
 
 

9 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Return On Assets (ROA) 

Menurut M.Hanafi (2008:42) pengertian ROA adalah mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang 

tertentu. Brigham dan Houston (2010:148) mengatakan bahwa ROA adalah rasio 

laba bersih terhadap total aset mengukur pengembalian atas total aset. 

Eduardus Tandelilin (2010:372) menyatakan bahwa :  

“Return On Assets (ROA) menggambarkan sejauh mana kemampuan aset–

aset yang dimiliki perusahaaan bisa menghasilkan laba.” 

Kasmir (2012:201) menyatakan bahwa : 

“ROA adalah rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah aset yang 

digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang 

lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukan efektivitas 

manajemen dalam menggunakan aset untuk memperoleh pendapatan.” 

Sedangkan menurut I Made (2011:22), ROA adalah kemampuan 

perusahaan dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan 

laba setelah pajak. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio Return On Assets 

(ROA) adalah sebagai berikut :  

                       
                 

            
 

(Kasmir, 2012:202) 
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Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Return On Assets 

(ROA) adalah suatu alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba berdasarkan penggunaan aset 

perusahaan. Dengan kata lain, jika suatu perusahaan mempunyai Return On Assets 

(ROA) yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam 

meningkatkan pertumbuhan modal sendiri, tetapi jika total aset yang digunakan 

perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian 

dan akan menghambat pertumbuhan modal sendiri. 

Menurut Munawir (2001:91-92) keunggulan Return On Assets (ROA) 

adalah sebagai berikut :  

1.  Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui 

posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah 

dalam perencanaan strategi.  

2.  Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis Return On Asset (ROA) 

juga berguna untuk kepentingan perencanaan.  

3.  Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka 

dengan analisis Return On Assets (ROA) dapat diukur efisiensi 

penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal 

yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.  

Menurut Munawir (2001:94) kelemahan yang terdapat pada Return On 

Assets (ROA) yaitu :  

1.  Return On Assets (ROA) sebagai pengukur divisi sangat dipengaruhi oleh 

metode depresiasi aset tetap. 
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2.  Return On Assets (ROA) mengandung distorsi yang cukup besar terutama 

dalam kondisi inflasi. Return On Assets (ROA) akan cenderung tinggi 

akibat dan penyesuaian (kenaikan) harga jual, sementara itu beberapa 

komponen biaya masih dinilai dengan harga distorsi.  

 Menurut M.Hanafi dan Abdul Halim (2009:161) Return On Assets (ROA) 

bisa dipecah lagi kedalam dua komponen yaitu : 

1. Profit margin 

Profit margin melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari 

tingkat penjualan tertentu. Profit margin bisa diinterpretasikan sebagai 

tingkat efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan 

menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan. 

2. Perputaran total aktiva (assets) 

Perputaran total aktiva (assets) mencerminkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga bisa 

diartikan sebagai kemampuan perusahaan mengelola aktiva berdasarkan 

tingkat penjualan yang tertentu. Rasio ini mengukur aktivitas penggunaan 

aktiva (assets) perusahaan.  

2.1.2  Return On Equity (ROE)  

Riyanto (2002:44) menyatakan bahwa : 

“Profitabilitas modal sendiri atau sering dinamakan rentabilitas usaha atau 

Return On Equity (ROE) adalah perbandingan antara jumlah laba yang 

tersedia bagi pemilik modal sendiri disatu pihak dengan jumlah modal 

sendiri yang menghasilkan laba tersebut, dilain pihak atau dengan kata lain 

profitabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dengan 

modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan keuntungan.”  
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Astuti (2004:37) mengemukakan bahwa :  

“Pengembalian modal sendiri adalah rasio yang menunjukkan 

keberhasilan atau kegagalan pihak manajemen dalam memaksimumkan 

tingkat hasil pengembalian investasi pemegang saham dan menekankan 

pada hasil pendapatan sehubungan dengan jumlah yang diinvestasikan. 

Rasio ini mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang 

saham.” 

Syamsuddin (2007:64) menyatakan bahwa : 

“ROE merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang 

tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa 

maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan 

di dalam perusahaan. Secara umum tentu saja semakin tinggi return atau 

penghasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik perusahaan.”  

Tandelilin (2010:378) menyatakan bahwa : 

“Return On Equity (ROE) adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang 

saham.” 

Sedangkan menurut Kasmir (2012:204), ROE adalah rasio untuk 

mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Return On Equity 

(ROE) memiliki rumus sebagai berikut : 

                      
                 

            
 

(Kasmir, 2012:204) 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio 

pengembalian ekuitas (return on equity) adalah rasio profitabilitas yang 

menunjukkan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para 

pemilik perusahaan atas modal yang meraka investasikan di dalam perusahaan. 

Dengan kata lain, jika kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 
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dengan memanfaatkan ekuitas (shareholder’s equity) yang dimiliki semakin tinggi 

maka suatu perusahaan memiliki peluang untuk memberikan pendapatan yang 

besar bagi para pemegang saham. 

Return saham sangat ditentukan sekali oleh faktor–faktor non fundamental 

dan fundamental perusahaan. Faktor fundamental tersebut salah satunya adalah 

Return On Equity (ROE). ROE mengukur pengembalian nilai buku kepada 

pemilik perusahaan yang merupakan perbandingan laba bersih terhadap ekuitas 

saham dimana rasio ini menggunakan seluruh asetnya didalam menghasilkan 

keuntungan (Taufik, 2007:5).  

Pangabean (2005:3) menyatakan Return On Equity (ROE) yang 

merupakan perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas ini merupakan salah 

satu dari dua faktor dasar dalam menentukan pertumbuhan tingkat pendapatan 

perusahaan. Masih menurut Pangabean ada dua sisi dalam menggunakan ROE, 

kadang-kadang diasumsikan bahwa ROE yang akan datang merupakan perkiraan 

dari ROE yang lalu, tetapi ROE yang tinggi pada masa lalu tidak menjamin ROE 

yang akan datang masih tetap tinggi dan salah satu kelemahannya antara lain ROE 

tidak mempertimbangkan biaya ekuitas saham. 

Menurut M.Hanafi dan Abdul Halim (2009:185) Return On Equity (ROE) 

bisa dipecah lagi kedalam beberapa komponen yaitu : 

1. Return On Assets (ROA) 

ROA mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan asset yang dimiliki. 
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2. Leverage yang disesuaikan 

Leverage yang disesuaikan mencerminkan efek penggandaan penggunaan 

hutang dan saham preferen untuk menaikkan return ke pemegang saham. 

leverage yang disesuaikan merupakan hasil perkalian antara common 

earning leverage dengan leverage struktur modal. Common earning 

leverage mencerminkan proporsi laba bersih yang menjadi hak pemegang 

saham biasa dari jumlah total laba bersih operasional. Sedangkan Leverage 

struktur modal mencerminkan sejauh mana asset perusahaan dibiayai oleh 

saham sendiri. Return On Equity (ROE) akan semakin besar apabila 

Return On Assets (ROA) tinggi atau leverage yang disesuaikan tinggi. 

2.1.3 Economic Value Added (EVA) 

Menurut Tunggal (2001:13) : 

“Nilai Tambah Ekonomi (EVA) adalah suatu sistem manajemen keuangan 

untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan, yang menyatakan 

bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi 

semua biaya operasi (operating cost) dan biaya modal (cost of capital).” 

Menurut Hansen dan Mowen (2005:126) :  

“Nilai Tambah Ekonomi (EVA) merupakan laba residu (residual income) 

atau dengan kata lain merupakan laba operasional setelah pajak dikurangi 

dengan total biaya modal tahunan.” 

Menurut M.Hanafi (2008:52) : 

“Nilai Tambah Ekonomi (EVA) merupakan ukuran kinerja yang 

menggabungkan perolehan nilai dengan biaya untuk memperoleh nilai 

tambah tersebut.”  
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Menurut Brigham dan Houston (2010:111) :  

“Nilai Tambah Ekonomi (EVA) terkadang disebut laba ekonomi, erat 

kaitannya dengan MVA. EVA merupakan estimasi laba ekonomi usaha 

yang sebenarnya untuk tahun tertentu, dan sangat jauh berbeda dari laba 

bersih akuntansi tidak dikurangi dengan biaya ekuitas sementara dalam 

penghitungan EVA biaya ini akan dikeluarkan. Jika nilai EVA positif, 

maka laba operasi setelah pajak melebihi biaya modal yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan laba tersebut, dan tindakan manajemen manambah 

nilai bagi pemegang saham. Nilai EVA yang positif setiap tahunnya dapat 

membantu memastikan nilai MVA yang positif. Perhatikan bahwa nilai 

MVA berlaku bagi keseluruhan perusahaan, EVA dapat ditentukan untuk 

tingkat divisi, sekaligus juga perusahaan secara keseluruhan. Jadi, nilai ini 

berguna sebagai panduan untuk menghitung kompensasi yang wajar bagi 

manajer divisi sekaligus manajer puncak perusahaan.”  

Menurut Young & O’Byrne (2001:26) :  

“Market Value Added (MVA) adalah perbedaan antara nilai pasar 

perusahaan (termasuk ekuitas dan utang) dan modal keseluruhan yang 

diinvestasikan dalam perusahaan. Modal yang diinvestasikan adalah 

jumlah modal yang disediakan oleh penyedia dana pada tanggal yang 

sama.” 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Economic Value 

Added (EVA) adalah keuntungan operasional setelah pajak dikurangi biaya modal 

atau EVA merupakan pengukuran pendapatan sisa yang mengurangkan biaya 

modal terhadap laba operasi. Dengan demikian Economic Value Added (EVA) 

ditentukan oleh dua hal yaitu laba bersih operasi setelah pajak yang 

menggambarkan hasil penciptaan value dalam perusahaan dan tingkat biaya 

modal yang diartikan sebagai pengorbanan yang dikeluarkan dalam penciptaan 

value tersebut. 

Penggunaan Economic Value Added (EVA) ini akan mendorong 

perusahaan untuk menitikberatkan pada struktur modalnya. Pada dasarnya 

pemodal (investor) akan tertarik untuk melakukan investasi pada saham di 

perusahaan yang menawarkan jumlah, stabilitas dan tingkat pertumbuhan dari 
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pendapatan yang akan mereka terima. Para investor akan dengan cepat 

mengestimasi harga saham perusahaan di masa yang akan datang dan besarnya 

deviden yang akan diterima apabila para investor mengetahui dengan pasti laba 

yang akan mereka peroleh dari perusahaan (Anthony & Gouvidarajan, 2005).  

Menurut Husnan dan Enny Pudjiastuti (2006:66) cara memperoleh Nilai 

Tambah Ekonomi (EVA) adalah sebagai berikut :  

                                    –                    

1 .  Untuk memperoleh NOPAT (Net Operating After Tax) :  

               –           

Laba usaha adalah laba operasi perusahaan dari suatu current operating 

yang merupakan laba sebelum bunga. Pajak yang digunakan dalam 

perhitungan Nilai Tambah Ekonomi (EVA) adalah pengorbanan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan dalam penciptaan nilai tersebut. 

2.  Untuk memperoleh Capital Changes : 

                                             

3. Untuk memperoleh WACC : 

                                  

Dimana :  

 Dalam menghitung WACC suatu perusahaan harus mengetahui sebagai 

berikut : 

Tingkat Modal (D) : 
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Cost Of Debt (Rd) : 

      
           

             
       

Tingkat Modal dan Ekuitas (E) : 

    
              

                      
       

Cost Of Equity (Re) : 

      
                         

             
       

Tingkat Pajak (Tax) : 

        
           

                         
       

 

Dalam menghitung WACC suatu perusahaan harus mengetahui sebagai 

berikut :  

1. Jumlah hutang dalam struktur modal (berdasarkan nilai pasar)  

2. Jumlah ekuitas dalam struktur modal (berdasarkan nilai pasar)  

3. Biaya hutang  

4. Biaya ekuitas  

5. Tingkat pajak  

 Jika perusahaan memiliki beberapa sumber pembiayaan hutang masing-

masing dengan tingkat berbeda, biaya hutang yang digunakan dengan WACC 

adalah suatu rata-rata tertimbang. 

4. Cara memperoleh Invested Capital 

                                           –                        
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Total hutang dan ekuitas menunjukkan beberapa bagian dari setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Pinjaman jangka pandek tanpa bunga 

merupakan pinjaman yang digunakan perusahaan yang pelunasan maupun 

pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal 

neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, dan atas 

pinjaman itu tidak dikenai bunga, seperti hutang usaha, hutang pajak, biaya yang 

masih harus dibayar, dan lain-lain. 

Menurut Young O’Byrne  (2001:32) Economic Value Added (EVA) 

sebagai alat pengukur kinerja memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan 

dibanding tolok ukur kinerja lain diantaranya adalah :  

1.  EVA dapat dihitung pada tingkat divisi.  

Jika diketahui NOPAT yang mengukur laba perusahaan yang diperoleh 

dari operasi yang berjalan, modal yang diinvestasikan dan WACC, maka 

EVA menurut teori dapat dihitung untuk setiap kesatuan termasuk divisi, 

departemen, lini produk, segmen bisnis secara geografis dan sebagainya. 

menurut teori dapat dihitung untuk setiap kesatuan termasuk divisi, 

departemen, lini produk, segmen bisnis secara geografis dan sebagainya.  

2. EVA merupakan pengukuran aliran, bukan pengukuran saham, karenanya 

dapat dipertanggungjawabkan terhadap penilaian kinerja selama periode 

waktu tertentu. EVA dikatakan sebagai suatu aliran sebab ia mengukur 

laba. EVA adalah cara mengubah pengukuran saham dari kelebihan 

pengembalian menjadi aliran.  
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3.  EVA dapat meningkatkan penciptaan kekayaan pemegang saham.  

Perbedaan pokok antara EVA dan pengukuran laba konvensional adalah 

EVA merupakan laba ”ekonomis” kebalikan dari laba ”akunting”. Hal ini 

berdasarkan gagasan bahwa suatu bisnis mendapatkan laba jika 

penghasilan mencukupi tidak hanya biaya operasi tetapi juga biaya modal. 

Tanpa prospek laba ekonomis, tidak akan ada penciptaan kekayaan bagi 

investor. Gagasan dari laba ekonomis menegaskan hubungan EVA, 

terhadap kekayaan pemegang saham, kondisi akhir yang dibutuhkan dari 

tolok ukur berdasarkan nilai.  

Menurut Mirza (2001:78) EVA sebagai alat ukur kinerja keuangan juga 

memiliki kelemahan diantaranya adalah :  

1.  EVA hanya mengukur hasil akhir (result), konsep ini tidak mengukur 

aktivitas-aktivitas penentu seperti, loyalitas pelanggan.  

2.  EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat 

mengandalkan faktor fundamental dalam mengkaji dan mengambil 

keputusan menjual atau membeli saham tertentu, padahal faktor lain 

terkadang justru lebih dominan.  

3.  Konsep ini tergantung pada transparansi internal dalam perhitungan 

secara akurat. Dalam kenyataannya seringkali perusahaan kurang 

transparan dalam mengemukakan kondisi internalnya. 
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2.1.4 Return Saham 

Menurut Samsul (2006: 291) :  

“Return saham adalah pendapatan yang dinyatakan dalam persentase dari 

modal awal investasi. Pendapatan investasi dalam saham ini meliputi 

keuntungan jual beli saham. Dimana jika untung disebut dengan capital 

gain dan jika rugi disebut capital loss. Pendapatan investasi dalam saham 

ini meliputi keuntungan jual beli saham, Disamping capital gain, investor 

juga akan menerima dividen tunai setiap tahunnya.” 

Menurut Rusdin (2008:66) : 

“Return saham ditentukan menurut hukum permintaan-penawaran atau 

kekuatan nawar menawar. Makin banyak orang yang ingin membeli, maka 

harga saham tersebut cenderung bergerak naik. Sebaliknya, semakin 

banyak orang yang ingin menjual saham maka saham tersebut akan 

bergerak turun.” 

Menurut Jogiyanto (2008:110) return saham adalah :  

“Return saham dapat di definisikan sebagai perubahan nilai antara periode 

t +1 dengan periode t ditambah pendapatan-pendapatan lain yang terjadi 

selama periode t tersebut. Return merupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi saham terdiri dari capital gain (loss) dan yield. Capital gain 

merupakan selisih untung (rugi) dari harga investasi sekarang relatif 

dengan harga periode yang lalu sebaliknya yield merupakan presentase 

penerimaan kas periodik terhadap harga investasi. Keuntungan ini 

biasanya diterima dalam bentuk kas atau setara dengan kas sehingga dapat 

diuangkan dengan cepat. Salah satu contoh yield adalah deviden.” 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa return saham 

adalah imbalan hasil atau keuntungan yang didapatkan oleh investor atas investasi 

yang dilakukan berupa capital gain atau capital loss dan yield. Jika harga 

investasi sekarang lebih tinggi dari harga investasi periode lalu berarti terjadi 

keuntungan modal (capital gain). 

Dalam penelitian  ini hanya memperhitungkan return saham yang berasal 

dari capital gain tanpa memperhitungkan adanya deviden yield. Karena pada 

dasarnya dividen yang dibagikan nilainya kecil sehingga tidak terlalu berpengaruh 
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jika tidak ikut diperhitungkan. Selain itu tidak selamanya perusahaan membagikan 

dividen secara periodik pemegang sahamnya. Return yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah return realisasi atau sering disebut dengan actual return. 

Return realisasi merupakan return yang terjadi yang dihitung berdasarkan data 

historis dan digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return 

realisasi ini juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi yang 

merupakan return yang diharapkan oleh investor di masa mendatang. Dimana 

dalam penelitian ini menggunkan return actual saham tahunan. Besarnya actual 

return dapat dihitung dengan rumus :  

         
              

          
 

             (Samsul, 2006:293)  

Dimana:  

Ri,t = Return saham i untuk pada periode t  

Pt = Price, harga penutupan saham I pada periode t (periode akhir)  

Pt-1 = Price, harga untuk waktu sebelumnya (periode awal) 

Menurut Jogiyanto (2008:121), komponen return saham terdiri dari lain :  

a. Return realisasi (actual return) yang merupakan capital gain atau capital loss 

yaitu selisih antara harga saham periode saat ini (Pt) dengan harga saham 

pada periode sebelumnya (Pt-1). Capital gain merupakan selisih dari investasi 

sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. 

b.  Yield merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi 

periode tertentu dari suatu investasi. 
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Menurut Jogiyanto (2008:125) return saham dibedakan menjadi 2, yaitu :  

a.  Return Realisasi  

Return realisasi (realized return) merupakan return yang telah terjadi. 

Return realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting 

karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. 

Return histori ini juga berguna sebagai dasar penentu return ekspektasi 

(expected return) dan risiko dimasa datang.  

b.  Return Ekspektasi  

Return ekspektasi (expected return) merupakan return yang 

diharapkanakan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda 

dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi 

sifatnya belum terjadi. Ketika investor menginvestasikan dananya maka 

akan mensyaratkan tingkat return tertentu dan jika periode investasi telah 

berlalu, investor tersebut akan dihadapkan pada tingkat return yang 

sesungguhnya diterima. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1  Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Return Saham 

Lestari dan Sugiharto (2007: 196) menyatakan bahwa :  

“ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih 

yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi 

rasio ini maka semakin baik produktivitas assets dalam memperoleh 

keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik 

perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan 

menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat 

pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak bahwa 

harga saham dari perusahaan tersebut di Pasar Modal juga akan semakin 
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meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan dan pada akhirnya dapat meningkatkan return sahamnya.” 

ROA diperoleh dengan cara membandingkan antara Net Income After Tax 

(NIAT) yang diartikan sebagai pendapatan bersih sesudah pajak dengan average 

total assets. ROA menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba (profitabilitas). Meningkatkan ROA berarti di sisi lain juga meningkatkan 

nilai pendapatan bersih yang berarti meningkatkan nilai penjualan. Perusahaan 

yang penjualannya meningkat akan mendorong terjadinya peningkatan laba yang 

menunjukkan operasional perusahaan sehat dan baik. Hal ini akan disukai oleh 

para investor. Investor yang rasional tentu saja akan memilih investasi pada 

perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi, sehingga akan mendorong 

peningkatan harga saham yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan 

return saham yang akan diterima investor (Pertiwi, 2010:30).  

Return On Assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Semakin besar Return On Asset (ROA) menunjukkan kinerja semakin baik 

sehingga mampu memberikan laba bagi perusahaan dan akan mengundang 

investor untuk membeli saham akan tinggi (Wardani, 2012). 

2.2.2   Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap Return Saham 

Menurut Brigham & Houston (2010:133) :  

“Rasio yang paling penting adalah pengembalian atas ekuitas (return on 

equity) yang merupakan laba bersih bagi pemegang saham dibagi dengan 

total ekuitas pemegang saham. Pemegang saham pastinya ingin 

mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi atas modal yang mereka 

investasikan, dan Return On Equity (ROE) menunjukkan tingkat yang 

mereka peroleh. jika Return On Equity (ROE) tinggi, maka harga saham 

juga akan cenderung tinggi dan tindakan yang meningkatkan ROE 

kemungkinan juga akan meningkatkan return saham. Hal ini dapat 
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disimpulkan bahwa Rasio Pengembalian Ekuitas (return on equity) 

berpengaruh terhadap Tingkat Pengembalian (return) Saham.”  

Menurut Kasmir (2012:204) ROE adalah rasio yang mengukur 

kemampuan menghasilkan laba bersih setelah pajak dari modal yang dimiliki. Jika 

ROE semakin meningkat, maka investor semakin tertarik untuk menanamkan 

dananya ke dalam perusahaan, sehingga return saham cenderung meningkat. 

Return On Equity (ROE) yang tinggi mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. 

Semakin mampu perusahaan memberikan keuntungan bagi pemegang saham, 

maka saham tersebut diinginkan untuk dibeli. Hal ini akan menyebabkan 

permintaan akan saham tersebut meningkat dan selanjutnya akan menyebabkan 

harga saham tersebut naik (Sasanti dan Nurfauziah, 2005:56). 

2.2.3  Pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap Return Saham 

Utama (2000:135) menyatakan bahwa :  

“EVA menyebabkan penilaian kinerja manajemen sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimumkan nilai perusahaan 

serta meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan memilih 

investasi yang meminimkan tingkat biaya modal dan mengoptimalkan 

tingkat pengembalian (Pengembalian).”  

Menurut Young & O’byrne (2001:28) menyatakan bahwa:  

“Indikator dalam mengukur kinerja manajemen berdasarkan proses 

penciptaan nilai bagi pemegang saham adalah EVA. Penciptaan nilai 

tersebut bagi pemegang saham akan mendapatkan pengembalian saham 

yang lebih besar.”  

Economic Value Added (EVA) mengukur nilai tambah yang dihasilkan 

suatu perusahaan dengan cara mengurangi beban biaya modal (cost of capital) 

yang timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan. Penelitian dari Dodd dan 
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Chen (1996) menunjukkan pengaruh positif Economic Value Added (EVA) 

terhadap Pengembalian saham. Hal tersebut juga didukung oleh Soetjipto (1997) 

yang mengatakan Economic Value Added (EVA) berkorelasi positif dengan 

tingkat pengembalian investasi dalam saham. Berdasarkan uraian tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif Economy Value 

Added (EVA) terhadap Pengembalian saham. 

EVA memiliki hubungan signifikan dengan Pengembalian saham. 

pernyataan ini didukung dalam penelitian Wilopo dan Mayangsari (2002) yang 

menunjukan EVA merupakan pengukuran kinerja yg lebih baik.  

Gambar 2.1 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Economic 

Value Added (EVA) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Return Saham. 

H2  : Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Economic 

Value Added (EVA) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham. 

 


