,0053% x (1 – 0,267%) + (0,678% x 0,182%) = 0,124% 
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Tingkat Hutang (D) = 
                 

                                   
 x 100% = 0,32% 

Biaya Hutang (rd) = 
             

                 
 x 100% = 0,0053% 

Tingkat pajak (T) = 
               

                 
 x 100% = 0,267% 

Tingkat Ekuitas (E) = 
                 

                                   
 x100% = 0,678% 

Biaya Ekuitas (re) = 
                

                 
 x 100% = 0,182% 

4. Total Resource =  4.319.404.500.000 + 9.894.602.000.000 = 

14.214.006.500.00 

5. Depreciation = 9,647,328,000 

6. FVA = 1.833.283.577.000 – (17,625,368,060 - 9,647,328,000) = 

1.825.305.536.940 
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Dengan perhitungan yang sama pada tahun dan perusahaan lain maka 

diperoleh hasil seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini:  

 

Tabel 4.3 

Nilai Financial Value Added (FVA) pada Perusahaan dengan 

Saham Blue Chips yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2013-2017 

 Kode 2013 2014 2015 2016 2017 

AALI 1,825,305,536,940.00  
2,543,044,474,360.00  

669,529,373,548.00  2,035,417,261,580.00  3,086,417,432,340.00  

ASII 20,162,466,249,276.00  
19,709,263,688,500.00  

14,678,766,716,000.00  15,781,421,949,150.00  16,200,547,998,950.00  

ASRI 979,047,287,924.00  
1,286,365,900,002.00  

  749,480,242,634.00  705,056,107,887.00  763,317,453,994.00  

BBCA 20,512,043,221,922.00  
25,803,015,173,440.00  

26,907,825,057,020.00  28,826,345,939,040.00  29,457,911,215,468.00  

BBNI 15,037,431,637,423.00  
19,685,228,491,720.00  

17,383,253,621,360.00  22,389,678,989,230.00  25,301,685,905,738.00  

BBRI 32,457,652,240,400.00  
42,799,764,659,870.00  

46,538,334,881,000.00  47,238,056,641,000.00  46,132,805,838,000.00  

BMRI 31,921,652,948,000.00  
38,811,894,977,200.00  

39,634,290,400,740.00   23,883,722,437,720.00  20,237,444,848,440.00  

CPIN 2,529,809,307,486.00  
  1,765,461,851,043.00  

  1,855,481,919,114.00   2,244,206,887,548.00  2,611,219,451,600.00  

GGRM 5,118,206,575,130.00  
6,776,652,946,100.00  

7,847,530,338,140.00  7,827,738,468,200.00  7,677,463,406,610.00  

HMSP 10,864,340,205,908.00  
10,205,247,886,039.00  

10,466,310,113,305.00  12,741,870,675,967.00  14,248,234,591,778.00  

ICBP 2,287,610,745,938.00  
2,730,168,502,877.00  

3,146,056,269,757.00  3,789,660,089,592.00  4,346,152,810,380.00  

INDF 6,174,842,505,000.00  
6,004,871,238,090.00  

5,869,711,293,440.00  6,394,985,782,020.00  6,685,063,180,880.00  

INTP 4,996,155,480,160.00  
5,270,705,316,345.00  

4,406,215,651,140.00  3,903,181,138,360.00  4,200,483,911,040.00  

JSMR 1,369,701,382,916.00  
1,423,108,982,919.00  

1,524,906,512,452.00  2,000,923,076,988.00  1,546,194,503,458.00  

KLBF  2,062,715,696,390.00  
2,243,630,063,973.00  

2,077,671,104,613.00  2,411,215,556,557.00  2,579,739,642,764.00  

PGAS 10,600,820,500,136.00  
 9,534,341,469,104.00  

5,525,723,414,772.00  4,115,099,544,839.00  4,796,590,077,202.00  

SMGR  5,421,405,483,186.00  
  5,566,771,354,754.00  

4,553,280,536,307.00   4,575,390,917,263.00  4,751,303,588,203.00  

TLKM 15,845,411,137,500.00  
16,639,353,925,600.00  

17,468,087,017,400.00  21,638,231,561,000.00  25,790,368,532,000.00  

UNTR  4,874,690,603,070.00  
5,259,704,168,580.00  

3,520,731,108,960.00  5,016,452,684,870.00  47,353,183,413,730.00  

UNVR 5,354,775,087,080.00  
6,002,363,499,900.00  

5,953,808,138,810.00  6,514,313,721,570.00  6,827,515,772,810.00  

Rata2  10,019,843,792,705.30 
11,503,047,928,520.80  

 11,038,849,685,525.60  11,201,648,471,519.10  13,729,682,178,769.20 

Max 32,457,652,240,400.00  
42,799,764,659,870.00  

46,538,334,881,000.00  47,238,056,641,000.00  47,353,183,413,730.00 

Min 979,047,287,924.00 1,286,365,900,002.00 669,529,373,548.00 705,056,107,887.00  763,317,453,994.00  

Sumber: Pengolahan data 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan perkembangan Financial Value 

Added (FVA) pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017 yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
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Pada tahun 2013 adalah nilai FVA terendah dimana rata-rata nilai FVA 

sebesar  10,019,843,792,705.30 dengan FVA tertinggi sebesar 

32,457,652,240,400.00 pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BBRI), artinya 

perusahaan mampu memanfaatkan fixed asset dengan efektif untuk memperoleh 

laba perusahaan. Sedangkan niali FVA terendah sebesar 979,047,287,924.00 pada 

perusahaan Alam Sutera Realty (ASRI ), artinya perusahaan belum memanfaatkan 

fixed asset secara efektif.  

Pada tahun 2014 rata-rata nilai FVA sebesar  11,503,047,928,520.80 atau 

meningkat sebesar 14,80% dengan FVA tertinggi sebesar 42,799,764,659,870.00 

pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) atau meningkat sebesar 31,86% 

dari tahun sebelumnya, peningkatan nilai FVA tersebut diakibatkan oleh 

meningkatnya niali NOPAT sebesar 31,91% dan menurunnya nilai depresiasi 

sebesar 2,95%, oleh karena itu perusahaan mampu memanfaatkan niali fixed asset 

dengan baik. Sedangkan FVA terendah sebesar 1,286,365,900,002.00 pada 

perusahaan Alam Sutera Realty (ASRI) atau meningkat sebesar 31,39%, 

meningkatnya nilai FVA tersebut diakibatkan oleh meningkatnya nilai NOPAT 

sebesar 32,24% dan menurunnya nilai depresiasi sebesar 50,42%, akan tetapi 

perusahaan tetap memanfaatkan nilai fixed asset dengan baik karena nilai FVA 

positif.  

Pada tahun 2015 rata-rata nilai FVA sebesar  11,038,849,685,525.60 atau 

menurun sebesar 4,04% dengan FVA tertinggi sebesar 46,538,334,881,000.00 

pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) atau meningkat sebesar 8,74%, 

peningkatan tersebut terjadi karena meningkatnya nilai NOPAT sebesar 31,91%, 

oleh karena itu perusahaan tersebut dapat memanfaatkan fixed asset dengan baik. 

Sedangkan nilai FVA terendah sebesar 669,529,373,548.00 pada perusahaan 

Astra Argo Lestari (AALI) atau menurun sebesar 47,95%, menurunnya nilai FVA 

tersebut diakibatkan oleh penurunan nilai NOPAT yang tinggi yaitu sebesar 

73,90%, akan tetapi perusahaan tetap mampu memanfaatkan fixed asset dengan 

baik karena nilai FVA pada perusahaan tersebut masih bernilai positif.  

Pada tahun 2016 rata-rata nilai FVA sebesar    11,201,648,471,519.10 atau 

meningkat sebesar 1,47% dengan FVA tertinggi sebesar 47,238,056,641,000.00  

pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) atau meningkat sebesar 1,50%, 
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peningkatan tersebut terjadi karena meningkatnya nilai NOPAT sebesar 1,23%. 

Sedangkan nilai FVA terendah sebesar 705,056,107,887.00 pada perusahaan 

Alam Sutera Realty (ASRI) atau meningkat sebesar 5,31%, meningkatnya nilai 

FVA tersebut diakibatkan oleh menurunnya nilai equivalent depresiation, akan 

tetapi perusahan masih memanfaatkan fixed asset dengan baik karena nilai FVA 

yang positif.  

Sedangkan pada tahun 2017 adalah nilai FVA tertinggi dimana  rata-rata 

nilai FVA sebesar  13,729,682,178,769.20 atau meningkat sebesar 22,57% dari 

tahun sebelumnya dengan FVA tertinggi sebesar 47,353,183,413,730.00 pada 

perusahaan United Tractors (UNTR) atau meningkat sebesar 0,15%, peningkatan 

tersebut terjadi karena nilai NOPAT pada perusahaan tersebut meningkat drastis 

sebesar 83,87%, oleh karena itu perusahaan mampu memanfaatkan fixed asset 

dengan baik. Sedangkan FVA terendah sebesar 763,317,453,994.00 pada 

perusahaan Alam Sutera Realty (ASRI) atau meningkat sebesar 8,26%, 

meningkatnya nilai FVA tersebut diakibatkan oleh peningkatan nilai NOPAT 

sebesar 8,5%, dan artinya perusahaan mampu memanfaatkan fixed asset dengan 

baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perkembangan REVA ditunjukkan pada 

grafik terlampir, maka dapat diambil kesimpulan perkembangan nilai Financial 

Value Added (FVA) pada perusahaan dengan saham Blue Chips periode 2013-

2017 dalam kondisi yang baik karena selalu memperoleh nilai positif dan selalu 

menagalami peningkatan setiap tahun, hanya pada tahun 2015 nilai FVA 

mengalami penurunan, menurunnya nilai FVA tersebut terjadi karena 

meningkatnya nilai depresiasi sebesar 17,45%. 

 Peningkatan setiap tahun rata-rata nilai FVA sealin tahun 2015 yang 

terjadi pada perusahaan dengan saham Blue Chips dikarenakan   pada tahun-tahun 

tersebut niali depresiasi selalu mengalami peningkatan dan jumlahnya lebih besar 

dibandingkan nilai equivalent depresiation, sehingga nilai FVA selalu mengalami 

peningkatan walaupun niali NOPAT berfluktuatif. 
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4.1.4 Perkembangan Market Value Added (MVA) pada Perusahaan dengan 

Saham Blue Chips yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2013-2017. 

Market Value Added atau MVA merupakan perbedaan nilai ekuitas sebuah 

perusahaan dengan nilai buku yang disajikan di neraca. MVA mencerminkan 

uang yang diinvestasikan oleh pemegang saham sejak perussahaan itu didirikan 

termasuk laba dan kas yang akan diterima. Jadi, MVA adalah selisih antara nilai 

buku yang dicatat dengan nilai pasar. Berikut adalah formulasi perhitungan MVA: 

  MVA = (Harga saham x Jumlah saham yang beredar) – Total Ekuitas 

Berikut merupakan perhitungan MVA pada perusahaan Astra Argo Lestari 

(AALI) pada tahun 2013: 

MVA = (25.100 x 1.574.745.000) – 9.894.602.000.000 = 29.631.497.500.000 
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Dengan perhitungan yang sama pada tahun dan perusahaan lain maka 

diperoleh hasil seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini:  

 

Tabel 4.4 

Nilai  Market Value Added (MVA) pada Perusahaan dengan 

Saham Blue Chips yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2013-2017 

 Kode 2013 2014 2015 2016 2017 

AALI 29,631,497,500,000.00  26,350,080,250,000.00  13,674,892,250,000.00  15,151,362,786,075.00  8,174,367,578,950.00  

ASII 191,350,161,352,000.00  204,979,382,064,500.00  140,858,318,840,000.00  223,050,402,233,500.00  224,062,491,062,000.00  

ASRI 3,291,044,570,840.00  4,885,596,032,280.00  285,297,339,584.00       (166,077,353,424.00)  (87,479,705,872.00) 

BBCA 170,455,604,552,000.00  242,677,939,950,000.00  235,263,085,296,000.00  265,898,039,360,000.00  422,112,177,728,000.00  

BBNI 25,325,336,077,350.00  53,547,463,347,300.00  15,711,491,766,070.00   17,103,153,658,825.00  97,875,146,940,700.00  

BBRI 97,899,239,255,000.00  186,961,362,927,000.00  166,193,863,091,500.00  138,710,999,686,500.00  (57,523,549,816,800.00) 

BMRI 93,915,762,992,150.00  146,244,618,989,225.00  96,604,709,990,750.00  170,451,706,988,425.00  87,869,206,992,000.00  

CPIN 45,410,034,000,000.00  51,058,737,000,000.00  30,087,672,000,000.00  36,531,829,000,000.00  35,056,009,000,000.00  

GGRM 51,395,425,000,000.00  83,657,738,600,000.00  67,816,931,000,000.00  83,384,995,200,000.00  121,674,346,400,000.00  

HMSP 259,344,165,000,000.00  286,299,086,000,000.00  312,285,447,624,000.00  411,323,220,527,000.00  516,009,489,737,000.00  

ICBP 46,888,948,800,000.00  62,307,789,400,000.00  63,117,242,150,000.00  82,436,903,100,000.00  86,227,023,200,000.00  

INDF 19,577,685,900,000.00  18,993,680,875,000.00  2,317,114,137,500.00  25,643,457,012,500.00  23,009,329,062,500.00  

INTP 50,677,362,980,000.00  67,245,991,475,000.00  58,317,547,680,175.00  30,552,265,164,600.00  54,664,332,793,050.00  

JSMR 22,824,565,819,000.00  38,073,804,265,000.00  25,111,494,715,000.00   17,674,878,448,000.00  32,771,250,544,000.00  

KLBF 50,485,661,115,997.00  76,451,394,552,640.00   51,410,038,221,310.00  59,106,545,288,601.00  67,309,691,657,851.00  

PGAS 77,454,816,505,690.00  108,600,312,195,780.00  24,877,127,253,640.00  22,951,656,739,080.00        (77,776,047,120.00) 

SMGR  63,048,464,672,000.00  72,048,586,247,000.00  41,199,786,210,000.00  25,386,500,240,000.00  29,686,852,240,000.00  

TLKM 156,177,992,260,000.00  220,984,989,686,000.00  237,847,988,822,000.00  316,799,985,672,000.00  363,167,984,016,000.00  

UNTR   37,652,612,584,000.00  28,057,631,609,600.00  25,306,068,555,200.00  38,405,316,640,000.00  91,186,728,814,400.00  

UNVR 194,125,330,000,000.00  241,702,486,000,000.00  262,222,640,000,000.00  291,339,742,000,000.00  421,812,742,000,000.00  

Rata2  84,346,585,546,801.30  111,056,433,573,316.00   93,525,437,847,136.50  113,586,844,119,584.00  131,249,018,209,833.00  

Max 259,344,165,000,000.00   286,299,086,000,000.00  312,285,447,624,000.00  411,323,220,527,000.00  516,009,489,737,000.00  

Min 3,291,044,570,840.00  4,885,596,032,280.00  285,297,339,584.00       (166,077,353,424.00) (57,523,549,816,800.00) 

Sumber: Pengolahan data 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan perkembangan Market Value 

Added (MVA) pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017 yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
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Pada tahun 2013 adalah nilai MVA terendah dimana rata-rata nilai MVA 

sebesar 84,346,585,546,801.30 dengan MVA tertinggi sebesar 

259,344,165,000,000.00   pada perusahaan Handjaya Mandala Sampoerna 

(HMSP), artinya perusahaan sudah mampu meningkatkan modal yang 

diinvestasikan oleh investor. Sedangkan nilai MVA terendah sebesar 

3,291,044,570,840.00  pada perusahaan Alam Sutera Realty (ASRI), meskipun 

terendah namun perusahaan tersebut masih mampu meningkatkan modal yang 

diinvestasikan oleh investor karena nilai MVA tersebut positif..  

Pada tahun 2014 rata-rata nilai MVA sebesar  111,056,433,573,316.00 

atau meningkat sebesar 31,67% dengan MVA tertinggi sebesar 

286,299,086,000,000.00 pada perusahaan Handjaya Mandala Sampoerna (HMSP) 

atau meningkat sebesar 10,39% dari tahun sebelumnya, peningkatan tersebut 

terjadi karena meningkatnya harga saham sebesar 9,62% dan menurunnya nilai 

total ekuitas sebesar 4,64%, oleh karena itu perusahaan mampu meningkatkan 

modal yang diinvestasikan oleh investor. Sedangkan MVA terendah sebesar 

4,885,596,032,280.00 pada perusahaan Alam Sutera Realty (ASRI) atau 

meningkat sebesar 48,45%, peningkatan tersebut terjadi karena peningkatan harga 

saham yang tinggi yaitu sebesar 30,23% tidak sebanding dengan peningkatan nilai 

total ekuitas yang hanya sebesar 18,61%, akan tetapi perusahaan tersebut tetap 

mampu untuk meningkatkan modal yang diinvestasikan oleh investor.  

Pada tahun 2015 rata-rata nilai MVA sebesar  93,525,437,847,136.50 atau 

menurun sebesar 15,79% dengan MVA tertinggi sebesar 312,285,447,624,000.00 

pada perusahaan Handjaya Mandala Sampoerna (HMSP) atau meningkat sebesar 

9,08%, peningkatan tersebut terjadi karena meningkatnya harga saham sebesar 

8,18% dan meningkatnya jumlah saham beredar sebesar 6,15%, hal tersebut 

mengakibatkan perusahaan mampu untuk meningkatkan modal yang 

diinvestasikan oleh investor. Sedangkan MVA terendah sebesar 

285,297,339,584.00 pada perusahaan Alam Sutera Realty (ASRI) atau menurun 

sebesar 94,16%, menurunnya nilai tersebut terjadi karena penurunan harga saham 

yang tinggi yaitu sebesar 38,75% dan meningkatnya total ekuitas sebesar 5,49%, 

walaupun demikian perusahaan tetap mampu meningkatkan modal yang 

diinvestasikan oleh investor karena MVA berniali positif.  
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Pada tahun 2016 rata-rata nilai MVA sebesar 113,586,844,119,584.00 atau 

meningkat sebesar21,45% dengan MVA tertinggi sebesar 411,323,220,527,000.00 

pada perusahaan Handjaya Mandala Sampoerna (HMSP) atau meningkat sebesar 

31,71%, meningkatnya nilai tersebut diakibatkan oleh  peningkatan nilai jumlah 

saham beredar sebesar 24%, artinya perusahaan mampu meningkatkan modal 

yang diinvestasikan oleh investor. Sedangkan MVA terendah sebesar -

166,077,353,424.00 pada perusahaan Alam Sutera Realty (ASRI) atau menurun 

sebesar 158,21%, penurunan tersebut terjadi karena nilai total ekuitas yang 

meningkat sebesar 9,7%, hal tersebut yang menunjukkan nilai MVA yang 

menurun. 

Sedangkan pada tahun 2017 adalah nilai MVA tertinggi dimana  rata-rata 

nilai MVA sebesar  131,249,018,209,833.00 atau meningkat sebesar 15,55% dari 

tahun sebelumnya dengan MVA tertinggi sebesar 516,009,489,737,000.00 pada 

perusahaan Handjaya Mandala Sampoerna (HMSP) atau meningkat sebesar 

25,45% dari tahun sebelumnya, peningkatan tersebut terjadi karena meningkatnya 

harga sahan yang cukup tinggi yaitu sebesar 23,50%. Sedangkan nilai MVA 

terendah sebesar -57,523,549,816,800.00 pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia 

(BBRI) atau menurun sebesar 65,36%, penurunan tersebut terjadi karena nilai 

harga saham yang menurun sangat tinggi yaitu sebesar 68,82%, dengan demikian 

perusahaan tersebut tidak memberikan peningkatan modal investasi yang 

diinvestasikan oleh investor. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perkembangan MVA ditunjukkan pada 

grafik terlampir, maka dapat diambil kesimpulan perkembangan Market Value 

Added (MVA) pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan, hanya 

pada tahun 2015 rata-rata MVA mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, 

naik turunnya nilai MVA tersebut disebabkan oleh harga saham yang selalu 

mengalami perubahan namun jumlah ekuitas perusahaan selalu meningkat setiap 

tahunnya. Nilai terendah terjadi pada tahun 2013 karena pada saat itu pasar modal 

kondisi pasar modal Indonesia sedang kurang baik sehingga terjadi penurunan 

harga saham yang menyebabkan menurunnya nilai MVA. Namun secara 
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keseluruhan perusahaan sudah mampu meningkatkan modal yang diinvestasikan 

oleh investor karena tidak ada niali rata-rata MVA yang negatif. 

 

4.1.5 Perkembangan Return Saham pada Perusahaan dengan Saham Blue 

Chips yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. 

Return saham merupakan hasil (keuntungan atau kerugian) yang diperoleh 

dari suatu investasi saham, berikut formulasi perhitungan return saham: 

Ri = 
       

    
 

Keterangan:  

Ri = Return saham i pada periode t   

Pt = Harga saham pada periode t 

Pt-1= Harga saham pada periode t-1 

 

Berikut merupakan perhitungan return saham pada perusahaan Astra Argo 

Lestari (AALI) pada tahun 2013: 

Return saham = (25.100 – 19.700) : 19.700 = 0,2741 
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Dengan perhitungan yang sama pada tahun dan perusahaan lain maka 

diperoleh hasil seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini:  

 

Tabel 4.5 

Nilai  Return Saham pada Perusahaan dengan Saham Blue Chips 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017 

 

 No  Kode 2013 2014 2015 2016 2017 

 1 AALI 0.2741 -0.0338 0.4018 0.0584 -0.2161 

2 ASII -0.1053 0.0919 -0.1919 0.3792 0.0031 

3 ASRI -0.2833 0.3023 0.4801 0.0262 0.0114 

4 BBCA 0.0549 0.3672 0.0133 0.1654 0.4129 

5 BBNI 0.0676 0.5443 0.7392 0.1072 0.7919 

6 BBRI 0.0432 0.6069 0.5014 0.0218 -0.6882 

7 BMRI 0.0309 0.3726 0.4298 0.2514 -0.3089 

8 CPIN -0.0753 0.1211 0.3085 0.1885 -0.0291 

9 GGRM -0.2541 0.4452 -0.0939 0.1618 0.3114 

10 HMSP 0.0417 0.1002 0.3693 -0.9593 0.2351 

11 ICBP 0.2593 0.2843 0.0286 -0.3636 0.0379 

12 INDF 0.1282 0.0227 -0.2333 0.5314 -0.0379 

13 INTP -0.1091 0.2501 0.5381 -0.3102 0.4253 

14 JSMR -0.1331 0.4921 -0.2589 -0.1732 0.4815 

15 KLBF 0.1792 0.4641 0.7298 0.1477 0.1155 

16 PGAS -0.0272 0.3408 0.8169 -0.0164 -0.3519 

17 SMGR -0.1073 0.1449 -0.2963 -0.1952 0.0791 

18 TLKM -0.7624 0.3326 0.5719 0.2818 0.1156 

19 UNTR -0.0355 -0.0868 0.3294 0.2537 0.6659 

20 UNVR 0.2471 0.2423 0.5718 0.0486 0.4407 

  Rata2 -0.02832 0.27025 0.28778 0.03026 0.12476 

  Max 0.2741 0.6069 0.7392 0.5314 0.7919 

 Min -0.7624 -0.0868 -0.2963 -0.9593 -0.6882 

Sumber: Pengolahan data 
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Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan perkembangan Return Saham 

pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017 yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

Pada tahun 2013 memiliki nilai rata-rata Return Saham sebesar -0.02832, 

dengan rata-rata nilai EVA sebesar Rp 4,182,202,842,056.20, rata-rata nilai EVA 

sebesar Rp 9,880,353,336,314.35, rata-rata nilai FVA sebesar Rp 

10,019,843,792,705.30, dan rata-rata nilai MVA sebesar Rp 

84,346,585,546,801.30. Dengan Return Saham tertinggi sebesar 0.2741 pada 

perusahaan Astra Agro Lestari (AALI) dan Return Saham terendah sebesar -

0.7624 pada perusahaan Telkom Indonesia (TLKM). 

Pada tahun 2014 rata-rata nilai Return Saham sebesar 0.27025 atau 

meningkat sebesar 27,03% dari tahun sebelumnya, dengan rata-rata nilai EVA 

sebesar Rp 4,810,150,000,000.00, rata-rata nilai REVA sebesar Rp 

11,324,600,000,000.00, rata-rata nilai FVA sebesar Rp 11,503,000,000,000.00, 

dan rata-rata nilai MVA sebesar Rp 111,056,000,000,000.00. Kenaikan nilai 

return saham berbanding lurus dengan seluruh variabel yaitu EVA, REVA, FVA, 

dan MVA yang mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan 

nilai rata-rata return saham dipengaruhi oleh variabel EVA, REVA, FVA, dan 

MVA hal ini sesuai dengan teori karena berdasarkan teori variabel-variabel 

tersebut memiliki perbandingan lurus dengan return saham. Sedangkan return 

saham tertinggi sebesar 0.6069 pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) 

atau meningkat sebesar 121,42% dari tahun sebelumnya dan return saham 

terendah sebesar -0.0868 pada perusahaan United Tractors (UNTR) atau 

meningkat sebesar 8,68%.  

Pada tahun 2015 rata-rata nilai Return Saham sebesar 0.28778 atau 

meningkat sebesar 6,49% dari tahun sebelumnya,  dengan rata-rata nilai EVA 

sebesar Rp 4,780,986,000,000.00, rata-rata nilai REVA sebesar Rp 

10,905,900,000,000.00, rata-rata nilai FVA sebesar Rp 11,038,800,000,000.00, 

dan rata-rata nilai MVA sebesar 93,525,400,000,000.00. Pada tahun 2015 nilai 

rata-rata cenderung menurun, hanya saja nilai rata-rata return saham yang 

meningkat. Peningkatan nilai rata-rata return saham tersebut berbanding terbalik 

dengan variabel EVA, REVA, FVA, dan MVA, dimana hal tersebut tidak sejalan 
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dengan teori bahwa kinerja keuangan berbanding lurus dengan return saham. 

Sedangkan  nilai return saham tertinggi sebesar 0.7392 pada perusahaan Bank 

Negara Indonesia (BBNI) atau menurun sebesar 35,80% dan return saham 

terendah sebesar -0.2963 pada perusahaan Semen Gresik (SMGR) atau menurun 

sebesar 73,04%.  

Pada tahun 2016 rata-rata nilai Return Saham sebesar 0.03026 atau 

menurun sebesar 89,49% dari tahun sebelumnya, dengan rata-rata nilai EVA 

sebesar Rp 5,870,890,000,000.00, rata-rata nilai REVA sebesar Rp  

11,030,200,000,000.00, rata-rata nilai FVA sebesar Rp 11,201,600,000,000.00, 

dan rata-rata nilai MVA sebesar Rp 113,587,000,000,000.00. Kenaikan nilai 

return saham berbanding lurus dengan seluruh variabel yaitu EVA, REVA, FVA, 

dan MVA yang mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan 

nilai rata-rata return saham dipengaruhi oleh variabel EVA, REVA, FVA, dan 

MVA hal ini sesuai dengan teori karena berdasarkan teori variabel-variabel 

tersebut memiliki perbandingan lurus dengan return saham. Sedangkan nilai 

return saham tertinggi sebesar 0.5314 pada perusahaan Indofood Sukses Makmur 

(INDF) atau meningkat sebesar 43,89% dan return saham terendah sebesar -

0.9593 pada perusahaan Handjaya Mandala Sampoerna (HMSP) atau menurun 

sebesar 95,93%.  

Sedangkan pada tahun 2017 adalah nilai Return Saham tertinggi dimana  

rata-rata nilai Return Saham sebesar  0.12476 atau meningkat sebesar 312,29% 

dari tahun sebelumnya, dengan rata-rata nilai EVA sebesar Rp 

5,924,110,000,000.00, rata-rata nilai REVA sebesar Rp 13,527,200,000,000.00, 

rata-rata niali FVA sebesar Rp 13,729,700,000,000.00, dan rata-rata nilai MVA 

sebesar Rp 131,249,000,000,000.00. Kenaikan nilai return saham berbanding 

lurus dengan seluruh variabel yaitu EVA, REVA, FVA, dan MVA yang 

mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan nilai rata-rata 

return saham dipengaruhi oleh variabel EVA, REVA, FVA, dan MVA hal ini 

sesuai dengan teori karena berdasarkan teori variabel-variabel tersebut memiliki 

perbandingan lurus dengan return saham. Sedangkan nilali return saham tertinggi 

sebesar 0.7919 pada perusahaan Bank Negara Indonesia (BBNI) atau meningkat 
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sebesar 49,02% dan return saham terendah sebesar -0.6882 pada perusahaan Bank 

Rakyat Indonesia (BBRI) atau meningkat sebesar 68,82%. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka perkembangan return saham ditunjukkan 

pada grafik terlampir, berdasarkan grafik terlampir menunjukkan bahwa nilai rata-

rata setiap perusahaan pada tahun 2013-2017, pada perusahaan AALI mengalami 

peningkatan pada tahun 2015 sedangkan mengalami penurunan pada tahun 

2014,2016, dan 2017. Kemudian pada perusahaan ASII mengalami peningkatan 

pada tahun 2014 dan 2016, sedangkan pada tahun 2015 dan 2017 perusahaan 

tersebut mengalami penurunan. Selanjutnya pada perusahaan ASRI, BMRI, CPIN, 

KLBF, PGAS, dan TLKM mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2015, 

sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 perusahaan-perusahaan tersebut mengalami 

penurunan. Kemudian pada perusahaan BBCA, GGRM, JSMR, dan SMGR 

mengalami peningkatan pada tahun 2014, 2016, dan 2017, sedangkan pada tahun 

2015 perusahaan-perusahaan tersebut mengalami penurunan. Selanjutnya pada 

perusahaan BBNI, HMSP, dan INTP mengalami peningkatan pada tahun 2014, 

2015 dan 2017, sedangkan perusahaan-perusahaan tersebut mengalami penurunan 

pada tahun 2016. Kemudian pada perusahaan BBRI mengalami peningkatan pada 

tahun 2014, 2016 dan 2017, sedangkan pada tahun 2015 perusahaan tersebut 

mengalami penurunan. Selanjutnya pada perusahaan ICBP mengalami 

peningkatan pada tahun 2014 dan 2017, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 

perusahaan tersebut mengalami penurunan. Kemudian pada perusahaan INDF 

mengalami peningkatan hanya pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2014, 

2015, dan 2017 perusahaan tersebut mengalami penurunan. Selanjutnya pada 

perusahaan UNTR dan UNVR mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 

2017, sedangkan perusahaan-perusahaan tersebut mengalami penurunan pada 

tahun 2014 dan 2016. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Economic Value Added (EVA), Refined Economic Value 

Added (REVA), Financial Value Added (FVA), dan Market Value 

Added (MVA) terhadap Return Saham Secara Bersama 

Untuk menunjukkan pengaruh Economic Value Added (EVA), Refined 

Economic Value Added (REVA), Financial Value Added (FVA), dan Market 

Value Added (MVA) Terhadap Return Saham secara bersama, maka langkah 

analisis data statistik dilakukan sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Data yang digunakan dalam model regresi harus memenuhi beberapa uji 

asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa 

persamaan regresi atau model regresi yang digunakan mempunyai ketepatan 

dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Pada penelitian ini uji asumsi klasik 

yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, 

dan uji autokorelasi yang akan uraikan sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, baik 

variabel dependen maupun variabel independen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Penngujian normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan uji Jarque-Bera. Apabila probabilitas Jarque-Bera lebih besar 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. 

Sebaliknya apabila probabilitas Jarque-Bera lebih kecil dari 0,05 maka 

menunjukan bahwa data tidak terdistribusi normal. 

Pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan Eviews 9 

diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Series: Residuals
Sample 1 100
Observations 100

Mean      -4.86e-17
Median  -0.014694
Maximum  0.723820
Minimum -1.140059
Std. Dev.   0.292001
Skewness  -0.622068
Kurtosis   5.078657

Jarque-Bera  24.45287
Probability  0.000005

   Sumber: hasil pengujian normalitas Eviews 

 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 

Grafik Uji Normalitas 

 Pengaruh EVA, REVA, FVA, dan MVA terhadap Return Saham  

 

Gambar 4.1 menunjukan bahwa uji normalitas dengan menggunakan uji 

Jarque-Bera menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,000005 < 0,05 yang 

menunjukan bahwa data tidak terdistribusi normal, meskipun data tidak 

terdistribusi normal tetapi data tersebut dapat digunakan untuk penelitian 

lebih lanjut, sebagaimana dikemukakan oleh Gujarati dan Porter (2012:99) 

yang mengatakan bahwa jika sampel yang digunakan dalam penelitian cukup 

besar atau lebih 60% populasi, maka syarat normalitas data tidak diperlukan 

dalam melakukan pengujian regresi. Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebesar 62,5% dari jumlah populasi. Selain itu juga jika 

data observasi (n) ≥ 30, maka data dianggap sudah terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar 

variabel independen (variabel bebas). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor 

(VIF). Hasil perhitungannya diperoleh sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas 

Pengaruh EVA, REVA, FVA, dan MVA terhadap Return Saham 

 

Variance Inflation Factors  

Date: 02/27/19   Time: 20:33  

Sample: 1 100   

Included observations: 100  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    EVA  3.10E-29  3.762475  2.781580 

REVA  3.10E-26  9587.470  5107.994 

FVA  3.13E-26  9808.628  5153.425 

MVA  1.81E-31  4.881754  2.564723 

C  0.002192  2.466585  NA 
    
    

  Sumber: Hasil pengujian multikolinearitas eviews 

 

Tabel 4.6 menunjukan bahwa seluruh nilai Centered Variance Inflation 

Faktor (VIF) lebih kecil dari nilai kritis yang ditetapkan (VIF < 10) artinya 

tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel bebas atau dapat 

dikatakan bahwa seluruh variabel bebas di dalam model regresi penelitian ini 

telah saling independen. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam  model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas 

atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji Breusch Pagan Godfrey (GDP). Berikut 

hasil uji Breusch Pagan Godfrey dengan menggunakan Eviews 9: 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Pengaruh EVA, REVA, FVA, dan MVA terhadap Return Saham 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.511432     Prob. F(4,95) 0.2050 

Obs*R-squared 5.983160     Prob. Chi-Square(4) 0.2004 
Scaled explained 
SS 11.01197     Prob. Chi-Square(4) 0.0264 

     
     
 
 

    
  Sumber: Hasil pengujian heterokedastisitas eviews 
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Tabel 4.7 menunjukan bahwa nilai P-value obs*R-square sebesar 0,2004 > 

0,05 yang menunjukan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas (data 

memenuhi asumsi homokedastisitas) dalam persamaan regresi. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada peride t-1 (sebelumnya). Berdasarkan hasil uji Durbin-

Watson dengan menggunakan Eviews 9, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi 

Pengaruh EVA, REVA, FVA, dan MVA terhadap Return Saham 
 

     
     R-squared 0.291815     Mean dependent var 0.038270 

Adjusted R-squared 0.254045     S.D. dependent var 0.477925 

S.E. of regression 0.412777     Sum squared resid 12.77887 

F-statistic 7.726140     Durbin-Watson stat 3.109000 

Prob(F-statistic) 0.000029    
     
     

 Sumber: Hasil pengujian autokorelasi eviews 
 

Tabel 4.8 menunjukan hasil uji autokorelasi menunjukan angka Durbin-

Watson sebesar 3.109000, dimana nilai ini akan dibandingkan dengan tabel 

DW dengan jumlah observasi (n) = 100, jumlah variabel independen (k) = 4 

dan tingkat signifikan 0,05 sehingga nilai Durbin-Watson tabel adalah 

sebagai berikut: 

dL = 1.5922  4-dL = 2.4078 

dU = 1.7582  4-dU = 2.2418 

Apabila dibandingkan antara Durbin-Watson hitung dengan Durbin-Watson 

tabel terlihat bahwa nilai 4-dL (2.4078) < dW (3.109000) < 4 yang berarti 

tidak terdapat autokorelasi negatif. Namun, menurut Basuki (2016:152) uji 

autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtun waktu). Pengujian 

autokorelasi pada data panel akan sia-sia atau tidak berarti. Penelitian ini 

menggunakan regresi data panel sehingga tidak semua uji asumsi klasik harus 

terpenuhi atau harus digunakan. 

 

 



103 
 

 
 

2. Model Analisis Data 

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series. 

Pada regresi data panel, untuk dapat menentukan model yang tepat pada penelitian 

ini harus terlebih dahulu melalui beberapa tahap uji yaitu uji Chow, uji Hausman, 

dan uji Lagrange-Multiplier yang akan diuraikan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 Uji Chow Pengaruh EVA, REVA, FVA, dan MVA terhadap Return 

Saham pada Perusahaan dengan Saham Blue Chips yang Terdaftar di BEI 

Periode 2013-2017 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: FIX_EFFECT   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 0.451304 (19,56) 0.9710 

Cross-section Chi-square 11.397763 19 0.9097 
     

 Sumber: Hasil pengujian chow eviews 

Uji Chow dilakukan untuk membandingkan apakah model common effect 

atau fixed effect yang baik untuk digunakan. Hasil yang didapat dari uji Chow ini 

adalah common effect yang tepat untuk digunakan. Dilihat dari nilai probabilitas 

Cross-section Chi-square 0,9097 > 0,05. 

 

Tabel 4.10 Uji Hausman Pengaruh EVA, REVA, FVA, dan MVA terhadap 

Return Saham pada Perusahaan dengan Saham Blue Chips yang Terdaftar 

di BEI Periode 2013-2017 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: RANDOM_EFFECT   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 5.921843 4 0.2051 
     
     

 Sumber: Hasil pengujian hausman eviews 
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Uji Hausman yang membandingkan apakah model Fixed Effect atau 

Random Effect yang tepat untuk digunakan. Hasil yang diperoleh dari uji 

Hausman adalah nilai cross section random sebesar 0,2051 > 0,05 sehingga model 

Random Effect yang tepat dibanding dengan model Fixed Effect yang seharusnya 

nilai cross section random lebih kecil dari 0,05. 

 

Tabel 4.11 Uji Lagrange Pengaruh EVA, REVA, FVA, dan MVA terhadap 

Return Saham pada Perusahaan dengan Saham Blue Chips yang Terdaftar 

di BEI Periode 2013-2017 

 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  4.563458  12.43771  17.00116 

 (0.0327) (0.0004) (0.0000) 

    

Honda -2.136225  3.526713  0.983223 

 (0.9837) (0.0002) (0.1627) 

    

King-Wu -2.136225  3.526713  2.488593 

 (0.9837) (0.0002) (0.0064) 

    

Standardized Honda -2.049922  4.586077 -2.611977 

 (0.9798) (0.0000) (0.9955) 

    
Standardized King-
Wu -2.049922  4.586077  0.222289 

 (0.9798) (0.0000) (0.4120) 

    

Gourieroux, et al.* -- --  12.43771 

   (0.0007) 
    
    

    Sumber: Hasil pengujian lagrange eviews 

 

Uji Lagrange-Multiplier membandingkan apakah model Random Effect 

lebih tepat digunakan dari model Common Effect. Hasil yang diperoleh dari uji 

Lagrange-Multiplier dengan menggunakan Breusch-Pagan bahwa nilai 

probabilitas dari Breusch-Pagan sebesar 0,0000 yang lebih kecil daripada nilai 

signifikannya yaitu 0,05. Sehingga model yang tepat digunakan untuk penelitian 

ini adalah model Random Effect. 
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Berikut ini adalah hasil regresi data panel dengan menggunakan Random 

Effect adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.12 Hasil Regresi Data Panel Pengaruh EVA, REVA, FVA, dan MVA 

terhadap Return Saham pada Perusahaan dengan Saham Blue Chips yang 

Terdaftar di BEI Periode 2013-2017 

 

Dependent Variable: Return Saham   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 02/27/19   Time: 20:39   

Sample (adjusted): 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 20   

Total panel (balanced) observations: 100  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

EVA 

-
118,000,000.

000,000 
113,000,000,0

00,000 -1.043428 0.3001 

REVA 

-
47,100,000,0

00,000 
60,900,000,00

0,000 -0.773855 0.4414 

FVA 
47,600,000,0

00,000 
60,900,000,00

0,000 0.782892 0.4362 

MVA 
4,730,000,00

0,000,000 
1,290,000,000

,000,000 3.656305 0.0005 

C -0.024229 0.051560 -0.469925 0.6398 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 0.444851 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.291815     Mean dependent var 0.038270 

Adjusted R-squared 0.254045     S.D. dependent var 0.477925 

S.E. of regression 0.412777     Sum squared resid 12.77887 

F-statistic 7.726140     Durbin-Watson stat 3.109000 

Prob(F-statistic) 0.000029    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.291815     Mean dependent var 0.038270 

Sum squared resid 12.77887     Durbin-Watson stat 3.109000 
     
     

Sumber: Hasil pengujian eviews 
  

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat disimpulkan persamaan dari model 

regresi data panel pada penelitian ini adalah: 

 



106 
 

 
 

 

 

  

 

Keterangan : 

Y   : Return Saham 

X1 :  Economic Value Added (EVA) 

X2 : Refined Economic Value Added (REVA) 

X3 : Financial Value Added (FVA) 

X4 : Market Value Added (MVA) 

e   : Nilai Standar Error 

Penjelasan dari persamaan di atas adalah sebagi berikut : 

1. Konstanta dari persamaan regresi di atas adalah sebesar -0,024229 yang 

berarti apabila variabel Return Saham tidak dipengaruhi oleh semua variabel 

bebas (Economic Value Added (EVA), Refined Economic Value Added 

(REVA), Financial Value Added (FVA), dan Market Value Added (MVA)) 

bernilai nol, maka besarnya rata-rata Return Saham sebesar 0,024229. 

2. Nilai koefisien untuk variabel Economic Value Added (EVA) negatif, 

menunjukan bahwa hubungan tidak searah antara EVA dengan Return 

Saham. Koefisien regresi sebesar -118.000.000.000.000 yang berarti untuk 

setiap pertambahan Economic Value Added (EVA) sebesar satu satuan akan 

menyebabkan penurunan Return Saham sebesar 118.000.000.000.000 

3. Nilai koefisien untuk variabel Refined Economic Value Added (REVA) 

negatif, menunjukan bahwa hubungan tidak searah antara REVA dengan 

Return Saham. Koefisien regresi sebesar -47.100.000.000.000 yang berarti 

untuk setiap pertambahan Refined Economic Value Added (REVA) sebesar 

satu satuan akan menyebabkan penurunan Return Saham sebesar 

47.100.000.000.000. 

4. Nilai koefisien untuk variabel Financial Value Added (FVA) positif, 

menunjukan bahwa terdapat hubungan yang searah antara FVA dengan 

Return Saham. Koefisien regresi sebesar 47.600.000.000.000 yang berarti 

untuk setiap pertambahan Financial Value Added (FVA) sebesar satu satuan 

akan menyebabkan kenaikan Return Saham sebesar 47.600.000.000.000. 

Y = -0.024229 – 1.18E-14 X1 – 4.71E-13 X2 + 4.76E-13 X3 + 4.73E-15 X4 + e 
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5. Nilai koefisien untuk variabel Market Value Added (MVA) positif, 

menunjukan bahwa terdapat hubungan yang searah antara MVA dengan 

Return Saham. Koefisien regresi sebesar 4.730.000.000.000.000 yang berarti 

untuk setiap pertambahan Market Value Added (MVA) sebesar satu satuan 

akan menyebabkan kenaikan Return Saham sebesar 4.730.000.000.000.000. 

 

3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R
2
)
 
digunakan untuk memprediksi seberapa 

besar kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variasi pada variabel 

dependen. Hasil uji koefisien determinasi sebagaimana terlihat pada tabel 4.12 di 

atas menunjukan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,254045 yang berarti bahwa 

kemampuan variabel independen (Economic Value Added (EVA), Refined 

Economic Value Added (REVA), Financial Value Added (FVA), dan Market 

Value Added (MVA)) dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen (Return 

Saham) sebesar 29,18%, sedangkan sisanya sebesar 74,5955% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.  

 

4. Uji F (Uji Model) 

Uji F (uji model) dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dalam 

penelitian ini sudah tepat atau belum. Hasil uji F sebagaimana terlihat pada tabel 

4.12 diatas menunjukan bahwa nilai Prob (F-statistics) adalah sebagai berikut 

0,000029 < 0,05 yang berarti bahwa variabel Economic Value Added (EVA), 

Refined Economic Value Added (REVA), Financial Value Added (FVA), dan 

Market Value Added (MVA) memiliki hubungan linier dengan variabel Return 

Saham atau model regresi yang digunakan sudah tepat. 

 

4.2.2 Pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap Return Saham pada 

Perusahaan dengan Saham Blue Chips yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2017 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh EVA 

terhadap return saham pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 secara parsial atau bisa disebut 
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dengan uji t, yang dapat dijelaskan pada tabel 4.12, hasil pengujian hipotesis yang 

dilakukan dengan uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel Economic 

Value Added (EVA) sebesar 0,3001 dengan α = 5% (0,05) dimana 0,3001 > 0,05. 

Dengan demikian EVA tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017, tidak berpengaruhnya EVA terhadap return saham 

disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain kondisi sosial, politik, serta 

ekonomi Indonesia yang tidak stabil sehingga mengakibatkan tingginya risiko 

bisnis serta ketidakpastian tingkat pendapatan yang akan diterima oleh investor 

dan pelaku pasar dalam mengambil keputusan investasi pada saham Blue Chips. 

Hipotesis yang diajukan ditolak, kondisi ini menunjukkan bahwa naik atau 

turunnya nilai EVA tidak memberikan pengaruh terhadap naik atau turunnya 

Return Saham. Investor tidak terlalu memperhatikan nilai EVA yang diperoleh 

perusahaan, nilai EVA menunjukkan seberapa besar perusahaan memberikan nilai 

lebih kepada pemegang saham, hal ini berarti tingkat penegembalian yang 

dihasilkan melebihi tingkat biaya modal atau tingkat yang diminta investor atas 

investasi yang dilakukannya, dimana EVA tidak menjadi pertimbangan utama 

investor dalam membeli saham pada perusahaan dengan saham Blue Chips di BEI 

periode 2013-2017. Investor lebih memperhatikan rasio keuangan lainnya yang 

terdapat dalam laporan keuangan seperti Debt to Equity Ratio (DER). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Yuliantari (2014) Debt to Equity Ratio (DER) 

merupakan rasio solvabilitas yang dipandang sebagai seberapa besar tanggung 

jawab yang dimiliki perusahaan terhadap investor sebagai pihak yang telah 

memberikan modal pinjaman kepada perusahaan, apabila nilai meningkat maka 

tanggung jawab perusahaan akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Hajiabbasi, dkk (2012) yang mengatakan 

bahwa variabel EVA memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap return 

saham. 
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4.2.3 Pengaruh Refined Economic Value Added (REVA) terhadap Return 

Saham pada Perusahaan dengan Saham Blue Chips yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh REVA 

terhadap return saham pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 secara parsial atau bisa disebut 

dengan uji t, yang dapat dijelaskan pada tabel 4.12, hasil pengujian hipotesis yang 

dilakukan dengan uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel Refined 

Economic Value Added (REVA) sebesar 0,4414 dengan α = 5% (0,05) dimana 

0,4414 > 0,05. Dengan demikian REVA tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap return saham pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Hal ini terjadi karena nilai pasar 

suatu perusahaan dapat mencerminkan keadaan atau kinerja keuangan suatu 

perusahaan yang dapat dilihat dari  return sahamnya, tentunya perhitungan REVA 

yaitu NOPAT, WACC, dan Market Value dapat mencerminkan pengaruh terhadap 

return saham, hanya saja terdapat faktor lain yaitu Return On Asset (ROA) yang 

merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya, 

menurut Dendawijaya (2013:95) semakin besar ROA yang diperoleh perusahaan 

maka akan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan 

aset, dan dengan pencapaian laba yang tinggi maka investor dapat mengharapkan 

keuntungan dari return saham yang diberikan oleh perusahaan, artinya hal 

tersebut mengakibatkan REVA tidak menjadi perhatian dan tidak menjadi 

pertimbangan utama investor dalam membeli saham pada perusahaan dengan 

saham Blue Chips di BEI periode 2013-2017. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Gholamhossein & Kamal (2009) yang mengatakan bahwa secara parsial variabel 

REVA tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap return saham. 
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4.2.4 Pengaruh Financial Value Added (FVA) terhadap Return Saham pada 

Perusahaan dengan Saham Blue Chips yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2017 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh FVA 

terhadap return saham pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 secara parsial atau bisa disebut 

dengan uji t, yang dapat dijelaskan pada tabel 4.12, hasil pengujian hipotesis yang 

dilakukan dengan uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel Financial 

Value Added (FVA) sebesar 0,4362 dengan α = 5% (0,05) dimana 0,4362 > 0,05. 

Dengan demikian FVA tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017. Hal ini terjadi karena terdapat faktor lain yang 

menjadi pertimbangan investor yaitu ukuran perusahaan menurut Ferry dan 

Jones (2009) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala 

dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, 

antara lain yaitu total aktiva, penjualan, nilai pasar saham, dan kapasitas pasar, 

yang mana semakin besar nilai-nilai tersebut maka akan berpengaruh terhadap 

return saham, artinya hal tersebut mengakibatkan bahwa FVA tidak menjadi 

perhatian dan tidak menjadi pertimbangan utama investor dalam membeli saham 

pada perusahaan dengan saham Blue Chips di BEI periode 2013-2017. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Lekok (2014) dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa secara parsial 

FVA tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. 

 

4.2.5 Pengaruh Market Value Added (MVA) terhadap Return Saham pada 

Perusahaan dengan Saham Blue Chips yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2017 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh MVA 

terhadap return saham pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 secara parsial atau bisa disebut 

dengan uji t, yang dapat dijelaskan pada tabel 4.12, hasil pengujian hipotesis yang 

dilakukan dengan uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel Market 
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Value Added (MVA) sebesar 0,0005 dengan α = 5% (0,05) dimana 0,0005 < 0,05. 

Dengan demikian MVA mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap return saham pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.  

Kondisi ini menunjukkan bahwa MVA memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham karena MVA merupakan selisih harga pasar dengan nilai 

buku saham suatu perusahaan. MVA yang tinggi menunjukkan adanya 

keuntungan yang tinggi untuk investor, karena adanya keuntungan dari selisih 

harga saham dengan nilai buku, artinya  manajemen telah mampu meningkatkan 

kekayaan pemegang saham. Informasi ini akan mamacu investor unutk melakukan 

pembelian saham perusahaan sehingga harga saham akan naik dan berakibat pada 

meningkatnya return saham begitupun  sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Budiarti (2016) yang mengatakan 

bahwa hasil dari penelitian tersebut yaitu secara parsial variabel MVA 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap return saham, karena nilai 

probabilitas dari uji t pada variabel MVA lebih kecil dari α = 5% (0,05). 


