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BAB 1` 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Di era modern seperti saat sekarang ini, dunia usaha menjadi semakin 

kompetitif sehingga menuntut perusahaan untuk mampu beradaptasi agar 

terhindar dari kebangkuratan dan unggul dalam persaingan. Untuk mengantisipasi 

persaingan tersebut, perusahaan harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja 

sebagai upaya menjaga kelangsungan usahanya. Upaya yang dapat dilakukan 

antara lain menerapkan kebijakan strategis yang menghasilkan efisiensi dan 

efektifitas bagi perusahaan. Usaha tersebut memerlukan modal yang banyak, yang 

meliputi usaha memperoleh dan mengalokasikan modal tersebut secara optimal. 

Salah satu tempat untuk memperoleh modal tersebut adalah melalui pasar modal. 

Pasar modal mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian 

suatu negara, hal ini karenakan pasar modal menjalankan fungsi ekonomi 

sekaligus fungsi keuangan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pasar modal 

berfungsi sebagai salah satu sistem mobilitas dana jangka panjang yang efisien 

bagi pemerintah. Melalui pasar modal pemerintah dapat mengalokasikan dana 

masyarakat ke sektor investasi yang produktif. Di lihat dari sudut pandang 

keuangan, pasar modal berfungsi sebagai salah satu media yang efisien untuk 

mengalokasikan dana dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana yaitu 

investor dan pihak yang membutuhkan dana yaitu perusahaan. 
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Selain itu salah satu fungsi pasar modal adalah sebagai sarana untuk 

memobilisasi dana yang bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang 

melaksanakan investasi. Syarat utama yang diinginkan oleh para investor bersedia 

menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman akan investasi 

dan tingkat return yang akan diperoleh dari investasi tersebut. Perasaan aman 

diperoleh karena para investor memperoleh informasi yang jelas, wajar, dan tepat 

waktu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasinya. 

 Pasar modal juga mempunyai fungsi sarana alokasi dana yang produktif 

untuk memindahkan dana dari pemberi pinjaman kepeminjam. Return 

memungkinkan investor untuk membandingkan keuntungan aktual maupun 

keuntungan ekspektasi yang disediakan oleh beragai investasi pada tingkat 

pengembalian yang diinginkan. Disisi lain return juga memiliki peran yang 

signifikan dalam menentukan nilai dari suatu investasi (Kusmaningrum: 2010) .  

Return total merupakan keseluruhan dari suatu investasi dalam periode 

tertentu. Return total biasanya disebut dengan return saja. Return total merupakan 

tingkat kembalian investasi (Return) yang merupakan penjumlahan dari dividend 

yield dan capital gain. Dividend yield adalah tingkat kembalian yang diterima 

investor dalam bentuk tunai setiap akhir periode pembukuan. Di sisi lain semakin 

tinggi harga pasar menunjukkan bahwa saham tersebut juga semakin diminati oleh 

investor karena semakin tinggi harga saham akan menghasilkan capital gain yang 

semakin besar pula. Capital gain merupakan selisih antara harga pasar periode 

sekarang dengan harga periode sebelumnya. Return dapat menjadi variabel kunci 

dalam berinvestasi, karena investor dapat menggunakan return untuk 
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membandingkan keuntungan aktual maupun keuntungan yang diharapkan yang 

disediakan oleh berbagai saham pada berbagai tingkat pengembalian yang 

diinginkan Untuk memastikan apakah investasinya akan memberikan tingkat 

pengembalian yang diharapkan, maka calon investor terlebih dahulu mencari 

informasi keuangan perusahaan melalui laporan keuangannya. 

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat oleh pihak manajemen untuk 

memberikan gambaran secara periodik. Karena itu, laporan keuangan mempunyai 

sifat historis dan menyeluruh. Laporan keuangan sebagai progress report terdiri 

atas data yang merupakan hasil kombinasi antara fakta yang telah dicatat, prinsip-

prinsip, dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi. (Najmudin,  2011 :64). 

Menurut SFAC n0. 1 objective of financial reporting by business pertama 

laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat kepada 

investor, kreditur dan pemakai lainnya baik yang sekarang maupun potensial 

dalam pembuatan investasi kredit dan sejenis yang rasional. Tujuan kedua adalah 

menyediakan informasi untuk membantu investor, krediyor dan pemakai lainnya 

baik yang sekarang maupun yang potensial dalam menilai jumlah, waktu, 

ketidakpastian dalam penerimaan kas dari deviden dan bunga dimasa yang akan 

datang. Tujuan ketiga mengundang makna bahwa investor menginginkan 

informasi tentang hasil dan resiko atas investasi yang dilakukan. 

Pentingnya laporan keuangan sebagai informasi dalam menilai kinerja 

perusahaan, mensyaratkan laporan keuangan haruslah mencerminkan keadaan 

perusahaan yang sebenarnya pada kurun waktu tertentu, sehingga pengambilan 

keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perusahaan akan menjadi tepat, 
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dengan demikian pemegang saham dapat menjadikan laporan keuangan sebagai 

informasi yang berguna dalam pengambilan keputusannya sebagai pemegang 

saham perusahaan. Salah satu informasi pnting dari laporan keuangan yang sering 

digunakan investor sebagai determinan utama pengambilan keputusan investasi 

adalah kinerja kinerja perusahaan. Kinerja ini mencerminkan kekuatan perusahaan 

yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan. 

Laporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan pendekatan 

beberapa rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio leverage 

dan lain-lain. Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber 

informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, 

kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya. 

Informasi tentang realisasi investor sektor industri manufaktur pada 

semester I 2014 turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Penurunan itu terjadi seiring dengan sikap menunggu dan melihat para calon 

investor pasca pemilihan presiden 2014 sambil menunggu terbentuknya 

pemerintahan baru.  

Pelemahan realisasi investasi sepanjang semester I 2014 terjadi salah 

satunya dikarenakan para investor masih menunggu terbentuknya pemerintahan 

baru pasca pemilihan presiden.Berdasarkan data kementrian perindustrian, 

realisasi investasi  sektor industri manufaktur relatif melambat. Investasi 

penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor industri manufaktur pada 

semester I 2014 Tercatat sekitar Rp. 23,18% triliun atau lebih rendah dibanding 
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realisasi investasi PMDN semester I tahun lalu yang tercatat sebesar Rp. 11,11 

triliun. (www.kemenperin.go.id). 

Hal lain terjadi pada Pt. Semen Indonesia yang kinerjanya masih kurang 

memuaskan. Berdasarkan laporan keuangan 2017 yang dirilis pada tanggal 19 

maret 2018, Pendapatan emiten semen milik negara ini tercatat naik tipis sebesar 

6,4% menjadi Rp. 27,8 triliun dari Rp. 26,1 triliun pada 2016 lalu. 

Hal ini juga diperparah oleh kenaikan beban pokok penjualan sebesar 

21,9% menjadi Rp. 19,8 triliun. Kenaikan beban ini langsung membuat laba kotor 

semen indonesia turun 19,2% menjadi Rp. 7,9 triliun dan laba bersih semen 

indonesia juga tutun drastis sebesar 55,4% menjadi Rp. 2 triliun dari Rp. 4,5 

triliun pada 2016 lalu.  

Seiring dengan penurunan ini laba per saham dasar SMGR juga turun 

menjadi Rp. 340 per lembar saham dari Rp. 762 per lembar saham pada tahun 

2016 lalu. Pergerakan saham SMGR menunjukkan penurunan sejak akhir februari 

lalu. Hingga 19 maret 2018 harga saham SMGR tetap berada pada level harga Rp. 

10.525 per lembar saham. Dalam sebulan terakhir, harga saham SMGR sudah 

anclok 10% dari Rp. 11.700 pada 19 februari 2018. (M.Bareksa.com 2018). 

Kemudian pada PT. Indofarma (INAF) mengalami penurunan paling 

dalam pada penutupan perdagangan tanggal 3 januari 2018. Harga saham emiten 

yang bergerak dibidang farmasi ini memimpin pelemahan setelah ditutup merosot 

16,60%  di Rp. 4.900 per lembar. Terpaut tipis dibelakang INAF adalah saham PT  
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Cita mineral Investindo (CITA) dan PT. Arthavest Tbk. (ARTA) yang masing-

masing melemah 16,47% dan 16,27%. 

Sementara itu, pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) berakhir 

di zona merah pada akhir perdagangan hari akhir perdagangan hari kedua 

berturut-turut pasca libur tahun baru. IHSG ditutup melemah 1,38% atau 87,76 

poin di level 6.251,48, setelah dibuka dengan kenaikan tipis 0,03% atau 2,03 poin 

di level 6.341,17. 

Adapun pada perdagangan hari pertama pasca libur tahun baru, IHSG 

berakhir turun 0,26% diposisi 6.339,24  mematahkan reli yang berhasil dibubukan 

selama lima hari berturut-turut. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak di 

kisaran 6.220,69 – 6.342, 19. Dari 570 saham yang diperdagangkan hari ini, 

sebanyak 142 saham yang menguat, 210 saham melemah dan 218 saham stagnan. 

Seluruh sembilan indeks sektoral IHSG  berakhir di zona merah, dipimpin sektor 

konsumer (-2,51%), infrastruktur (-1,90%), dan aneka industri (-1,59%). 

(m.bisnis.com). 

Fenomena diatas menggambarkan bahwa perusahaan mengalami fluktuasi 

nilai return saham dari tahun ketahun jika dilihat dari penurunan harga sahamnya. 

Hal tersebut terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan return 

saham. Para investor perlu melakukan analisis yang mendalam mengenai 

perusahaan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan melakukan analisis 

fundamental yang berbasis rasio keuangan. Rasio yang sering digunakan adalah 

Return On Equity (ROE). 
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Return On Equity (ROE) yaitu rasio antara Laba setelah pajak atau net 

income after tax (EAT) terhadap total modal sendiri (Equity) yang berasal dari 

setoran modal pemilik. Semakin tinggi Return On Equity (ROE) menunjukkan 

semakin efisien perusahaan mengunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba 

atau keuntungan bersih. Namun Triatmojo (2011) berpendapat bahwa pengukuran 

dengan menggunakan analisis rasio  keuangan  memiliki  kelemahan  yaitu  tidak  

memperhatikan  biaya  modal  dalam perhitungannya. Sehingga sulit untuk 

mengetahui apakah suatu perusahaan telah menciptakan nilai atau tidak. Analisis 

rasio keuangan juga dapat memberikan kesimpulan yang misleading,  dikarenakan  

perhitungannya  hanya  melihat  hasil  akhir  yakni  laba  perusahaan  tanpa 

memperhatikan risiko  yang dihadapi perusahaan.  

Untuk memperbaiki adanya kelemahan pada analisis rasio keuangan, para 

ahli kemudian mengembangkan metode lain, digunakan sebagai alternatif agar 

dapat menunjukkan seluruh komponen harapan  keuntungan yang terukur  dalam  

biaya  modal  yang  disebut  EVA  (economic  value added).  Menurut  Rudianto  

(2006)  EVA  adalah  suatu  sistem  manajemen  keuangan  untuk mengukur  laba  

ekonomi  dalam  suatu  perusahaan,  yang  menyatakan  bahwa  kesejahteraan 

hanya dapat terwujud jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi 

(operating cost) dan biaya modal (cost of capital). 

Selain EVA terdapat alat ukur lain yaitu Market Value Added (MVA). 

MVA adalah perbedaan antara nilai pasar saham perusahaan  dengan  jumlah  

ekuitas  modal  investor  yang  telah  diberikan  (Brigham:  2006). Menurut 

Sartono (2001), Gulo dan Ermawati (2011) MVA merupakan hasil kumulatif dari 
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kinerja perusahaan yang dihasilkan oleh berbagai investasi yang telah dilakukan 

maupun yang akan dilakukan. Apabila perusahaan mempunyai tujuan untuk 

melipatgandakan kekayaan pemegang saham, maka seharusnya mempunyai 

hubungan langsung dengan return yang diperoleh pemegang saham  

Konsep-konsep penilaian kinerja dan pengaruhnya terhadap tingkat 

pengembalian investasi harus diperhatikan oleh investor. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui tentang kepastian investasi yang akan dilakukan terhadap perusahaan 

yang dinilai termasuk kedalam kategori perusahaan yang berkinerja baik. 

Beberapa penelitian mengenai pentingnya penilaian kinerja keuangan 

perusahaan dan pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian dalam melakukan 

investasi dipasar modal. 

Rocky R Nainggolan (2016) melakukan penelitian tentang Return On 

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

Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2014-2016 dalam 

jurnal yang berjudul Analisis pengaruh Return On Asset (ROA), Economic Value 

Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) Terhadap Return Saham 

Perusahaan sektor jasa keuangan di BEI periode 2010-2014. Dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa ROA, EVA dan MVA secara simultan berpengaruh terhadap 

return saham. Secara parsial, ROA tidak berpengaruh terhadap return saham, 

EVA  dan MVA berpengaruh secara signifikan terhadap return saham secara 

parsial. 
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Pada penelitian Ivaurren  Andianto Gejali (2013) yang berjudul Pengaruh 

Current ratio, Return On Equity, Dan Earning per Share Terhadap Return Saham 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2007-2011. Hasil 

penelitiannya menghasilkan bahwa secara parsial Return On Equity, Dan Earning 

per Share berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Sementara Earning per 

Share tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Sedangkan secara 

simultan Current ratio, Return On Equity, Dan Earning per Share berpengaruh 

signifikan terhadap Return Saham. 

Hal yang sama dinyatakan oleh Daniel Siahaan (2013) dalam 

penelitiannya yang berjudul Pengaruh Economic value added (EVA) dan Market 

value added (MVA) terhadap Return Secara parsial, EVA dan MVA mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham saham manufaktur di BEI 

Periode 2009-2012. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa. Dilihat dari Uji , 

EVA dan MVA secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham.   

Ansori (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Economic 

Valu Added dan Market Value Added terhadap return saham manufaktur di BEI 

Periode 20111-2013. Dalam penelitiannya EVA berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham. Sedangkan MVA berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ester Ivone Juanita (2013) 

dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan rasio profitabilitas dan EVA 
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terhadap return saham perusahaan LQ 45 periode 2009-2011 menyatakan bahwa 

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, ROE memiliki pengaruh signifikan  

dan berkorelasi positif terhadap variabel  return saham.  EVA tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap return saham. ROA, EPS dan EVA tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap return saham. 

Wikan Budi Utami (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Pengaruh Economic Value Added, Return On Asset dan Return On Equity 

terhadap return saham pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di  Bursa Efek 

Jakarta Tahun 2006-2008. Dalam penelitiannya, Secara simultan Economic Value 

Added, Return On Asset dan Return On Equity tidak berpengaruh terhadap return 

saham. Secara Parsial Economic Value Added, Return On Asset dan Return On 

Equity juga tidak berpengaruh terhadap return saham  

Hal tersebut didukung oleh penelitian Putu Vito Veda Janitra, Et.Al (2015) 

dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh EPS, ROI, dan EVA  terhadap return 

saham otomotif di BEI Periode 2009-2013, yang menyatakan bahwa Berdasarkan 

hasil analisis regresi linier berganda dan hasil uji  t, EPS dan ROI secara 

signifikan berpengaruh positif terhadap return saham. Sedangkan EVA tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

Dari hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, ditemukan hasil 

yang berbeda-beda mengenai Economic Value Added, Market Value Added dan 

Return On Equity terhadap return saham. Di satu sisi variabel tersebut memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham, namun disisi lain variabel 
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tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidak 

konsistenan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

kembali tentang penelitian yang sebelumnya dengan variabel dan tahun yang 

berbeda. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah 

penelitian ini dilakukan pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016. Data pada penelitian ini memiliki data yang lebih 

terkini yaitu tahun 2014-2016. Alasan peneliti melakukan penelitian pada 

perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur memiliki potensi lebih 

cepat dalam mengembangkan produknya yaitu dengan melakukan suatu inovasi, 

selain itu perusahaan manufaktur memiliki ekspansi pasar yang lebih luas 

dibandingkan dengan perusahaan lainnya seperti perusahaan jasa maupun 

perusahaan non manufaktur. Selain itu terdapat perbedaan pada variabelnya yaitu 

Economic Value Added, Market Value Added dan Return On Equity. Perbedaan 

dengan variabel terdahulunya yaitu  menambahkan Return On Equity. ROE yaitu 

rasio antara Laba setelah pajak atau net income after tax (EAT) terhadap total 

modal sendiri (Equity) yang berasal dari setoran modal pemilik. Penelitian 

menggunakan ROE karena dengan mengetahui besarnya ROE, maka investor 

akan dapat menilai prospek suatu perusahaan tersebut kedepannya serta para 

investor dapat melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan 

tersebut. ROE mampu mencerminkan sejauh mana investasi yang akan dilakukan 

oleh investor disuatu perusahaan tersebut dapat memberikan return yang sesuai 

dengan yang diharapkan oleh investor. Semakin tinggi ROE menunjukkan 
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kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham 

juga tinggi. 

Berdasarkan  data dan pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan diatas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : 

“Pengaruh Economic  Value  Added (EVA), Market  Value Added (MVA), Dan 

Return On Equity (ROE) Terhadap  Return  Saham Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2016. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya,  

maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan Economic Value Added, Market  Value  Added dan Return On 

Equity,  membuat perusahaan  hanya  memfokuskan  perhatian  pada  

usaha  penciptaan  nilai perusahaan saja,  dan mengabaikan metode lain 

yang mungkin lebih baik dalam proses penciptaan nilai. 

2. Pada  umumnya  perusahaan  masih  menggunakan analisis rasio sebagai 

alat pengukuran. 

3. Ada  ketidakkonsistenan  hasil  penelitian  terdahulu  tentang  Pengaruh 

Economic Value Added dan Market Value Added terhadap return Saham. 

1.3  Pembatasan Masalah 

Pembatasan  masalah  dilakukan  agar  penelitian  ini  lebih  fokus  pada 

permasalahan faktor yang  memengaruhi  return  saham yang diperoleh  

pemegang saham  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  

Indonesia  periode 2014-2016, dengan  mengambil  judul  skripsi  Pengaruh  



13 
 

Economic  Value  Added (EVA), Market Value Added (MVA), Dan Return On 

Equity (ROE) terhadap return Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2016. 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  identifikasi  masalah  dan  pembatasan  masalah,  maka  

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh  Economic Value Added (EVA) terhadap  return 

yang diperoleh pemegang saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016? 

2. Bagaimana  pengaruh  Market  Value  Added  (MVA)  terhadap  return  

yang diperoleh pemegang saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016? 

3. Bagaimana pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap return yang 

diperoleh pemegang saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016? 

4. Bagaimana  pengaruh  Economic Value Added (EVA), Market Value 

Added (MVA), Dan  Return On Equity (ROE)  return  yang diperoleh 

pemegang saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2014-2016? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Mengetahui pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap return yang 

diperoleh pemegang saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. 

2. Mengetahui pengaruh  Market Value Added  (MVA) terhadap return  yang 

diperoleh pemegang saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. 

3. Mengetahui pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap return yang 

diperoleh pemegang saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. 

4. Mengetahui pengaruh  Economic Value Added (EVA), Market Value 

Added  (MVA), Dan Return On Equity (ROE), terhadap return  yang 

diperoleh pemegang saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. 

1.6  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi manfaat, antara lain : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  wawasan  dan  ilmu 

pengetahuan yang relatif luas mengenai Economic Value Added (EVA), 

Market Value Added (MVA), dan Return On Equity (ROE). 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

para investor maupun kepada calon investor yang akan menanamkan 
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modal pada  perusahaan  industri  manufaktur  terkait  dengan  faktor  

yang memengaruhi  return  saham  khususnya  faktor Economic  Value  

Added (EVA), Market  Value  Added  (MVA) Dan Return On Equity 

(ROE) sebagai  ukuran  nilai perusahaan. 

b. Bagi Perusahaan Manufaktur 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran 

kepada manajemen  tentang  kinerja  perusahaan  yang  diukur  

menggunakan Economic Value Added  (EVA), Market ValueAdded 

(MVA), Dan Return On Equity (ROE) yaitu model pengukuran kinerja 

yang berdasarkan nilai, sehingga manajemen mengetahui nilai  perusahaan  

yang  tercipta  dari  pengelolaan perusahaannya. Bagi  perusahaan, hasil  

penelitian  ini  dapat  digunakan sebagai  salah  satu  sumber  atau  bahan  

masukan  tentang  faktor  yang memengaruhi  Return  saham khususnya  

Economic Value Added  (EVA), Market  Value  Added  (MVA), Dan 

Return On Equity (ROE) sehingga  perusahaan  dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian  ini  diharapkan  mampu  menjadi  media  penerapan  ilmu  

yang didapat  peneliti  di  bangku  kuliah  ke  dalam  kehidupan  praktis. 

Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  menjadi  referensi  bagi  penelitian 

selanjutnya. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi 

masing-masing bab dengan sistematik sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

  Pada bab ini berisi kajian teoritis, penelitian yang relevan,kerangka 

konseptual, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

  Pada bab ini berisi ruang lingkup penelitian, Definisi operasional 

variabel, objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan 

teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa 

data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini berisi gambaran umum objek penelitian dan hasil 

pembahasan dari permasalahan yang diteliti 

BAB V : PENUTUP 

  Pada bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran dari hasil 

penelitian. 

 


