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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Secara normatif tujuan keputusan keuangan yang dilakukan adalah 

meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya nilai perusahaan dan harga saham bagi perusahaan yang telah go 

public (Husnan dan Pudjiastuti, 1998). Hal ini diperlukan peran manajer 

keuangan yang memiliki tugas untuk menjalankan fungsi manajemen keuangan 

yaitu merencanakan pengadaan dan penggunaan dana guna mencapai tujuan dari 

manajemen keuangan yaitu memaksimumkan nilai perusahaan dengan investasi 

yang baik dalam mempertahankan eksistensi dan kesuksesan suatu perusahaan. 

Dunia investasi dewasa ini semakin pesat perkembangannya, karena 

investasi merupakan sebuah cara untuk mengembangkan keuangan  perseorangan 

atau kelompok dengan memanfaatkan lembaga atau perusahaan yang pada 

prinsipnya saling menguntungkan antara investor dengan perusahaan. Dengan 

melakukan investasi yang baik tentunya akan dapat sangat memberikan manfaat 

dan keuntungan yang sangat luar biasa. 

Salah satu booming investasi yang berkembang pesat di Indonesia saat ini 

adalah investasi di sektor properti. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat 

Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso dalam pembukaan pameran properti 

REI Expo 2013 Sabtu (4/5/2013) di Jakarta. Indonesia masih menjadi negara 

tujuan untuk investasi di bidang properti. Hal itu terlihat dari banyaknya investor 

dari negara lain yang berminat menanamkan modalnya dalam bidang properti di 

negara ini. Geliat pertumbuhan investasi di sektor properti tidak hanya terjadi di 

Jabodetabek saja. Banyak daerah-daerah diluar pulau Jawa yang sektor 

propertinya mulai berkembang, seperti Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, 

dan Sulawesi Utara. Pada pameran REI sebelumnya di Pekanbaru menghasilkan 

Rp 60 Milliar, Palembang Rp 90 Milliar, dan di Manado Rp 195 Milliar. 

http://m.pakarinvestasi.com/selain-investasi-properti-investasi-tanah-juga-bisa-dijadikan-investasi-loh.html
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Selain itu, banyak kalangan pengamat properti meramalkan bahwa Kurang 

dari sepuluh tahun ke depan, sektor properti di Indonesia akan turut berperan 

sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi dunia. Indonesia pada tahun 2021 

digadang-gadang menjadi negara dengan nilai kontribusi industri properti terbesar 

ke tujuh di dunia, mengalahkan Korea Selatan, Kanada, dan Jepang.  Merujuk 

data yang diolah dari IMF dan Pramerica Real Estate Investors Research, pada 

2011, kontribusi properti komersial Indonesia hanya USD 189,1 miliar. Nilai 

tersebut tumbuh mencapai 200 persen pada 2021 mendatang menjadi USD 563 

miliar. Total kontribusi Indonesia pun sebesar 2,5 persen, hanya berbeda tipis 

dengan Inggris yang menyumbang 2,6 persen dengan nilai industri sebesar USD 

582,2 miliar. 

Indonesia pun tercatat sebagai salah satu negara yang mengalami 

akselerasi industri properti yang tinggi, selain Tiongkok, India, Rusia, dan Brasil. 

Di tahun 2012 Indonesia akan menempati urutan ketujuh setelah China, Amerika 

Serikat, India, Russia, Brazil dan Inggris. Namun sebaliknya, beberapa negara 

yang saat ini tergolong negara maju, justru mengalami kemunduran kontribusi 

industri properti. Melihat potensi tersebut, Bank Indonesia masih optimis menilai 

peluang invesatasi properti di Indonesia untuk tumbuh lebih besar lagi. Selain itu, 

menurut Bank Indonesia potensi resiko buble property di Indonesia masih sangat 

jauh. 

Berdasarkan riset Urban Land Institue, New York, Amerika Serikat di 

tahun 2013 menempatkan Jakarta sebagai lokasi investasi properti paling menarik 

dan menempati urutan pertama di Asia Pasifik. Peringkat Jakarta yang menempati 

urutan pertama di Asia Pasifik sangat mengejutkan, karena ranking tersebut 

melesat dari sebelumnya pada 2012 Jakarta berada di urutan nomor 11 dan pada 

2011 Indonesia ada di urutan nomor 14. Berada di urutan pertama, Jakarta unggul 

diatas Singapura yang pada tahun 2012 lalu menempati urutan pertama. Jakarta 

saat ini unggul diatas kota-kota di Asia Pasifik seperti Singapura, Shanghai, 

Sydney, Chongqing, Beijing, Guangzhou, Melbourne, Taipei, dan Ho Chi Minh 

City. ( http://reiyslbs.wordpress.com ) 

http://reiyslbs.wordpress.com/
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Kinerja keuangan sebagian besar emiten sektor properti masih positif, 

penjualan masih meningkat, baik dari segi volume maupun nilai. Namun, masa-

masa keemasan saham sektor properti tampaknya mulai agak memudar. Setelah 

sempat terbang tinggi hingga pertengahan tahun, pergerakan saham emiten sektor 

properti terlihat menurun pada triwulan III/2013. Bahkan, pada periode tersebut 

kinerja negatif emiten properti menjadi salah satu penyebab utama kinerja negatif 

indeks harga saham gabungan (IHSG). Tercatat, sejak akhir Mei 2013, ketika 

Bank Indonesia (BI) mulai menaikkan suku bunga acuan BI rate, indeks saham 

sektor properti telah merosot hingga 37,75%. Per 20 November 2013, indeks 

saham sektor properti berada di posisi 351,89. Penurunan indeks saham sektor 

properti ini lebih dalam ketimbang IHSG dalam periode yang sama, yaitu turun 

13,22%. 

Namun, secara year to date rata-rata saham emiten properti masih 

memberi gain 7,76%. Hanya saja, beberapa saham emiten properti return-nya 

minus secara year to date, seperti saham BEST, APLN, SSIA, ASRI, LPKR. 

“Kenaikan BI rate dan kebijakan LTV KPR sangat memukul pasar properti. Kita 

tahu hampir sebagian besar penduduk Indonesia membeli rumah dengan 

menggunakan KPR,” menurut Wilson Sofan, Kepala Riset Reliance Capital. Hal 

ini dikatakan pula oleh Melvina Wildasari, analis Trimegah Securities. Bahkan 

menurutnya, saham emiten properti saat ini kurang menarik lagi. Ia 

memperkirakan, kinerja rata-rata emiten properti pada tahun ini akan di bawah 

ekspektasi. Dan di tahun depan, ia memprediksi pergerakan harga saham emiten 

properti masih akan cenderung fluktuatif. “Harus dilihat kebijakan makro 

ekonomi dan suku bunga di tahun depan, seperti apa.” jelasnya. ( 

www.propertiindonesia.co.id ) 

Namun tren penurunan harga saham ini ternyata berbanding terbalik 

dengan kinerja sebagian besar perusahaan properti. Laporan keuangan sejumlah 

emiten sektor properti pada triwulan III/2013 masih menunjukkan kinerja positif. 

Banyaknya produk mereka yang laris manis di pasaran, walau harga jual sudah 

meningkat, membuat mereka bisa mencetak laba tinggi. Reza Nugraha, analis 

MNC Securities berpendapat, meski tertekan, kinerja keuangan rata-rata emiten 

http://www.propertiindonesia.co.id/
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properti sampai akhir tahun ini dan tahun depan kemungkinan masih akan cukup 

baik. “Penjualan properti masih cukup bagus,” katanya memberi alasan. 

Dari seluruh emiten yang berada di BEI, selain ASRI, BCIP dan MTSM 

yang belum melaporkan kinerjanya per 21 November 2013, hanya sebagian kecil 

saja yang mengalami penurunan laba. PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) tercacat 

mendapatkan laba bersih tertinggi, sebesar Rp. 895 miliar pada triwulan III/2013. 

Laba yang diperoleh perseroan lebih tinggi 52% dibandingkan periode yang sama 

di tahun sebelumnya sebesar Rp. 590 miliar. Sementara pendapatan perseroan 

mencapai Rp. 2,315 triliun atau tumbuh 44% dibandingkan triwulan III 2012. 

Pendapatan PWON terus tumbuh ditopang tingginya okupansi pusat-pusat 

perbelanjaan yang dimiliki, dengan komposisi pendapatan 45% recurring 

revenue dan 55% development revenue. Kota Kasablanka yang baru beroperasi 1 

tahun telah berhasil mencapai okupansi 94%. Lalu Gandaria City dan Tunjungan 

Plaza juga menikmati okupansi tinggi, masing-masing sebesar 98% dan 99%. 

PT Ciputra Development Tbk (CTRA) berada di urutan kedua dengan laba 

bersih Rp702,9 miliar pada akhir September 2013, naik 94% dari tahun 

sebelumnya senilai Rp. 361,3 miliar. Marketing sales yang berhasil dibukukan 

oleh perseroan mencapai Rp. 7,4 triliun atau naik 51% dari sebelumnya sebesar 

Rp. 4,9 triliun. Penjualan tersebut sudah mencapai 74% dari target sepanjang 

tahun ini yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10,1 triliun. Kenaikan penjualan 

residensial yang sebesar 83% dari tahun sebelumnya Rp. 1,8 triliun menjadi Rp. 

3,3 triliun, sukses mengerek pendapatan CTRA menjadi Rp. 3,8 triliun atau naik 

72% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 yaitu Rp. 2,2 triliun. 

Emiten Ciputra lainnya, PT Ciputra Properti Tbk (CTRP) dan PT Ciputra Surya 

Tbk (CTRS) juga mencatatkan kenaikan laba. CTRP berhasil memperoleh laba 

Rp. 343,82 miliar, naik 141,36% dari periode sama tahun 2012 senilai Rp. 142,45 

miliar. Dan laba CTRS naik 10,79% menjadi Rp. 281,62 miliar pada triwulan 

III/2013 dari periode sama tahun sebelumnya Rp. 254,18 miliar. “Kinerja tersebut 

didukung dari pengakuan proyek Jabotabek, termasuk apartemen dan office strata 

title Ciputra World Jakarta,” ungkap Direktur PT Ciputra Development Tbk, 

Tulus Santoso. Sementara itu, emiten properti PT Agung Podomoro Land Tbk 
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(APLN) mencatat penurunan laba 12,5% di triwulan III 2013 yang disebabkan 

meningkatnya beban usaha. ( http://data.dppm.uii.ac.id ) 

Data di atas menunjukan bahwa perkembangan harga saham perusahaan-

perusahaan pada sektor property dan real estate menunjukan pergerakkan 

fluktuatif dari tahun ke tahun. Pergerakan harga saham dari masing-masing 

perusahaan pada sektor properti seperti ini mengindikasikan bahwa keadaan 

keuangan masing-masing perusahaan tersebut tidak stabil sehingga berdampak 

pada return saham yang dihasilkan. Ketidakpastian ini tentunya akan membuat 

kekhawatiran tersendiri bagi calon investor yang akan berinvestasi saham pada 

perusahaan property dan real estate ini. 

Investor dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi besar 

atau kecilnya jumlah nilai return dari suatu saham. Oleh karena itu 

tanggungjawab perusahaan bertambah, selain bagaimana mempertahankan pangsa 

pasar bahkan memenangkan persaingan, perusahaan juga ditantang untuk mampu 

meningkatkan nilai ekonomis perusahaan bagi para pemodal (investor) dalam 

pasar modal. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola modal 

yang disetor oleh para pemodal dalam meningkatkan nilai ekonomis perusahaan, 

perlu dilakukan pengukuran terhadap kinerja perusahaan. Berbagai aspek perlu 

dipertimbangkan dalam pengukuran kinerja ini, terutama harapan dari pihak-pihak 

yang menginvestasikan dananya. Disadari bahwa rasio keuangan sebagai alat 

pengukuran kinerja mempunyai beberapa kelemahan antara lain mengabaikan 

adanya biaya modal, konstribusi fixed asset, dan nilai kapitalisasi pasar atas 

saham yang diterbitkan sehingga sulit untuk mengetahui apakah perusahaan telah 

menciptakan nilai atau tidak.Mengingat hal tersebut,adapun pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan dapat digunakan dengan metode yang berbasiskan nilai 

tambah (value added) yang merupakan hal realistis dan mendukung penyajian 

laporan keuangan, sehingga para pemakai laporan keuangan seperti pimpinan 

perusahaan maupun investor dapat dengan mudah mengambil keputusan. 

Dengan pengukuran kinerja yang berbasis pada nilai tambah (value added 

based) pada perusahaan sektor property dan real estate yang go public diharapkan 

http://data.dppm.uii.ac.id/


6 
 

 

 

didapat hasil pengukuran kinerja perusahaan yang realistis dan mendukung 

penyajian laporan keuangan, maka akan dapat diketahui bagaimana pengaruh 

kinerja keuangan yang membuat return saham perusahaan-perusahaan tersebut 

bergerak tidak stabil, bahkan sempat mengalami kerugian. Oleh karena itu penulis 

tertarik untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan yang diukur 

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

(REVA), Market Value Added (MVA) memberikan pengaruh terhadap return 

saham perusahaan sektor property dan real estate  yang listing di Bursa Efek 

Indonesia. Maka dari itu peneliti mengambil judul untuk penelitian ini yaitu: 

“PENGARUH KINERJA KEUANGAN MENGGUNAKAN METODE 

ECONOMIC VALUE ADDED (EVA),REFINED ECONOMIC VALUE 

ADDED (REVA),DAN MARKET VALUE ADDED (MVA)TERHADAP 

RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE 

YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009 - 

2013” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka dapat 

diidentifikasi bahwa masalah-masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan Economic Value Added (EVA), Refined 

Economic Value Added (REVA),dan Market Value Added (MVA) pada 

perusahaan property dan real estate yang go public di BEI periode 2009 - 

2013? 

2. Bagaimana perkembangan return saham pada perusahaan property dan 

real estate yang go public di BEI periode 2009 - 2013? 

3. Bagaimana pengaruh Economic Value Added (EVA), Refined Economic 

Value Added (REVA), dan Market Value Added (MVA) secara parsial dan 

simultan terhadap return saham pada perusahaan property dan real estate 

yang go public di BEI periode 2009 - 2013? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah mencari data untuk 

penyusunan skripsi sebagai syarat mengikuti ujian sarjana di Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama.  

Berdasarkan masalah-masalah penelitian yang telah dipaparkan dalam 

identifikasi masalah, maka adapun tujuan yang yang hendak dicapai melalui 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui perkembangan Economic Value Added (EVA), Refined 

Economic Value Added (REVA), dan Market Value Added (MVA) pada 

perusahaan property dan real estate yang go public di BEI periode 2009 – 

2013. 

2. Untuk mengetahui perkembangan return saham pada perusahaan property 

dan real estate yang go public di BEI periode 2009 - 2013.  

3. Untuk mengetahui pengaruh Economic Value Added (EVA),Refined 

Economic Value Added (REVA), dan Market Value Added (MVA) secara 

parsial dan simultan terhadap return saham pada perusahaan property dan 

real estate yang go public di BEI periode 2009 - 2013.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis  

Untuk memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan ekonomi mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap return 

saham dan dapat digunakan sebagai dasar perluasan penelitian terutama yang 

berhubungan dengan kinerja keuangan yang dikaitkan dengan return saham pada 

penelitian selanjutnya. 

 

2. Kegunaaan Praktis  

a. Investor  

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh investor yang hendak 

melakukan investasi di perusahaan-perusahaan yang menjadi objek 

penelitian ini sebagai alat bantu analisis pengaruh variabel-variabel yang 
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digunakan dalam penelitian pada return saham yang diperjualbelikan pada 

bursa sehingga kelak dapat memudahkan investor untuk memilih alternatif 

investasi yang dinilai sesuai dengan keinginan investor.  

b. Emiten 

Bagi emiten, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai cerminan untuk 

mengevaluasi kinerja manajemen keuangan perusahaan dan sekaligus 

memperbaiki kinerja manajemen keuangan perusahaan menjadi lebih baik 

lagi di masa mendatang. 

c. Masyarakat  

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai alat 

analisis untuk mengukur kinerja perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian ini berdasarkan laporan keuangan. 

d. Penulis  

Bagi penulis sendiri, penelitian ini dapat dijadikan sebagai perluasan ilmu 

pengetahuan mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham 

dan sebagai referensi untuk melakukan pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Menurut Fahmi (2012:239) menjelaskan kinerja keuangan sebagai 

berikut: 

“Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanakan keuangan secara baik dan benar.” 

Adapun metode pengukuran kinerja keuangan selain menggunakan 

metode analisis rasio keuangan yaitu yang didasarkan pada metode atau konsep 

nilai tambah (value added based). Dengan value added based sebagai alat 

pengukur kinerja perusahaan, manajemen dituntut selalu meningkatkan nilai 

perusahaan. Dengan pengukuran kinerja yang berbasis pada nilai tambah (value 

added) diharapkan didapat hasil pengukuran kinerja perusahaan yang realistis dan 

mendukung penyajian laporan keuangan, sehingga para pemakai laporan 



9 
 

 

 

keuangan dapat dengan mudah mengambil keputusan baik untuk berinvestasi 

maupun untuk perencanaan peningkatan kinerja perusahan. Metode yang 

diusulkan adalah Economic Value Added (EVA), Refined Economic Value Added 

(REVA), dan Market Value Added (MVA). 

Menurut Brigham dan Houston (2010:111) menjelskan pengertian 

economic value adeed (EVA): 

“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.” 

 Adapun cara mengitung EVA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

(Riyanto, 2007:163) 

 

𝑬𝑽𝑨 = 𝑵𝑶𝑷𝑨𝑻 –  𝑪𝒐𝒔𝒕 𝑶𝒇 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 (𝑾𝑨𝑪𝑪 × 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒅 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍) 

 dimana : 

NOPAT = Net Operating Profit After Tax (laba operasi setelah 

pajak). 

WACC = Weighted Cost of Capital (biaya modal rata-rata 

tertimbang). 
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Invested Capital = Jumlah modal yang tersedia bagi perusahaan untuk 

membiayai usahanya yang terdiri dari hutang dan 

modal sendiri. 

 

Menurut Bacidore (1997) menjelaskan pengertian Refined Economic 

Value Added (REVA): 

“REVA is a more appropriate performance measure than EVA when 

considering the shareholders view of the firm” 

 Artinya REVA lebih tepat digunakan untuk pengukuran kinerja 

dibandingkan EVA dengan mempertimbangkan sudut pandang pemegang saham 

terhadap perusahaan. 

 Adapun cara menghitung REVA dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

REVAt = NOPATt - ( MVt-1 x Kw ) 

 

dimana : 

REVAt   = Refined Economic Value Added pada perioda-t 

NOPATt  =  Net Operating Profit After Tax pada perioda-t 

MVt-1 = Nilai pasar dari badan usaha pada perioda t-1 (Market 

value of Equity ditambah book value of total debt. 

Kw = Biaya capital adalah biaya bunga pinjaman dan biaya 

ekuitas dan dihitung secara rata-rata tertimbang (Weighted 

Average Cost of Capital, WACC) 

 

Menurut Brigham dan Houston (2010:111) menjelaskan pengertian 

Market Value Added (MVA): 

“MVA adalah perbedaan antara nilai pasar ekuitas dan nilai buku” 

Adapun cara mengitung MVA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

(Brigham, 2006:68) 

 

𝑴𝑽𝑨 = 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒐𝒇 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 – 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 
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dimana : 

 Market Value of Equity  = Harga saham pasar x jumlah saham 

 Total Equitas Saham    = Nilai nominal saham x jumlah saham 

 

Menurut Zubir (2011:4) menjelaskan pengertian saham sebagai berikut: 

“Surat saham adalah dokumen sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. 

Jika perusahaan memperoleh keuntungan maka setiap pemegang saham 

berhak atas bagian laba yang dibagikan atau dividen sesuai dengan proporsi 

kepemilikannya” 

Gitman (2012:311) mendefinisikan return sebagai berikut: 

“The total rate of return is the total gain or loss experienced on an 

investment over a givenperiod” 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa return saham merupakan 

pendapatan yang diperoleh oleh pemegang surat kepemilikan (saham) atas 

investasi yang dilakukan sesuai dengan proporsi kepemilikannya. 

Adapun cara menghitung return saham dapat dirumuskan sebagai berikut : 

(Brigham & Houston, 2009:276) 

 

𝑷𝒕 − 𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏
× 𝟏𝟎𝟎% 

 

dimana : 

Pt =  Harga penjualan saham 

 Pt-1 =  Harga awal ketika pembelian saham 

 

1.5.1 Hubungan Economic Value Added (EVA)dengan Return Saham 

 Menurut Brigham dan Houston (2010:111) 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 
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bersih akuntansi tidak dikurangi dengan biaya ekuitas sementara dalam 

penghitungan EVA biaya ini akan dikeluarkan. Selain itu, penggunaan metode 

EVA membuat perusahaan lebih memfokuskan perhatian pada usaha penciptaan 

nilai perusahaan sebagai nilai daya guna maupun benefit yang dinikmati oleh 

stakeholder. Perusahaan yang berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal 

ditandai dengan nilai EVA yang positif karena perusahaan mampu menghasilkan 

tingkat pengembalian yang melebihi tingkat biaya modal. Hal inipun didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh  Raden Tinneke (2007), Singgih Ariyo P. dan 

Ismail (2013) bahwa EVA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis memiliki hipotesis sebagai 

berikut: 

H1:   Economic Value Added berpengaruh positif terhadap return saham. 

 

1.5.2 Hubungan Refined Economic Value Added (REVA) dengan Return 

Saham 

Menurut Bacidore (1997) REVA lebih tepat digunakan untuk pengukuran 

kinerja dibandingkan EVA dengan mempertimbangkan sudut pandang pemegang 

saham terhadap perusahaan. Konsep ini dalam perhitungannya memakai 

komponen seperti dalam perhitungan EVA, namun dibedakan dalam 

memperlakukan modal. EVA memakai nilai buku ekonomis (economic book 

value) sedangkan REVA menggunakan nilai pasar badan usaha (market value of 

the firm), karena dianggap lebih mencerminkan kekayaan pemegang saham 

daripada nilai buku ekonomis. Perusahaan yang mampu menciptakan nilai REVA 

yang positif maka mencerminkan kinerja perusahaan yang baik karena perusahaan 

dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi tingkat biaya modal 

yang dapat dinikmati oleh stakeholder. Hal inipun didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Erliyani (2008), memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham. 
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Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis memiliki hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Refined Economic Value Added berpengaruh positif terhadap return 

saham. 

 

1.5.3 Hubungan Market Value Added (MVA) dengan Return Saham 

Menurut Brigham dan Houston (2010:111) menjelaskan pengertian 

Market value added adalah perbedaan antara nilai pasar ekuitas dan nilai buku. 

Perubahan nilai EVA (bertambah atau berkurang) menyebabkan perubahan yang 

searah didalam nilai MVA. Kinerja keuangan modern selain EVA yang dikaitkan 

dengan pasar jugadiukur dari Market Value Added (MVA) yang merupakan nilai 

pasar sahamdibandingkan dengan nilai bukunya. Perusahaan yang baik 

ditunjukkan dengannilai MVA positif dan lebih besar dari 1. MVA positif 

menunjukkan bahwa saham perusahaan tersebut dinilai oleh investor lebih besar 

dari pada nilai buku per lembarnya. Sehingga hal ini akan meningkatkan minat 

investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan, maka dari uraian tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif Market 

Value Added (MVA) terhadap return saham. Hal inipun didukung oleh penelitian 

yang dilakukan olehIda Bagus Putu Wira Putra (2013), dan Singgih Ariyo P. dan 

Ismail (2013) bahwa MVA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis memiliki hipotesis sebagai 

berikut: 

H3:Market Value Added berpengaruh positif terhadap return saham. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis dapat mengambil hipotesis 

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

dan Market Value Added (MVA) secara parsial berpengaruh positif terhadap 

return saham. Selain itu secara simultanpun Economic Value Added (EVA), 

Refined Economic Value Added (REVA), dan Market Value Added (MVA) akan 

berpengaruh positif terhadap return saham karena mayoritas dari metode atau 
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konsep nilai tambah (value added based) tersebut yang berpengaruh positif 

terhadap return saham. Sehingga penulis memiliki hipotesis sebagai berikut: 

H4: Economic Value Added (EVA), Refined Economic Value Added (REVA), 

dan Market Value Added (MVA) secara simultan berpengaruh terhadap 

return saham. 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan :   Bidang yang diteliti  

Bidang yang tidak diteliti 

Economic Value Added 

(EVA) 

(X1) 

Refined Economic 

Value Added (REVA) 

(X2) 

Market Economic Value 

Added (MVA) 

(X3) 

Kinerja Keuangan 

(laporan Keuangan) 

Pasar Modal 

Emiten 

Rasio Likuiditas 

Rasio Leverage 

Rasio Aktivitas 

Rasio Profitabilitas 

Return Saham 

(Y) 

Investor 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

dan verifikatif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan 

untuk menjabarkan dan menginterpretasi suatu kondisi tertentu berdasarkan fakta 

yang benar-benar terjadi apa adanya tanpa direkayasa. 

Menurut Nazir (2013:54) adalah sebagai berikut:  

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

Sedangkan metode verifikatif menurut Sangadji dan Sopiah (2010:20) 

yaitu  

“Penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran suatu 

pengetahuan atau teori”. 

Maksudnya, penelitian verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

menguji suatu pengetahuan atau teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga 

kelak akan diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil 

penelitian yang telah ada. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. Untuk memperoleh data yang 

berupa data sekunder dalam penelitian ini, maka peneliti melaksanakan penelitian 

ini di tempat yang memudahkan pencarian data untuk kepentingan penelitian yang 

diambil melalui www.idx.co.id; www.yahoo.finance.com; . Lokasi penelitian di 

lakukan di Perpustakaan Universitas Widyatama yang beralamat di jalan Cikutra 

nomer 204A Bandung, perpustakaan-perpustakaan pada Universitas lainnya, 

dirumah peneliti melalui internet, dan ditempat lainnya yang dapat 

memungkinkan peneliti melaksanakan penelitian. Dan waktu penelitian dilakukan 

dari bulan Agustus 2014 hingga penelitian ini selesai dilaksanakan. 

http://www.idx.co.id/
http://www.yahoo.finance.com/

