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BAB I

Pendahuluan

1.1.1 Latar belakang Masalah

Pasar modal di Indonesia terus berkembang, seiring dengan pembangunan 

nasional. Hal ini terlihat dari kapitalisasi pasar yang terus mengalami peningkatan 

beberapa tahun ini. Keadaan ini pun juga menunjukkan terjadinya peningkatan 

pada jumlah peminat pasar modal, terlihat dari peningkatan jumlah transaksi 

harian dan jumlah emiten baru yang terdaftar (listing).

Salah satu perangkat pasar modal yang paling sering diperdagangkan 

adalah saham. Terutama saham yang bersifat Go Public. Saham Go Public adalah 

saham yang diperjualbelikan pada khalayak umum (investor) pada suatu bursa 

saham. Bursa efek yang mengatur transaksi pembelian dan penjualan saham di 

Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Harga-harga saham yang diperdagangkan di pasar modal pun mengalami 

fluktuasi seperti halnya harga-harga barang pada pasar tradisional yang dapat 

mengalami fluktuasi. Namun tidak seperti harga-harga barang yang 

diperdagangkan di pasar tradisional yang cenderung konstan dan hanya berubah 

karena kondisi tertentu seperti perubahan harga musiman, kenaikan harga BBM 

dan sebagainya, harga-harga saham yang diperdagangkan di pasar modal dapat 

naik ataupun turun dalam hitungan menit. 

Kenaikan ataupun penurunan harga dari saham dipengaruhi oleh seberapa 

kuat penawaran dan penjualan yang terjadi pada bursa terhadap saham tersebut. 

Harga saham akan naik jika semakin banyak investor yang ingin membeli saham 

tersebut, sebaliknya harga saham akan turun jika semakin banyak investor yang 

ingin menjual saham tersebut. 

Banyak hal yang mempengaruhi penilaian terhadap suatu saham Kinerja 

perusahaan biasanya diukur dari kemampuan perusahaan. Harga suatu saham di 

lantai bursa dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor 

internal tersebut yang di maksud adalah faktor yang berasal dari dalam 
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perusahaan, yaitu kinerja perusahaan baik kinerja manajemen, kondisi perusahaan 

dan prospek perusahaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi berbagai informasi 

di luar perusahaan, yaitu informasi ekonomi, politik, dan kondisi pasar. Bahkan 

isu-isu yang beredar saat ini pun dapat menjatuhkan harga suatu harga saham. 

Tetapi meskipun demikian, kondisi keuangan dan kinerja pada umumnya masih 

mempunyai pengaruh yang dominan terhadap pembentukan harga saham.

Dalam menilai kinerja suatu perusahaan, seorang investor biasanya 

berpadu pada prospektus dan laporan keuangan perusahaan. Ukuran yang 

digunakan untuk menilai kinerja sangatlah beragam dan kadang-kadang berbeda 

antara satu industri dengan industri yang lainnya. Tetapi yang di gunakan oleh 

manajer maupun investor tolok ukur lain yang banyak digunakan oleh para analis 

untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, antara lain adalah arus kas yang 

dihasilkan dari aktivitas operasi (operating cash flow), earnings before 

extraordinary income, residual income dan lain sebagainya. EVA didasarkan pada 

konsep residual income, dengan menambahkan adanya penyesuaian akuntansi 

(accounting adjusment).

Menurut Steward & Company, earnings, dan earnings per share adalah

pengukuran yang keliru untuk kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja yang 

terbaik adalah Economic Value Added Dan selain EVA Good Corporate 

Governance sangat cocok untuk menilai kinerja operasional ekonomis suatu 

perusahaan sekaligus memperhatikan secara adil harapan kreditur dan pemegang 

saham.  

Metode-metode baru untuk menilai kinerja perusahaan. Salah satu dari 

metode baru tersebut adalah Economic Value Added (EVA). Metode EVA 

didasarkan pada gagasan laba ekonomis yang menyatakan bahwa kekayaan hanya 

diciptakan ketika sebuah perusahaan mampu menutup biaya operasi dan biaya 

modal. EVA merupakan tolok ukur kinerja keuangan yang berbasis nilai, yang 

menggambarkan jumlah absolut dari nilai pemegang saham (shareholder value) 

yang dapat dihasilkan (created) atau dirusak (destroyed) pada suatu periode 

tertentu.
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Pendekatan EVA pertama kali dicetuskan pada tahun 1993 oleh G. Bennet 

Steward dan Joel M Stren, analisis keuangan dari lembaga konsultan manajemen 

AS, Stern Steward Management Service, EVA berpijak dari konsep biaya modal, 

yaitu resiko yang dihadapi perusahaan dalam melakukan investasi. Makin tinggi 

resiko investasi maka tingkat pengembalian yang dituntut oleh para investor juga 

semakin tinggi. Jika model ROI (Return on Investment) dan ROE (Return on 

Equity) berhenti pada laba yang diperoleh, maka EVA akan mengurangi laba 

dengan biaya modal. Dengan demikian, manajemen perusahaan dituntut mampu 

memilih investasi dengan tingkat pengembalian optimum dan tingkat resiko 

minimum. Dengan pendekatan ini, pemegang saham dapat melihat berapa besar 

nilai tambah yang diraih perusahaan. 

Banyak literatur dan penelitian menyebutkan bahwa semakin banyak 

perusahaan-perusahaan besar menggunakan ukuran kinerja EVA sebagai prinsip 

penuntun dalam kebijakan perusahaan mereka. Sering EVA dianggap sebagai satu 

ukuran sederhana yang memberikan gambaran yang sebenarnya dari penciptaan 

kekayaan pemilik saham (Trully dalam Panggabean, 2005). Penggunaan EVA 

membuat perusahaan lebih memfokuskan perhatian pada usaha penciptaan nilai 

perusahaan. Perhitungan EVA cukup rumit dan nilainya tidak tercantum dalam 

laporan keuangan perusahaan, sehingga hanya investor yang benar-benar mengerti 

konsep EVA ini yang akan menggunakannya sebagai dasar dalam keputusan 

investasi. Karena itu metode EVA relatif sulit diterapkan karena memerlukan 

perhitungan atas biaya yang kompleks.

Perhitungan EVA jika dihubungkan dengan harga saham maka akan sesuai 

dengan tujuan memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Pemegang saham 

akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk capital gain dan deviden dimana 

investor mengharapkan harga saham akan meningkat dan pendapatan per lembar 

saham.

Selain itu mengelola suatu perusahaan dalam abad informasi dengan 

sistem ekonomi yang bebas dan terbuka menjadi lebih kompleks. Semakin 

kompleksnya aktivitas pengelolaan perusahaan maka akan meningkatkan 

kebutuhan praktek tata kelola usaha yang baik (Good Corporate Governance) 
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untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Dengan memberikan 

prioritas terhadap perbaikan penerapan Corporate Governance, perusahaan –

perusahaan dapat mengarah kepada peningkatan kinerja. Perusahaan yang dikelola 

dengan baik akan menumbuhkan keyakinan pelanggan dan memperoleh 

kepercayaan dari pasar. 

Kajian mengenai Corporate Governance meningkat dengan pesat seiring 

dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, 

Worldcom, Merck, Global Crossing mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat 

(Cornett, Marcuss, Saunders dan Tehranian, 2006)  yang melibatkan akuntan, 

salah satu elemen penting dari Good Corporate Governance (GCG). 

Corporate Governance merupakan mekanisme pengendalian untuk 

mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran 

dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan

shareholders value (Lastanti, 2005). Penerapan prinsip-prinsip corporate 

governance yang didukung dengan regulasi yang baik, diharapkan akan mencegah 

berbagai bentuk ketidak jujuran dalam penyajian laporan keuangan. Sebagai 

perusahaan publik yang sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat melalui 

bursa saham, penyajian laporan keuangan kepada stakeholders perusahaan harus 

dilaporkan tepat waktu, akurat, dapat dimengerti dan obyektif (Boediono, 2005). 

Tetapi adanya perbedaan kepentingan antara dewan komisaris dan direksi sebagai 

agen dalam perusahaan dengan kepentingan pemegang saham dapat menyebabkan 

terjadinya praktek kecurangan tersebut. 

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep Good Corporate Governance. 

Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan 

benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap 

semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder (Sulistyanto, 

2003).

Riset The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), 2002,

menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan GCG adalah kepatuhan 



5

terhadap peraturan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi GCG merupakan 

bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi 

komitmen perusahaan, dan implementasi GCG berhubungan dengan peningkatan 

citra perusahaan. Perusahaan yang mempraktekkan GCG, akan mengalami 

perbaikan citra, dan peningkatan nilai perusahaan. Maka dalam penelitian ini akan 

dianalisa, apakah praktik corporate governance dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan melalui penelitian perubahan harga saham tersebut.

Good Corporate Governance mempunyai peranan penting bagi 

perusahaan. Sebagai contoh Bank Mandiri menyadari pentingnya Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) dalam mendukung 

pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh stakeholders. Dalam 

implementasi GCG di dalam organisasi perusahaan, BCA berusaha menjalankan 

seluruh praktek-praktek GCG berdasarkan ketentuan yang ada dan dengan 

memperhatikan Best Practices.

Bank Mandiri memulai mempraktekan GCG tahun 2005, Agus 

Martowardojo menyatakan kepercayaanya dalam impementasi GCG pasalnya 

hanya dalam dua tahun mempraktikan GCG dengan serius, bank yang di 

pimpinnya sejak Mei 2005 ini berhasil mencapai predikat “ sangat terpercaya” 

sekaligus skor tertinggi (88,86) diantara para partisipasi survei GCG yang di 

selenggarakan IICG dan SWA. Agus menunjukan beberapa kemajuan beberapa 

kemajuan yang dicapainya ini antara lain keuntungannya naik 200% dari tahun 

sebelumnya Rp. 1,1 Triliun menjadi Rp. 3,1 Triliun ( per September 2007) dan 

harga saham meningkat secara signifikan, dari sekitar Rp 1.600/lembar pada tahun 

2005 menjadi sekitar Rp. 3500 saat ini. Agus pun menyebutkan, ketika ia masuk 

sebagai dirut bank ini pada tahun 2005, kondisinya sangat memprihatinkan 

perusahaan sempat mengalami cobaan kredit bermasalah  NPL (Non Performing 

Loan) yang besar dan panjang. Pada tahun 2005 itu NPL-nya mencapai Rp 26 

Triliun. Tapi dengan prinsip governance muncul lah trust (dari publik) sehingga 

setelah itu kami melakukan turnaround dan hingga kini dengan melakukan 

implementasi GCG mendaptkan penghargaan lainnya yaitu dari Majalah 
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AsiaMoney dan the banker journal, atas kepiawaiannya menerapkan GCG selama 

2007. (SWA 01/XX/V/9-23 Januari 2008)

Dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan digunakan berbagai konsep 

dan teknik manajemen untuk mengelola perusahaan. Economic Value Added dan 

Good Corporate Governance sangat cocok untuk menilai kinerja operasional 

ekonomis suatu perusahaan sekaligus memperhatikan secara adil harapan kreditur 

dan pemegang saham. Kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik 

perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana ekstern adalah salah satu alasan 

diterapkannya tata kelola yang baik pada perusahaan-perusahaan di Indonesia 

(Good Corporate Governance-GCG). Sistem Good Corporate Governance yang 

diterapkan diyakini akan memberikan perlindungan yang efektif kepada 

pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi yang 

ditanamkan. Sehingga Corporate Governance dapat diartikan sebagai seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola 

perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pihak-pihak lain yang 

berkepentingan baik intern maupun ekstern yang terkait dengan hak dan 

kewajiban mereka. Pada prinsipnya Good Corporate Governance mencakup 

empat komponen utama yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme 

dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders 

yang lain, yaitu Fairness, Transparency, Accountability, dan responsibility 

(Linan, 2000 dalam theresia). Prinsip-prinsip tersebut disadari oleh berbagai 

pihak sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor maupun calon 

investor potensial. (Inayah, 2009).

Berdasarkan uraian pada latar belakang, nilai tambah bagi pemegang 

saham. Dan batasan masalah yang akan dibahas oleh penulis untuk menulis 

skripsi dengan judulnya adalah:

“ANALISIS PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED DAN 

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 

HARGA SAHAM PERUSAHAAN DALAM DAFTAR CGPI YANG DI 

TERBITKAN IICG DAN TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2004-2010”
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah yang akan diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Apakah Perkembangan Economic Value Added (EVA), mempunyai 

pengaruh terhadap harga saham

2. Apakah Perkembangan penerapan Good Corporate Govermance

mempunyai pengaruh terhadap harga saham

3. Bagaimana Perkembangan pengaruh Economic Value Added dan 

penerapan Good Corporate Govermance dengan harga saham 

1.3 Maksud dan tujuan Penelitian

Maksud penelitan ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang berkaitan dengan masalah struktur modal, tingkat likuiditas dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan. Di samping itu, penelitian ini dimaksudkan 

untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Ekonomi pada 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. Sedangkan tujuan 

penelitian secara khusus adalah;

1. Untuk mengetahui Perkembangan pengaruh Economic Value Added

terhadap Harga Saham.

2. Untuk mengetahui Perkembangan pengaruh penerapan Good Corporate 

Governance terhadap harga saham.

3. Untuk menganalisis Perkembangan pengaruh Economic Value Added dan 

penerapan Good Corporate Governance dengan harga saham

1.4 Kegunanaan Penelitian

Penelitian ini diharapan akan memberikan kontribusi dalam pembuatan 

keputusan investasi bagi investor potensial bahwa informasi tentang EVA dan 

penerapan GCG sangat penting untuk menilai kinerja perurasahaan. Secara 

terperinci, manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut
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1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat 

menambah wawasan serta pengetahuan dan daya nalar sebagai bagian dari 

proses belajar, sehingga dapat lebih memahami aplikasi dari teori-teori 

yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

2. Bagi investor

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan alternatif bahan 

pertimbangan dalam pengambikan keputusan berinvestasi.

3. Bagi peneliti di masa yang akan datang yang sejenis yang dilakukan oleh 

peneliti lain diharapkan mempertimbangkan hasil dalam penelitian ini 

sebagai tambahan referensi dan dasar perluasan penelitian.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Setiap investor yang menanamkan modalnya dalam suatu sekuritas 

tertentu, akan selalu mempunyai harapan akan menerima suatu penghasilan. 

Dalam penghasilan yang diterimanya tersebut investor akan dapat menerima 

kembali jumlah modal yang sudah dipakai untuk membeli sekuritas tersebut 

ditambah suatu keuntungan. Fokus utama dari analisis teknik adalah waktu 

menunggu saat yang tepat untuk membeli jika kecenderungan akan naik. Oleh 

karena itu, keputusan investor harus didukung dengan analisa yang baik. Misalnya 

dengan menggunakan laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan dan aktivitas perusahaan 

dengan pihak yang berkepentingan. Sebagai alat untuk berkomunikasi maka data 

keuangan tersebut perlu diolah sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan 

informasi yang berguna bagi pihak-pihak berkepentingan. Data-data yang terdapat 

dilaporan keuangan akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

apabila data-data tersebut dibandingkan untuk 2 periode atau lebih, sehingga 

diperoleh informasi yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan. Hal 

ini sesuai dengan definisi laporan keuangan. Menurut Sundjaja dan Barlian 

(2007:87) Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil 

dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data 
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keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan rata-rata atau aktivitas tersebut.

Laporan keuangan tidak mempunyai arti bagi investor sebelum dilakukan 

analisa terhadapnya. Dengan menganalisa laporan keuangan investor dapat 

mendapatkan sebuah informasi tentang kinerja keuangan yang bersangkutan 

dengan keputusan investasi. Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi 

perusahaan, diperlukan alat untuk mengukur kinerja keuangan tersebut dan analisa 

keuangan memerlukan tolok ukur. Tolok ukur yang sering dipakai adalah rasio 

atau indeks, yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lain.

Salah satu penilai kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan   

Economic Value Added (EVA) adalah salah satu alat ukur menilai kinerja 

keuangan perusahaan. EVA merupakan indikator tentang adanya pertambahan 

nilai dari suatu investasi. EVA yang positif menunjukkan bahwa manajemen 

perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan 

sesuai dengan tujuan manajemen keuangan memaksimumkan nilai perusahaan 

(Sawir, 2001:48).  Menurut Gitman (2006: 513) mengemukakan definisi EVA 

EVA is a popular measure used by firms to determine whether an investment 

contributes positively to the owners wealth. Artinya, bahwa EVA adalah metode 

penilaian yang popular digunakan oleh perusahaan dalam menentukan apakah 

investasi yang dilakukan memberikan kontribusi yang positif terhadap pemilik 

perusahaan. Metode ini adalah metode yang mengukur seberapa jauh perusahaan 

telah menciptaan nilai baik kesejahteraan pemegang saham. Economic Value 

Added ( EVA) dirancang untuk mengukur profitabilitas perusahaan yang 

sebenarnya, dan hal itu dihitung sebagai laba operasi setelah dikurangi pajak biaya 

tahunan dari semua modal yang digunakan perusahaan. Seperti yang dikemukakan 

oleh Van Horne dan Wachowiez (2005:388) EVA is a measure of business 

performance. It is a type of economic profit, whichis equal to a company’s after 

tax net operating profit minus a dollar cost of capital charge. Dan menurut 

Tunggal (2008:6) yang mengungkapkan tentang EVA sebagai berikut:

1. EVA merupakan tujuan korporat untuk meningkatkan nilai (value) dari 

modal (capital) yang investor telah tanamkan dalam operasi usaha,
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2. EVA merupakan selisih dari laba operasi bersih setelah pajak (Net 

operating After Tax) di kurangi dengan biaya modal (Cost of Capital),

3. Apabila perusahaan memiliki nilai EVA positif, maka dapat dikatakan 

bahwa manajemen telah menciptakan nilai (Creating Value).

Harga saham mencerminkan indikator adanya keberhasilan dalam 

mengelola perusahaan. Pergerakan harga saham akan bergerak searah, karena 

harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh persepsi pasar terhadap kondisi 

perusahaan saat ini dan kinerja yang mereka harapkan di masa mendatang. 

Semakin besar EVA suatu perusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan, semakin 

besar keuntungan perusahaan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham, maka 

semakin besar pula kemungkinan harga saham naik. Sebaliknya ketika EVA, 

menurun maka harga saham ikut juga turun, hal itu juga akan diikuti perubahan 

return sahamnya. Menurut Rusdin (2008:68) mendefinisikan saham Saham 

merupakan sertifikat yang menujukan bukti kepemilikian suatu perusahaan, dan 

pemegang saham memliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.

Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI) didefinisikan sebagai 

seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, 

pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan 

intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, 

atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Pengertian tentang corporate governance dapat dimasukkan dalam dua 

kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku 

perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, 

perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholders. Kategori kedua lebih 

melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang 

berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang 

mempengaruhi perilaku perusahaan. 

Defnisi Corporate Govenance dirumuskan oleh Jill et. Al, (2005), pada 

bukunya yang berjudul Corporate Govenance and Accountability, yaitu  

Corporate Govenance adalah sistem pengawasan dan keseimbangan baik internal 

maupun eksternal kepada perusahaan, yang menjamin bahwa perusahaan akan 
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melaksanakan kewajibannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan (stakeholder) dan bertindak dengan tanggung jawab sosial dalam 

segala bidang dari bisnis perusahaan yang bersangkutan.

Corporate governance didefinisikan oleh Monks dan Minow dalam 

Darmawati (2005) adalah Sebagai hubungan partisipan dalam menentukan arah 

dan kinerja. Corporate governance didefinisikan oleh IICG (Indonesian 

instituteof Corporate Governance) sebagai proses dan struktur yang diterapkan 

dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholders yang lain. Corporate governance juga mensyaratkan 

adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

1.5.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Sumber : Penulis

Perusahaan

Laporan
keuangan

Kinerja 
perusahaan

Economic Value 
Added (EVA)

Good Corporate 
Governance (GCG)

Value of Firm

Harga Saham 
(P)
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Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis menggunakan 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Adanya pengaruh yang signifikan Economic Value Added (EVA) 

dan Good corporate Governance (GCG) secara signifikan terhadap 

harga saham secara parsial

2. Adanya pengaruh yang signifikan Economic Value Added (EVA) 

dan Good corporate Governance (GCG) secara signifikan terhadap 

harga saham secara simultan.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis deskriptif dan 

verifikatif. Metode deskriptif merupakan metode yang memperlihatkan dan 

menguraikan objek penelitian ,dengan tujuan memberikan gambaran secara 

sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta ,sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena objek yang diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan. Moch 

Nazir (2005:7) Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek , suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan metode verifikatif adalah metode 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variable 

melalui surat pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga 

didapat hasil pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima. Moch 

Nazir (2005:7)

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan EVA dan GCG dengan harga 

saham , digunakan analisis statistik, yaitu analisis korelasi, regresi, linear, dan 

koefisien determinasi. Untuk menguji hipotesis tentang pengaruh EVA dan GCG 

terhadap harga saham digunakan uji t statistik 2 pihak, untuk menguji pengaruh 

secara parsial dan untuk menguji pengaruh secara simultan dengan menggunakan 

uji F. adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui beberapa cara antara lain :

1. Studi kepustakaan

Yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui cara-cara berikut :

a. Mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas.
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b. Membaca buku-buku dan bahan-bahan lain yang berhubungan 

dengan materi yang akan di bahas untuk memperoleh data 

sekunder.

c. Membaca sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan 

mataeri yag diteliti.

Data diperoleh dimaksudkan untuk memperoleh suatu gambaran 

maupun landasan teoritis dalam merumuskan masalah dan 

menganalisis data atau informasi mengenai hasil penelitian

2. Studi lapangan (secara tidak langsung)

Melakukan penelitian secara tidak langsung ke perusahaan 

yaitu dapat melalui penelitian ke pojok bursa Universitas 

Widyatama untuk mendapatkan laporan tahunan (annual 

report) perusahaan guna memperoleh data primer berupa 

laporan keuangan selama 7 tahun yaitu periode 2004-2010.

Data yang diambil adalah data perusahaan yang terdaftar di 

BEI yang ikut berpartisipasi dalam survei CGPI selama 2004-

2010 serta memiliki skor CGPI dan data keuangan yang berupa 

laporan keuangan auditan serta data harga saham akhir tahun. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

www.fcgi.com, www.iicg.org, majalah SWA.


