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ABSTRAK 

 

 Tugas dari seorang manajer adalah mengambil keputusan secara tepat untuk 

perusahaan. Bagi seorang manajer keuangan, salah satu tugasnya adalah mengambil 

keputusan dalam menganalisis penyajian laporan keuangan perusahaan. Seorang 

manajer keuangan terlebih dahulu perlu memahami kondisi keuangan perusahaannya. 

Untuk memahaminya diperlukan suatu analisis terhadap laporan keuangan yang 

digunakan dalam perusahaan yang dipimpinnya. Salah satu tujuan utama dari 

keputusan keuangan adalah memaksimumkan tingkat kemakmuran pemilik 

perusahaan atau pemegang saham, menentukan besarnya balas jasa, menentukan 

harga saham, serta menilai kinerja perusahaan untuk memprediksi keadaan 

perusahaan di masa yang akan datang bagi para pemegang saham maupun calon 

pemegang saham. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

Return On Asset (ROA), Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added 

(MVA) terhadap harga saham pada sektor industri tekstil dan produk tekstil yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan sektor 

industri tekstil dan produk tekstil, selama periode tahun 2005-2009 yang telah 

dipublikasikan serta data yang berasal dari sumber-sumber lain yang berkaitan 

dengan penelitian. Untuk mencapai tujuan penelitian, metode yang digunakan adalah 

analisis statistik. Pengujian hipotesis menggunakan uji F-statistik  dan uji t-statistik, 

pada taraf nyata 5%. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dengan menggunakan 

uji F-statistik menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara Return On 

Asset (ROA), Economic Value Added (EVA), dan Market Value Added (MVA) 

terhadap Harga Saham. Hal ini dilihat dari  Fhitung ≤ Ftabel atau 1,945 ≤ 3,29, yang 

berarti H0 diterima. Hasil pengujian secara parsial yang menggunakan uji t-statistik 

menunjukkan bahwa a). Terdapat pengaruh antara ROA terhadap harga saham dapat 

dilihat dari thitung ≥ ttabel atau 2,360 ≥ 1,986, b). Tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara EVA terhadap harga saham dapat dilihat dari thitung ≤ ttabel 0.579 ≤ 

1.986, c). Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara MVA terhadap harga 

saham dapat dilihat dari thitung ≤ ttabel atau 0,307 ≤ 1,986. 
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