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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pasar Modal 

2.1.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mempertemukan 

penjual dan pembeli dana. Dana yang diperjualbelikan tersebut digunakan untuk 

jangka waktu yang lama dalam tujuan menunjang pengembangan usaha organisasi 

atau perusahaan. Kegiatan jual-beli dana tersebut dilakukan dalam suatu lembaga 

resmi yang disebut bursa efek.

Menurut Hendy M. Fakhruddin (2008:33), pasar modal adalah:

“Suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang baik hutang maupun 

modal sendiri diterbitkan dan diperdagangkan. Dana-dana jangka 

panjang yang merupakan hutang biasanya berbenuk obligasi. 

Sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri 

biasanya berbentuk saham.”

Berdasarkan definisi di atas, di sebutkan bahwa di pasar modal 

diperdagangkan berbagai komoditas modal sebagai instrumen jangka panjang. 

Komoditas modal tersebut di bagi menjadi dua kelompok yaitu modal hutang dan 

modal sendiri. Modal sendiri adalah surat berharga yang bersifat pernyertaan atau 

ekuitas seperti saham, waran, dan right. Sedangkan modal hutang adlah surat 

berharga yang bersifat hutang atau sering juga di sebut sebagai surat berharga 

pendapatan tetap (fixed income) seperti obligasi dan obligasi konversi.

Menurut Rusdin (2008:1) defenisi capital market atau pasar modal dalam 

pengertian luas dan pengertian khusus adalah sebagai berikut :

“Pasar Modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 
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berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek. Pasar modal bertindak sebagai 

penghubung antara investor dengan perusahaan ataupun institusi 

pemerintahan melalui perdagangan instrumen keunagn jangka 

panjang seperti obligasi, saham dan lainnya.”

Berdasarkan teori di atas, penulis berpendapat bahwa pasar, modal 

layaknya pasar tradisional yang mempertemukan pihak kelebihan dana ( pembeli 

efek) dengan pihak yang kekurangan dana (penerbit efek) yang terhimpun dalam 

wadah jual beli instrumen pasar modal hingga terbentuk permintaan dan 

penawaran atas efek.

2.1.2 Peranan Pasar Modal

Hampir semua Negara didunia ini memiliki pasar modal yang bertujuan 

untuk menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam 

memenuhi permintaan dan penawaran modal. Pasar modal dalam suatu negara 

bisa berperan sebagai sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana 

jangka panjang dan menjual saham atau menerbitkan obligasi. (Jogiyanto, 

2003:11)

2.1.3 Jenis-jenis Pasar Modal

Penjualan saham (termasuk jenis sekuritas lan) kepada masyarakat dapat 

dilakukan dengan beberapa cara. Umumunya penjualan dilakukan sesuai dengan 

jenis atau bentuk pasar modal dimana sekuritas tersebut diperjualbelikan. 

Jenis-jenis pasar modal menurut Jogiyanto (2003:15) ada beberapa 

macam, yaitu:

1) Pasar perdana (primary market), yaitu pasar modal yang menjual 

pertama saham sekuritas lainnya sebelum sekuritas tersebut tercatat di 

bursa efek. Harga saham di pasar ini ditentukan oleh penjamin emisi 

dan erusahaan yang go-public.

2) Pasar sekunder (secondary market), yaitu pasar modal dalam bentuk 

bursa efek yang memperjualbelikan saham dan sekuritas pada 
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umumnya setelah penjualan di primary market. Harga pasar di pasar ini 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang dipengaruhi faktor 

emiten.

3) Pasar ketiga (third market), yaitu pasar modal tempat saham dan 

sekuritas lain diperdagangkan diluar bursa efek.

4) Pasar keempat (fourth market), yaitu pasar perdagangan saham antar 

investor atau antar pemegang saham tanpa melalui pialang atau 

perantara dagang efek.

2.1.4 Instrumen Pasar Modal

Instrumen pasar modal merupakan suatu bukti kepemilikian modal dari 

lembaga yang mengeluarkan yang dapat diperjualbelikan, pemegang instrumen 

pasar modal mengharapkan memperoleh keuntungan dengan menahan instrumen 

tersebut.

Menurut Jogiyanto Hartono (2008:98) mendefinisikan instrumen pasar modal 

adalah sebagi berikut:

“Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat 

berharga (efek) yang umumnya diperjualbelikan pasar modal 

diantaranya adalah saham biasa, saham preferent, obligasi, obligasi 

konversi, right insue, dan waran”.

2.2. Saham

2.2.1 Pengertian Saham

Saham adalah sebuah surat berharga yang diperdagangkan dipasar modal 

dan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas 

(emiten) yang menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik 

sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian jika seorang investor membeli 

saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan.

Menurut Rusdin (2008:68) mendefinisikan saham sebagi berikut:



17

“ Saham merupakan sertifikat yang menujukan bukti kepemilikian 

suatu perusahaan, dan pemegang saham memliki hak klaim atas 

penghasilan dan aktiva perusahaan.”

Berdasarkan definisi diatas wujud dari saham berupa sertifikat yang 

merupakan tanda pemilikan atas perseroan yang menerbitkan saham tersebut dan 

memiliki hak dalam RUPS serta mempunyai hak atas keuntungan yang diperoleh 

dari perusahaan.

Sedangkan menurut Hendy M. Fakhuddin (2008:175) saham adalah:

“Bukti penyertaan modal di suatu perusahaan, atau merupakan  

bukti kepemilikan atas suatu perusahaan.”

Mishkin and Eakins (2006:28) mendefinisikan saham sebagi berikut:

“A security that is claim on the earnings and asset of a corporation”

Artinya saham merupakan sekuritas yang menyatakan tentang 

pendapat dan aktiva dari sebuah perusahaan.

Jadi saham adalah sebuah surat berharga yang diperdagangkan di pasar 

modal yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang terbentuk Perseroan 

Terbatas (PT), dimana saham tersebut menyatakan bahwa pemilik saham tersebut 

adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut.

2.2.2 Jenis-jenis saham

Dipasar modal terdapat berbagai jenis saham yang dikenal dari berbagai 

jenis saham tersebut, dapat dikelompokan berdasarkan berbagai sudut pandang.

Menurut Marzuki Usman (2005:145) mengelompokan jenis saham 

sebagai berikut:

“Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih, saham 

terbagi atas saham biasa dan saham preferent”
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Dalam prakteknya menurut Darmaji dan Hendy (2001:6) menyebutkan 

bahwa saham terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Cara peralihan hak

Dilihat dari cara peralihannya saham dibedakan menjadi saham atas 

unjuk dan saham atas nama.

a. Saham ata unjuk (bearer stock). Diatas sertifikat saham atas 

unjuk atas unjuk tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan 

peilikan saham ini, seorang pemilik sangat mudah untuk 

mengalihkan atau memindahkan kepada orang lain karena 

sifatnya mirip dengan uang.

b. Saham atas nama (registered stock). Diatas sertifikat saham ini 

ditulis nama pemiliknya. Cara pemindahannya harus memenuhi 

prosedur tertentu yaitu dengan dokumen peralihan, kemudian 

nama pemiliknya dicatac dalam buku perusahaan yang khusus 

memuat daftar nama pemegang saham.

2. Hak tagihan (klaim)

Ditinjau dari segi manfaatnya, pada dasarnya saham dapat digolongkan 

menjadi saham biasa dan saham preferen.

a. Saham biasa (common stock). Saham biasa selalu muncul 

dalam setiap struktur modal saham perseroan terbatas. Besar 

kecilnya deviden yang di terima tidak tetap, tergantung pada 

keputusan RUPS.

b. Saham preferen (preferent stock). Saham preferen merupakan 

gabungan penandaan antara hutang dan saham biasa. Dalam 

prakteknya terdapat beraneka jenis saham preferen diantaranya:

1) Cumulative Prefferent Stock. Saham preferen jenis 

ini memeberikan hak pada pmiliknya atas pembagian 

deviden yang sifatnya kumulatif dalam suatu 

presentase atau jumlah tertentu deviden yang di 

bayarkan tidak mencukupi atau tidak dibayar sama 



19

sekali, maka akan diperhitungkan pada tahun-tahun 

berikutnya.

2) Non Cumlative Prefferent Stock. Pemegang saham 

jenis ini mendapatkan prioritas dalam pembagian 

deviden sampai paa suatu presentase atau jumlah 

tertentu, tapi tidak bersifat kumulatif. Dengan 

demikian apabila pada suatu tahun tertentu deviden 

dibayarkan lebih kecil dari yang ditentukan atau tidak 

dibayar sama sekali, maka hal ini dapat 

diperhitungkan pada tahun berikutnya.

3) Participating Prefferent Stock. pemilik saham jenis 

ini disamping memperoleh deviden tetap seperti yang 

telah ditentukan, juga memperoleh ektra deviden 

apabila perusahaan dapat mencapai sasaran yang 

ditetapkan.

4) Convirtible Prefferent stock (saham istimewa). 

Pemegang saham istimewa mempunyai hak lebih 

tinggi dibandingkan pemeang saham lainnya. Hak 

lebih ini terutama dalam pertunjukan direksi 

perusahaan.

3. Berdasarkan Kinerja saham

a. Blue Chip Stock

Yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki 

reputasi tinggi sebagai leader di industri sejenis, memiliki 

pendaptan yang stabil dan konsisten dalam membayar deviden.

b. Income Stock

Merupakan saham dari suatu emiten yang memiliki 

kemampuan membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata yang 

dibayarkan pada tahun sebelumnya.

c. Growth stock
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Saham ini merupakan saham-saham dari emiten yang memilki 

pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri 

sejenis yang mepunyai reputasi tinggi.

d. Speculative stock

Adalah sahm perusahaan yang tidak bisa secare konsisten 

memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi 

mempunyai kemungkinan penghasilan yang lebih tiggi dimasa 

yang akan datang meskipun belum pasti.

e. Counter Cyclical stock

Saham ini merupakan saham yang tidak berpengaruh oleh 

kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.

2.2.3 Harga saham 

Harga suatu saham dipasar sekunder dapat berfluktuasi naik dan turun 

tergantung perusahan kekuatan permintaan dan penawaran atas saham tersebut 

dari para pemodal yang masuk ke pasar sekunder dengan berbagai tujuan dan 

harapan. Menurut Rusdin (2008:66) harga saham yaitu:

“Harga saham ditentukan menurut hukum permintaan-penawaran 

atau kekuatan tawar-menawar. Makin banyak orang yang ingin 

membeli, maka harga saham tersebut cenderung bergerak naik. 

Sebaliknya, makin banyak orang yang ingin menjual saham, maka 

saham tersebut akan bergerak turun.”

Saham biasanya diperdagangkan di lantai bursa dengan harga pasar yang 

akan berbed-beda pada tiap-tiap waktunya, hal ini akan berkaitan dengan nilai dari 

suatu saham tersebut. Secara singkat, Jogiyanto mengungkapkan bahwa nilai yang 

berhubungan dengan saham yaitu nilai buku (book value), nilai pasar (market 

value), dan nilai intrinsik (intrinsic value). Jogiyanto (2008:117) menjelaskan:

“Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan 

emiten. Nilai pasa merupakan nilai saham di pasar saham dan nilai 

intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham.”
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Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa harga saham sama 

halnyadengan harga komoditi di suatu pasar yang berlaku hukum ekonomi. Naik 

turunnya harga saham ditentukan oleh pasar dimana adanya kesepaktan atas 

permintaan dan penawaran. Ketika terdapat banyak permintaan, maka harga yang 

ditawarkan semakin tinggi, dan ketika permintaan berkurang atau sedikit maka 

harga yang ditawarkan akan menurun atau semakin rendah.

2.2.3.1 Indeks Harga Saham

Tatang Ary Gumanti (2011:72) mendefinisikan indeks harga saham 

merupakan indicator yang mengambarkan pergerakan harga-harga saham. Indeks 

Harga Saham (IHS) juga merupakan ringkasan dari pengaruh simultan dan 

kompleks dari berbagai macam variabel yang berpengaruh, terutama tentang 

kejadian-kejadian ekomomi seperti misalnya sosial, politik, dan keamanan. 

Dengan demikian HIS juga dapat dijadikan sebagai barometer kesehatan ekonomi 

suatu negara.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian laporan Keuangan

Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil dari proses akuntansi 

yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk 

mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

sebagai bahan pertimbangan didalam pengabilan keputusan ekonomi. 

Menurut Ikatan Akutansi Indonesia (2007:1.2) menyatakan:

“ Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari lima, yakni: laporan 

laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, lapran arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan.”

Menurut Sundjaja dan barlian (2007:87) pengertian laporan keuangan:

“Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil 

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

berkepentingan dengan rata-rata atau aktivitas tersebut.”

Menurut Myers yang dikutip oleh Munawir (2004:5), menyatakan 

bahwa:

“laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan 

pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah 

neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau 

daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan 

bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu 

daftar surplus atau daftar aba yang tidak di bagikan (laba ditahan).”

Dengan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan 

bertujuan untuk meberikan berbagai informasi mengenai aktivitas perusahaan, 

keadaan perusahaan, dan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan pada suatu 

periode tertentu, yang dapat bemanfaat bagi sejumlah besar pemakai lporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan.

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan informasi yang dihrapkan mampu 

memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang 

bersifat financial.

Tujuan laporan keuangan dikemukakan oleh standar akuntansi Keuangan 

(SAK) yang disusun oleh ikatan Akuntansi Indonesia sebagai berikut:

Tujuan Laporan Keuangan secara umum adalah memberikan informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukan pertanggungjawaban 

(stewarship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang 

dipercaya kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu 

laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang 

meliputi:
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a) Aktiva

b) Kewajiban

c) Ekuitas

d) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian dan

e) Arus kas

Informasi tersebut diatas beserta informasi lainnya yang terdapat 

dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan 

dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya salam 

waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.”

Agar pembuat keputusan tidak menderita kerugan atau paling tidak, 

mampu menghindari kerugian yang lebih besar, semua keptusan harus 

didasarkan pada informasi yang lengkap, valid, dan penting, Informasi 

yang menpunyai karakterstik seperti itu salah satunya adalah laporan 

keuangan.

2.4 Economic Value Added (EVA)

2.4.1 Konsep Economic Value Added (EVA)

Konsep Economic Value Added pertama kalinya di perkenalkan oleh Stem 

Stewart Management Service yaitu sebuah perusahaan konsultan di Amerika 

Serikat pada tahun 1989. Konsep EVA kemudian dipopulerkan oleh G. Bennet 

Stewart, III, Managing Pertner dari Stern Stewart & Co. (Harper Business,1991). 

Konsep EVA menjadi sistem manajemen keuangan yang hangat dewasa ini 

menurut majalah Economic (2 agustus 1997). dalam Widjaja, Amin (2001) lebih 

dari 300 perusahaan di dunia telah mengadopsi sistem berbasis Economic Value 

Added (EVA) untuk penilaian kinerja keuangannya. Economic Value Added yang 

mencoba mengukur nilai tambah (valuecreation) yang dihasilkan suatu 

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

timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan.

Young & O’Byne (2001:17) menyatakan bahwa EVA mengukur nilai 

tambah yang dihasilkan perusahaan kepada shareholder dengan 

mengperhitungkan biaya modal (cost of capital).
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2.4.2 Definisi Economic Value Added (EVA)

Menurut Gitman (2006:513) mengemukakan definisi EVA sebagai 

berikut:

“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 mengkur 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,

2. EVA merupakan selisih dari laba operasi bersih setelah pajak (Net 

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

Capital),
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3. Apabila perusahaan memiliki nilai EVA positif, maka dapat 

dikatakan bahwa manajemen telah menciptakan nilai (Creating 

Value)

Dari defenisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, EVA merupakan 

suatu ukuran untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, menilai apakah investasi 

yang dilakukan perusahaan berpengaruh positif kepada kepada pemilik modal 

atau investor dengan melihat apakah keuntungan operasi dapat menutupi biaya 

modal (cost of capital charge). Serta EVA adalah nilai tambah ekonomis yang 

diciptakan perusahaan dari kegiatan atau strateginya selama periode tertentu. 

Prinsip EVA memberikan sistem pengukuran yang baik untuk menilai suatu 

kinerja dan prestasi keuangan manajemen perusahaan karena EVA berhubungan 

langsung dengan nilai pasar sebuah perusahaan.

Dalam menghitung nilai Economic Value added suatu perusahaan 

diperlukan tiga indikator utama yaitu pendapatan operasi setelah pajak (NOPAT), 

biaya modal yang diinvestasikan (invested capital) dan biaya rata-rata tertimbang  

(WACC).

Pendapatan operasi bersih setelah pajak menggambarkan hasil penciptaan 

nilai (value) tersebut.Economic Value Added (EVA) atau para analis ekonomi 

menamakanya sebagai Economic Profit (EF) dapat dijabarkan sebagai berikut 

Stern Stewart:

EVA= NOPAT-(Total Cost of capital x Total Capital Invested)

Dimana :

NOPAT : Net Operating Profit After Taxes

Total  Cost of Capital : jumlah dari Cost of Debt dan Cost of equity

Total Capital Invested : jumlah dari Total Debt dan total Equity

Atau menggunakan rumus;
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EVA= NOPAT-(WACC x INVESTED CAPITAL)

Dimana:

NOPAT : Laba operasi setelah pajak (Net Operating Profit 

after Tax)

WACC : Biaya ekuitas rata-rata tertimbang (Weight average 

Cost of Capital)

INVESTED CAPITAL    : Besarnya capital yang diinvstasikan dalam aktivitas 

operasional dan nonoperasional perusahaan.

Berdasarkan perumusan tersebut, maka untuk meningkatkan nilai 

Economic Value Added (EVA) dapat dilakukan dengan mengambil langkah-

langkah berikut:

1. Meningkatkan returndari capital yang di,iliki, jika NOPAT 

meningkat, sementara WACC dan invested capital konstan, maka 

EVA meningkat.

2. Pegurangan cost of capital (WACC), dengan cara mengoptimalkan 

penggunaan utang dan penggunaan modal saham (equity).

3. Mencari san mempertahaankan pertumbuhan yang menguntungkan, 

jika investasi yang dilakukan menghasilkan retun yang lebih besar 

daripada WACC.

4. Melepaskan atau merestrukrisasi bisnisyang memusnahkan nilai.

5. Memperpanjang periode competitive advantage, yang 

menghasilkan NOPAT yang lebih besar dari pada WACC.

2.4.3 Perhitungan Economic Value Added (EVA)

2.4.3.1 Net Operating Profit after Tax (NOPAT)

Pengukuran Kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan 

metode EVA dilandasi oleh konsep bahwa dalam pengukuran laba diperlukan 

prinsip keadilan untuk mempertimbangkan harapan setiap penyedia dana, yang 
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dinyatakan dengan ukuran Weight Average Cost of Capital (WACC) dari struktur 

modal yang ada. Perhitungan EVA melibatkan Net Operating Profit After tax 

(NOPAT), keuntungan bersih perusahaan setelah pajak yang mengambarkan hasil 

penciptaan nilai dalam perusahaan dan biaya modal yang dianggap sebagai 

kompensasi atas penciptaan nilai tersebut.

Dengan demikian pula dengan biaya bunga yang timbul akibat kebijakan 

keuangan perusahaan harus ditambahkan dalam laba perusahaan. Selain itu pajak 

ditangguhkan untuk dibayarkan harus ditambah juga.

Nopat adalah laba bersih dari operasional perusahaan setelah dikurangi 

pajak tetapi sebelum membiayai biaya-biaya dan masukan-masukan pembukuan 

yang bukan tunai.

Menurut Gitman (2006:111) Nopat adalah :

“Nopat s a firm’s earnings before interest and after taxes”.

Artinya, NOPAT adalah pendapatan perusahaan sebelum bunga dan 

sesudah pajak.

Menurut Young dan O’byrne (2001:39) NOPAT adalah:

“Laba opersi perusahaan setelah pajak, dan mengukur laba yang 

diperoleh perusahaan dari operasi berjalan.”

Dengan demikian, NOPAT adalah jumlah laba yang tersedia untuk 

memberikan pengembalian (return) tunai kepada semua penyumbang dana untuk 

modal perusahaan, NOPAT dapat dirumuskan sebagai berikut:

NOPAT = EBIT (1 – Tax )

2.4.3.2 Invested Capital
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Invested Capital merupakan hasil reorganisasi neraca untuk meliha 

besanya capital yang diinvestasi dalam operasional dan nonoperasional 

perusahaan. 

Pengertian Invested Capital menurut Gallagher (2003:108) yaitu:

“Invested Capital is the total amount of capital invested in the company. 

It is the sum of the market valuesof the firm’s equity, preferred stock, 

and debt capital”.

Artinya, modal yang diinvestasikan adalah jumlah total dari modal yang 

ditanamkan kedalam perusahaan. Merupakan jumlah dari nilai pasar dari 

saham biasa, saham preferen, dan modal hutang.

Invested Capital dapat dihitung dengan rumus:

Invested Capital = jumlah utang dan ekuitas – utang jangka pendek

2.4.3.3 Biaya Modal (Cost of Capital)

Biaya modal merupakan Konsep yang sangat penting dalam keuangan 

perusahaan, karena konsep ini dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya 

biaya yang secara riil harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana 

dari suatu sumber. Biaya modal dalam perusahaan adalah suatu tingkat keuntugan 

yang harus dicapai agar dapat memuaskan keinginan para investor.

Menurut Brigham (2005:337) definisi biaya modal:

“The firm’s cost of capital represents the minimum rate of return that 

must be earned from investments, such as capital budgeting projects, to 

ensure the value of the firm’s does not decrease”.

Artinya bahwa, biaya modal perusahaan memperihatkan tingat minimum 

pengembaliaan yang harus diterima dari suatu investasi, seperti pengangaran 

modal untuk memastikan agar nilai perusahaan tidak turun.

A. Biaya Modal Hutang (Cost of Debt)
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Hutang atau debt adalah pinjaman yang diperoleh perusahaan dari 

pihak ketiga baik berupa barang maupun uang yang kemudian 

dibayrakan pada waktu yang telah ditenyukan sebelumnya, 

perhitungan biaya cost of debt menurut Keown (2005) adalah biaya 

pinjaman atau biaya bunga setelah dikurangi pajak.

Perumusan sebagi berikut :

Kd = Kb ( 1 – Tax )

Dimana:

Kd = Cost of Debt

Kb = Biaya bunga (interest expense)

Tax = pajak

Dan nilai untuk bunga (Kb) sendiri dapat diperoleh dengan 

rumus:

Kb = 
 

     %
B. Biaya atas modal sendiri (cost of equity)

Ekuitas bagi suatu perusahaan seperti yang dicatat dalam neraca 

terdiri dari dua sumber, yaitu modal dari pemegang saham 

(stakeholder equity) dan laba ditahan (retained earning). Dan cost of 

equity itu sendiri merupakan tingkat pengembaliaan yang diperlukan 

pemegang saham atas saham biasa perusahaan.

Nilai cost of equity didapat dengan rumus:

Ke =   %
Dimana : Ke = Cost of equity

   PER = Price Earning ratio
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Sedangkan nilai PER harus dihitung dengan rumus :

PER =
   

2.4.3.4 Weighted Average Cost of Capital (WACC)

Weighted Average Cost of Capital (WACC) adalah metode biaya rata-rata 

tertimbang dari struktur pemodalan perusahaan. Dari laporan neraca dapat 

diketahui financial laverage yaitu sumber dana pemodalan perusahaan yang 

diperoleh dari dua macam sumber yaitu dari hutang (debt) dan dari modal sendiri 

(equity). Nilai WACC dapat diperoleh dengan rumus:

WACC = (Wd x Kd ) + ( We x Ke)

Dimana:

Wd = bobot utang jangka panjang dalam struktur modal

Kd = biaya hutang setelah pajak

We = bobot ekuitas dalam struktur modal

Ke = biaya modal ekuitas

2.4.4 Kelebihan dan Kekurangan Economic Value Added (EVA)

Salah satu kelebihan EVA sebagai penilaian kinerja perusahaan adalah 

dapat digunakan sebagai penciptaan nilai (value creation).

Keungulan EVA sebagai pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

meliputi (Govindarajan, 2002).

1. Dengan EVA, seluruh unit usaha memiliki sarana laba untuk 

membandingan investasi yang sama.
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2. Dengan meningkatkan EVA maka investasi-investasi akan 

menghasilkan laba atas biaya moal sehingga akan lebih menarik para 

manajernya untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut.

3. Adanya tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk 

jenis asset yang berbeda pula.

4. EVA memiliki korelasi positif yang kuat terhadap perubahan-

perubahan nilai pasar perusahaan.

Disamping itu EVA juga ternyata memiliki kelemahan-kelemahan seperti 

yang dikemukan oleh Faizal Abdullah (2003:143):

1. Secara konseptual, EVA memang lebih unggul dari pada pengukur 

tradisional akutansi, namun secara praktis belum tentu dapat 

diteraapkan dengan mudah.

2. EVA adalah alat ukur semata dan tidak bisa berfungsi sebagai cara 

untuk mencapai sasaran perusahaan sehingga diperlukan suatu cara 

bisnis tertentu untuk mencapai sasaran perusahaan.

3. EVA hanya menggambarkan penciptaan nilai pada satu tahun 

tertentu.

4. Masih mengandung unsur keberuntungan (tinggi rendahnya EVA 

dapat dipengaruhi oleh gejolak di pasar modal).

2.5 Good Corporate Governance 

2.5.1 Definisi Good Corporate Governance 

Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Govenance 

(KNKCG) yang di bentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor : 

KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah mengeluarkan pedoman Corporate Govenance  

(CG) yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, 

terakhir 2001. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu 

cendeug memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 

dikeluarkan Pedoman Corporate Govenance  perbankan Indonesia dan pada awal 

2006 dikeluarkan Pedoman Corporate Govenance  Perasuransian Indonesia.
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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 melaksanakan kewajibannya kepada pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholder) dan 

bertindak dengan tanggung jawab sosial dalam segala bidang dari 

bisnis perusahaan yang bersangkutan.”

Dengan bisa terukurnya praktik Corporate Govenance di tingkat 

perusahaan, banyak penelitian yang berhasil  menemukan adanya hubungan 

positif anatara Corporate Govenance dengan nilai atau kinerja perusahaan( antara 

lain, Black et. Al, 2003; Klapper et. Al, 2002; Mitton, 2000; dan Darmawati 

et. al, 2004). Penelitian-penelitian tersebut secara langsung juga menunjukan 

kegunaan (usefull) dari pemeringkatan praktik Corporate Govenance di tingkat 

perusahaan yang sudah dilakukan di beberapa negara (termasuk di indonesia).

2.5.2 Prinsip Good Corporate Govenance

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik adalah untuk 

memberikan perlidungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada 

pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnnya melalui peningkatan 

nilai pemilik saham secara maksimal (Emirzon, 2007). Alam kaitan tumbuhnya 

kesadaran akan kepentingan Corporate Govenance, maka OECD (Organization 

for Economic Cooperation and Development) telah mengembangkan prinsip 

Good Corporate Govenance dan dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan 

keadaan, budaya, dan tradisi dari masing-masing negara sebagaimana yang telah 

dijabarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development 

(OEDC) prinsip-prinsip tersebut yaitu:

a. Transparency (Transparansi)

Adanya pegungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta 

transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta 
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pemegang kepentingan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, 

perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara 

yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus 

engambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan 

oleh peraturan oerundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk 

pengambilan keputusan oleh emegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan 

lainnya.

b. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan 

yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan 

pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap 

manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan 

dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 

dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akutabilitas merupakan 

persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. Responsibility (pertanggungjawaban)

Adanya tanggungjawab pengurus dalam manajemen, pengawasan 

manajemen serta pertanggungjawaban kepasa perusahaan dan para pemegang 

saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab 

merupakan konsekuendi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya 

tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, 

menjadi profsional dan menjungjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.

d. Independency (Independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola 

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan harus dikelola 

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 
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mendominasi dan tidak dapat diitervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan 

untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh 

para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya tentang 

kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar 

seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang harus obyektif tidak 

dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

e. Fainess (Kesetaraan dan Kewajaran)

Keadilan dan kestaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang 

timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan yang berlaku. Prinsip ini 

menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas maupun asing 

harus diperlakukan sama atau setara.

Pelaksaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance minimal harus 

diwujudkan dalam:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan 

Direksi;

b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan 

kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;

c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;

d. Penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian 

intern;

e. Penyediaan dana kepada pihak terkain dan penyedian dana besar;

f. Rencana strategis Bank;

g. Transparansi kondisi keuangan dan no keuangan.

Pelaksaan good corporate governance dapat meningkatkan nilai 

perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurang  risiko 

yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang 

menguntungan diri sendiri dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan 

investor (dalam Trinanda et. al, 2010)



35

Dalam prakteknya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) 

ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus 

membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan 

dikembangkanya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu memahami 

dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan 

yang baik yang akan dijalankan perusahaan (IICG, 2010).

2.5.3 Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance

GCG dapat memberikan kerangka acuam yang emungkinkan pengawasan 

berjalan efektif, sehingga dapat tercipta mekanisme checks and balance di 

perusahaan. Menurut Forum Corporate Governance (FGCI) ada beberapa 

manfaat yang dapat kita ambil di penerapan GCG yang baik, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang 

pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan 

modalnya di Indonesia

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja keuangan karena 

sekaligus akan meningkatkan Shareholders’s value Idan dividen 

Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dinyatakan 

bahwa good corporate governance (GCG) diperlukan untuk mendorong 

terciptanya pasar efesien, transparan. Dan konsisten dengan peraturan perundang-

undangan (Solihin, 2009 : 123).

2.5.4 Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme corporate governane merupakan suatu aturan main, prosedur 

dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak 

yang melakukan control, pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme 

corporate governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi sistem 
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governance dalam sebuh organisasi. (Walsh dan Schward, 1990 dalam Arifin, 

2005).

Mekanisme corporate governace dibagi menjadi dua kelompok. Pertama 

berupa intrnal mechanisms (mekanisme internal), seperti komposisi dewan 

direksi/komisaris, kepmilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif. Kedua, 

external mechanisms (mekanisme eksternal), seperti pengendalian oleh pasar dan 

level debt financing (Banhart & Rosenstein, 1998).

FGCI (2002) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari 

corporate governance yang mengawalkan pelaksanaan strategi, mengawasi 

manajemen, serta mewajibkan terlaksannya akutantabilitas. Dewan komisaris 

merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan 

petunjuk dan arahan pada pengelolaan perusahaan.

2.6 Pengaruh Economic Value Added terhadap Harga Saham

Alat ukur kinerja keuangan lainnya yang lebih adil dalam menilai 

perusahaan, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi para investor adalah 

Economic Value Added, merupakan pengukuran yang bertujuan yang bertujuan 

memaksimalkan nilai bagi para investor. Hal ini karena metode EVA merupakan 

metode penciptaan nilai (value cration) bagi para shareholders. Dengan kata lain 

kenaikan EVA akan membawa pada kenaikan market value perusahaan, dimana 

ketika EVA betambah berarti perusahaan mampu menghasilkan laba, dan dapat 

menciptakan nilai tambah bagi shareholdernya. Metode EVA yang berhubungan 

erat dengan penciptaan nilai bagi para pemili modal, sudah seharusnya akan 

berhubungan langsung dengan harga saham. Seperti yang dikemukakan 

Narayanan (2004:273):

“Since it is your management’s objective to maximize shareholder value, 

any internal performance measure you adopt should be directly correlated to 

stock price, as stock price and cash dividends are the two measure of value 

creacion from the shareholder perspective”.
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Artinya bahwa tujuan perusahaan memaksimalkan nilai pemegang saham, 

maka setiap alat penilaian kinerja yang di gunakan sudah seharusnya berhubungan 

langsung dengan harga saham, dimana harga saham dan kas dividen adalah dua 

penilaian dalam penciptaan nilai menurut pandangan pemegang saham.

Hubungan Economic Value Added dengan Harga Saham yang terdapat 

pada artikel A. Sakir (2009) yang menyatakan bahwa Harga saham di bursa 

dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, 

salah satunya kecenderungan perilaku investor. Investor cenderung untuk

mengincar perusahaan yang sudah sangat stabil karena perusahaan yang seperti itu 

dapat menjamin tentang adanya kepastian keuntungan yang relatif stabil kepada 

para pemegang saham. Harapan utama kelompok ini adalah untuk memperoleh 

deviden yang cukup dan terjamin setiaptahun. Perusahaan yang memiliki nilai 

EVA yang tinggi akan lebih menarik bagi investor, karenasemakin besar EVA 

maka semakin tinggi nilai perusahaan. Dimana hal ini menunjukkan semakin

besar tingkat keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham. Sesuai 

dengan hukumpermintaan-penawaran, semakin banyak investor yang tertarik 

untuk membeli saham suatuperusahaan maka semakin besar pula kemungkinan 

harga saham perusahaan tersebut mengalami kenaikan di bursa efek.

Dengan kata lain, nilai EVA akan berpengaruh terhadap harga saham 

dimana semakin tinggi nilai EVA berarti semakin tinggi pula tingkat 

pengembalian terhadap modal yang ditanamkan oleh para pemegang saham 

perusahaan, dan harga saham akan semakin tinggi karena banyak investor yang 

akan tertarik untuk membeli saham perusahaan.

2.7 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Harga Saham

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 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 
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dapat menjatuhkan harga suatu harga saham. Tetapi meskipun demikian, kondisi 

keuangan dan kinerja pada umumnya masih mempunyai pengaruh yang dominan 

terhadap pembentukan harga saham.

Samontaray (2010) melakukan penelitian terhadap 50 perusahaan yang 

listing di nifty indeks India untuk periode waktu 2007-2008 menemukan bahwa 

corporate governance berpengaruh terhadap harga saham. GCG di anggap 

sebagai faktor penentu yang penting bagi harga saham di India.

Jones (2003) dalam arikel Samontaray (2010) juga telah menemukan 

hubungan langsung antara harga saham dan GCG yang baik dalam prakteknya 

dan menyimpulkan “Ada hubungan antara level dari corporate governance dengan 

performa harga saham. Yang mendatangkan kembali pertanyaan seberapa jauh 

dampak GCG dan aktivitas pemegang saham mempengaruhi harga saham 

perusahaan.” Disini dia mencoba untuk membuktikan hipotesisnya melalui 

perkembangan skor GCG yang kemudian di adopsi oleh EUROMONEY pada 

tahun 2003. Seperti yang di nyatakan oleh Samontaray (2010) dalam artikel 

penelitian bahwa GCG berpengaruh terhardap harga saham karena menjadi 

predikator yang sangat baik untuk nilai harga saham tersebut.

2.8 Peneliti Terdahulu

Dr Widyatmini dan Micheal Valentino Damanik (2008) judul penelitian 

adalah “pengaruh EVA dan analisis fundamental terhadap harga saham (studi 

pada sektor industri perdagangan  retail) “ permasalahan yang di bahas di dalam 

penelitian adalah bagaimana pengaruh analisis fundamental dan EVA terhadap 

harga saham perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis 

deskriptif yaitu  dengan pengumpulan data berbasis web yaitu laporan keuangan 

perusahaan dan harga saham perusahaan yang kemudian diolah dan dianalisis 

dengan menggunakan Microsoft Excel. Setelah diperoleh hasil analisis dengan 

menggunakan Microsoft Excel, kemudian data tersebut dilakukan uji statistik 

menggunakan SPSS 11.5 untuk mengetahui pengaruh dari Economic Value Added 

dan Analisis Fundamental terhadap harga saham perusahaan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari keempat belas variabel bebas (Economic Value Added, 
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Current Ratio, Quick Ratio, Total Asset Turnover Ratio, Inventory Turnover 

Ratio, Gross Profit Margin Ratio, Net Profit Margin Ratio, Return On Asset 

Ratio, Return On Equity Ratio, Debt Ratio, Debt Equity Ratio, Leverage Ratio, 

Earning Per Share, dan Price Earning Ratio) secara bersama-sama seluruhnya 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan, tetapi secara 

parsial hanya Net Profit Margin Ratio dan Earning Per Share yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham perusahaan.

A.Sakir (2009) judul penelitin adalah “pengaruh EVA terhadap harga 

saham perusahaan yang terdaftar di jakarta Islamic index bursa efek indonesia” 

permasalahan yang dibahas di dalam penelitian adalah bagaimana pengaruh EVA 

terhadap harga saham perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode 

analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan 

menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran 

yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. hasil penelitian menunjukkan bahwa 

EVA memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai saham di Jakarta 

Islamic Indeks (JII) di Indonesia(BEI).

Meirrisa dan Istianingsih (2012) judul penelitian adalah “Pengaruh good 

corporate governance terhadap kualitas laba dan dampak pada kinerja keuangan 

(studi empiris pada perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam perhitungan 

index” permasalahan yang di bahas di dalam penelitian adalah bagaimana 

pengaruh GCG tehadap kualitas laba dan kinerja perusahaan. Metode yang 

digunaka untuk menguji hipotesisi adalah model regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa GCG yang diproksikan oleh index GCG tidak 

berpemgaruh terhadap kualitas laba. Namun dalam penelitian ini GCG terbukti 

secara langsung berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Nyla hidayati dan Ivan Aries (2012) Setiawan judul penelitian adalah 

“Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan dengan 

economic value added sebagai indikator pengukur kinerja keuangan (studi 

perusahaan keuangan di indonesia)” permasalah yang di bahas di dalam penelitian 

adalah bagaimana pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan dengan EVA.

Menggunakan teknik purposive sampling, sampel dari 15 

perusahaan keuangan di sektor perbankan dan investasi diperoleh selama periode 
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2008 sampai 2010. indikator tata kelola perusahaan yang baik dalam penelitian 

ini adalah dewan komisaris, direksi, komisaris independen, komiteaudit 

dan kepemilikan manajerial. kinerja keuangan diukur dengan EVA. analisis 

regresi berganda digunakan untuk menguji hyotheses. hasil studi ini menemukan 

bahwa hanya dewan komisaris yang signifikan dengan kinerja keuangan, 

sedangkan dewan direksi, komisaris independen, komiteaudit dan kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Rusdi Kurniawan (2009) Penelitian ini bertujuan untuk untuk 

menganalisis seberapa besar pengaruh metode konvensional dan EVA terhadap 

harga saham. Adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah PT. Indosat Tbk. 

Di dalam penelitian ini Earning Per Share (EPS), Return on Asset (ROA), dan 

Economic Value Added (EVA) sebagai variabel independen, dan Harga Saham 

sebagai variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu berupa laporan keuangan periode tahun 2004-2008. Hipotesis yang 

diajukan diuji dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa EPS, ROA dan EVA secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. Namun secara parsial yang berpengaruh 

hanya satu yaitu EVA.


