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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Jogiyanto (2008:48) menyatakan bahwa tujuan suatu investasi ditinjau dari 

sudut pandang manajemen keuangan adalah mendapatkan keuntungan. Masih 

menurut Jogiyanto bahwa usaha memaksimumkan keuntungan dapat diwujudkan 

dengan memaksimumkan nilai perusahaan. Menurut Tandelilin (2010:17) bagi 

perusahaan yang telah go public nilai perusahaan akan tercemin dari harga saham 

perusahaan tersebut. 

Halim (2005:32) menyatakan bahwa nilai perusahaan yang meningkat 

menunjukkan kinerja perusahaan yang tinggi, tetapi untuk shareholder 

peningkatan nilai atau kinerja perusahaan tercemin dari return yang dihasilkan 

oleh saham tersebut yang berupa deviden dan capital gain/loss atau dapat kita 

sebut sebagai stock return. Menurut Ball dan Brown (1968) pada umumnya jika 

laba mengalami kenaikan maka terjadi kenaikan pada harga saham, sebaliknya 

jika laba mengalami penurunan maka  harga saham mengalami penurunan.  

Perubahan-perubahan harga saham pada saat laba diumumkan dapat dilihat 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2008-2012. Tahun 2008 PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) memperoleh 

laba sebesar 2.631.019.000 dan di tahun 2009 laba turun menjadi 1.660.649.000, 

sedangkan harga saham mengalami kenaikan dari level 9.800 naik ke level 

22.750. Tahun 2010 laba yang diperoleh sebesar 2.016.780.000, hal tersebut 
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menunjukkan laba mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan harga saham 

juga mengalami kenaikan dari 22.750 ke level 26.200. Pada tahun 2011 justru 

perubahan laba pada PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) tidak berbanding lurus 

dengan harga saham. Dapat di lihat PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) 

memperoleh laba sebesar 2.498.565.000, yang menunjukkan laba mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumya tetapi harga saham malah mengalami penurunnan 

dari 26.200 ke level 21.700. dan ditahun 2012 laba yang dipeoleh sebesar 

2.453.654.000, hal tersebut menunjukkan laba mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya dan harga saham juga mengalami penurunan dari 21.700 ke level 

19.700 (Laporan tahunan PT Astra Agro Lestari Tbk, 2008-2012). 

Tahun 2008 PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) memperoleh laba sebesar 

1.368.139.000 dan di tahun 2009 laba turun menjadi 604.307.000, tetapi tidak 

diikuti dengan kenaikan harga saham pada saat publikasi, harga saham malah 

mengalami kenaikan dari 1.090 ke level 2.200. Sama halnya untuk tahun 2011 

laba yang diperoleh sebesar 1.924.739.000, hal tersebut menunjukkan laba 

mengalami kenaikan  dari tahun 2010 yang sebesar 1.683.400.000, sebaliknya 

harga saham penurunan dari 1.620 ke level 2.450 (Laporan tahunan PT Aneka 

Tambang Tbk, 2008-2012). 

PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) di tahun 2010 harga 

saham naik dari 17.250 ke level 22.950 di mana laba di tahun tersebut mengalami 

penurunan sebesar 2.008.891.000, sedangkan di tahun 2011 harga saham turun 

dari 22.950 ke level 17.350 di mana laba di tahun tersebut mengalami kenaikan 
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dari tahun sebelumnya sebesar 3.085.862.000 (Laporan tahunan PT Tambang 

Batubara Bukit Asam Tbk, 2008-2012). 

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. (DVLA) tahun 2009 memperoleh laba 

72.272.000 dan di tahun 2010 laba naik menjadi 110.881.000, tetapi tidak diikuti 

dengan kenaikan harga saham, saham turun dari level 1.530 ke level 1.170. Sama 

halnya tahun 2011 laba yang di peroleh naik menjadi 120.915.000, disaat laba 

mengalami kenaikan harga saham turun dari 1.170 ke level 1.150 (Laporan 

tahunan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk, 2008-2012). 

PT Panasia Indon Resources Tbk. (HDTX) tahun 2009 memperoleh laba 

561.000 dan di tahun 2010 laba naik menjadi 1.191.000, tetapi tidak di ikuti 

dengan kenaikan harga saham, saham turun dari level 235  ke level 250. Sama 

halnya tahun 2011 laba yang di peroleh naik menjadi 17.285.000, disaat laba 

mengalami kenaikan harga saham turun dari 250 ke level 190 (Laporan tahunan 

PT Panasia Indon Resources Tbk, 2008-2012). 

PT Holcim Indonesia Tbk. (SMCB) tahun 2009 memperoleh laba 

895.751.000 dan di tahun 2010 laba turun menjadi 828.422.000, tetapi harga 

saham naik dari level 1.550  ke level 2.250. Sedangkan tahun 2011 laba yang 

diperoleh naik menjadi 1.054.987.000, disaat laba mengalami kenaikan harga 

saham turun dari 2.250 ke level 2.175 (Laporan tahunan PT Holcim Indonesia 

Tbk, 2008-2012).  

PT Bentoel Internasional Investama Tbk. (RMBA) tahun 2010 

memperoleh laba 218.621.000 dan di tahun 2011 laba naik menjadi 305.997.000, 



4 

 

tetapi tidak diikuti dengan kenaikan harga saham, saham turun dari level 800  ke 

level 790 (Laporan tahunan PT Bentoel Internasional Investama Tbk, 2008-2012). 

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) tahun 2010 memperoleh laba 

75.235.000 dan di tahun 2011 laba naik menjadi 149.951.000, tetapi tidak diikuti 

dengan kenaikan harga saham, saham turun dari level 713  ke level 495 (Laporan 

tahunan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, 2008-2012). 

PT Mustika Ratu Tbk. (MRAT) tahun 2010 memperoleh laba 24.419.000 

dan di tahun 2011 laba naik menjadi 25.789.000, tetapi tidak diikuti dengan 

kenaikan harga saham, saham turun dari level 650  ke level 500 (Laporan tahunan 

PT Mustika Ratu Tbk, 2008-2012). 

Berdasarkan paparan di atas dapat dibuat tabel laba bersih dan perubahan-

perubahan harga saham pada saat publikasi laporan keuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Daftar Laba Bersih Dan Perubahan Harga Saham 

KODE 

NAMA 

PERUSAHAAN 

LABA 

TAHUN 

2008 

LABA 

TAHUN 

2009 

POSISI 

SAHAM 

LABA 

TAHUN 

2010 

POSISI 

SAHAM 

LABA 

TAHUN 

2011 

POSISI 

SAHAM 

LABA 

TAHUN 

2012 

POSISIS 

SAHAM 

AALI 
PT Astra Agro 

Lestari Tbk 
2.631.019 1.660.649 22.750 2.016.780 26.200 2.498.565 21.700 2.453.654 19.700 

ANTAM 
PT Aneka 

Tambang Tbk 
1.368.139 604.307 2.200 1.683.400 2.450 1.924.739 1.620 628.272 1.280 

PTBA 

PT Tambang 

Batubara Bukit 

Asam Tbk 

1.707.771 2.727.734 17.250 2.008.891 22.950 3.085.862 17.350 2.269.074 15.100 

DVLA 
PT Darya-Varia 

Laboratoria Tbk 

70.819 72.272 1.530 110.881 1.170 120.915 1.150 108.798 1.690 

HDTX 
PT Panasia Indon 

Resources Tbk 

(113.699) 561 235 1.191 250 17.285 190 1.159 950 

SMCB 
PT Holcim 

Indonesia Tbk. 

282.220 895.751 1.550 828.422 2.250 1.054.987 2.175 1.381.404 2.900 
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RMBA 

PT Bentoel 

Internasional 

Investama Tbk. 

239.138 25.165 650 218.621 800 305.997 790 (152.548) 580 

AISA 

PT Tiga Pilar 

Sejahtera Food 

Tbk. 

28.686 37.787 329 75.235 713 149.951 495 195.712 1.080 

MRAT 
PT Mustika Ratu 

Tbk. 

22.290 21.017 395 24.419 650 25.789 500 18.857 490 

Sumber : www.idx.co.id  

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kenaikan laba tidak selalu 

diikuti dengan perubahan harga saham yang naik, sebaliknya pada saat laba 

mengalami penurunan laba maka harga saham tidak selalu ikut mengalami 

penurunan. Menurut Brealey, et.al (2007:167)  menyatakan bahwa naik turunnya 

harga saham dapat dianalisis dengan dua macam  pendekatan, yaitu pendekatan 

fundamental dan pendekatan teknikal untuk menilai saham. Masih menurut 

Brealey, et.al (2007:72)  bahwa  banyak indikator atau alat bantu (pendekatan 

fundamental) yang dapat digunakan dalam penilaian, seperti rasio leverage, rasio 

likuiditas, rasio efisiensi, dan rasio profitabilitas yang merupakan rasio keuangan 

konvensional. 

Munawir (2001:113) meyatakan bahwa penggunaan analisis rasio 

keuangan konvensional memiliki kelemahan antara lain: (1) Rasio keuangan tidak 

disesuaikan dengan perubahan tingkat harga. (2) Rasio keuangan sulit digunakan 

sebagai pembanding antara perusahaan sejenis, jika terdapat perbedaan metode 

akuntansinya. (3) Rasio keuangan hanya mnggambarkan keadaan sesaat, yaitu 

pada tanggal laporan keuangan dan periode pelaporan keuangan. Adanya 

perkembangan pemikiran-pemikiran di bidang manajemen, maka terciptalah suatu 

pendekatan atau metode baru untuk mengukur kinerja operasional suatu 

http://www.idx.co.id/
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perusahaan yang memperhatikan kepentingan dan harapan penyedia dana 

(kreditor dan pemegang saham), yang disebut dengan teknik pengukuran 

Economic Value Added (EVA) (Hendrata, 2001:4). 

Brealey, et.al (2007:273) menyatakan bahwa Economic Value Added 

(EVA) yang diperkenalkan oleh Stern-Stewart, berbeda dengan pendekatan 

akuntansi tradisional yang menggunakan Return On Assets (ROA) dan Return On 

Equity (ROE), di mana kinerja perusahaan dilihat dari kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba tanpa melihat biaya modal yang dipergunakan. Masih menurut 

Brealey menyatakan bahwa Economic Value Added (EVA) merupakan suatu 

estimasi laba ekonomis yang sesungguhnya dari perusahaan dalam tahun berjalan, 

dan hal ini sangat berbeda dengan laba akuntansi. 

Pertiwi (2010) menunjukan bahwa secara serempak (simultan) variabel 

Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Economic Value Added 

(EVA) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham, sedangkan 

secara parsial (masing-masing) hanya Return On Assets (ROA) dan Economic 

Value Added (EVA) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang terkait dengan penilaian kinerja 

keuangan konvensional yang memiliki beberapa kelemahan dan dilihat dari hasil 

peneliti sebelumnya. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On 

Equity (ROE) dan Economic Value Added (EVA) Terhadap Return Saham 

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2012.” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity 

(ROE) dan Economic Value Added (EVA) secara parsial terhadap Return 

Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Seberapa besar pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity 

(ROE) dan Economic Value Added (EVA) secara simultan terhadap Return 

Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi 

yang relevan dengan masalah yang telah diidentifikasikan, yang kemudian akan 

dianalisis serta ditarik kesimpulan. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui: 

1. Seberapa besar pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity 

(ROE) dan Economic Value Added (EVA) secara parsial terhadap Return 

Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Seberapa besar pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity 

(ROE) dan Economic Value Added (EVA) secara simultan terhadap Return 
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Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan 

bagi semua pihak antara lain: 

a. Pengembangan ilmu 

Sebagai sarana untuk menerapkan, mengaplikasikan dan mengembangkan 

ilmu yang telah diperoleh selama masa studi.  

b. Operasional 

Sebagai bahan masukan untuk manajemen tentang kinerja perusahaan 

yang diukur menggunakan Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan 

Economic Value Added (EVA) sehingga manajemen mengetahui nilai perusahaan 

yang tercipta dari pengelolaan perusahaannya dan dapat meningkatkan nilai 

perusahaannya di masa depan. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada perusahaan- 

perusahaan manufaktur yang masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia periode 2008-

2012. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data 

sekunder yang tersedia di Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Bursa Efek 

Indonesia (BEI) di Jalan Veteran No.10 Bandung, dan website www.idx.co.id. 

Waktu penelitian dari bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2014. 

http://www.idx.co.id/

