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Abstract 

This research aims to know and analyze Return On Equity (ROE), Earning Per 

Share (EPS), Dividend Per Share (DPS) and Economic Value Added (EVA) to 

Market Value Added (MVA) of Manufacture Companies Sector Industry 

Consumption in Indonesia Stock Exchange Period 2010-2013. These data 

research with sampling purposive method and analyzed using multiple linear 

regression analysis. The results in partial showed that significant correlation 

between ROE, EPS, DPS and EVA to MVA, there is a significant effect 

simultaneously ROE, EPS, DPS and EVA to MVA, and EVA does indeed have 

greater power to explain MVA than other traditional accounting measure do. 

Keyword : ROE, EPS, DPS, EVA, MVA. 

 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Market Value Added (MVA) merupakan pengukuran kinerja eksternal, 

atau bagaimana pasar mengevaluasi kinerja perusahaan. Konsep Market Value 

Added (MVA) ini  dikembangkan  oleh Stern Stewart & Co. pada tahun 1989. 

Menurut S. David Young (2001:29) dalam Equilibrilla (2008: 23), Market Value 

Added menggambarkan bagaimana kesuksesan manajer dalam menginvestasikan 

modal yang telah dipercayakan kepada mereka. Market Value Added 

mencerminkan ekspetasi pemegang saham terhadap perusahaan dalam 

menciptakan kekayaan di masa yang akan mendatang.  

Setiap perusahaan pasti ingin menciptakan nilai pemegang saham yang 

tinggi. Dimana pemegang saham sebagai pemilik perusahaan menginginkan nilai 

perusahaan mereka terus berkembang. Kesejahteraan para pemegang saham 

diwakili oleh harga pasar per lembar saham biasa perusahaan, yang akhirnya akan 

mencerminkan keputusan investasi, pendanaan, dan manajemen asset perusahaan. 
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Peningkatan kinerja perusahaan terutama kinerja keuangan perusahaan dapat 

meningkatkan apresiasi pasar atau harga saham. Apabila terjadi peningkatan pada 

harga saham, maka nilai MVA pada perusahaan pun juga meningkat. Hal ini 

disebabkan harga saham merupakan komponen pembentuk MVA pada 

perusahaan. 

Teori agensi menyatakan bahwa para manager (agen), terutama dalam 

perusahaan yang besar dan sahamnya diwakili oleh publik, mungkin memiliki 

berbagai tujuan yang berbeda dari tujuan para pemegang saham (prinsipal). Para 

pemegang saham yakin bahwa para manajer akan membuat keputusan yang dapat 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Oleh karena itu, kinerja 

manajemen yang baik dalam perusahaan dapat memaksimalkan nilai suatu 

perusahaan. Begitu juga sebaliknya, apabila kinerja manajemen buruk dalam 

perusahaan dapat menguragi nilai perusahaan tersebut. Maka perusahaan harus 

menunjukkan kinerja keuangan yang baik untuk menarik investor. Karena tujuan 

seorang investor adalah agar modal yang diinvestasikannya aman dan 

menghasilkan tingkat pengembalian (return) yang menguntungkan. 

Perusahaan biasanya menggunakan analisis rasio-rasio laporan keuangan 

untuk menilai kinerja keungan perusahaan, atau dapat dikenal dengan pendekatan 

tradisional. Namun terdapat beberapa kelemahan yang terdapat di dalam 

pendekatan tradisional ini, salah satunya adalah jika antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lainnya menerapkan praktek akuntansi yang berbeda, dapat 

menyebabkan suatu perbedaan dalam rasio tiap-tiap perusahaan. Maka rasio 

keuangan hanya dapat mengukur tingkat likuiditas, profitabilitas, efisiensi, dan 

leverage saja, tidak dapat mengukur kinerja keuangan dari sisi nilai perusahaan.  

Dengan adanya keterbatasan pada pendekatan tradisional dalam mengukur 

kinerja keuangan perusahaan, maka pada tahun 1989, Stern Stewart & Co juga 

memperkenalkan sebuah pendekatan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. 

Penilaian atas kinerja perusahaan sangat diperlukan bagi perusahaan untuk 

memaksimalkan dana yang telah diinvestasikan oleh pihak eksternal perusahaan. 

Pendekatan ini dikenal dengan Economic Value Added (EVA). EVA merupakan 

ukuran kinerja internal perusahaan, sedangkan MVA merupakan ukuran kinerja 

eksternal perusahaan. Kedua pendekatan ini berbasis value. 

Pada dasarnya, EVA adalah laba ekonomi yang dihasilkan perusahaan 

setelah semua biaya modal dikurangkan. Secara lebih spesifik, EVA adalah laba 

operasional neto setelah pajak (net operating profit after tax-NOPAT) dikurangi 

beban nilai biaya modal untuk modal yang digunakan. (Van Horne & Wachowicz 

(2013:106)). EVA yang positif menunjukkan adanya penciptaan nilai bagi para 

pemegang saham, sementara EVA yang negatif menunjukkan adanya 

penghancuran nilai bagi pemegang saham. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Return On Equity, 

Earning Per Share, Dividend Per Share dan Economic Value Added berpengaruh 

secara signifikan terhadap Market Value Added pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 

2010-2013. 
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LANDASAN  TEORI 
 

2.1 Market Value Added (MVA) 

2.1.1 Pengertian MVA 

Menurut S. David Young (2001:29) dalam Equilibrilla (2008:23), Market 

Value Added menggambarkan bagaimana kesuksesan manajer dalam 

menginvestasikan modal yang telah dipercayakan kepada mereka. Market Value 

Added mencerminkan ekspetasi pemegang saham terhadap perusahaan dalam 

menciptakan kekayaan di masa yang akan mendatang.  

 Menurut Suratno (2005: 142) MVA adalah perbedaan antara total nilai 

perusahaan dengan total modal (termasuk modal sendiri dan hutang) yang 

dikontribusikan ke perusahaan. MVA juga diterjemahkan sebagai penjumlahan 

dari seluruh present value perusahaan dan investasi yang dilakukan. MVA bersifat 

lebih statis karena diterapkan untuk mengukur kinerja secara tahunan yang hanya 

diterapkan pada perusahaan, divisi, dan sebuah perusahaan yang sudah go public. 

Menurut Rahayu & Aisjah (2013:3) MVA adalah perbedaan antara nilai 

pasar ekuitas suatu perusahaan dengan nilai buku seperti yang disajikan dalam 

neraca, nilai pasar dihitung dengan mengalikan harga saham dengan jumlah 

saham yang beredar. Menurut Mertayasa & Cipta (2014:4). “MVA sebagai single 

measure yang paling pas untuk menilai sukses tidaknya suatu perusahaan dalam 

menciptakan kekayaan bagi pemegang saham. Dengan kata lain bila perusahaan 

menginginkan nilai perusahaannya meningkat maka perusahaan harus 

meningkatkan sebesar mungkin MVA-nya”. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

MVA merupakan pengukuran kekayaan perusahaan yang diciptakan untuk 

investor, dimana MVA adalah selisih antara nilai pasar perusahaan dengan modal 

keseluruhan yang diinvestasikan dalam perusahaan. 

 

2.2 Economic Value Added (EVA) 

2.2.1 Pengertian EVA 

EVA adalah laba operasional neto setelah pajak (net operating profit after 

tax-NOPAT) dikurangi beban nilai biaya modal untuk modal yang digunakan. 

(Van Horne & Wachowicz,2013:106). Economic Value Added (EVA) adalah 

sebagai imbal residual, dimana laba operasional perusahaan dikurangi dengan 

biaya investasi (Stewart, 1991) dalam (Equilibrilla,2008,11). EVA merupakan 

cerminan nilai dari economic profit, yang mana EVA dihitung dengan 

mengurangkan laba operasi setelah pajak dengan biaya tahunan dari semua modal 

yang digunakan perusahaan. 

 Menurut Frank K.Reiley dan Keith C. Brown (2008:831,832,1021) dalam 

Equilibrilla (2008,11) “EVA is an internal performance measure that compares 

net operating profit to total cost of capital. Indicates how profitable company 

projects are as sign of management performance, in formula form”. Menurut 

Rahayu & Aisjah (2013:3) mengemukakan bahwa EVA merupakan estimasi laba 

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

dari laba bersih akuntansi dimana laba akuntansi tidak dikurangi dengan biaya 

ekuitas sementara dalam perhitungan EVA biaya ini akan dikeluarkan.  
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Jadi kesimpulan keseluruhan dari Economic Value Added (EVA) menurut 

Tunggal (2008:2) EVA adalah laba yang tertinggal setelah dikurangi dengan biaya 

modal (cost capital) yang diinvestasikan untuk menghasilkan laba tersebut. EVA 

merupakan suatu tolak ukur kinerja keuangan yang berbasis nilai. EVA  

merupakan suatu tolak ukur yang menggambarkan jumlah absolut dari nilai 

pemegang saham (shareholder value) yang diciptakan (created) atau dirusak 

(destroyed) pada suatu periode tertentu, biasanya setahun. EVA yang positif 

menunjukkan penciptaan nilai (value creation), sedangkan EVA yang negatif 

menunjukkan penghancuran nilai (value destruction). 

 

2.3 Pengertian Return On Equity, Earning Per Share, Dividend Per Share 

2.3.1 Return On Equity (ROE) 

Menurut Horne dan Wachowicz (2012:191) imbal hasil atas ekuitas 

(Return on Equity-ROE) mengukur daya untuk menghasilkan laba pada investasi 

nilai buku pemegang saham. ROE membandingkan laba neto setelah pajak 

(dikurangi dividen saham biasa) dengan ekuitas yang telah diinvestasikan 

pemegang saham di perusahaan.  

Return on Equity (ROE) menunjukkan berapa besar laba yang dihasilkan 

perusahaan terhadap jumlah yang diinvestasikan oleh pemegang saham yang 

terdapat di dalam balance sheet. Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan 

laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali 

digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam sebuah 

industri yang sama. ROE yang tinggi sering kali mencerminkan penerimaan 

perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. 

Akan tetapi jika perusahaan tersebut telah memilih untuk menerapkan tingkat 

utang yang tinggi berdasarkan standar industri, ROE yang tinggi hanyalah 

merupakan hasil dari asumsi risiko keuangan yang berlebihan.  

Perusahaan yang menghasilkan Return on Equity (ROE) yang tinggi 

menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kekuatan laba dalam nilai 

investasi pemegang saham. Hal ini akan membuat perusahaan dengan nilai ROE 

yang tinggi akan memiliki harga saham diatas nilai bukunya, yang artinya 

menandakan kekayaan pada pemegang saham. Perusahaan yang menghasilkan 

ROE yang tinggi menandakan bahwa suatu perusahaan tersebut telah mampu 

menghasilkan kas untuk internal perusahaan. 

2.3.2 Earning Per Share  (EPS)  

Earning per share atau pendapatan per lembar saham menurut fahmi 

(2012) adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para 

pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. 

Rasio EPS digunakan oleh investor untuk menghasilkan laba, karena EPS 

menunjukkan laba bersih perusahaan yang siap dibagikan kepada para pemegang 

saham. Semakin tinggi nilai EPS perusahaan maka akan semakin menarik investor 

untuk berinvestasi yang mampu meningkatkan permintaan (demand) atas saham 

perusahaan, yang akhirnya akan memungkinkan kenaikan atas harga saham 

perusahaan. Jadi seharusnya EPS memiliki pengaruh yang positif terhadap 

penciptaan kekayaan pemegang saham, melalui kenaikan harga saham (return 
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saham). Modal yang dipakai untuk menghasilkan laba pada EPS juga perlu 

diperhatikan, dikarenakan apabila suatu perusahaan menghasilkan nilai EPS yang 

sama, belum tentu mendapatkan investasi yang sama pula, bisa jadi perusahaan 

lainnya bisa mendapatkan investasi yang lebih sedikit. 

Earning per Share (EPS) yang lebih besar menandakan suatu perusahaan 

mampu lebih besar dalam menghasilkan keuntungan bersih per lembar saham. 

Semakin besar EPS akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di 

perusahaan tersebut. Yang mana akan berdampak pada permintaan (demand) akan 

saham meningkat dan akan meningkatkan harga saham pula. Dengan kenaikan 

harga saham hal ini menunjukkan penciptaan nilai pada perusahaan tersebut. 

Begitu sebaliknya, apabila perusahaan memiliki EPS yang kecil menandakan 

kemampuan perusahaan yang juga kecil dalam menghasilkan keuntungan bersih 

per lembar saham. Hal ini akan menyebabkan permintaan (demand) akan saham 

menurun. Dengan menurunnya harga saham hal ini menunjukkan tidak terjadi 

penciptaan nilai pada perusahaan tersebut. 

 

2.3.3 Dividend Per Share (DPS) 

 Dividend per share yaitu besarnya dividen untuk tiap-tiap lembar saham. 

Atau besarnya laba yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham per 

lembar saham.  

Dividend per share (DPS) menunjukkan besarnya pendapatan diterima 

oleh pemegang saham. DPS yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

lain akan lebih diminati oleh investor, karena akan memperoleh kepastian dari 

modal yang ditanamkan, yakni hasil berupa dividen. 

DPS dapat dijadikan perusahaan sebagai indikator dalam menilai kinerja 

perusahaan. Posisi ini akan meningkatkan nilai perusahaan yang nantinya akan 

terlihat melalui harga saham yang tinggi. Kenaikan DPS akan  meningkatkan nilai 

pasar saham. Dividend per share merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi harga saham, jika pendapatan suatu perusahaan turun atau 

mengalami kerugian maka dividen akan menjadi rendah atau bahkan tidak ada. 

Penurunan dividen pada perusahaan akan menurunkan nilai pasar saham, begitu 

pula sebaliknya kenaikan dividen pada perusahaan akan menaikkan nilai pasar 

saham. Informasi laba per lembar saham sangat berguna bagi pihak manajemen 

maupun pihak investor. Informasi laba per lembar saham dibutuhkan oleh pihak 

manajemen untuk menentukan besarnya pembagian dividen. Sedangkan bagi 

pihak investor digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan meramalkan 

prestasi perusahaan di masa depan. 

 

2.4 Hasil Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.1 

Peneliti Terdahulu 

 

Nama Penulis 

dan tahun 
Judul 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Wibowo dan 

Windyarti (2007) 

Analisis Pengaruh 

Economic Value 
 EVA  EVA tidak 

berpengaruh secara 
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Added tehadap 

Market Value 

Added pada 20 

Emiten Teraktif di 

Bursa Efek Jakarta 

Periode 2001-

2005  

 

signifikan terhadap 

MVA 

Purnomo (2011) Pengaruh Return 

On Assets, 

Earning Per 

Share, Dan 

Economic Value 

Added  Terhadap 

Market Value 

Added Perusahaan 

Di Bursa Efek 

Indonesia Studi 

Kasus: Sektor 

Pertambangan 

Periode Tahun 

2007-2009 

 

 ROA 

 EPS 

 EVA 

 Return on Assets 

(ROA) tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

Market Value 

Added (MVA) 

 Economic Value 

Added (EVA) dan 

Earning Per Share 

(EPS) berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap Market 

Value Added 

(MVA)  

Mertayasa, Cipta 

dan Suwendra 

(2014) 

Pengaruh Return 

On Asset dan 

Economic Value 

Added terhadap 

Market Value 

Added pada 

Perusahaan 

Perbankan Go 

Public 

 

 ROA 

 EVA 

 ROA tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

MVA. 

 EVA berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap MVA. 

JHvH de Wet 

(2005) 

EVA versus 

traditional 

accounting 

measures of 

performance as 

drivers of 

shareholder value- 

A comparative 

analysis 

 DPS 

 EVA 

 EPS  

 ROA 

 ROE 

 Insignificant 

correlation 

between MVA and 

EPS 

 Insignificant 

correlation 

between MVA and 

DPS 

 EVA does indeed 

have greater power 

to explain MVA 

than other 

traditional 
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accounting 

measure do. 

 

Equilibrilla (2008) Analisis Pengaruh 

Pengukuran 

Kinerja Internal 

(Return On Asset, 

Return On Equity, 

Earning Per Share, 

Economic Value 

Added) terhadap 

Market Value 

Added : Studi 

Kasus pada 

Industri 

Telekomunikasi 

dan Transportasi 

2004-2006 

 

 ROA 

 ROE 

 EPS 

 EVA 

 ROA berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap MVA 

 ROE, EPS dan 

EVA tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

MVA 

(Sumber : Data yang diolah) 

2.5 Kerangka Teoritis 

                                H1 

                                 H2                 

  H3      

 H4  

                             H5 

(Sumber: Data yang diolah)                                                      

2.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan tujuan penelitian terdahulu maka penulis 

menyusun hipotesis sebagai berikut : 

 

MVA (Y) 

ROE (X1) 

EPS (X2) 

DPS (X3) 

EVA (X4) 
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2.6.1 Pengaruh ROE terhadap MVA 

ROE menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi 

berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali digunakan dalam 

membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam sebuah indusrtri yang sama. 

ROE yang tinggi sering kali mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang 

investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif.  

Perusahaan yang menghasilkan Return on Equity (ROE) yang tinggi 

menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kekuatan laba dalam nilai 

investasi pemegang saham. Hal ini akan membuat perusahaan dengan nilai ROE 

yang tinggi akan memiliki harga saham diatas nilai bukunya, yang artinya 

menandakan kekayaan pada pemegang saham. Perusahaan yang menghasilkan 

ROE yang tinggi menandakan bahwa suatu perusahaan tersebut telah mampu 

menghasilkan kas untuk internal perusahaan.  

Dengan semakin meningkatnya ROE dalam suatu perusahaan, maka 

mencerminkan bahwa penilaian kinerja perusahaan akan membaik sehingga 

harapan investor akan tinggi pada perusahaan tersebut, sehingga dapat 

meningkatkan Market Value Added sebagai proxy nilai pasar dan penciptaan 

kekayaan pemegang saham. Semakin baik nilai Market Value Added menandakan 

peningkatan kemakmuran pada pemegang saham. Penelitian yang dilakukan di 

luar negeri JHvH de Wet (2005) menyimpulkan bahwa ROE berpengaruh secara 

signifikan terhadap MVA. 

H1  : ROE berpengaruh secara signifikan terhadap MVA 

2.6.2 Pengaruh EPS terhadap MVA 
Semakin tinggi nilai EPS perusahaan maka akan semakin menarik investor 

untuk berinvestasi yang mampu meningkatkan permintaan (demand) atas saham 

perusahaan, yang akhirnya akan memungkinkan kenaikan atas harga saham 

perusahaan. Jadi seharusnya EPS memiliki pengaruh yang positif terhadap 

penciptaan kekayaan pemegang saham, melalui kenaikan harga saham (return 

saham). Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2011) yang menyimpulkan 

bahwa Earning Per Share (EPS) berpengaruh secara signifikan terhadap Market 

Value Added (MVA). 

H2  : EPS berpengaruh secara signifikan terhadap MVA 

2.6.3 Pengaruh DPS terhadap MVA 

Dividend per Share (DPS) dapat dijadikan perusahaan sebagai indikator 

dalam menilai kinerja perusahaan. Posisi ini akan meningkatkan nilai perusahaan 

yang nantinya akan terlihat melalui harga saham yang tinggi. Kenaikan DPS akan  

meningkatkan nilai pasar saham. Informasi laba per lembar saham sangat berguna 

bagi pihak manajemen maupun pihak investor. Informasi laba per lembar saham 

dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk menentukan besarnya pembagian 

dividen. Sedangkan bagi pihak investor digunakan untuk menilai kinerja 

perusahaan. 

H3  : DPS berpengaruh secara signifikan terhadap MVA 
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2.6.4 Pengaruh EVA terhadap MVA 

 Makelainen (1998) dalam Equilibrilla (2008:30) yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi ekspetasi EVA sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula 

market value dan konsekuensinya akan menaikkan pula harga saham. Hal ini pula 

yang menyebabkan perusahaan seperti Intel, Microsoft, dan Nokia memiliki harga 

saham yang jauh diatas nilai bukunya, karena menurut Makelainen (1998) dalam 

Equilibrilla (2008:30) imbal hasil saham merupakan cerminan dari ekspetasi 

terhadap EVA di masa yang akan datang. Stewart (1990) dalam Equilibrilla 

(2008:30) mendefinisikan bahwa hubungan EVA dan MVA adalah sebagai 

berikut : “MVA is equal to the present value of all future present EVA”. MVA 

menyatakan seberapa besar kekayaan yang telah diciptakan atau dihilangkan, dan 

EVA menyatakan bagaimana efisiennya perusahaan berprestasi dalam suatu 

periode.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mertayasa, Cipta dan Suwendra (2014) 

menyimpulkan bahwa EVA berpengaruh secara signifikan terhadap MVA. 

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008) juga menyimpulkan bahwa EVA 

berpengaruh secara signifikan terhadap MVA. Penelitian di luar negeri yang 

dilakukan oleh JHvH de Wet (2005) “EVA does indeed have greater power to 

explain MVA than other traditional accounting measure do” juga menyimpulkan 

hal yang sama bahkan disebutkan bahwa EVA merupakan pengukuran kinerja 

internal perusahan yang paling kuat terhadap MVA. 

H4  : EVA berpengaruh secara signifikan terhadap MVA 

2.6.5 Pengaruh variabel yang paling dominan terhadap MVA 

 Penelitian yang dilakukan di luar negeri oleh JHvH de Wet (2005) 

menyimpulkan bahwa ” EVA does indeed have greater power to explain MVA 

than other traditional accounting measure do” yang berarti bahwa EVA memang 

mempunyai kekuatan yang paling baik dalam menjelaskan MVA dibandingkan 

dengan pengukuran tradisional lainnya. Penelitian lainnya juga dilakukan di 

dalam negeri oleh Purnomo (2011) yang menyimpulkan bahwa EVA memiliki 

pengaruh paling signifikan dan berkorelasi positif terhadap MVA perusahaan, 

dengan demikian setiap perubahan nilai EVA perusahaan akan diikuti pula oleh 

perubahan MVA perusahaan. 

H5  : EVA memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap MVA. 

 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Pengertian variabel penelitian menurut (Sugiyono (2014:3) adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya.  

Variabel Independen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

Return on Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Dividend Per Share (DPS) 
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dan Economic Value Added (EVA).Variabel Dependen yang penulis gunakan 

adalah Market Value Added (MVA). 

 Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Market Value Added (MVA) adalah perbedaan antara nilai pasar ekuitas suatu 

perusahaan dengan nilai buku seperti yang disajikan dalam neraca, nilai pasar 

dihitung dengan mengalikan harga saham dengan jumlah saham yang beredar  

(Rahayu & Aisjah, 2013:3). 
 

 

           Sumber: Rahayu dan Aisjah (2013:6)) 

Data mengenai banyaknya jumlah saham yang beredar dan total ekuitas 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, sedangkan penulis 

mengasumsikan data harga saham yang digunakan adalah harga pada saat 

penutupan (akhir tahun) yang diperoleh dari situs (http://finance.yahoo.com) 

2. Economic Value Added (EVA) adalah laba operasional neto setelah pajak (net 

operating profit after tax-NOPAT) dikurangi beban nilai biaya modal untuk 

modal yang digunakan. (Van Horne & Wachowicz,2013:106). 

Formula perhitungan EVA menurut Tunggal (2008:2) adalah 

 

 

Menurut Tunggal (2008: 3) Capital Charges adalah aliran kas yang 

dibutuhkan untuk mengganti para investor atas risiko usaha dari modal yang 

ditanamkannya. 

 

 

Menurut Tunggal (2008: 3) rata-rata tertimbang biaya modal (Weighted 

Average Cost Of Capital/WACC) adalah jumlah biaya dari masing-masing 

komponen modal, misalnya pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka 

panjang (cost of debt) serta setoran modal saham (cost of equity) yang diberikan 

bobot sesuai dengan proporsinya dalam struktur modal perusahaan. Dalam 

penelitian ini komposisi modal perusahaan terdiri dari hutang dan ekuitas saja 

sehingga rumus WACC yang digunakan dalam penelitian ini mengalami 

penyesuaian menjadi:  

WACC = wdrd (1-T) + were 
Dimana:  

wd = Proporsi hutang  

rd (1-T) = Biaya hutang setelah pajak  

we = Proporsi ekuitas  

re = Biaya ekuitas  

 

 

MVA = (jumlah saham yang beredar X harga saham) – total 

EVA = Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) – Capital 

Capital Charges = Invested Capital x WACC (Weighted Average Cost of 

Capital) 

http://finance.yahoo.com/
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Tahapan perhitungan EVA adalah sebagai berikut:  

1.  Menghitung biaya hutang/ cost of debt (rd)  

(Rahayu dan Aisjah, 2013:5) mengemukakan bahwa biaya hutang adalah 

tingkat bunga atas hutang baru, bukan atas hutang yang belum jatuh tempo.  

Biaya hutang setelah pajak = rd (1-T)  
Dimana, rd adalah tingkat bunga atas hutang dan T adalah tarif pajak. Tarif 

pajak yang dihitung dengan membandingkan antara beban pajak dengan laba 

sebelum pajak. Data tingkat bunga atas hutang didapatkan dari laporan 

keuangan perusahaan yaitu pada catatan atas laporan keuangan. Apabila tidak 

dicantumkan secara khusus nilai suku bunga atas hutang tersebut, maka penulis 

menggunakan rata-rata suku bunga hutang/pinjaman. Jika tidak ditemukan data 

tentang suku bunga utang, maka penulis menggunakan cara lain menurut 

(Purnomo:2011) : 

Suku bunga utang/pinjaman perusahaan 

 =   
                 

                (     )            
 

2. Menghitung biaya ekuitas (re)  

Menurut Tunggal (2008: 3) Biaya modal (cost of capital) adalah tingkat 

pengembalian minimum atas modal yang dibutuhkan untuk mengganti 

pinjaman dan ekuitas investor. 

Biaya saham biasa atau biaya ekuitas didefinisikan sebagai tingkat 

pengembalian yang diminta investor atas saham biasa suatu perusahaan 

(Rahayu dan Aisjah, 2013: 5) 

re = 
 

    (                   )
 

Dimana:  

PER =  
                      

                  (   )
 

3. Menghitung proporsi hutang dan ekuitas  

Proporsi hutang dan ekuitas dapat dihitung dengan cara membandingkan 

hutang jangka panjang dan ekuitas dengan jumlah total hutang jangka panjang 

ditambah ekuitas (Rahayu dan Aisjah, 2013: 5) 

Proporsi Hutang = 
                           

                                         
 

Proporsi Ekuitas = 
             

                                         
 

4. Menghitung rata-rata tertimbang biaya modal (WACC)  

WACC (weighted average cost of capital) atau rata-rata tertimbang biaya 

modal adalah rata-rata tertimbang biaya-biaya komponen utang, saham 

preferen dan ekuitas biasa (Rahayu dan Aisjah, 2013: 5) 

WACC = wdrd (1-T) + were 

5. Menghitung (invested capital) 

Menurut Tunggal (2008: 5) Invested capital adalah jumlah seluruh pinjaman 

perusahaan di luar pinjaman jangka pendek tanpa bunga (non- interest bearing 

liabilities), seperti hutang dagang, biaya yang masih harus dibayar, hutang 

pajak, uang muka pelanggan dan sebagainya.  
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Menurut Purnomo (2011) invested capital  atau disebut juga dengan istilah 

total investor-supplied operating capital adalah penjumlahan dari pinjaman 

berbunga, saham preferen dan saham biasa yang digunakan untuk mendapatkan 

net operating assets perusahaan.  

Perhitungan Invested Capital dapat dilakukan dengan dua cara, menurut 

Tunggal (2008: 5) yaitu : 

1. Pendekatan Operasi (Operating approach) 

Invested Capital = Kas + Working capital requirement + Aktiva tetap 

Dimana, 

Working capital requirement = (Persediaan + Piutang dagang + Aktiva 

lancar lainnya) – ( Hutang dagang + 

Biaya-biaya masih harus dibayar + 

uang muka pelanggan). 

2. Pendekatan keuangan (Finance approach) 

Invested capital = Pinjaman jangka pendek + Pinjaman jangka 

panjang yang lain (interest bearing liabilities) + 

Ekuitas pemegang saham. 

6. Menghitung laba operasi bersih setelah pajak (NOPAT) 

Menurut Tunggal (2008: 5) NOPAT adalah laba yang diperoleh dari operasi 

perusahaan setelah dikurangi pajak penghasilan, tetapi termasuk biaya 

keuangan (financial cost) dan “non cash bookeeping entries” seperti biaya 

penyusutan. Menurut Tunggal (2008: 6) NOPAT dapat dihitung sebagai 

berikut : 

NOPAT = Operating income + interest income + equity income (income 

from subsidiary/affiliated companies) + other income 

(investment) – other loss – income taxes – tax shield on interest 

expense. 

Laba operasi bersih setelah pajak atau net operating profit after tax (NOPAT) 

adalah laba yang dihasilkan suatu perusahaan jika perusahaan tersebut tidak 

memiliki hutang dan hanya memiliki aset operasi (Rahayu dan Aisjah, 2013:5).  

Cara lain yang dapat digunakan untuk menghitung NOPAT menurut Suratno 

(2005:145) yaitu : 

NOPAT = Laba bersih setelah pajak + biaya bunga 

7. Menghitung EVA  
 

     Sumber : Tunggal (2008, 3), Memahami Economic Value Added (EVA) 

 

3. ROE (Return on Equity) adalah imbal hasil atas ekuitas (Return on Equity-

ROE) mengukur daya untuk menghasilkan laba pada investasi nilai buku 

pemegang saham. ROE membandingkan laba neto setelah pajak (dikurangi 

dividen saham biasa) dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang 

saham di perusahaan (Horne dan Wachowicz, 2012:191). 

 

ROE =    
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎  𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎 𝑎𝑚
 

EVA = NOPAT – (Invested Capital x WACC) 
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    Sumber: Horne dan Wachowicz (2012,183),  Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan 

4. Earning Per Share (EPS) adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan 

kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki (fahmi, 

2012). 

 

    Sumber: Horne dan Wachowicz (2012,227),  Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan 

5. Dividend Per Share (DPS) adalah besarnya dividen untuk tiap-tiap lembar 

saham. Atau besarnya laba yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang 

saham per lembar saham. 

 
 
          Sumber : Tjiptono dan Hendry (2001:130) dalam Prasetyo (2011: 40) 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,2013:61). 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor Industri 

Barang Konsumsi berjumlah 37  perusahaan. 

 

3.2.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi, untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili) agar dapat diambil kesimpulan (Sugiyono, 2013:62).  

 Metode atau teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah metode sampling purposive. Sampling purposive adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:68). 

Metode sampling purposive dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 

Jumlah Sampel Berdasarkan Karakteristik Sampel 

 

No Karakteristik Sampel Jumlah 

1 Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2010-2013. 

37 

2 Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 6 

EPS =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎  𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑠𝑎 𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

 

DPS =  Dividend Payout Ratio (DPS) x Earning Per Share (EPS) 
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Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan tahunan yang telah di audit selama 

periode 2010-2013. 

3 Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang tidak memiliki laba positif. 

1 

4 Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang tidak membagikan dividen 

selama periode 2010-2013 . 

18 

 Jumlah Akhir Sampel 12 
    (Sumber: Data yang diolah) 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna 

data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Laporan keuangan tahunan perusahaan untuk periode 2010-2013 diperoleh 

dari website BEI (www.idx.co.id). 

2. Data harga saham perusahaan yang diperoleh dari situs Yahoo Finance 

(http://finance.yahoo.com) 

3.4 Metode pengumpulan data 
Data yang peneliti gunakan yaitu data sekunder. Dimana data sekunder 

adalah data yang sudah tersedia dari suatu sumber sehingga tidak perlu 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti, maka metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan studi 

observasi. Metode studi kepustakaan yaitu memperoleh data dengan cara mencari, 

membaca mempelajari jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan 

metode observasi yaitu memperoleh data dengan cara mengandalkan data 

berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di BEI. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013:19). 

Output tampilan SPSS berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa : 

 Jumlah responden (N) ada 48, dari 12 sampel perusahaan yang terdapat di 

sektor industri barang konsumsi di BEI selama periode 4 tahun, yaitu 2010-2013. 

Dari 48 perusahaan tersebut nilai Market Value Added yang terkecil (Minimum) 

adalah 0.564 (dalam triliun) yaitu terdapat pada perusahaan PT Mandom 

Indonesia Tbk (TCID). Hal ini berarti pada perusahaan tersebut pihak manajemen 

telah menurunkan kekayaan perusahaan dan kekayaan pemegang saham menjadi 

http://www.idx.co.id/
http://finance.yahoo.com/
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berkurang. Sehingga nilai pasar pada perusahaan TCID lebih kecil daripada modal 

yang telah diinvestasikan yang berarti kekayaan telah dimusnahkan. Nilai Market 

Value Added yang terbesar (Maksimum) adalah 440.361 (dalam triliun) yaitu 

terdapat pada perusahaan PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Hal ini berarti pada 

perusahaan tersebut pihak manajemen telah mampu meningkatkan kekayaan 

perusahaan dan kekayaan para pemegang saham menjadi bertambah. Sehingga 

nilai pasar perusahaan lebih besar daripada modal yang diinvestasikan yang 

berarti kekayaan telah diciptakan sebesar 440.361 (dalam triliun). Rata-rata 

Market Value Added dari 48 perusahaan adalah 73.94714 (dalam triliun) dengan 

standar deviasi sebesar 103.536455 

 Nilai Return On Equity yang terkecil (Minimum) adalah 0.13 atau 13% 

yaitu terdapat pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Hal ini 

berarti bahwa perusahaan tersebut menunjukkan kelemahan laba yang dihasilkan 

perusahaan terhadap jumlah yang diinvestasikan oleh pemegang saham. ROE 

yang rendah menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kelemahan laba 

dalam nilai investasi pemegang saham. Nilai Return On Equity yang terbesar 

(Maksimum) adalah 1.37 atau 137% yaitu terdapat pada perusahaan PT Multi 

Bintang Indonesia Tbk (MLBI). Hal ini berarti perusahaan tersebut menghasilkan 

ROE yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kekuatan laba 

dalam nilai investasi pemegang saham. Laba yang dihasilkan perusahaan MLBI 

sebesar 137% dari jumlah yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Rata-rata 

Return On Equity dari 48 perusahaan adalah 0.3942 atau 39.42% dengan standar 

deviasi sebesar 0.36873. 

 Nilai Earning Per Share yang terkecil (Minimum) adalah 1.09 (dalam 

ratusan) per lembar saham yaitu terdapat pada perusahaan Tempo Scan Pasific 

Tbk (TSPC). Hal ini berarti perusahaan tersebut memberikan sebanyak 1.09 

(dalam ratusan) kepada para pemegang saham setiap lembar saham. Nilai Earning 

Per Share yang terbesar (Maksimum) adalah 555.76 (dalam ratusan) per lembar 

saham yaitu terdapat pada perusahaan PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI). 

Hal ini berarti perusahaan tersebut mengalami keuntungan sehingga laba bersih 

perusahaan yang siap dibagikan kepada para pemegang saham yaitu sebesar 

555.76 (dalam ratusan) per lembar saham. Rata-rata Earning Per Share dari 48 

perusahaan adalah 47.6250 (dalam ratusan) per lembar saham dengan standar 

deviasi 96.56659. 

 Nilai Dividend Per Share yang terkecil (Minimum) adalah 0.22 (dalam 

ratusan) per lembar saham yaitu terdapat pada perusahaan Darya Varia 

Laboratoria Tbk (DVLA). Hal ini berarti besarnya laba yang dibagikan kepada 

pemegang saham yaitu hanya sebesar 0.23 (dalam ratusan) per lembar saham. 

Nilai Dividend Per Share yang terbesar (Maksimum) adalah 310.24 (dalam 

ratusan) per lembar saham yaitu terdapat pada perusahaan PT Multi Bintang 

Indonesia Tbk (MLBI). Hal ini berarti besarnya laba yang dibagikan atau 

pendapatan yang diterima oleh pemegang saham yaitu sebesar 310.24 (dalam 

ratusan) per lembar saham. Rata-rata Dividend Per Share dari 48 perusahaan 

adalah 29.5038 (dalam ratusan) per lembar saham dengan standar deviasi sebesar 

66.25560. 
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 Nilai Economic Value Added yang terkecil (Minimum) adalah -3.400 

(dalam triliun) yaitu terdapat pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

(INDF). Hal ini berarti total biaya modal perusahaan lebih besar daripada laba 

operasi setelah pajak yang diperolehnya, sehingga kinerja keuangan perusahaan 

tersebut tidak baik atau tidak terjadi penciptaan nilai tambah di perusahaan INDF 

karena dana yang tersedia tidak memenuhi harapan kreditor terutama pemegang 

saham. Nilai Economic Value Added yang terbesar (Maksimum) adalah 9.739 

(dalam triliun) yaitu terdapat pada perusahaan Handjaya Mandala Tbk (HMSP). 

Hal ini berarti tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih besar daripada biaya 

modalnya atau perusahaann telah berhasil menciptakan nilai tambah sebesar 9.739 

(dalam triliun), yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan HMSP baik. 

Rata-rata Economic Value Added dari 48 perusahaan adalah 1.40552 (dalam 

triliun) dengan standar deviasi sebesar 2.825895. 

 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual terdistribusi secara normal tau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu Market Value Added, 

Return On Equity, Earning Per Share, Dividend Per Share dan Economic Value 

Added memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang 

memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Untuk menguji 

normalitas data maka dilakukan uji One Sample Kolmogrov-Smirnov dengan 

menggunakan Unstandardized variabel. Dari hasil output Tabel 4.3 di atas dapat 

diketahui bahwa data one-sample Kolmogorov-Smirnov Z adalah 1.030 dan 

signifikan 0.239 dan nilainya jauh diatas        hal ini berarti hipotesis nol 

diterima yang berarti data residual terdistribusi secara normal. 

 

4.2.2.2 Uji Multikolonieritas 

 Uji Multikolonearitas digunakan untuk mendeteksi apakah tidak terdapat 

korelasi yng tinggi antara variabel independen yang satu dengan variabel 

independen yang lainnya. Korelasi antar variabel independen ini dapat dideteksi 

dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Untuk menguji adanya 

multikolonearitas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan 

tolerance value untuk masing-masing variabel independen. Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

Tolerance       atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.  

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa variabel independen 

Return On Equity memiliki nilai Tolerance 0.621 dan VIF 1.611, Earning Per 

Share memiliki nilai Tolerance 0.571 dan VIF 1.752, Dividend Per Share 

memiliki nilai Tolerance 0.613 dan VIF 1.631 dan Economic Value Added 

memiliki nilai Tolerance 0.636 dan VIF 1.574. Dapat diketahui bahwa dari empat 

variabel independen memiliki nilai Tolerance       atau sama dengan nilai VIF 

≤ 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel 

independen dalam model regresi. 
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4.2.2.3 Uji Autokorelasi 

 Masalah autokorelasi biasanya terjadi ketika penelitian memiliki data yang 

terkait dengan unsur waktu (time series). Data pada penelitian ini memiliki unsur 

waktu antara tahun 2010-2013, sehingga perlu mengetahui apakah model regresi 

akan terganggu oleh autokorelasi atau tidak. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi Autokorelasi. Uji yang digunakan adalah Uji Durbin-Watson (DW test) 

dengan kriteria jika du < dw < 4 – du, maka tidak terjadi Autokorelasi (Ghozali, 

2013: 111). 

Nilai DW sebesar 2.003, nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan 

nilai signifikansi α = 5%, jumlah sampel 41 (n) dan jumlah variabel independen 4 

(k = 4). Sehingga dapat diketahui nilai du dilihat pada Tabel Durbin-Watson 

(DW) sebesar 1.7205. Jadi dapat diketahui bahwa nilai dw sebesar 2.003 dan nilai 

du sebesar 1.7205 dengan kriteria du < dw < 4 – du (1.7205 < 2.003 < 2.2795), 

maka H nol diterima, kesimpulannya tidak terjadi autokorelasi pada model 

regresi. 

 

4.2.2.4 Uji heteroskedastisitas 

 Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Untuk uji heteroskedastisitas dilihat dengan menggunakan metode Uji 

Spearman’s rho, berikut hasil uji heteroskedastisitas. 

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai korelasi pada variabel 

independen dengan Unstandardized Residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 

0.05, karena signifikansinya lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda 
Berdasarkan tabel 4.7 dapat dianalisis model regresi regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

Y = 9.240 + 97.530 X1 - 0.594 X2  + 1.680 X3 + 12.582 X4 + e 

Keterangan : 

Y   = Market Value Added (MVA) 

X1  = Return On Equity (ROE) 

X2  = Earning Per Share (EPS) 

X3          = Dividend Per Share (DPS) 

X4  = Economic Value Added (EVA) 

e  = Standar error 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa : 

a. Nilai konstanta sebesar 9.240 mengidentifikasikan bahwa jika variabel 

independen yaitu ROE, EPS, DPS dan EVA konstan atau bernilai 0, maka 

nilai MVA sebesar 9.240.  

b. Koefiien ROE sebesar 97.530. Koefisien variabel ROE yang positif 

mengindikasikan hubungan antara variabel ROE dengan variabel MVA 

searah. Dimana jika variabel independen lainnya yaitu EPS, DPS, dan 

EVA konstan atau bernilai 0 kecuali variabel ROE, maka nilai MVA 

sebesar 97.530. 
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c. Koefisien EPS sebesar -0.594. Koefisien variabel EPS yang negatif 

mengindikasikan hubungan antara variabel EPS dengan variabel MVA 

tidak searah. Dimana jika variabel independen lainnya yaitu ROE, DPS, 

dan EVA konstan atau bernilai 0 kecuali variabel EPS, maka nilai MVA 

sebesar -0.594. 

d. Koefisien DPS sebesar 1.680. Koefisien variabel DPS yang positif 

mengindikasikan hubungan antara variabel DPS dengan variabel MVA 

searah. Dimana jika variabel independen lainnya yaitu ROE, EPS, dan 

EVA konstan atau bernilai 0 kecuali variabel DPS, maka nilai MVA 

sebesar 1.680. 

e. Koefisien EVA sebesar 12.582. Koefisien variabel EVA yang positif 

mengindikasikan hubungan antara variabel EVA dengan variabel MVA 

searah. Dimana jika variabel independen lainnya yaitu ROE, EPS, dan 

DPS konstan atau bernilai 0 kecuali variabel EVA, maka nilai MVA 

sebesar 12.582. 

 

4.4 Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

 Uji ini bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R
2
 adalah 

0.657 atau 65.7% dalam menjelaskan variabel dependen artinya variabel 

independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 

65.7%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ROE, EPS, DPS dan EVA terhadap 

MVA adalah sebesar 65.7%, sedangkan sisanya 34.3% ditentukan oleh faktor lain 

diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. 

 

4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen/ variabel terikat. 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, maka hasil regresi berganda secara manual dengan 

F tabel sebesar 2.82 (df1 = k – 1 = 4 – 1 = 3, df2 = n – k = 41 – 4 = 37, 

signifikansi 0.05) maka F hitung > F tabel yaitu 20.137 > 2.86. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen yaitu ROE, EPS, DPS dan EVA 

berpengaruh secara simultan terhadap MVA. Secara elektronik nilai Sig. lebih 

kecil dari nilai probabilitas yaitu 0.000 < 0.05. Maka H0 ditolak dan H5 diterima, 

ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu 

menjelaskan variabel dependen. 

 

4.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T) 

 Uji ini bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji statistik t tersebut 

dapat dilihat pengaruh antar variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen. 

1. Hasil analisis dari tabel 4.10, pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan 

membandingkan nilai sig. dengan probabilitas dan nilai t hitung dengan t 
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tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai sig. < 0.05. Nilai 

sig. Return On Equity adalah sebesar 0.001. Nilai t hitung Return On 

Equity adalah sebesar 3.484 sedangkan nilai t tabel sebesar 2.02809. Itu 

berarti menunujukkan kalau H0 ditolak dan H1 diterima karena nilai sig. 

0.001 < 0.05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 3.484 > 

2.02809. Dengan demikian Return On Asset berpengaruh secara signifikan 

terhadap Market Value Added. 

2. Hasil analisis dari tabel 4.10, pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan 

membandingkan nilai sig. dengan probabilitas dan nilai t hitung dengan t 

tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai sig. < 0.05. Nilai 

sig. Earning Per Share adalah sebesar 0.007. Nilai t hitung Earning Per 

Share adalah sebesar -2.871 sedangkan nilai t tabel sebesar 2.02809. Itu 

berarti menunujukkan kalau H0 ditolak dan H2 diterima karena nilai sig. 

0.007 < 0.05 dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu -2.871 < 

2.02809. Dengan demikian Earning Per Share berpengaruh secara 

signifikan terhadap Market Value Added. 

3. Hasil analisis dari tabel 4.10, pengujian hipotesis 3 dilakukan dengan 

membandingkan nilai sig. dengan probabilitas dan nilai t hitung dengan t 

tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai sig. < 0.05. Nilai 

sig. Dividend Per Share adalah sebesar 0.000. Nilai t hitung Dividend Per 

Share adalah sebesar 5.087 sedangkan nilai t tabel sebesar 2.02809. Itu 

berarti menunujukkan kalau H0 ditolak dan H3 diterima karena nilai sig. 

0.000 < 0.05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 5.087 > 

2.02809. Dengan demikian Earning Per Share berpengaruh secara 

signifikan terhadap Market Value Added. 

4. Hasil analisis dari tabel 4.10, pengujian hipotesis 4 dilakukan dengan 

membandingkan nilai sig. dengan probabilitas dan nilai t hitung dengan t 

tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai sig. < 0.05. Nilai 

sig. Economic Value Added adalah sebesar 0.005. Nilai t hitung Economic 

Value Added adalah sebesar 3.029 sedangkan nilai t tabel sebesar 2.02809. 

Itu berarti menunujukkan kalau H0 ditolak dan H4 diterima karena nilai 

sig. 0.005 < 0.05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 3.029 > 

2.02809. Dengan demikian Economic Value Added berpengaruh secara 

signifikan terhadap Market Value Added. 

5. Hasil analisis dari tabel 4.10, pengujian hipotesis 5 dilakukan dengan 

membandingkan nilai sig. semua variabel penelitian dengan probabilitas 

serta mempertimbangkan teori-teori dan peneliti terdahulu yang 

memperkuat. Variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel 

Market Value Added adalah variabel Economic Value Added dengan sig. 

sebesar 0.005 dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 

3.029. Itu berarti menunjukkan variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap Market Value Added adalah variabel Economic Value Added. 
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4.5 Pembahasan 

 

4.5.1 Pengaruh ROE terhadap MVA 
Berdasarkan analisis statistik dalam penelitan yang telah dilakukan 

ditemukan bahwa hipotesi pertama (H1) diterima dan disimpulkan bahwa ROE 

berpengaruh secara signifikan terhadap MVA. Hasil penelitian ini didukung oleh 

de Wet (2005) yang menyimpulkan bahwa Return on Equity (ROE) berpengaruh 

secara signifikan terhadap Market Value Added (MVA).  

Hasil statistik berdasarkan Uji T mengindikasikan signifikannya alat ukur 

kinerja tradisional yaitu ROE terhadap MVA perusahaan. Hal ini senada dengan 

teori yang ada, bahwa rasio ROE digunakan para investor untuk menentukan 

harga saham atau nilai pasar. Nilai koefisien ROE yang menunjukkan angka 

positif dalam persamaan regresi menunjukkan adanya hubungan searah antara 

ROE secara parsial terhadap MVA. Sehingga dapat disimpulkan shareholder dan 

pasar memperhitungkan rasio-rasio profitabilitas sebagai indikator dari nilai 

(value) yang diciptakan perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan Return on 

Equity (ROE) yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

kekuatan laba dalam nilai investasi pemegang saham. Hal ini akan membuat 

perusahaan dengan nilai ROE yang tinggi akan memiliki harga saham diatas nilai 

bukunya, yang artinya menandakan kekayaan pada pemegang saham. Perusahaan 

yang menghasilkan ROE yang tinggi menandakan bahwa suatu perusahaan 

tersebut telah mampu menghasilkan kas untuk internal perusahaan. Dengan 

semakin meningkatnya ROE dalam suatu perusahaan, maka mencerminkan bahwa 

penilaian kinerja perusahaan akan membaik sehingga harapan investor akan tinggi 

pada perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan Market Value Added 

sebagai proxy nilai pasar dan penciptaan kekayaan pemegang saham. Semakin 

baik nilai Market Value Added menandakan peningkatan kemakmuran pada 

pemegang saham. 

4.5.2 Pengaruh EPS terhadap MVA 

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitan yang telah dilakukan 

ditemukan bahwa hipotesi kedua (H2) diterima dan disimpulkan bahwa EPS 

berpengaruh secara signifikan terhadap MVA. Hasil penelitian ini didukung oleh 

Purnomo (2011) yang menyimpulkan bahwa EPS berpengaruh secara signifikan 

terhadap MVA. Semakin tinggi nilai EPS perusahaan maka akan semakin menarik 

investor untuk berinvestasi yang mampu meningkatkan permintaan (demand) atas 

saham perusahaan, yang akhirnya akan memungkinkan kenaikan atas harga saham 

perusahaan. Jadi EPS memiliki pengaruh yang positif terhadap penciptaan 

kekayaan pemegang saham, melalui kenaikan harga saham (return saham).  

Dengan semakin meningkatnya EPS dalam suatu perusahaan, maka 

mencerminkan bahwa penilaian kinerja perusahaan akan membaik sehingga 

harapan investor akan tinggi pada perusahaan tersebut, sehingga dapat 

meningkatkan Market Value Added sebagai proxy nilai pasar dan penciptaan 

kekayaan pemegang saham. Semakin baik nilai Market Value Added menandakan 

peningkatan kemakmuran pada pemegang saham. 
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4.5.3 Pengaruh DPS terhadap MVA 

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitan yang telah dilakukan 

ditemukan bahwa hipotesi ketiga (H3) diterima dan disimpulkan bahwa DPS 

berpengaruh secara signifikan terhadap MVA. Sehingga dapat disimpulkan 

shareholder dan pasar memperhitungkan rasio-rasio profitabilitas sebagai 

indikator dari nilai (value) yang diciptakan perusahaan.  

Dividend per Share (DPS) dapat dijadikan perusahaan sebagai indikator 

dalam menilai kinerja perusahaan. Posisi ini akan meningkatkan nilai perusahaan 

yang nantinya akan terlihat melalui harga saham yang tinggi. Kenaikan DPS akan  

meningkatkan nilai pasar saham. Dengan semakin meningkatnya DPS dalam 

suatu perusahaan, maka mencerminkan bahwa penilaian kinerja perusahaan akan 

membaik sehingga harapan investor akan tinggi pada perusahaan tersebut, 

sehingga dapat meningkatkan Market Value Added sebagai proxy nilai pasar dan 

penciptaan kekayaan pemegang saham. Semakin baik nilai Market Value Added 

menandakan peningkatan kemakmuran pada pemegang saham. 

 

4.5.4 Pengaruh EVA terhadap MVA 

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitan yang telah dilakukan 

ditemukan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima dan disimpulkan bahwa EVA 

berpengaruh secara signifikan terhadap MVA. Hal ini senada dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mertayasa, Cipta dan Suwendra (2014) 

menyimpulkan bahwa EVA berpengaruh secara signifikan terhadap MVA. 

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008) juga menyimpulkan bahwa EVA 

berpengaruh secara signifikan terhadap MVA. Penelitian di luar negeri yang 

dilakukan oleh JHvH de Wet (2005) “EVA does indeed have greater power to 

explain MVA than other traditional accounting measure do” juga menyimpulkan 

hal yang sama bahkan disebutkan bahwa EVA merupakan pengukuran kinerja 

internal perusahan yang paling kuat terhadap MVA dibandingkan dengan alat 

pengukuran kinerja tradisional lainnya.  

Makelainen (1998) dalam Equilibrilla (2008:30) yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi ekspetasi EVA sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula 

market value dan konsekuensinya akan menaikkan pula harga saham. Hal ini pula 

yang menyebabkan perusahaan seperti Intel, Microsoft, dan Nokia memiliki harga 

saham yang jauh diatas nilai bukunya, karena menurut Makelainen (1998) dalam 

Equilibrilla (2008:30) imbal hasil saham merupakan cerminan dari ekspetasi 

terhadap EVA di masa yang akan datang.  

Stewart & Stern (1990) dalam Purnomo (2008) mendefinisikan bahwa 

hubungan EVA dan MVA adalah sebagai berikut : “MVA is the present value of 

all future EVA’s over the life of the firm”. MVA sama dengan nilai sekarang dari 

EVA yang diharapkan di masa datang (future expected EVA). Apabila suatu 

perusahaan ingin memperoleh MVA yang tinggi, maka manajemen perusahaan 

harus bekerja dengan cara-cara yang efisien untuk meningkatkan EVA 

perusahaan. MVA menyatakan seberapa besar kekayaan yang telah diciptakan 

atau dihilangkan, dan EVA menyatakan bagaimana efisiennya perusahaan 

berprestasi dalam suatu periode.  
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4.5.5 Pengaruh variabel yang paling dominan terhadap MVA 

 Berdasarkan analisis statistik dalam penelitan yang telah dilakukan 

ditemukan bahwa hipotesi kelima (H5) diterima dan disimpulkan bahwa EVA  

berpengaruh paling dominan secara signifikan terhadap MVA. Hal ini didukung 

oleh hasil analisis pengujian hipotesis 5 serta teori-teori dan peneliti terdahulu 

yang memperkuat. Maka variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap 

Market Value Added adalah variabel Economic Value Added.  

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008) 

menyimpulkan bahwa EVA merupakan variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap MVA. Penelitian di luar negeri yang dilakukan oleh JHvH 

de Wet (2005) “EVA does indeed have greater power to explain MVA than other 

traditional accounting measure do” juga menyimpulkan hal yang sama bahkan 

disebutkan bahwa EVA merupakan pengukuran kinerja internal perusahaan yang 

paling kuat terhadap MVA dibandingkan dengan alat pengukuran kinerja 

tradisional lainnya. 

Jadi jika kinerja internal perusahaan baik/ meningkat yang tercermin 

dalam nilai EVA yang positif, maka akan memicu timbulnya apresiasi pasar/ 

harga saham perusahaan. Sehingga otomatis nilai MVA perusahaan akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya harga saham, dikarenakan harga saham 

merupakan komponen pembentuk MVA. Begitu juga sebaliknya apabila kinerja 

internal perusahaan buruk yang tercermin dalam nilai EVA yang negatif, maka 

pasar akan bereaksi searah dengan menurunkan apresiasi harga saham yang 

akhirnya menurunkan nilai MVA perusahaan. 

 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris pengaruh Return 

On Equity, Earning Per Share, Dividend Per Share dan Economic Value Added 

terhadap Market Value Added pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan selama empat 

tahun berturut-turut dari tahun 2010 hingga tahun 2013, sampel yang digunakan 

adalah 12 perusahaan dengan periode 4 tahun yaitu sebanyak 48 perusahaan. 

 Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil analisis data 

yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Return On Equity secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Market 

Value Added. 

2. Earning Per Share secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Market 

Value Added. 

3. Dividend Per Share secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Market 

Value Added. 

4. Economic Value Added secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Market Value Added. 
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5. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa Return On Equity, Earning 

Per Share, Dividend Per Share dan Economic Value Added secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Market Value Added. 

6. Secara parsial, dibandingkan variabel bebas lainnya (ROE, EPS, DPS), 

EVA memiliki pengaruh paling signifikan dan berkorelasi positif terhadap 

MVA perusahaan, dengan demikian setiap perubahan nilai EVA 

perusahaan akan diikuti pula oleh perubahan MVA perusahaan. 

 

5.2 Keterbatasan   

1. Dalam menghitung nilai EVA, penulis tidak melakukan equity equivalent 

adjustment dikarenakan keterbatasan. 

2.  Dilihat dari kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians 

variabel terikat pada model penelitian ini sebesar 65.7%, sedangkan 34.3% 

ditentukan oleh faktor lain diluar variabel penelitian (Return On Equity, 

Earning Per Share, Dividend Per Share dan Economic Value Added). 

3. Dalam penelitian ini hanya menganalisa empat faktor yang mempengaruhi 

Market Value Added yaitu Return On Equity, Earning Per Share, Dividend 

Per Share dan Economic Value Added sehingga masih banyak faktor lain 

yang belum diteliti. 

4. Penelitian ini hanya dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi saja. 

 

5.3 SARAN 

1.  Untuk investor. 

Para investor sebaiknya menggunakan nilai EVA dari perusahaan sebagai 

acuan dalam pemilihan saham perusahaan. Apabila para investor ingin 

berinvestasi dengan menggunakan tolok ukur profitabilitas lain, seperti 

ROA, ROE, EPS, DPS sebaiknya para investor tetap 

mengkombinasikannya dengan EVA perusahaan. 

2.  Untuk manajemen. 

Dengan adanya korelasi positif dan signifikan antara EVA dengan MVA 

perusahaan, manajemen sebaiknya menciptakan kebijakan-kebijakan 

perusahaan yang mampu mendorong ke arah adanya peningkatan EVA 

perusahaan.  

3.  Untuk penelitian selanjutnya. 

1 Menambahkan variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, 

dikarenakan nilai Adjusted R
2
 adalah 0.657 atau 65.7% dalam menjelaskan 

variabel dependen artinya variabel independen secara bersama-sama hanya 

dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 65.7%. Sedangkan sisanya 

34.3% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam 

penelitian ini (Return On Equity, Earning Per Share, Dividend Per Share 

dan Economic Value Added). 

2. Penelitian ini hanya menggunakan obyek Sektor Industri Barang 

Konsumsi di BEI dengan periode pengamatan empat tahun (2010-2013). 

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengambil obyek yang 

lebih luas cakupannya dengan periode yang lebih lama. Penelitian ini juga 
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hanya difokuskan pada pengaruh ROE, EPS dan EVA terhadap MVA, 

sedangkan diluar ROE, EPS dan EVA tersebut masih terdapat variabel-

variabel lain yang dimungkinkan mampu mempengaruhi MVA.  

3.  Dalam menggunakan variabel EVA disarankan untuk memisahkan EVA 

positif dengan EVA negatif. 
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LAMPIRAN 

HASIL PENGOLAHAN DATA OUTPUT SPSS 21 

 

Tabel 4.1 

Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MVA 48 .564 440.361 73.94714 103.536455 
ROE 48 .13 1.37 .3942 .36873 
EPS 48 1.09 555.76 47.6250 96.56659 
DPS 48 .22 310.24 29.5038 66.25560 
EVA 48 -3.400 9.739 1.40552 2.825895 

Valid N (listwise) 48     

 (Sumber: Data yang diolah; Output SPSS 21)  

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogrov-Smirnov 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 41 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 
Std. Deviation 41.50670120 

Most Extreme Differences 
Absolute .161 
Positive .156 
Negative -.161 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.030 
Asymp. Sig. (2-tailed) .239 

http://www.idx.co.id/
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a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 (Sumber: Data yang diolah; Output SPSS 21) 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolonieritas 

                                                                     
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 9.240 10.381    
ROE 97.530 27.993 .410 .621 1.611 

EPS -.594 .207 -.352 .571 1.752 

DPS 1.680 .330 .602 .613 1.631 

EVA 12.582 4.153 .352 .636 1.574 

a. Dependent Variable: MVA 

 (Sumber: Data yang diolah; Output SPSS 21) 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .831
a
 .691 .657 43.751905 2.003 

a. Predictors: (Constant), EVA, DPS, ROE, EPS 
b. Dependent Variable: MVA 

 (Sumber: Data yang diolah; Output SPSS 21) 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Spearman's rho 

 
Correlations 

 ROE EPS DPS EVA Unstandard
ized 

Residual 

Spearman's 
rho 

ROE 

Correlation 
Coefficient 

1.000 .350
*
 .309

*
 .320

*
 .083 

Sig. (2-tailed) . .025 .049 .041 .607 

N 41 41 41 41 41 

EPS 

Correlation 
Coefficient 

.350
*
 1.000 .722

**
 .227 .032 

Sig. (2-tailed) .025 . .000 .153 .843 

N 41 41 41 41 41 

DPS 

Correlation 
Coefficient 

.309
*
 .722

**
 1.000 .479

**
 -.051 

Sig. (2-tailed) .049 .000 . .002 .751 

N 41 41 41 41 41 

EVA 

Correlation 
Coefficient 

.320
*
 .227 .479

**
 1.000 .057 

Sig. (2-tailed) .041 .153 .002 . .722 



27 
 

N 41 41 41 41 41 

Unstandardized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

.083 .032 -.051 .057 1.000 

Sig. (2-tailed) .607 .843 .751 .722 . 

N 41 41 41 41 41 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 (Sumber: Data yang diolah; Output SPSS 21) 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
                                                              

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9.240 10.381  .890 .379 

ROE 97.530 27.993 .410 3.484 .001 

EPS -.594 .207 -.352 -2.871 .007 

DPS 1.680 .330 .602 5.087 .000 

EVA 12.582 4.153 .352 3.029 .005 

 (Sumber: Data yang diolah; Output SPSS 21) 

Tabel 4.8 

Hasil uji Adjusted R
2 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .831
a
 .691 .657 43.751905 

a. Predictors: (Constant), EVA, DPS, ROE, EPS 
b. Dependent Variable: MVA 

 (Sumber: Data yang diolah; Output SPSS 21) 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Statistik F 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 154190.723 4 38547.681 20.137 .000
b
 

Residual 68912.250 36 1914.229   

Total 223102.973 40    
a. Dependent Variable: MVA 
b. Predictors: (Constant), EVA, DPS, ROE, EPS 

 (Sumber: Data yang diolah; Output SPSS 21) 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Statistik t 
Coefficients

a 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9.240 10.381  .890 .379 

ROE 97.530 27.993 .410 3.484 .001 

EPS -.594 .207 -.352 -2.871 .007 

DPS 1.680 .330 .602 5.087 .000 

EVA 12.582 4.153 .352 3.029 .005 

 (Sumber: Data yang diolah; Output SPSS 21) 


