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ABSTRACT 

 

Stock prices in the capital market is influenced by several factors one of which is 

the financial performance of the company. One indicator that can be used in 

analyzing the company's financial performance is the calculation of financial 

ratios. This study aims to analyze the effect of financial ratios of profitability 

(ROE and ROA), Economic Value Added (EVA), and Market Value Added 

(MVA) to stock price changes in basic and chemical industry manufacturing 

sector in 2013-2015.. Sampling technique used in this study is purposive 

sampling, with the number of samples that meet the criteria of 14 companies. 

With data analysis techniques using multiple linear regression analysis, T-test 

(Partial), F-Test (Simultaneous), and test of coefficient of determination. But first 

tested data using classical assumption test that is normality test, multicolinearity 

test, heteroscedasticity test, and auto correlation test with 5% significance value 

(0,05). The result of the research shows that the result of T-test (Parsial) that the 

value of Market Value Added (MVA) influence to stock price, while Return On 

Equity (ROE), Return On Asset (ROA), and Economic Value Added (EVA) 

stock. F-test results (Simultaneous) show that Return On Equity (ROE), Return 

On Assets (ROA), Economic Value Added (EVA), and Market Value Added 

(MVA) simultaneously (Simultaneous) effect on stock prices. In the coefficient of 

determination test shows the value (Adjusted R2) of 0.803 which means that by 

80.30% influence of Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA), 

Economic Value Added (EVA), and Market Value Added (ROA) MVA) affect 

stock price, while sissanya equal to 19,70 (100% - 80,30%) influenced by 

independent variable outside of this research. 

 

Keywords: Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA), Economic Value 

Added (EVA), and Market Value Added (MVA), Stock Price. 



 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu ciri perekonomian modern adalah adanya pasar modal sebagai salah 

satu elemen sistem ekonomi yang turut memacu pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi dan bisnis. Hiruk-pikuk perekonomian negara-negara yang telah maju 

selalu ditandai dengan pesatnya perkembangan industri pasar modal baik pasar 

saham (equity market), pasar obligasi (bond market), maupun pasar untuk 

sekuritas turunan atau derivatif (derivative market). 

Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu dapat 

meningkatkan modal usahanya dengan cara melakukan penjualan saham di pasar 

modal (Yuli Antina Aryani & Zulkifli, 2016). Harga saham selalu mengalami 

perubahan setiap harinya bahkan setiap detik harga saham dapat berubah. Oleh 

karena itu investor harus mampu memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham. Harga saham mencerminkan nilai perusahaan dimata 

masyarakat. Apabila harga saham perusahaan tinggi, maka nilai perusahaan 

dimata masyaraka juga baik dan apabila saham perusahaan rendah, nilai 

perusahaan dimata masyarakat menjadi kurang baik, jika perusahaan mencapai 

prestasi prestasiyang baik, maka saham perusahaan tersebut akan banyak 

diminatioleh para investor (Dewi Ratih Istianti, 2014). 

Berdasarkan informasi yang didapat, investor akan menganalisis pada 

perusahaan mana akan dilakukan investasi. Ada dua analisis yang dapat 

dilakukan, yaitu analisis tehnikal dan analisis fundamental. Analisis tehnikal 

adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan peramalan pergerakan 

saham dan surat berharga lainnya dengan menggunakan grafik harga dan volume 

berdasarkan data masa lalu. Sedangkan analisis fundamental adalah usaha untuk 

mengalisis berbagai faktor yang berhubungan dengan saham yang akan dipilih 

melalui analisis perusahaan, analisis industri, analisis makro serta metode analisis 

lain (Sri Hermuningsih, 2012). 

Penilaian investasi merupakan salah satu analisis fundamental, maka untuk 

menganalisis dibutuhkan tolak ukur. Tolak ukur yang dapat digunakan adalah 

analisis rasio keuangan pada laporan keuangan perusahaan (Yuli Antina Aryani & 

Zulkifli, 2016). Analisis rasio keuangan dapat menggunakan dengan rasio 

profitabilitas guna menentukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh 

perusahaan dalam suatu periode. Ukuran yang digunakan dalam rasio 

profitabilitas ini adalah Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). 

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang mengukur efektivitas keseluruhan 

dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia dan Return On Equity (ROE) 

adalah ukuran perusahaan dalam  menghasilkan laba berdasarkan nilai buku para 

pemegang saham (James dan Jhon, 2012). Namun, penggunaan analisis rasio 

keuangan memiliki kelemahan antara lain: (1) rasio keungan tidak disesuaikan 

dengan perubahan tingkat harga; (2) rasio keungan sulit digunakan sebagai 

pembanding antara perusahaan sejenis, jika terdapat perbedaan metode 

akuntansinya; (3) rasio keungan hanya menggambarkan kedaan sesaat, yaitu pada 

tanggal laporan keuangan dan periode pelaporan keuangan (Munawir, 2002) 



 

 

(dalam Desi Ratna Andiyani, 2015). Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka 

dikembangkan konsep baru yaitu Economic Value Added (EVA) dan Market 

Value Added (MVA). EVA mengukur nilai tambah ekonomi yang dihasilkan 

perusahaan sebagai akibat dari strategi dan aktivitas perusahaan, sedangkan MVA 

merupakan pengukuran kinerja perusahaan dalam penciptaan kekayaan bagi 

penyandang dana 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Return On Equity (ROE), Return On Asset 

(ROA), Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA) Terhadap 

Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan 

Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2015”. 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pasar Modal 

 Definisi pasar modal sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, pasal 1, 

butir 13 tentang pasar modal yaitu “Pasar modal merupakan kegiatan yang 

berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik 

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek.” 

2.1.2. Instrumen Pasar Modal 

Tandelilin (2010) mengemukakan beberapa sekuritas yang umumnya 

diperdagangkan di pasar modal, antara lain,  

1. Saham,  

2. Obligasi 

3. Reksadana 

4. Instrument Derivative (Opsi dan Future). 

 

2.1.3 Saham 

 Menurut Irham (2012), Saham merupakan tanda bukti penyertaan 

kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Ada dua jenis saham yang 

paling umum dikenal oleh publik yaitu; 

1. Saham biasa (Common Stock) 

 Common Stock adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan 

yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana 

pemegangnya diberi hak untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta berhak 

untuk menentukan membeli penjualan saham terbatas (right issue) atau tidak, 

yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk 

dividen.  

2. Saham istimewa (Preferred Stock)  

Preferred Stock adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu 

perusahaan yang menjelaskan nilai nominal dimana pemegang sahamnya akan 

memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap 

kuartal. 



 

 

 

2.1.3.1 Harga Saham 

Menurut Jogiyanto (2010), harga saham merupakan harga yang terjadi di 

pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini 

ditentukan  oleh permintaan dan panawaran saham yang bersangkutan di pasar 

saham. 

2.1.3.2 Keuntungan Memiliki Saham 
Menurut Irham (2012) bagi pihak yang memiliki saham akan memperoleh 

beberapa kuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima, yaitu; 

a. Memproleh dividen yang akan diberikan pada setiap akhir tahun; 

b. Memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki 

tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal; 

c. Memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis saham biasa (common stock). 

2.1.3.3 Resiko Membeli Saham 

Menurut Gumanti (2011), sebagai instrumen investasi, saham memiliki 

risiko, antara lain: 

1. Resiko Usaha/Bisnis 

2. Resio Keuangan (Financial Risk)Resiko Sistematik 

3. Resiko Keagenan 

4. Resiko Peraturan 

5. Resiko Inflasi 

6. Resiko Suku Bunga 

 

2.1.4. Analisis Laporan Keuangan (Rasio Keuangan) 

Menurut Harahap (2013), rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari 

hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos-pos lainnya yang 

mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan(berarti). Misalnya antara 

Hutang dan Modal, antara Kas dan Total Aset, antara Harga Pokok Produksi dan 

Total Penjualan, dan sebagainya.Tekhnik ini sangat lazim digunakan para analisis 

keuangan.Rasio keuangan sangat penting dalam melakukan analisis terhadap 

kondisi keuangan perusahaan.  

Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor 

untuk membuat keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian perusahaan dan 

prospek pada masa datang. Salah satu cara pemrosesan dan penginterpretasian 

informasi akuntansi, yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk 

menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain 

dari suatu laporan keuangan. 

 

2.1.5 Metode Pendekatan Analisis Rasio Keuangan 

a. Pendekatan Lintas Seksi (Cross Sectional Approach) yaitu cara 

mengevaluasi dengan jalan membandingkan rasio-rasio antara perusahaan yang 

satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis pada saat bersamaan 

b. Pendekatan Runtut Waktu (Time Series Analysis) yaitu cara mengevaluasi 

dengan jalan membandingkan rasio-rasio finansial perusahaan dari satu periode ke 

periode lainnya. 



 

 

 

 

2.1.6 Keterbatasan Rasio Keuangan 

1. Rasio keungan tidak disesuaikan dengan perubahan tingkat harga 

2. Rasio keungan sulit digunakan sebagai pembanding antara perusahaan sejenis, 

jika terdapat perbedaan metode akuntansinya 

3. Rasio keungan hanya menggambarkan kedaan sesaat, yaitu pada tanggal 

laporan keuangan dan periode pelaporan keuangan 

 

2.1.7 Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas menejemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang 

dihasilkan dari perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini 

menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir,2015). 

2.1.7.1 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas 

1 Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode; 

2 Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang; 

3 Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu; 

4 Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri; 

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal sendiri maupun modal pinjaman, dsb. 

2.1.7.2 Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) adalah perbandingan laba yang dihasilkan 

terhadap modal sendiri yang didapat dari para pemilik. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi para pemegang saham. 

Return On Equity (ROE) yang tinggi seringkali mencerminkan penerimaan 

perusahaan atas peluang investasi yang baik dan menejemen biaya yang efektif 

(James dan Jhon,2012). 

Rumus ROE menurut Kasmir (2015) sebagai berikut; 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (ROE) =
Laba Bersih Setelah Pajak

Ekuitas
 

 

2.1.7.3 Return On Asset (ROA) 

Kasmir (2015) menyatakan bahwa “ROA merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan 

atau suatu ukuran tentang aktivitas manajemen.”Berdasarkan pengertian ROA di 

atas, maka disimpulkan bahwa Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Kasmir (2015) 

menyatakan bahwa rasio ROA ini dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 



 

 

 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (ROA) =
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Asset
 

 

2.1.8 Economic Value Added (EVA) 

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2008), Economic Value Added (EVA) 

adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam 

suatu perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteran hanya dapat tercipta jika 

perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi(operating cost) dan biaya 

modal (cost of capital). Pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan 

EVA dikenal sebagai pengukur yang dengan adil mempertimbangkan harapan 

para penyandang dana, yang diukur dengan Weight Average Cost of 

Capital(WACC) dari struktur modal yang digunakan. 

Rumus untuk menghitung besarnya EVA : 

𝐸𝑉𝐴 = NOPAT − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 

2.1.9 Market Value Added (MVA) 

Pengertian MVA menurut Amin Widjaja Tunggal (2008), bahwa MVA 

menyatakan seberapa besar kemakmuran yang diciptakan atau dihilangkan 

perusahaan. MVA juga menunjukkan seberapa besar kekayaan atau keuntungan 

yang mampu dihasilkan perusahaan bagi pemegang saham, apabila perusahaan 

menjual sahamnya pada saat itu. 

Rumus untuk mencari MVA menurut Brigham (2011) adalah sebagai berikut: 

𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 𝑨𝒅𝒅𝒆𝒅 (𝑴𝑽𝑨)
= (𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚)(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚)
− 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠  

Jumlah saham yang dimaksudkan adalah jumlah saham yang disetor dan 

ditempatkan (Outstanding Share) dan harga per lembar saham adalah harga 

penutupan (Closing Price) di bursa. 

 

2.1.10 Perbedaan EVA dan MVA 

Terdapat perbedaan antara EVA dan MVA, menurut Brigham (2011), antara lain; 

1. EVA menunjukkan adanya nilai tambah yang terjadi selama satu tahun 

tertentu, sedangkan MVA mencerminkan kinerja perusahaan sepanjang hidupnya; 

2. EVA dapat diterapkan pada masing-masing devisi atau unit-unit lain dari 

sebuah perusahaan besar, sedangkan MVA harus diterapkan untuk perusahaan 

secara keseluruhan. 

2.1.11 Hubungan Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added 

(MVA) 

Menurut Warsono (2009), MVA perusahaan selama periode tertentu, 

secara teoritis dapat didefinisikan sebagai nilai sekarang dari seluruh EVA dimasa 

mendatang yang diharapkan (expected fulure EVA). Ini berarti MVA merupakan 

jumlah nilai sekarang dari keseluruhan EVA dimasa yang akan datang yang 

diharapkan. Berdasarkan definisi ini, jika investor mengharapkan EVA nol pada 

satu tahun yang akan datang, maka mereka mengharapkan tidak ada nilai yang 



 

 

diciptakan, sehingga saham akan dijual pada nilai bukunya. Saham akan dijual di 

atas nilai bukunya. Jika investor mengharapkan EVA positif dan sebaliknya 

saham akan dijual di bawah nilai bukunya jika EVA yang diharapkan negatif. 

2.2 Review Penelitian Terdahulu 

1. Faitullah(2016). Hasil Uji-t menunjukan EPS berpengaruh terhadap harga 

saham, Sedangkan hasil Uji-F menunjukan EPS, ROA, ROE, EVA dan MVA 

berpengaruh terhadap harga saham. 

2. Yuli Antina Aryani & Zulkifli(2016). Hasil Uji-t menunjukan ROE, EPS,dan 

NPM berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan hasil Uji-F menunjukan 

ROA, ROE, EPS, dan NPM berpengaruh terhadap harga saham. 

3. Dessy Ratna Andriyani(2015). Hasil Uji-t menunjukan ROA dan MVA 

berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan hasil Uji-F menunjukan EVA, 

MVA, ROA dan RE berpengaruh terhadap harga saham. 

4. Riska, Edi Sukarmanto, Nurhayati(2015). Hasil Uji-t menunjukkan ROE, EPS, 

dan NPM berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan hasil Uji-F 

menunjukkan ROA, ROE, EPS, dan NPM berpengaruh terhadap harga saham. 

5. Dewi Ratih Istanti (2014). Hasil Uji-t menunjukkan ROA, ROE, dan EPS 

berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan hasil Uji-F  menunjukkan EVA, 

ROA, ROE, dan EPS berpengaruh terhadap harga saham. 

6. Herry Mardianto (2013). Hasil uji-t menunjukkan EVA dan MVA berpengaruh 

terhadap harga saham. Sedangkan hasil Uji-F menunujukkan MVA 

berpengaruh terhadap harga saham. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

2.4 Pengembangan Kerangka Pemikiran 

1. Hubungan Variabel Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham 

 Return On Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan memperoleh 

laba yang tersedia bagi pemegang saham. Semakin tinggi tingkat pengembalian 



 

 

atas modal Return On Equity (ROE) maka semakin baik kedudukan pemilik 

perusahaan dan semakin tinggi pula kemampuan modal sendiri untuk 

menghasilkan keuntungan atau laba bagi pemegang saham sehingga akan 

meningkatkan harga saham. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Yuli Antina Aryani & Zulkifli(2016) dari hasil Uji-F dan Uji-t menunjukkan 

bahwa Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham. Jadi, Return 

On Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham. 

2. Hubungan Variabel Return On Asset (ROA) Terhadap Harga Saham 

Return On Asset (ROA) mengukur seberapa baik manajemen 

menggunakan semua aktiva untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Rasio ini 

menghubungkan antara laba setelah pajak dengan total aktiva. Oleh karena itu, 

semakin besar Return On Asset (ROA) perusahaan, semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi keuntungan 

perusahaan, akan membuat investor tertarik untuk membeli saham perusahaan 

tersebut sehingga harga saham perusahaan tersebut akan naik (Riska, et. all, 

2015). Jadi, Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap harga saham. 

3. Hubungan Economic Value Added (EVA) Terhadap Harga Saham 

Jika rasio profitabilitas keuangan tidak memperhitungan biaya modal, 

maka konsep Economic Value Added (EVA) memperhitungkan biaya modal yang 

bertujuan untuk meningkatkan nilai atau Value Added dalam modal yang 

ditanamkan investor dalam operasi perusahaan. Economic Value Added (EVA) 

mengukur seberapa efisien operasi-operasi sebuah perusahaan menggunakan 

modal untuk menciptakan nilai tambah. Jika nilai Economic Value Added (EVA) 

tinggi (positif) mencerminkan tingkat kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan tingkat biaya modal. Hal ini berarti menejemen mampu menciptakan 

peningkatan nilai kekayaan bagi perusahaan dan investor. Sehingga para 

investorakan tertarik untuk membeli saham, hal ini menyebabkan harga saham 

naik. Hal ini didukung oleh penelitian Dessy Ratna Andriyani (2015) bahwa 

Economic Value Added (EVA) berpengaruh terhadap harga saham. Jadi Economic 

Value Added (EVA) berpengaruh terhadap harga saham. 

4. Hubungan Market Value Added (MVA) Terhadap Harga Saham 

Market Value Added (MVA) adalah suatu pengukuran kinerja yang tepat 

untuk menilai sukses tidaknya perusahaan dalam menciptakan kekayaan bagi 

pemiliknya. Market Value Added  (MVA) merupakan selisih antara nilai pasar 

saham dengan modal sendiri yang disetor oleh pemegang saham. MVA positif 

menunjukkan bahwa saham perusahaan tersebut dinilai oleh investor lebih besar 

dari pada nilai buku per lembarnya sehingga harga saham akan semakin tinggi 

(Brigham, 2011 ). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Mardiyanto (2013) menunjukkan bahwa MVA berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham. 



 

 

5. Hubungan Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA), Economic 

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

Meskipun telah digunakan secara luas oleh investor sebagai salah satu 

dasar dalam pengambilan keputusan investasi karena nilainya tercantum dalam 

laporan keuangan, penggunaan analisis rasio keuangan (ROE&ROA) sebagai alat 

pengukur akuntansi konvensional memiliki kelemahan utama, yaitu mengabaikan 

adanya biaya modal sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu perusahaan 

telah berhasil menciptakan suatu nilai atau tidak. Untuk mengatasi kelemahan 

tersebut, dikembangkan suatu konsep baru yaitu Economic Value Added (EVA) 

yang mencoba mengukur nilai tambah (Value Creation) yang dihasilkan suatu 

perusahaan dengan cara mengurangi beban biaya modal (cost of capital) yang 

timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan. Economic Value Added (EVA) 

dan Market Value Added (MVA) merupakan indikator tentang adanya penciptaan 

nilai dari suatu investasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dessy Ratna 

Andriyani (2015) bahwa Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), dan 

Economic Value Added (EVA) berpengaruh terhadap harga saham  Jadi, Return 

on equity (ROE), Return On Asset (ROA), dan Economic Value Added (EVA) 

berpengaruh terhadap harga saham. 

 

2.5 Hipotesis 

H1: Diduga Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap Harga Saham; 

H2: Diduga Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Harga Saham; 

H3: Diduga Economic Value Added (EVA) berpengaruh terhadap Harga 

Saham; 

H4: Diduga Market Value Added (MVA) berpengaruh terhadap Harga Saham. 

H5: Diduga Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), Economic 

Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) berpengaruh terhadap 

Harga Saham. 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah 

perusahaan manufaktur sector Industri Dasar dan Kimia. Terdapat 60  perusahaan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Dari populasi tersebut 

diambil sampel penelitian sebanyak 14 perusahaan sector Industri Dasar dan 

Kimia tahun 2013-2015. 

3.2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian asosiatif 

yang bersifat kausal yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan dua variable atau lebih dengan variable dependennnya. Data yang 



 

 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan 

laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD), dan Indonesia Stock Exchange (IDX). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variable independen 

berpengaruh terhadap variable dependennya. Dimana Return On Equity (ROE), 

Return On Asset (ROA), Economic Value Added (EVA), Mareket Value Added 

(MVA) berpengaruh terhadap Harga Saham. 

3.3. Operasionalisasi Variable Penelitian 

3.3.1. Variabel Dependen ( Variabel Terikat ) 

 Variabel Dependen dalam penelitian ini yaitu Harga Saham. Dimana harga 

saham yang digunakan adalah harga saham penutupan yang terjadi setiap akhir 

tahun selama periode 2013-2015. 

3.3.2. Variabel Independen ( Variabel Bebas ) 

 Variabel independen dalam penelitian ini yaituReturn On Equity (ROE), 

Return On Asset (ROA), Ecconomic Value Added (EVA), dan Mareket Value 

Added (MVA). Dimana variable independen (variable bebas) diukur dengan 

menggunakan rumus; 

Tabel. 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Pengukuran 

1 Return On 
Equity (ROE) 

Jumlah imbal hasil dari 
laba bersih (EAT) 
terhadap ekuitas  

𝑅𝑂𝐸 =
EAT

Ekuitas
 

2 Return On 
Asset (ROA) 

Perbandingan antara 
laba setelah bunga dan 
pajak (EAT) dengan 
total aktiva yang 
dimiliki perusahaan 

𝑅𝑂𝐴 =
EAT

Total Aktiva
 

3 Ecconomic 
Value Added 
(EVA) 

Suatu sistem 
manajemen keuangan 
untuk mengukur laba 
ekonomi dalam suatu 
perusahaan, yang 
menyatakan bahwa 
kesejahteran hanya 
dapat tercipta jika 
perusahaan mampu 
memenuhi semua 
biaya operasi(operating 
cost) dan biaya modal 
(cost of capital) 

𝐍𝐎𝐏𝐀𝐓 
= Laba Bersih Sebelum 

 Pajak − 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 
 

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒅 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 (𝐈𝐂)
= Total Hutang + Ekuitas
− Hutang jangka Pendek 

 
WACC = [(D x rd) (1-tax) + (E x 
re)] 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆 (𝑪𝑪)
= WACC
× 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 



 

 

𝑬𝑽𝑨
= NOPAT − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 

4 Mareket 
Value Added 
(MVA) 

Perbedaan antara nilai 
pasar saham 
perusahaan dengan 
jumlah ekuitas modal 
investor yang telah 
diberikan oleh 
pemegang saham. 

MVA = (Harga Per Lembar 
Saham)(Jumlah 
Saham) – Total 
Ekitas  

 

 

3.4 Metode Penentuan Populasi dan Sampel  

3.4.1 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur BEI (Bursa 

Efek Indonesia) sector Industri Dasar dan Kimia tahun 2013-2015. 

3.4.2 Sampel  

Dipilih sampel dengan menggunakan data perusahaan manufaktur yang 

terdaftar dalam BEI (Bursa Efek Indonesia) sektor Industri Dasar dan Kimia tahun 

2013-2015. 

 Adapun kriteria-kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut; 

1. Merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sector Industri Dasar dan Kimia secara berturut-turut pada periode 2013-

2015;  

2. Perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan auditan berakhir 

31 Desember dan dipublikasikan pada periode 2013-2015;  

3. Menerbitkan laporan keuangan yang menampilkan data yang mendukung 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan rasio keuangan 

(ROE&ROA), Economic Value Added (EVA), Market Value Added 

(MVA); 

4. Perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba pada periode tahun 2013-

2015; 

5. Laporan keuangan yang disajikan dalam satuan mata uang rupiah. 

 

Tabel 3.2 

Kriteria Sampel Penelitian 

No. Keterangan Jumlah 

1 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sector Industri Dasar dan 

Kimia secara berturut-turut pada periode 2013-
60 



 

 

 

Jumlah sampel (n) sebanyak 14 x 3 periode = 42 sampel. 

3.5. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Jenis Data  
2. Sumber Data  

3. Pengumpulan Data  

3.6. Metode Analisis 

3.6.1  Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dalam model 

regresi, variabel bebas dan terikat, berdistribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal 

(Ghozali,2016). 

Ada dua cara untuk mendekteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan analisis normalitas data dapat dilakukan dengan mengunakan 

Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S).  

b. Uji Multikolinieritas 

Bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas, digunakan 

analisis matrik korelasi antar variabel bebas dan tolerance serta perhitungan nilai 

Variance Inflatron Factor (VIF). Multikolinieritas menunjukkan bahwa antara 

variabel independen mempunyai hubungan langsung (korelasi) yang sangat kuat. 

Multikolinieritas terjadi jika VIF lebih besar dari 10 atau nilai tolerance lebih 

kecil 0,10 (Ghozali,2016). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika varian berbeda disebut 

heteroskedastistas. 

2015 

2 

Perusahaan tersebut tidak menerbitkan laporan 

keuangan auditan  berakhir 31 Desember  dan 

dipublikasikan pada periode 2013- 2015 

(15) 

3 

Perusahaan tersebut tidak menampilkan 

laporan keuangan yang menampilkan data 

yang mendukung analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi perhitungan rasio keuangan 

(ROE & ROA), Economic Value Added 

(EVA),  Market Value Added (MVA) 

(8) 

4 
Perusahaan tersebut tidak dapat menghasilkan 

laba pada periode tahun 2013-2015 
(21) 

5 
Laporan keuangan tidak disajikan dalam 

satuan mata uang rupiah. 
(2) 

Total perusahaan yang dapat digunakan sebagai 

sampel 
14 



 

 

 

Pada penelitian ini menguji ada tidaknya heteroskedastistas adalah dengan 

melihat scatter plot dan Uji Spearman’s Rho. Jika pada scatter plot memiliki titik-

titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi adanya 

heteroskedastistas. Sebaliknya, jika membentuk pola tertentu, maka terjadi 

heteroskedastistas. 

d. Uji Auto Korelasi 

Uji auto korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (error) pada periode sekarang (t) 

dengan kesalahan pengganggu (error) pada periode sebelumnya (t-1), dimana 

pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi (Ghozali,2016). Uji autokorelasi 

dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson.  

3.6.2 Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda 

yaitu regresi yang membahas hubungan antara satu variabel dependen dengan 

beberapa variabel independent. Adapun model regresi linier berganda menurut 

Sugiyono (2012) adalah sebagai berikut: 

 

Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+e 

 

Dimana: 

Y  = Harga Saham 

X1 = Return On Equity (ROE) 

X2 = Return On Asset (ROA) 

X3 = Economic Value Added (EVA) 

X4 = Market Value Added (MVA) 

b = Koefisien Regresi 

a = Konstanta 

e  = Standar Error 

3.6.3  Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan penyajian secara 

silmultan (Uji-F).dan penguji secara parsial (Uji-t). 

a. Uji Statistik F 

Uji Statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara bersama terhadap variabel dependen. Uji statisik ini menggunakan tingkat 

signifikan sebesar 0,05.  

b. Uji t Statistik  

Uji t-Statistik digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi 

secara individu. Uji t-Statistik ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05.  



 

 

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi ditunjukkan untuk melihat seberapa besar 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan yaitu Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industry Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berjumlah 

14 perusahaan dengan periode penelitian selama 3 tahun, sehingga jumlah 

observasi adalah 42 yang diperoleh dari 3 x 14 (perkalian antara jumlah 

perusahaan dengan periode tahun pengamatan).  

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 

4.2.1 Deskriptif Statistik Variabel Penelitian 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Deskriptif Data 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROE 

(X1) 

42 .01 .26 .1010 .06916 

ROA 

(X2) 

42 .01 .16 .0609 .04952 

EVA 

(X3) 

42 -

218,431,000,00

0 

5,198,830,000,00

0 

137,199,682,965.2

047 

807,972,619,190.567

40 

MVA 

(X4) 

42 -

821,814,000,00

0 

51,041,200,000,0

00 

3,663,180,334,138.

6430 

11,309,058,445,722.6

3300 

HARG

A 

SAHA

M (Y) 

42 50.00 3,780.00 685.5238 890.07846 

Valid 

N 

(listwi) 

42     

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

a. Jumlah data (N) sebanyak 42 data, ini berdasarkan jumlah sample 

sebanyak 14 Perusahaan Manufaktur Sector Industry Dasar dan Kimia dengan 

periode 2013 sampai 2015. 

b. Variabel Return On Equity (ROE), memiliki nilai minimum atau terkecil 

0.01, nilai maximum atau terbesar adalah 0.26  dan nilai mean atau rata-rata 

adalah 0.1010 standart deviation atau simpangan baku 0.06916. 

c. Variabel Return On Asset (ROA),memiliki nilai minimum atau terkecil 

0.01, nilai maximum atau terbesar adalah 0.16 dan nilai mean atau rata-rata adalah 

0.0609 standart deviation atau simpangan baku 0.04952. 



 

 

d. Variabel Economic Value Added (EVA), memiliki nilai minimum atau 

terkecil -218,431,000,000, nilai maximum atau terbesar adalah 5,198,830,000,000, 

dan nilai mean atau rata-rata adalah 137,199,682,965.2047, standart deviation 

atau simpangan baku 807,972,619,190.56740. 

e. Variabel Market Value Added (MVA), memiliki nilai minimum atau 

terkecil -821,814,000,000, nilai maximum atau terbesar adalah 

51,041,200,000,000, dan nilai mean atau rata-rata adalah 3,663,180,334,138.6430, 

standart deviation atau simpangan baku 11,309,058,445,722.63300. 

f. Variabel Harga Saham memiliki nilai minimum atau terkecil 50 nilai 

maximum atau terbesar adalah 3,780 dan nilai mean atau rata-rata adalah 

685.5238, standart deviation atau simpangan baku 890.07846. 

4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

Tabel 4.3 

Data Asli Tahun 2013-2015 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 ROE 

(X1) 

ROA 

(X2) 
EVA ( X3) 

MVA 

(X4) 

HARGA 

SAHAM 

(Y) 

Unstandardized 

Residual 

N 42 42 42 42 42 42 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 

.1010 .0609 137,199,682,9

65.2047 

3,663,180,

334,138.6

430 

685.5238 .0000000 

Std. 

Deviation 

.06916 .0495

2 

807,972,619,1

90.56750 

11,309,05

8,445,722.

63300 

890.07846 374.95952565 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .135 .226 .455 .400 .267 .188 

Positive .135 .226 .455 .400 .267 .188 

Negative -.090 -.134 -.330 -.346 -.238 -.144 

Kolmogorov-Smirnov Z .873 1.463 2.948 2.595 1.727 1.219 

Asymp. Sig. (2-tailed) .431 .028 .000 .000 .005 .103 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

nilai Kolmogorov-smirnov adalah 1.219 dan signifikansi pada 0.103 

yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data residual terdistribusi secara normal, 

karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.2.2 Uji Multikolonieritas 

Tabel 4.4 

Uji Multikolonieritas 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 
473.286 109.771  4.312 .000   

ROE (X1) 1061.714 2051.129 .082 .518 .608 .189 5.296 

ROA (X2) -2637.305 2778.981 -.147 -.949 .349 .201 4.985 

EVA (X3) -7.696E-011 .000 -.070 -.713 .480 .501 1.996 

MVA (X4) 7.550E-011 .000 .958 9.333 .000 .455 2.197 

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM ( Y ) 

  Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

 

Berdasarkan tabel 4.4 Dari hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa 

angka tolerance ROE adalah sebesar 0.189 lebih besar dari 0.10 dan VIF 5.296 

lebih kecil dari 10, tolerance ROA adalah sebesar 0.201 lebih besar dari 0.10 dan 

VIF 4.985 lebih kecil dari 10, tolerance EVA adalah sebesar 0.501 lebih besar 

dari 0.10 dan VIF 1.996 lebih kecil dari 10, tolerance MVA adalah sebesar 0.455 

lebih besar dari 0.10 dan VIF 2.197 lebih kecil dari 10. Hal ini mengindikasikan 

bahwa tidak terjadi multikolonieritas di antara variable independen dalam 

penelitian karena nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 

0.10. 

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.5 

 
   Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 



 

 

Hasil uji scatter plot didukung juga dengan uji spearman’s rho, dengan hasil 

uji sebagai berikut;  

Tebel 4.6 

Uji Spearman’s Rho 
Correlations 

 ROE 

(X1) 

ROA 

(X2) 

EVA (X3) MVA (X4) Unstandardized 

Residual 

S

p

e

ar

m

a

n'

s 

r

h

o 

ROE ( X1 ) 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .898** .655** .307* .196 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .048 .214 

N 42 42 42 42 42 

ROA ( X2 ) 

Correlation 

Coefficient 

.898** 1.000 .668** .293 .160 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .059 .312 

N 42 42 42 42 42 

EVA ( X3 ) 

Correlation 

Coefficient 

.655** .668** 1.000 .286 .120 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .067 .450 

N 42 42 42 42 42 

MVA ( X4 ) 

Correlation 

Coefficient 

.307* .293 .286 1.000 .214 

Sig. (2-tailed) .048 .059 .067 . .173 

N 42 42 42 42 42 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

.196 .160 .120 .214 1.000 

Sig. (2-tailed) .214 .312 .450 .173 . 

N 42 42 42 42 42 

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

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

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

 

 Berdasarkan hasil uji spearman’s rho tersebut terlihat bahwa nilai 

signifikan dari masing-masing variable menunjukan nilai lebih dari 0,05 atau 5 %. 

Dengan demikian dapat kita disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastistas, hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.  

4.2.2.4 Uji Auto Korelasi 

Tabel 4.7 

Uji Autokerelasi 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .907a .823 .803 394.70757 2.059 

a. Predictors: (Constant), MVA ( X4 ), ROA ( X2 ), EVA ( X3 ), ROE ( X1 ) 



 

 

b. Dependent Variable: HARGA SAHAM ( Y ) 

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

 

Dari table diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2.059. 

Kemudian nilai DW tersebut dibandingkan dengan nilai table sig. 5%, jumlah 

sampel (N) 42, dan jumlah variable independen (k) 4, table DW K4,42.  Nilai 

Durbin-Watson terletak antara dL (K4,42=1.3064) dan (4-dU)(4-1.7202). Maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

4.2.3 Analisis Regresi Berganda  

Tabel 4.8 

Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 473.286 109.771  4.312 .000 

ROE ( X1 ) 1061.714 2051.129 .082 .518 .608 

ROA ( X2 ) -2637.305 2778.981 -.147 -.949 .349 

EVA ( X3 ) -7.696E-011 .000 -.070 -.713 .480 

MVA ( X4 ) 7.550E-011 .000 .958 9.333 .000 

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM ( Y ) 

  Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

Dengan melihat tabel 4.8 dapat disusun persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut: 

Harga Saham = 473.286 + 1,061.714 X1 – 2,637.305 X2 – 7.696e-011 X3 

+ 7.550E-011 X4 + e 

Penjelasan dari persamaan regresi berganda di atas dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. Pada persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 

473.286. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel ROE, ROA, EVA dan MVA 

dianggap konstan atau bernilai 0 (nol), maka Harga Saham akan meningkat 

sebesar 473.286 satuan. 

b. Nilai koefisien ROE (X1) adalah 1,061.714, nilai X1 yang positf menunjukkan 

adanya hubungan yang searah antara variabel Harga Saham dengan variable ROE, 

yang artinya setiap ROE naik sebesar 1 kali/satuan maka akan meningkatkan nilai 

Harga Saham sebesar 1,061.714. Dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya 

konstan.  

c. Nilai koefisien ROA (X2) adalah –2,637.305, nilai X2 yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara variabel Harga Saham 

dengan ROA yang artinya setiap ROA mengalami kenaikan sebesar 1 kali/satuan 



 

 

maka akan mengakibatkan penurunan nilai Harga Saham sebesar -2,637.305. Dengan 

asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan.  

d. Nilai koefisien EVA (X3) adalah – 7.696e-011, nilai X3 yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara variabel Harga Saham 

dengan variable EVA, yang artinya setiap EVA naik sebesar 1 kali/satuan  maka akan 

menurunkan nilai Harga Saham sebesar – 7.696e-011. Dengan asumsi bahwa 

variabel bebas lainnya konstan.   

e. Nilai koefisien MVA (X4) adalah 7.550E-011, nilai X4 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Harga Saham dengan 

variable MVA yang artinya setiap MVA naik sebesar 1 kali/satuan maka akan 

meningkatkan nilai Harga Saham sebesar 7.550E-011. Dengan asumsi bahwa 

variabel bebas lainnya konstan. 

4.2.4 Pengujian Hipotesis 

4.2.4.1 Uji Parsial ( Uji t)  

Tabel 4.9 

Uji Parsial (Uji t) 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 473.286 109.771  4.312 .000 

ROE ( X1 ) 1061.714 2051.129 .082 .518 .608 

ROA ( X2 ) -2637.305 2778.981 -.147 -.949 .349 

EVA ( X3 ) -7.696E-011 .000 -.070 -.713 .480 

MVA ( X4 ) 7.550E-011 .000 .958 9.333 .000 

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM ( Y ) 

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tabel 4.9 adalah sebagai berikut :  

a. Variabel Return On Equity (ROE) mempunyai nilai signifikansi 0.608 > 0.05 

sedangkan nilai thitung 0,518 < 1.68709  (ttabel α = 0.05, df = (42-4-1) = 37). 

Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima 

dan Ha ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Return On Equity 

(ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

b. Variabel Return On Asset (ROA) mempunyai nilai signifikansi 0,349 > 0.05 

sedangkan nilai thitung -0,949 < 1.68709  (ttabel α = 0.05, df = (42-4-1) = 37).. 

Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima 

dan Ha ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Return On Asset (ROA) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham.   

c. Variabel Economic Value Added (EVA) mempunyai nilai signifikansi 0.480 > 

0.05 sedangkan nilai thitung -0.713 < 1.68709  (ttabel α = 0.05, df = (42-4-1) = 

37). Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho 



 

 

diterima dan Ha ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Economic 

Value Added (EVA) tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham.  

d. Variabel Market Value Added (MVA) mempunyai nilai signifikansi 0.000 < 

0.05 sedangkan nilai thitung 9,333 > 1.68709  (ttabel α = 0.05, df = (42-4-1) = 

37). Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima dan Ho ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Market Value 

Added (MVA) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham.   

4.2.4.2 Uji Simultan (Uji F)  

Tabel 4.10 

Uji Simultan ( Uji F ) 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 26717445.995 4 6679361.499 42.873 .000b 

Residual 5764380.481 37 155794.067   

Total 32481826.476 41    

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM ( Y ) 

b. Predictors: (Constant), MVA ( X4 ), ROA ( X2 ), EVA ( X3 ), ROE ( X1 ) 

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat, bahwa nilai fhitung 42,873 sedangkan 

ftabel 2.62  dengan df pembilang = 4, df penyebut = 38 (hasil 42-4) dan taraf 

signifikan = 0.05 sehingga fhitung > ftabel ¬ dan nilai signifikansi 0.000 < 0.05, 

Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. ini 

menunjukkan bahwa variabel independen, ROE, ROA, EVA dan MVA secara 

simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham.  

4.2.5 Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Tabel 4.11 

Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .907a .823 .803 394.70757 

a. Predictors: (Constant), MVA ( X4 ), ROA ( X2 ), EVA ( X3 ), ROE ( X1 ) 

b. Dependent Variable: HARGA SAHAM ( Y ) 

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

Dilihat dari tabel diatas, besarnya nilai pengaruh variabel bebas 

ditunjukkan oleh nilai (Adjusted R2) sebesar 0.803 presentase pengaruh ROE, 

ROA, EVA dan MVA mempengaruhi Harga Saham sebesar 80,30%, sedangkan 

sisanya sebesar (100% - 80,30% = 19,70%) dipengaruhi variabel lain diluar 

penelitian ini. 



 

 

4.3. Pembahasan  

4.3.1 Pengaruh Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham 

Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham. Hal ini disebabkan karena investor melihat nilai ROE yang tinggi 

terkadang membahayakan kondisis perusahaan. ROE yang tinggi belum tentu 

disebabkan perusahaan memperoleh keuntungan yang tinggi, tetapi dapat 

disebabkan juga oleh total ekuitas yang dimiliki perusahaan relative rendah 

dibandingkan dengan hutang (modal asing) perusahaa. Hutang yang besar dapat 

membahayakan pemilik modal apabila perusahaan tidak mampu membayar 

hutang dan bunganya. Kondisi demikian tentu saja tidak disukai oleh investor. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Faitullah (2016), 

Dessy Ratna Andriyani (2015), dan Riska, et. all (2015). Namun hasil penelitian 

ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Antina Aryani & 

Zulkifli (2016), dan Dewi Ratih Istanti (2015).  

4.3.2 Pengaruh Return On Asset (ROA ) Terhadap Harga Saham 

Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham. Selain itu, jumlah asset yang tinggi akan mengakibatkan banyak dana 

yang kurang produktif sehingga perlu adanya pengalokasian dana yang dapat 

menghasilkan keuntungan seperti memperluas lahan usaha atau menambah 

peralatan pabrik. Hal ini mengakibatkan investor akan lebih memilih perhitungan 

analisis keuangan lainnya yang akan menyajikan kondisi keuangan perusahaan 

tersebut.  Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Faitullah 

(2016), dan Yuli Antina Aryani & Zulkifli (2016). Namun hasil penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dessy Ratna Andriyani 

(2015), Riska, et. all (2015), dan Dewi Ratih Istanti (2015). 

4.3.3 Pengaruh Economic Value Added (EVA) Terhadap Harga Saham 

Economic Value Added (EVA) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham. Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho diterima dan Ha ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Economic 

Value Added (EVA) tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Hal ini 

dikarenakan sifat pengukuran Economic Value Added (EVA) merupakan cermin 

jangka pendek, sehingga manajemen cenderung enggan berinvestasi jangka 

panjang, karena bisa mengakibatkan penurunan nilai EVA dalam periode yang 

bersangkutan. Hal ini bisa mengakibatkan turunnya daya saing perusahaan dimasa 

depan yang dapat menurunkan harga saham perusahaan tersebut. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Faitullah (2016), Dessy Ratna 

Andriyani (2015), Dewi Ratih Istanti (2015), dan Herry Mardiyanto (2013). 

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Riska, et. all (2015). 



 

 

4.3.4 Pengaruh Market Value Added (MVA) Terhadap Harga Saham 

Market Value Added (MVA) berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham.   Hal ini dikarenakan MVA menunjukkan seberapa besar kekayaan atau 

keuntungan yang mampu dihasilkan perusahaan bagi pemegang saham, apabila 

perusahaan menjual sahamnya pada saat itu. Market Value Added (MVA) juga 

dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam memprediksi informasi pasar dimasa 

yang akan datang yang mempengaruhi pergerakan harga saham dengan begitu 

investor akan lebih mudah dalam menganalisis kondisi perusahaan tersebut. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dessy Ratna Andriyani 

(2015), dan Herry Mardiyanto (2013). Namun hasil penelitian ini bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Faitullah (2016). 

4.3.5 Pengaruh Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), Economic 

Value Added (EVA), Dan Market Value Added (MVA) Terhadap Harga 

Saham Secara Simultan 

 Berdasarkan hasil Uji F dalam penelitian ini menyatakan Ha 

diterima dan Ho ditolak dengan demikian disimpulkan bahwa secara simultan 

(bersama-sama) variable ROE, ROA, EVA, dan MVA berpengaruh terhadap 

harga saham. Hal ini dikarenakan profitabilitas dan nilai tambah yang tinggi akan 

meningkatkan harga saham. Dengan profitabilitas dan nilai tambah yang diberikan 

perusahaan kepada investor maka akan mempengaruhi harga saham. Dimana 

profitabilitas dan nilai tambah perusahaan yang tinggi akan menunjukkan nilai 

perusahaan dimata masyarakat yang akan menarik para investor untuk dapat 

berinvestasi diperusahaan, hal ini sekaligus meningkatkan harga saham 

perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang menjadi 

sumber referensi dalam penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh 

Faitullah (2016), Yuli Antina Aryani & Zulkifli (2016), Dessy Ratna Andriyani 

(2015), Riska, et. all (2015), dan Dewi Ratih Istanti (2015), serta penelitian yang 

dilakukan oleh Herry Mardiyanto (2013). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasaan yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Return On Equity (ROE) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan 

Kimia tahun 2013-2015.  



 

 

2.  Return On Asset (ROA) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan 

Kimia tahun 2013-2015. 

3. Economic Value Added (EVA) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan 

Kimia tahun 2013-2015. 

4. Market Value Added (MVA) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan 

Kimia tahun 2013-2015. 

5. Secara simultan ROE, ROA, EVA, dan MVA secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Industri Dasar dan Kimia tahun 2013-2015. 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai keterbatasan- keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik lagi, diantaranya;  

1. Penelitian ini hanya mengunakan ROE, ROA, EVA, dan MVA sebagai 

variabel independen dalam pengaruhnya terhadap Harga Saham.  

2. Dalam penelitian ini digunakan sampel Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk 

mengetahui laba dan data penelitian lainnya perusahan tersebut peneliti 

mengambil sumber data dari  Annual Report Indonesia Stock Exchange (IDX), 

dan  Indonesian Capital Market Directory (ICMD).  

3. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat pengaruh sebesar 19,70% 

dari variable bebas yang mempengaruhi variable dependen. 

4. Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang menjadi 

sampel penelitian berjumlah 14 perusahaan selama 3 tahun dari tahun 2013-2015 

sehingga observasi sampel menjadi 42 (perkalian antara jumlah perusahaan 

dengan periode tahun pengamatan). 

5.3 Saran 

Adapun saran- saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini, dapat dijadikan informasi tambahan dan pertimbangan 

bagi Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia di Indonesia agar dapat 

meningkatkan kinerja keuangannya sehingga mendapatkan kepercayaan dari 

pihak ketiga maupun stakeholders dan terhindar dari fluktuasi Harga Saham. 

2. Bagi Akademis 



 

 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan 

pengetahuan, serta dapat menjadi referensi atau literature penelitian lebih lanjut 

lagi dengan judul dan tema yang sejenis. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan untuk menambah jumlah variabel dan periode penelitian agar 

menghasilkan data yang lebih baik lagi karena masih terdapat 19,70% variabel 

bebas yang dapat mempengaruhi Harga Saham, baik berupa factor internal 

maupun eksternal perusahaan. 
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