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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

2.1 Teori Pesinyalan (Signalling Theory) 

Menurut Adel (2014) pengumuman informasi akuntansi memberikan 

signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang 

(good news) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham 

dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam 

volume perdagangan saham. Sehingga Informasi merupakan unsur penting bagi 

pelaku bisnis maupun pihak investor karena informasi yang didapat merupakan 

gambaran masa lalu, saat sekarang maupun masa akan datang bagi kelangsungan 

suatu perusahaan serta bagaimana pasaran efek perusahaan tersebut. Informasi 

yang lengkap, relevan, dan akurat serta tepat waktu sangat dibutuhkan pihak 

investor sebagai pedoman analisis untuk mengambil keputusan investasi. 

Signalling Theory mengemukakan bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan sinyal kepada para pengguna informasi. Sinyal dapat berupa promosi 

atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari 

pada perusahaan lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal 

dilakukan manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Pengumuman informasi 

akan memberikan signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di 

masa yang akan datang sehingga dapat menarik minat investor dalam melakukan 

perdagangan saham. Dengan demikian pasar akan bereaksi yang akan 

tergambarkan dalam trading volume activity saham. Dengan demikian hubungan 

antara informasi yang dipublikasikan baik berupa laporan keuangan, dividen, 



18 
 

kondisi keuangan maupun kondisi sosial politik dan keamanan terhadap fluktuasi 

trading volume activity dapat dilihat dalam efisiensi pasar.  

2.2 Pengertian Pasar Modal 

 Pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan 

menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya 

akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat dana 

perusahaan. Jogiyanto (2016:33). 

 Dalam undang-undang pasar modal No.8 tahun 1995 memberikan 

pengertian yang lebih spesifik mengenai pasar modal, yaitu kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik 

yang berkaitan dengan yang diterbtkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan 

dengan efek. 

 Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pasar modal 

merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi 

perdagangan surat berharga keuangan seperti seperti saham dan obligasi yang 

nantinya akan digunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat dana 

perusahaan. 

2.2.1 Peran Pasar Modal 

 Menurut Jogiyanto (2016:35), Pasar modal memiliki empat peran 

diantaranya : 

a) Pasar modal berperan mempertemkan pihak penjual efek (pihak yang 

butuh dana untuk modal usaha, yaitu perusahaan emiten). Dengan pembeli 
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efek (pihak yang menawarkan dana, yaitu masyarakat investor atau 

pemodal). 

b) Pasar modal berperan sebagai lembaga penghubung dalam pengalokasian 

dana masyarakat secara efisien, transparan dan akuntabel. 

c) Pasar modal berperan menyediakan berbagai macam instrumen investasi 

yang dapat memungkinkan adanya diversifikasi portofolio investasi. 

d) Psar modal berperan mengajak masyarakat investor untuk ikut srta 

memiliki perusahaan publik yang sehat dan berprospek baik  

2.2.2 Manfaat pasar  modal 

 Beberapa manfaat pasar modal menurut Jogiyanto (2016) yaitu ; 

a) Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha 

sekaligus memungkinkan terciptanya alokasi sumber dana yang optimal. 

b) Memberikan wahana investasi bagi investor, sekaligus memungkinkan 

adanya upaya diversifikasi portofolio investasi. 

c) Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai kelapisan masyarakat 

menengah. 

d) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif. 

e) Menciptakan iklim usaha yang sehat, terbuka dan profosional. 

f) Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik  

2.3  Bursa Efek Indonesia (BEI) 

 Pada tahun 2007 terjadi penggabungan PT. Bursa Efek  Jakarta (BEJ) dan 

PT. Bursa Efek Surabaya (BES) sehingga berganti nama menjadi PT. Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Menurut situs resminya yaitu www.idx.com. BEI mempunyai 

http://www.idx.com/
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visi yaitu menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia dan 

misinya yaitu menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui 

pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi 

biaya serta penerapan good governance. 

2.4 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, 

merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 

tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen 

dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Disamping itu laporan keuangan dapat 

juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada 

pihak-pihak diluar perusahaan. (Baridwan : 2004). 

Secara umum ada tiga bentuk lapoean keuangan yang pokok yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan : 

a. Neraca 

Laporan yang menu jukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada 

tanggal tertentu. 

b. Laporan Laba Rugi 

Laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya-biaya selama suatu 

periode akuntansi. 

c. Laporan Arus Kas 

Menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang dibedakan menjadi arus  

kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan. 
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2.4.1  Tujuan dan manfaat laporan keuangan. 

 Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

a) Sebagai bahasa bisnis yang mudah dimengerti oleh semua pihak. 

b) Menunjukkan logika hubungan timbal balik antara pos-pos dalam laporan 

keuangan. 

2.4.2 Karakteristik Laporan Keuangan 

a) Dipahami, yaitu kualitas penting informasi yang ditampung agar mudah 

dipahami oleh pemakai. 

b) Relevan, yaitu informasi harus bermanfaat untuk si pemakai dalam 

pengambilan keputusan. 

c) Keandalan, yaitu memiliki kualitas andal dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material. 

d) Dapat dibandingkan, yaitu dapat dibandingkan antar periode untuk 

mengidentifikasi kinerja keuangan agar dapat berubah keposisi yang 

relatif.  

2.5 Kinerja Keuangan 

Kinerja  keuangan  perusahaan  merupakan  salah  satu dasar  penilaian  

mengenai  kondisi-kondisi   keuangan  yang  dapat  dilakukan  berdasarkan 

analisis rasio-rasio keuangan. (Putra: 2015) 

Pengukuran kinerja saat ini merupakan kombinasi antara informasi–

informasi keuangan dan non keuangan yang juga akan melahirkan kinerja 

keuangan (contohnya laba dan harga saham meningkat) dan kinerja non keuangan 

(contohnya kepuasan  pelanggan).  Penilaian kinerja perusahaan  merupakan salah 
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satu tugas penting dari seorang manajer dalam kaitannya dengan kemampuannya 

untuk mengembangkan perusahaan. Dalam kaitannya dengan penulisan  ini, 

kinerja diukur dengan menggunakan EVA, MVA Dan ROE. 

Tujuan  dari  pengukuran  kinerja keuangan perusahaan  adalah: 

a) Mengetahui  tingkat  likuiditas,yaitu kemampuan  perusahaan untuk  

memenuhi  kewajiban keuangan  yang  harus  segera diselesaikan pada 

saat ditagih. 

b) Mengetahui  tingkat  solvabilitas, yaitu kemampuan  perusahaan untuk  

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut  

dilikuidasi. 

2.6 Return Saham 

2.6.1 Pengertian Return Saham 

Return saham merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh investor atas 

investasi yang telah dilakukannya. Investasi dapat diartikan sebagai sebuah 

kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih aset selama periode tertentu 

dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan investasi. 

(Jogiyanto, 2016: hal 283).  

Return saham akan berbanding positif dengan resiko, artinya semakin 

besar resiko yang akan ditanggung oleh pemegang saham, maka return akan 

semakin besar pula, begitu sebaliknya.  

Dua komponen Return saham yaitu : 

1) Capital gain yaitu keuntungan bagi investor yang diperoleh dari kelebihan 

harga jual diatas harga beli yang keduanya terjadi dipasar sekunder. 
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2) Yield merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima secara periodik. 

Misalnya berupa deviden atau bunga. 

2.6.2 Macam-Macam Return Saham 

 Menurut Jogiyanto (2016) return dibagi menjadi dua macam yaitu : 

a) Return Realisasi (Realized Return) 

Return Realisasi (realized return) adalah yang telah terjadi. Return 

realisasi dihitung dengan menggunakan data historis. Return realisasi  penting 

karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return 

ini juga berguna sebagai dasar penentu return ekspektasi dan resiko dimasa 

yang akan datang. 

b) Return ekspektasi ( Expected Return) 

Return ekspektasi (Expected Return) adalah return yang diharapkan akan 

diperoleh investor dimasa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang 

sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. 

2.7 Return On Equity (ROE) 

 Menurut Rafika (2015) ROE adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) 

atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. rasio ini digunakan untuk 

mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap 

jumlah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Kasmir (2012) juga menjelaskan 

bahwa ROE adalah alat untuk mengukur performa dan efektifitas dalam suatu 

perusahaan untuk mendatangkan keuntungan. 

 Menurut Alam (2017) ROE adalah rasio untuk mengukur laba bersih 

setelah pajak dengan modal perusahaan. 
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Return On Equity (ROE) merupakan rasio antara laba sesudah pajak 

terhadap total ekuitas yang berasal dari setoran pemilik, laba tak dibagi dan 

cadangan lain yang dikumpulkan oleh perusahaan. Sehingga ROE sering 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya. Semakin tinggi laba 

perusahaan maka akan semakin tinggi ROE, dimana secara matematis laba 

merupakan bilangan pembilang dalam rumus menghitung ROE, sementara 

besarnya laba perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba melalui aktivitas penjualannya yang tercermin melalui net 

profit margin dan aktivitas penjualan perusahaan dengan memanfaatkan total 

assetsnya yang tercermin melalui Total Assets Turnover. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa bila Net Profit Margin dan Total Assets Turnover naik maka 

akan meningkatkan ROE.  

Keberhasilan kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari ROE. ROE 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

menggunakan modal sendirinya sehingga besarnya ROE mengindikasikan tingkat 

tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola modal sendirinya untuk 

menghasilkan keuntungan. Berdasarkan uraian tersebut maka ukuran kinerja 

perusahaan dalam penelitian ini adalah Return On Equity (ROE). 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 ROE 

menunjukkan semakin efisien perusahaan mengunakan modal sendiri untuk 

menghasilkan laba atau keuntungan bersih.  
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Menurut Alam (2017) ROE dapat dirumuskan sebagai berikut :  

                 
                 

            
 

2.8 Economic Value Added (EVA) 

Metode  Economic  Value  Added  (EVA)  atau  Nilai  Tambah  Ekonomis  

pertama  kali dikembangkan oleh Stewart & Stem analis keuangan dari Stem 

Stewart & Co pada tahun 1993. Model EVA  memberikan parameter yang cukup 

objektif karena  berdasar dari konsep  biaya modal (cost of capital) yakni 

mengurangi laba dengan beban biaya modal, dimana biaya modal tersebut  

mencerminkan  tingkat  risiko  perusahaan  dan  tingkat  kompensasi  atau  return  

yang diharapkan  investor  atas  sejumlah  investasi  yang  ditanamkan  di  

perusahaan (Harnoviansah et.al: 2015). 

Terdapat  beberapa  pengertian  EVA  menurut  para  ahli  yakni  sebagai  

berikut,  Brigham et.al (2006)  menyatakan  bahwa  EVA  adalah  estimasi laba 

ekonomi usaha yang sebenarnya untuk tahun tertentu dan sangat jauh berbeda dari 

laba bersih akuntansi tidak dikurangi dengan biaya ekuitas. . Sedangkan menurut 

Putra (2015) menyatakan nilai tambah ekonomi atau EVA merupakan laba bersih 

perusahaan atau divisi setelah dikurangi biaya modal yang digunakan. 

Dengan  kata  lain,  EVA  merupakan  ukuran  kinerja  keuangan  yang  

lebih mampu menangkap laba ekonomis perusahaan yang sebenarnya 

dibandingkan dengan ukuran–ukuran lain. Konsep EVA memperhitungkan modal 

saham, sehingga memberikan pertimbangan yang adil  bagi  para  penyandang  

dana  perusahaan.  EVA  sebagai  indikator  dari  keberhasilan manajemen  dalam  
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memilih  dan  mengelola  sumber-sumber  dana  yang  ada  di  perusahaan 

tentunya  juga  akan  berpengaruh  positif  terhadap  return  pemegang  saham.  . 

EVA juga merupakan indikator tentang adanya penambahan nilai dari satu 

investasi. EVA  yang  positif  menunjukkan  tingkat  pengembalian  atas  modal  

yang  lebih  tinggi daripada  tingkat  biaya  modal, hal  ini  berarti  bahwa  

perusahaan  mampu  menciptakan nilai tambah bagi pemilik perusahaan berupa 

tambahan kekayaan, sedangkan EVA yang negatif  berarti  total  biaya  modal  

perusahaan  lebih  besar  daripada  laba  operasi  setelah pajak yang diperolehnya, 

sehingga kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak baik. 

EVA  dapat  dijadikan  alat  pengukuran yang  merupakan  pengukuran  

keberhasilan manajemen perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah bagi 

perusahaan, karena EVA dihitung dengan  mengurangkan keuntungan operasi 

perusahaan  setelah pajak atau  Net Operating  Profit  After  Tax  (NOPAT)  

dengan  biaya  modal  atau  cost  of  capital  (CoC) perusahaan, baik untuk biaya 

utang maupun modal sendiri. Pengukuran kinerja dengan EVA diperlukan karena 

EVA memperhitungkan semua biaya modal. Perusahaan yang efisien  dan  efektif  

akan  menghasilkan  EVA  positif  yang  artnya  perusahaan  mampu menciptakan 

kesejahteraan bagi pemilik perusahaan (Ansori, 2010). 

Manfaat EVA (Economic Value Added) menurut (Ansori :2015): 

1) Economic Value Added (EVA) digunakan sebagai  penilai  kinerja 

perusahaan  dimana  fokus  penilaian  kinerja  adalah  pada  penciptaan 

nilai (value creation). 
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2) Economic  Value  Added  (EVA)  menyebabkan  perhatian  manajemen 

sesuai dengan kepentingan pemegang saham. 

3) Dengan Economic Value Added (EVA), para  manajer  berpikir  dan 

bertindak  sepertinya  halnya  pemegang  saham,  yaitu  memilih 

investasi yang memaksimumkan tingkat pengembalian dan 

meminimumkan  tingkat  biaya  modal,  sehingga  nilai  perusahaan  

dapat dimaksimumkan. 

4) Eonomic Value Added (EVA) dapat digunakan untuk mengidentifikasi  

kegiatan  atau  proyek  yang  memberikan  pengembalian lebih tinggi 

dari pada biaya modalnya. 

5) Dengan Economic Value Added (EVA), para manajer harus selalu 

membandingkan tingkat pengembalian proyek dengan tingkat biaya 

modal yang mencerminkan tingkat risiko proyek tersebut. 

Kelebihan Economic Value Added (EVA) Menurut Salbiah At.All (2012) 

diantaranya: 

a. EVA  tidak  dibatasi  oleh  prinsip akuntansi  yang  berlaku umum. 

Pengguna  EVA  bisa menyesuaikan  dengan  kondisi spesifik. 

b. EVA  dapat  mendukung  setiap keputusan  dalam  sebuahperusahaan,  

mulai  dari  investasi modal,  kompensasi  karyawan dan kinerja unit 

bisnis. 

c. Struktur  EVA  yang  relatif sederhana  membuatnya  bisa digunakan  

oleh  bagian engineering,  environmental danpersonil  lain  sebagai  
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alat  yang umum untuk mengkomunikasikan aspek  yang  berbeda  dari  

kinerja keuangan. 

Siahaan  (2013)  menjelaskan  hasil  penilaian  kinerja  suatu  perusahaan  

dengan menggunakan EVA dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori yang  

berbeda, yaitu: 

1. Nilai EVA > 0 atau EVA bernilai positif 

Pada  posisi  ini  berarti  manajemen  perusahaan  telah  berhasil 

menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. 

2. Nilai EVA = 0 

Pada  posisi  ini  berarti  manajemen  perusahaan  berada  dalam  titik  

impas.  Perusahaan  tidak  mengalami  kemunduran  tetapi  sekaligus  

tidak mengalami kemajuan secara ekonomi. 

3. Nilai EVA < 0 atau EVA bernilai negatif 

Pada  posisi  ini  berarti  tidak  terjadi  proses  penambahan  nilai  

ekonomis  bagi  perusahaan,  dalam  arti  laba  yang  dihasilkan  tidak  

dapat  memenuhi  harapan  para  kreditor  dan  pemegang  saham  

perusahaan (investor). 

Pengukuran Economic  Value Added (EVA) Menurut  Young  (2001:39), 

EVA  sama  dengan  selisih  antara laba  operasi  perusahaan  setelah pajak 

(NOPAT) dengan biaya modal. Biaya  modal  sama  dengan  modal yang  

diinvestasikan  perusahaan dikalikan dengan biaya modal ratarata  tertimbang.  

Secara  matematis dirumuskan sebagai berikut. 

EVA = NOPAT – Capital Charges 
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Menurut Siahaan (2013), dalam  menghitung Economic  Value Added 

(EVA),  terdapat  langkah-langkah perhitungan sebagai berikut. 

1) Menghitung  NOPAT  (Net Operating After Tax) 

Rumus :  

NOPAT  =  Laba  Bersih  Setelah Pajak + Beban Bunga 

Ket: Net  Operating  Profit  After Tax (NOPAT)  merupakan  

penjumlahan  dari  laba  usaha, penghasilan bunga,  beban  atau 

penghasilan  pajak  penghasilan, tax shield atas  beban  bunga,  bagian 

atas  laba  rugi  bersih  perusahaan asosiasi,  laba/rugi  penjualan  

aktiva tetap dan investasi saham, laba/rugi lain-lain  terkait  dengan  

operasional perusahaan. 

2) Menghitung Invested Capital (IC) 

Rumus:  

Invested Capital = Total Hutang & Ekuitas – Hutang Jk. Pendek 

Ket:  Total  hutang  dan  ekuitas menunjukkan  beberapa  bagian  dari 

setiap   rupiah  modal  sendiri  yang dijadikan  jaminan  utang.  Pinjaman jangka  

pandek  tanpa  bunga merupakan pinjaman  yang digunakan  perusahaan  yang 

pelunasan  maupun  pembayarannya akan  dilakukan  dalam  jangka pendek  (satu  

tahun  sejak  tanggal neraca)  dengan  menggunakan aktiva  lancar  yang  dimiliki 

perusahaan,  dan  atas  pinjaman  itu tidak  dikenai  bunga,  seperti  hutang usaha,  

hutang  pajak,  biaya  yang masih harus dibayar, dan lain-lain. 

3) Menghitung Weighted  AverageCost of Capital (WACC) 

Rumus: WACC = [D x rd ( 1- T )] + ( E x re )Dimana: 
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a) Menghitung  Tingkat  Modal  dariHutang : 

                   
            

                        
X 100% 

b) Menghitung Biaya Hutang JangkaPendek (rd) : 

Cost Of Detb (rd)  
           

            
 X 100% 

c) Menghitung  Pajak  Penghasilan (T) : 

                  
           

                         
 X 100% 

d) Menghitung  Tingkat  Modal  dari Ekuitas (E) : 

                  
             

                        
 X 100% 

e) Menghitung Biaya Modal (re) : 

                
                         

             
 X 100% 

4) Menghitung Capital Charges 

Rumus: Capital  Charges =  WACC  x Invested Capital 

5) Menghitung Nilai Economic ValueAdded (EVA) 

Rumus: 

EVA  =  NOPAT – CapitalCharges 

2.9 Market Value Added (MVA) 

Menurut Alam (2017), MVA merupakan perbedaan antara nilai  

perusahaan  dan  modal  investor yang telah diberikan  

Market value added (MVA) adalah perbedaan antara nilai dari  perusahaan  

(hutang dan  ekuitas)  dengan  total  investasi  modal  kedalam  perusahaan, nilai  

pasar dari perusahaan adalah “enterprise value” dari perusahaan yang  

bersangkutan dimana merupakan hasil jumlah  seluruh  nilai  pasar  yang  diklaim  
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oleh  pihak  lain  terhadap  perusahaan  pada  suatu waktu tertentu, total investasi 

modal adalah seluruh investasi yang dikeluarkan semua pihak kepada perusahaan 

pada suatu waktu tertentu. (Winata, et.al :2016). 

Market  value  added mencerminkan  ekspektasi pemegang  saham  

terhadap perusahaan  dalam  menciptakan kekayaan di masa mendatang. MVA 

lebih  merupakan  metrik  kekayaan (wealth  metric)  yang  mengukur  nilai 

perusahaan  dari  waktu  ke  waktu. MVA  adalah  perbedaan  antara  nilai pasar 

perusahaan (termasuk ekuitas dan  uang)  dan  modal  keseluruhan yang  

diinvestasikan  dalam perusahaan. Nilai pasar adalah nilai perusahaan. Yakni 

jumlah nilai pasar dari semua tuntutan modal terhadap perusahaan  oleh  pasar  

modal  pada tanggal  tertentu.  MVA  meningkat hanya  jika modal  yang 

diinvestasikan  mendapatkan  angka pengembalian  lebih  besar  daripada biaya  

modal.  Semakin  besar  MVA, semakin baik. 

Kelemahan Market Value Added (MVA) Menurut Winata (2016) yaitu: 

a. MVA  tidak  memperhitungkan opportunity  cost dari  modal  yang 

ditanamkan dalam perusahaan. 

b. MVA  tidak  memperhitungkan intern cash return yang diberikanpada 

pemegang saham. 

c. MVA tidak  dihitung  pada  tingkat divisional  (unit  bisnis)  dan  tidak 

dapat  dipergunakan  untuk perusahaan  yang  tidak memperjual  belikan  

sahamnya secara publik. 

Berdasarkan uraian diatas kesimpulannya MVA  adalah  perbedaan antara  

nilai  pasar  dari  perusahaan (hutang dan ekuitas)  dengan  total investasi  modal  
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kedalam perusahaan,  nilai  pasar  dari perusahaan  adalah  “enterprise value” dari  

perusahaan  yang bersangkutan  dimana  merupakan hasil jumlah seluruh nilai 

pasar yang diklaim  oleh  pihak  lain  terhadap perusahaan  pada  suatu  

waktutertentu, total investasi modal adalah seluruh  investasi  yang  dikeluarkan 

semua  pihak  kepada  perusahaan pada  suatu  waktu  tertentu. Market  Value  

Added (MVA) dirumuskan sebagai berikut : 

MVA =  ( Harga Saham X Jumlah Saham Beredar) – Total Ekuitas 

2.10 Konsep Islam Yang Berhubungan Dengan Penelitian 

 Investasi modal yang sebaik-baiknya menurut Al-Qur’an adalah tujuan 

dari aktifitas semua manusia hendaknya diniatkan untuk ibtighai mardhatillah 

(menuntut keridhaan Allah). Dengan kata lain, investasi terbaik itu adalah jika ia 

ditujukan untuk mencari ridha Allah. Investasi dalam islam dapat dilihat dari tiga 

sudut yaitu individu, masyarakat dan agama. Bagi individu, investasi merupakan 

kegiatan fitrawi, dimana setiap individu, pemilik modal selalu berkeinginan untuk 

menikmati kekayaannya itu dalam waktu yang selama mungkin, bukan hanya 

untuk dirinya pribadi tetapi juga untuk keluarganya. Maka investasi merupakan 

jembatan bagi individu dalam rangka memenui fitrah ini.  

Kontrak investasi dalam islam dikategorikan sebagai kontrak amanah, 

yaitu kedua belah pihak dihukumkan sebagai rekan bisnis yang saling membantu 

(pembagian untung dan rugi) berdasarkan modal dari keduanya atau kita kenal 

dengan musyarakah. Artinya tidak ada pihak yang menjadi penjamin atas pihak 

yang lainnya. 
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 Rambu-rambu investasi dalam islam terdiri atas investasi yang halal dan 

thayyib dimana tidak ada unsur riba didalamnya. Investasi yang haram kotor 

dengan modal yang kotor atau hasil dari tindakan kejahatan. Yang terakhir yaitu 

investasi yang didalamnya tercampur unsur halal dan haram. Investasi ini dapat 

berupa investasi yang menggunakan modal yang halal namun kondisi 

mengharuskan adanya pembiayaan yang mengandung unsur riba pada sebagian 

proyek investasinya atau muamalah yang dilakukan terdapat akad dan transaksi 

yang rusak. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 207 : 

ُ َرُءوٌف  ِ ۗ َوَّللاَّ  بِاْلِعبَاِد َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشِري نَْفَسهُ اْبتَِغاَء َمْرَضاِت َّللاَّ

Artinya : Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena 

mencari ridha Allah, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambaNya. (QS. 

Al-Baqarah, 2 : 207). 

 Dalam surat tersebut menerangkan bahwa segala apa yang kita lakukan 

dan harta yang diinvestasikan semata-mata bertujuan untuk mencari ridha Allah. 

Tujuan dari investasi selain itu juga harus  memerhatikan kehalalan. Kita dilarang 

menginvestasikan harta bila hasil yang diperoleh tidak halal dan penuh dengan 

unsur yang haram.  

 Dalam islam investasi merupakan investasi merupakan kegiatan muamalah 

yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi 

produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Qur’an telah 

melarang aktivitas penimbunan terhadap harta yang dimiliki. Ini dijelaskan dalam 

Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 33: 
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ىنَ  كُ زِ ْش مُ ْ ل ه َ ا زِ ىَْ  ك  ل  هَِ و  ِّ ل يهَِ كُ دِّ ل ا ل ً  ع   َُ ه ز  هِ ظْ ُ ي ِ قَِّ  ل ح  لْ يهَِ ا دِ يَ  و  د  هُ ْ ل ا َِ ب   َُ ه ىل  سُ ر  لَ   س  ْر  أ 

ذَِ َّ ل ا ي ىَ    هُ

Artinya : Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk 

(Al-Qur’an) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, 

walaupun orang-orang musrikin tidak menyukainya. (QS. AT-Taubah 9:33). 

 Terdapat pula hadis Nabi yang berisi, bahwa Rasulullah sendiri tidak 

setuju membiarkan sumber daya modal tidak produktif dengan mengatakan : 

“Berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki tanah umtuk 

memanfaatkannya, dengan caranya sendiri, dan jika tidak dilakukannya hendaklah 

diberikan pula orang lain agar memanfaatkannya”. 

 Selain itu, Khalifah Umar R,A menekankan agar umat islam menggunakan 

modal mereka secara produktif dengan mengatakan : “Mereka yang mempunyai 

uang perlu menginvestasikannya dan mereka yang mempunyai tanah perlu 

mengeluarkannya”. 

 Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus 

diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan orang untuk 

menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi 

adalah menanamkan hartanya dipasar modal. Pasar modal pada dasarnya 

merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga 

jangka panjang yang bisa diperjual belikan baik dalam bentuk tang maupun modal 

sendiri. Institusi pasar modal syariah merupakan salah satu pengejawantahan dari 

seruan Allah tentang investasi tersebut. Penempatan investasi pada proses seleksi 
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saham merupakan salah satu aspek paling utama, saham perusahaan yang 

melakukan usaha gharar. 

 Sesuai dengan UU No.8 tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan 

yang bersangkutan dengan perdagangan umum dan perdagangan efek, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi diatas 

tersebut, Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal 

sebagaimana diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Oleh karena itu, pasar modal syariah bukan lah suatu sistem yang terpisah dari 

sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum pasar modal syariah tidak 

memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa 

karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah. Beberapa  perusahaan yang tidak termasuk kedalam pasar modal 

syariah yaitu yang mengandung transaksi ribawi, transaksi yang meragukan, 

spekulatif, dan judi, saham perusahaan yang bergerak dalam bidang yang 

diharamkan (alkohol, rokok, judi, dll) serta transaksi saham tidak boleh dilakukan 

secara langsung agar tidak terjadi manipulasi uang. 
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2.11  Penelitian Yang Relevan 

Tabel II.1 

Penelitian yang Relevan 

Peneliti Judul Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Daniel 

Siahaan 

(2013) 

 

 

Pengaruh 

economic value 

added (EVA) dan 

market value 

added (MVA) 

terhadap return 

saham 

manufaktur di 

BEI Periode 

2009-2012 

EVA (X1), MVA 

(X2), dan Return 

Saham (Y) 

 

Secara parsial, EVA 

dan MVA mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

return saham. Secara 

simultan EVA dan 

MVA berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap return saham 

Ester Ivone 

Juanita 

(2013) 

Hubungan rasio 

profitabilitas dan 

EVA terhadap 

return saham 

perusahaan LQ45 

periode 2009-

2011 

Rasio 

profitabilitas(X1), 

EVA (X2), 

Return  

Saham(Y) 

Return On Equity  

memiliki pengaruh 

signifikan  dan 

berkorelasi positif 

terhadap variabel  

return saham.  Return 

On Asset, Earning Per 

Share , dan Economic 

Value Added tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

return saham. 
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Ivaurren  

Andianto 

Gejali (2013) 

Pengaruh 

Current ratio, 

Return On 

Equity, Dan 

Earning per 

Share Terhadap 

Return Saham 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

periode 2007-

2011. 

Current ratio 

(X1), Return On 

Equity (X2), 

Earning per 

Share (X3) Dan 

Return Saham 

(Y). 

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. 

 

Ansori 

(2015) 

Pengaruh 

Economic value 

Added (EVA) 

dan Market Value 

Added (MVA) 

terhadap return 

saham 

EVA (X1) 

MVA (X2) 

Return Saham 

(Y) 

 

EVA berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap return saham. 

Sedangkan MVA 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

return saham. 
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manufaktur tahun 

2011-2013 

Harnovinsah 

dan Bernad 

Sagala (2015) 

Pengaruh 

Economic Value 

Added (EVA), 

Rasio  

Profitabilitas, 

dan Cash Flow 

from operating 

terhadap return 

saham 

perusahaan 

properti 

EVA (X1), Rasio  

Profitabilitas 

(X2), Cash Flow 

from operating 

(X3), 

Return  

Saham(Y) 

EVA dan  ROA 

berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

ROE dan CFFO tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

Putu Vito 

Veda Janitra, 

I Ketut 

Wijaya 

Kesuma 

(2015) 

Pengaruh EPS, 

ROI, dan EVA  

terhadap return 

saham otomotif 

di BEI Periode 

2009-2013. 

EPS (X1), ROI 

(X2), EVA (X3), 

Return  

Saham(Y) 

Secara Uji t, EPS dan 

ROI secara signifikan 

berpengaruh positif 

terhadap return saham. 

Sedangkan EVA tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap return saham. 

Rafika (2015) Pengaruh Return 

On Equity 

(ROE), Earning 

per Share (EPS), 

dan Market Value 

Added (MVA) 

terhadap harga 

saham 

perusahaan 

Return on Equity 

(X1), EPS (X2), 

MVA(X3), Harga 

Saham(Y) 

Secara parsial ROE dan 

MVA  memiliki 

pengaruh positif 

terhadap harga saham, 

EPS tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 

secara simultan dari uji 

F, ROE, EPS dan MVA 

berpengaruh positif dan 
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property and real 

estate yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2013-2014 

signifikan terhadap 

harga saham. 

Ikmal 

Hamdani 

(2016) 

Pengaruh Return 

on 

Investment(ROI), 

Economic Value 

Added(EVA) dan 

Curent Rasio 

(CR) terhadap 

Return saham 

perkebunan yang 

terdaftar di BEI 

periode 2010-

2014 

Return on 

Investment (X1), 

EVA (X2), 

Curent Rasio 

(X3), 

Return  

Saham(Y) 

Secara parsial, ROI dan 

EVA berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap return saham,  

CR tidak berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap return saham. 

Secara simultan ROI, 

EVA, dan CR 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

return saham. 

 

Rocky R. 

Nainggolan 

(2016) 

 

 

 

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 

Return on Asset 

(X1), EVA (X2), 

MVA(X3), 

Return  

Saham(Y) 

ROA, EVA dan MVA 

secara simultan 

berpengaruh terhadap 

return saham. Secara 

parsial, ROA tidak 

berpengaruh terhadap 

return 

saham,Sedangkan EVA  

dan MVA berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap return saham. 
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Achmad 

Bahrul Alam 

(2017) 

Pengaruh EVA, 

MVA, ROE dan 

TATO terhadap 

harga saham food 

and beverage 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2012-

2015. 

Rasio EVA (X1), 

MVA (X2), ROE 

(X3), TATO (X4) 

Harga Saham (Y) 

 EVA, MVA dan 

Return On Equity 

(ROE) berpengaruh 

terhadap harga saham. 

Sedangkan Total Asset 

Turnover (TATO)tidak 

berpengaruh terhadap 

harga saham 

 

2.12 Kerangka Konseptual 

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel independen dan 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun kerangka 

konseptual (theoretical framework) sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Return Saham 

(Y) 

Return On Equity 

(X1) 

Economic Value 

Added (X2) 

Market Value 

Added (X3) 



41 
 

2.13 Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap Return Saham 

EVA merupakan indikator yang mampu menciptakan nilai perusahaan. 

EVA dalam penggunaan sebagai alat pengukuran memiliki fungsi untuk 

mempertimbangkan kemampuan manajer perusahaan dalam menciptakan nilai 

tambah bagi pemegang saham. Besar kecilnya EVA yang diciptakan perusahaan 

berdampak pada respon investor yang tercermin naik turunnya harga saham 

dipasar modal. Sesuai dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai, 

memerlukan alat ukur kinerja yang nantinya akan menarik para investor untuk 

menanamkan modalnya diperusahaan tersebut yang dilihat dari meningkatnya 

harga saham perusahaan (Shiddiq, 2012). 

Perusahaan yang memiliki nilai EVA yang tinggi akan menarik bagi 

investor karena semakin besar EVA maka semakin tinggi nilai perusahaan. 

Dimana hal ini menunjukkan semakin besar tingkat keuntungan yang dapat 

dinikmati oleh pemegang saham. Sesuai dengan hukum permintaan dan 

penawaran, semakin banyak investor yang tertarik untuk membeli saham suatu 

perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan harga saham perusahaan 

tersebut meningkat dan pengembalian saham bagi pemilik juga akan meningkat. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama : 

Ha : EVA berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan   

perusahaan manufaktur. 

H0 : EVA tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan   

perusahaan manufaktur. 
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2. Pengaruh Market Value Added ( MVA) terhadap Return saham 

MVA secara konseptual merupakan present value terhadap proyeksi EVA 

mendatang, dengan melakukan forecasting terhadap kinerja keuangan perusahaan 

dimasa mendatang. Nilai sekarang dari serangkaian EVA  masa depan merupakan 

akumulasi nilai EVA yang didiskontokan dengan suku bunga diskonto pada 

periode yang berkesesuaian. MVA merupakan nilai pasar dari saham pada suatu 

periode tertentu, sehingga dengan tingginya nilai MVA, maka akan meningkatkan 

tingkat pengembalian saham perusahaan tersebut. Berdasarkan pernyataan diatas 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua : 

Ha : MVA berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan 

perusahaan manufaktur. 

Ho : MVA tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan 

perusahaan manufaktur. 

3. Pengaruh Return On Equity Terhadap Return Saham. 

Return On Equity (ROE) merupakan rasio antara laba sesudah pajak 

terhadap total ekuitas yang berasal dari setoran pemilik, laba tak dibagi dan 

cadangan lain yang dikumpulkan oleh perusahaan. Sehingga ROE sering 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya. Semakin tinggi ROE 

menunjukkan semakin efisien perusahaan mengunakan modal sendiri untuk 

menghasilkan laba atau keuntungan bersih (Rumandong: 2012). Berdasarkan 

pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ketiga : 
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Ha : Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur. 

Ho : Return On Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur. 

4. Pengaruh Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA)     

Dan Return On Equity  (ROE) terhadap Return Saham 

EVA merupakan indikator yang mampu menciptakan nilai perusahaan. 

EVA dalam penggunaan sebagai alat pengukuran memiliki fungsi untuk 

mempertimbangkan kemampuan manajer perusahaan dalam menciptakan nilai 

tambah bagi pemegang saham. Perusahaan yang memiliki nilai EVA yang tinggi 

akan menarik bagi investor karena semakin besar EVA maka semakin tinggi nilai 

perusahaan. Dimana hal ini menunjukkan semakin besar tingkat keuntungan yang 

dapat dinikmati oleh pemegang saham. Sesuai dengan hukum permintaan dan 

penawaran, semakin banyak investor yang tertarik untuk membeli saham suatu 

perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan harga saham perusahaan 

tersebut meningkat dan pengembalian saham bagi pemilik juga akan meningkat. 

MVA secara konseptual merupakan present value terhadap proyeksi EVA 

mendatang, dengan melakukan forecasting terhadap kinerja keuangan perusahaan 

dimasa mendatang. Nilai sekarang dari serangkaian EVA  masa depan merupakan 

akumulasi nilai EVA yang didiskontokan dengan suku bunga diskonto pada 

periode yang berkesesuaian. MVA merupakan nilai pasar dari saham pada suatu 

periode tertentu, sehingga dengan tingginya nilai MVA, maka akan meningkatkan 

tingkat pengembalian saham perusahaan tersebut  
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Return On Equity (ROE) merupakan rasio antara laba sesudah pajak 

terhadap total ekuitas yang berasal dari setoran pemilik, laba tak dibagi dan 

cadangan lain yang dikumpulkan oleh perusahaan. Sehingga ROE sering 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya. Semakin tinggi ROE 

menunjukkan semakin efisien perusahaan mengunakan modal sendiri untuk 

menghasilkan laba atau keuntungan bersih (Rumandong, 2012).  

Secara keseluruhan, dari ketiga hipotesis diatas disusun suatu hipotesis 

dalam penelitian ini yang menunjukkan hubungan yang menyeluruh antar variabel 

yang dimasukkan. Hipotesis yang keempat adalah : 

Ha : Economic Value Added, Market Value Added, Dan Return On Equity 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur. 

Ho : Economic Value Added, Market Value Added, Dan Return On Equity 

secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur. 

 

 

 


