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ABSTRACT 

The purpose of this research was to analyze the positive influence of measurement 

of financial performance such as: Earning Measures were proxied by Earning per Share 

(EPS); Cash Flow Measures were proxied by Free Cash Flow (FCF); Value Measures were 

proxied by Market Value Added (MVA) and Cash Value Added (CVA) toward stock return 

with beta and market value of equity as control variable. The research object was the 

company categorized LQ45 non-bank on Indonesia Stock Exchange in the period of 2011-

2013. The selection of samples used purposive sampling method. The statistic method used 

to test on the research hypothesis was panel data regression and hypothesis test used t-test 

and F-test at level of significance 5%. The object of this research consists of 15 LQ45 non-

bank companies. Examination of classic assumption to eliminate disturbances of 

multicollinearity, heteroskedasticity, and autocorrelation which emerge at regression 

equation. Significance test indicated that fixed effect was the most appropriate method to 

analyze data. The result of this research showed Earning per Share (EPS) had a positive 

and significance influence toward stock return. This result was expected can be made as 

reference to company management and investors in determining investment strategy. 
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A. PENDAHULUAN 

Pasar modal merupakan sarana untuk berinvestasi, dimana para pemodal (investor) 

melakukan diversifikasi investasi, yaitu membentuk portofolio dengan memperhatikan 

risiko yang bersedia ditanggung dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Investasi pada 

sekuritas bersifat likuid (mudah diubah menjadi kas). Pasar modal merupakan pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, yang umumnya 

memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham, obligasi, waran, right, reksadana, dan 

berbagai instrumen derivatif, seperti option, futures, dan lain-lain. Pasar modal yang 

efisien menggambarkan kondisi pasar dengan harga semua sekuritas yang diperdagangkan 

mencerminkan semua informasi yang ada, sementara pasar modal yang kurang efisien 

menggambarkan kondisi pasar dimana harga sekuritasnya kurang bisa mencerminkan 

informasi yang ada (Tandelilin, 2010). 

Memaksimalkan nilai perusahaan menjadi suatu hal penting dalam upaya untuk 

memperhatikan kepentingan para pemilik modal. Hal ini dikarenakan nilai suatu 

perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan dan 

peningkatan nilai perusahaan akan berdampak positif pada nilai pemegang saham 

(Triatmojo, 2011).  

Dampak buruk terhadap kondisi ekonomi pernah melanda banyak negara, tak 

terkecuali Indonesia, yaitu ketika terjadinya krisis moneter yang melanda kawasan Asia 

Tenggara pada tahun 1996. Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami krisis 

yang mempengaruhi kondisi perekonomian serta stabilitas nasional, sehingga upaya 

meningkatkan kinerja menjadi tuntutan bagi suatu perusahaan agar mampu bertahan dalam 

era persaingan yang semakin sulit. Beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu: 

restrukturisasi, penambahan modal, akuisisi, serta upaya dalam meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi operasional perusahaan (Wijaya & Tjun Tjun, 2009). 

Investasi dalam bentuk saham merupakan salah satu bidang investasi yang banyak 

ditanamkan oleh para investor asing maupun domestik di pasar modal Indonesia dan 

mempunyai tingkat risiko yang tinggi karena sifatnya yang sangat peka terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan harga saham dapat dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam 

perusahaan, yaitu kinerja perusahaan, baik kinerja keuangan maupun kinerja manajemen, 

serta kondisi keuangan dan prospek perusahaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi 

berbagai informasi ekonomi, seperti: ekonomi mikro, ekonomi makro, politik, dan kondisi 

pasar (Wijaya & Tjun Tjun, 2009). Tingginya tingkat risiko dalam berinvestasi di saham 

menjadikan salah satu pertimbangan investor dalam pemilihan saham untuk berinvestasi. 

Selain itu, dengan melihat stock return atau tingkat pengembalian saham perusahaan, dapat 

memotivasi investor untuk berinvestasi. 

Helfert (2003) memaparkan pengelompokkan pengukuran kinerja keuangan dalam 

tiga kategori, yaitu Earning Measures yang didasarkan pada accounting profit., Cash Flow 

Measures yang didasarkan pada arus kas operasi, dan Value Measures yang didasarkan 

pada nilai (value based management). Termasuk dalam kategori Earning Measures antara 

lain: Earning per Share (EPS), Return on Investment (ROI), Return on Net Assets (RONA), 

Return on Capital Employed (ROCE) dan Return on Equity (ROE). Termasuk dalam 
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kategori Cash Flow Measures antara lain: Free Cash Flow (FCF), Cash Flow Return on 

Gross Investment (ROGI), Cash Flow Return On Investment (CFROI), Total Shareholder 

Return (TSR) dan Total Business Return (TBR). Termasuk dalam kategori Value Measures 

antara lain: Earnings Multiples, Cash Flow Multiples, EVA (Economic Value Added), 

Market Value Added (MVA), Cash Value Added (CVA), Shareholder Value (SHV), dan 

Shareholder Value Added (SVA).  

Pada umumnya analisis laporan keuangan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengukur kinerja keuangannya adalah dengan menggunakan metode tradisional yaitu 

analisis rasio keuangan (Beny & Mendari, 2011). Menurut Subramanyam dan Wild (2010), 

analisis rasio merupakan salah satu analisis keuangan yang paling populer dan banyak 

digunakan, serta kemudahan dalam perhitungannya, namun perhitungan analisis rasio 

dinilai masih sederhana dan baik penggunaan analisis rasio keuangan maupun operating 

cash flow tidak memperlihatkan risiko yang dihadapi perusahaan dengan mengabaikan 

adanya biaya modal, sehingga sulit mengetahui berhasil atau tidaknya perusahaan dalam 

menciptakan nilai.  

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, dikembangkanlah suatu konsep pengukuran 

berdasarkan nilai (value based) yang dikatakan mampu menjelaskan kinerja saham 

perusahaan secara lebih akurat, yakni Value Based Management (VBM), sehingga 

diharapkan perusahaan tidak hanya dapat menghasilkan keuntungan (profit) yang sebesar-

besarnya, akan tetapi juga dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham 

dan stakeholders lainnya (Erasmus, 2008). 

Adanya hasil yang tidak konsisten terhadap hubungan antara pengukuran kinerja 

keuangan dengan return saham pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini 

meneliti kembali hubungan hasil pengukuran kinerja keuangan dengan return saham. 

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan ketiga 

pengukuran kinerja keuangan yang dijelaskan oleh Helfert (2003), yaitu Earning Measures 

(yang diproksikan oleh Earning per Share), Cash Flow Measures (yang diproksikan oleh 

Free Cash Flow), dan Value Measures (yang diproksikan oleh MVA dan CVA). Penelitian 

ini menggunakan ketiga pengukuran kinerja keuangan tersebut yang belum digunakan 

secara bersama pada penelitian sebelumnya untuk menganalisa pengaruh hasil pengukuran 

kinerja keuangan, baik earning, cash flow, ataupun value measures dalam memprediksi 

return saham sehingga dapat mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan 

investasi. Selain itu pengukuran menggunakan Cash Value Added (CVA) masih belum 

banyak diteliti umtuk menganalisis pengaruhnya terhadap return saham. 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan LQ45 non-bank, yang 

merupakan 45 perusahaan selain bank di Bursa Efek Indonesia yang memiliki saham 

paling tinggi dan likuid, yaitu mampu melunasi kewajiban-kewajiban finansialnya pada 

saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini mengangkat 

judul “Analisis Pengaruh Earning Measures, Cash Flow Measures dan Value 

Measures terhadap Return Saham Pada Perusahaan Kategori LQ 45 Non-Bank di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013”. 
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B. LANDASAN TEORITIS DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

1. Tinjauan Pustaka 

1.1 Konsep Pasar Modal Efisien 

 Husnan dan Pudjiastuti (2012:253) mendefinisikan pasar modal yang efisien yaitu: 

“pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang 

relevan”. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, semakin efisien 

pasar modal tersebut. 

1.2 Efficient Market Hypothesis (EMH) 

 Tandelilin (2010), Efficient Market Hypothesis terjadi pada pasar efisien dengan harga 

sekuritas yang terevaluasi dengan cepat oleh informasi penting yang berkaitan dengan 

sekuritas tersebut. Oleh karena itu, aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah 

seberapa cepat suatu informasi baru diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian 

menuju harga keseimbangan yang baru. 

Fama (1970) dalam Jones (2010) mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien ke 

dalam tiga efficient market hypothesis, sebagai berikut: 

1. Weak-form efficiency, menunjukkan bahwa harga saham merefleksikan semua 

informasi volum dan harga di masa lalu (historis).  

2. Semi-strong form efficiency adalah keadaan yang tidak hanya mencerminkan 

harga-harga di waktu lalu, tetapi juga informasi yang dipublikasikan termasuk 

informasi yang berada pada laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Bentuk 

informasi yang dipublikasikan dapat berupa informasi yang hanya mempengaruhi 

harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan, sejumlah perusahaan, 

ataupun seluruh perusahaan yang terdaftar di pasar saham.  

3. Strong-form efficiency, dicapai jika harga tidak hanya mencerminkan informasi 

harga di waktu lalu dan informasi yang dipublikasikan, tetapi juga informasi yang 

dapat diperoleh dari analisis fundamental tentang perusahaan dan perekonomian 

serta informasi-informasi lain yang tidak atau belum dipublikasikan. Kebanyakan 

test dalam bentuk ini dilakukan terhadap prestasi berbagai portofolio yang dikelola 

secara profesional. 

 Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa berbagai pasar modal paling tidak memenuhi 

persyaratan weak-form efficiency, banyak yang telah memenuhi syarat semi-strong form 

efficiency (meskipun dijumpai berbagai penyimpangan), dan belum konklusif untuk 

strong-form efficiency. 

1.3 Positive Accounting Theory 

Positive Accounting Theory menurut Godfrey, et al (2010:9) menggambarkan 

fenomena sosial sebagai konsekuensi pembuatan keputusan individu. Penelitian teori 

akuntansi positif bisa dilihat dari penggunaan angka-angka akuntansi yang memiliki 

keterkaitan tertinggi pada perubahan harga pasar yang berimbas juga di dalam pasar modal. 

Menurut satu interpretasi dari pendekatan prediktif, pengamatan atas reaksi pasar modal 

dapat digunakan sebagai salah satu panduan untuk mengevaluasi dan melakukan pilihan 

diantara beberapa ukuran-ukuran akuntansi.  
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Efficient Market Hypothesis (EMH) dan Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

memperkenalkan teori positif ke dalam literatur akuntansi. Penelitian menggunakan 

konsep EMH dan melihat peran akuntansi dalam memberikan informasi ke pasar modal 

yang menyediakan beberapa penemuan penting, seperti pada earnings reports yang 

memberikan informasi ke pasar modal. Pasar yang berkepentingan dengan laba akan 

merespon informasi laba, dikarenakan adanya keyakinan para investor tentang return yang 

diharapkan dan resiko sekuritas yang didasarkan dari informasi laba tersebut. Selain itu, 

melalui informasi laba tahun berjalan, para investor tertentu akan menggunakan analisis 

angka-angka laba secara lebih baik, dengan meresponnya sebagai berita baik ataupun 

berita buruk yang berkaitan dengan keputusannya dalam menentukan kebijakan 

perusahaan terhadap laba (Watts & Zimmerman, 1986). 

1.4 Return Saham 

Jones (2010) menyatakan bahwa return saham adalah sesuatu yang diharapkan akan 

diperoleh atau cash flow yang diantisipasi dari setiap investasi yang dilakukan. Investor 

akan membeli suatu saham jika diprediksi akan mengalami peningkatan melebihi standar 

minimum return yang telah ditetapkan investor dengan harapan memperoleh gain dari 

peningkatan suatu saham. Ketika saham diprediksi akan naik dan akan menghasilkan 

tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi investor, maka permintaan terhadap 

saham akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham diikuti dengan 

meningkatnya return saham. 

  Menurut Jones (2010), terdapat dua komponen sumber return investasi : 

1. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan 

yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi, yaitu dapat berupa bunga obligasi 

(obligasi) atau dividen (saham). 

2. Capital gain (loss) sebagai komponen kedua dari return merupakan kenaikan 

(penurunan) harga suatu surat berharga (bisa saham maupun hutang jangka panjang), 

yang bisa memberikan keuntungan (kerugian) bagi investor. 

Pengukuran return saham dirumuskan (Ross, Stephen, et al, 2010:302): 

Return total 

 = dividend income + capital gain (loss) 

Di mana, dividend income   = 
𝐷𝑖𝑣𝑡+1

𝑃𝑡
  ; dapat bernilai 0 (nol) atau + (positif) 

      capital gain (loss) = 
(𝑃𝑡+1−𝑃𝑡)

𝑃𝑡
 ; dapat bernilai 0 (nol), + (positif) atau – (negatif) 

1.5 Metode Penilaian Kinerja 

1.5.1  Metode Penilaian Kinerja Tradisional     

Menurut Beny dan Mendari (2010), pada umumnya analisis laporan keuangan yang 

dilakukan perusahaan untuk mengukur kinerja keuangannya adalah dengan menggunakan 

metode tradisional yaitu analisis rasio keuangan. Metode penilain kinerja tradisional 

memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu menurut Subramanyam dan Wild (2010), 
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analisis laporan keuangan dapat memberi informasi bagi investor tentang kondisi 

perusahaan, termasuk pertumbuhan dan prospek perusahaan di masa datang, sehingga 

hasilnya akan membantu investor dalam menentukan layak atau tidaknya suatu saham 

diterbitkan perusahaan untuk dijadikan altenatif investasi, sedangkan kelemahannya yaitu 

munculnya distorsi akuntansi dari penggunaan analisis laporan keuangan.  

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, dikembangkanlah suatu konsep pengukuran 

berdasarkan nilai yang dikatakan mampu menjelaskan kinerja saham perusahaan secara 

lebih akurat, yakni pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai (value based) yang 

dikenal dengan Value Based Management (VBM) (Erasmus, 2008). 

1.5.2 Value Based Management (VBM) 

Value Based Management (VBM) merupakan metode pengukuran kinerja berdasarkan 

nilai yang dikembangkan para peneliti untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari 

pengukuran tradisional sehingga dikatakan mampu menjelaskan kinerja saham perusahaan 

secara lebih akurat (Erasmus, 2008). 

Adanya perkembangan pengukuran kinerja keuangan perusahaan dari tradisional 

hingga pengukuran berdasarkan nilai, Helfert (2003) mengelompokkan pengukuran 

kinerja keuangan dalam tiga kategori di antaranya: Earning Measures, Cash Flow 

Measures, dan Value Measures. Dalam penelitian ini, earning measures diproksikan oleh 

EPS; cash flow measures diproksikan oleh FCF; value measure diproksikan oleh MVA dan 

CVA. 

Informasi EPS suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang 

siap dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan. Besarnya EPS suaru perusahaan 

dapat diketahui dari informasi laporan keuangan perusahaan atau dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut (Tandelilin, 2010:374): 

𝐸𝑃𝑆 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

Menurut Ross, Westerfield, and Jordan (2006) Free Cash Flow disebut juga Cash Flow 

from Assets. Arti dari “free” cash yaitu bahwa perusahaan bebas untuk mendistribusikan 

kas kepada kreditur dan saham dikarenakan tidak dibutuhkan untuk modal kerja dan 

investasi aktiva tetap. Free Cash Flow (FCF) dapat dirumuskan: 

 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤       

 −𝑁𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒 

−𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑁𝑒𝑡 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙                  

 = 𝑭𝒓𝒆𝒆 𝑪𝒂𝒔𝒉 𝑭𝒍𝒐𝒘  

Brigham dan Houston (2010:111) yang menyatakan, “Market Value Added (MVA) 

adalah perbedaan antara nilai pasar ekuitas suatu perusahaan dengan nilai buku seperti 

yang disajikan dalam neraca, di mana nilai pasar dihitung dengan mengalikan harga saham 

dengan jumlah saham yang beredar”. Dari pernyataan tersebut MVA dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

 𝑀𝑉𝐴 = (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟)(ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚) −  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑖𝑎𝑠𝑎       
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  Cash Value Added (CVA) merupakan perbedaan antara arus kas yang diperlukan untuk 

amortisasi tahunan investasi (menggunakan biaya modal sebagai faktor diskon), dan arus 

kas aktual yang dihasilkan, dinyatakan sebagai perbedaan dari nilai sekarang (Helfert, 

2003). Menurut Young dan O’Byrne (2001:440), rumus perhitungan Cash Value Added 

(CVA) adalah sebagai berikut: 

NOPAT (Net Operating After Tax) 

+ Depreciation and Amortization 

+ Change in other long-term liabilities 

= Cash-basis NOPAT   

-  Capital Charge (Cash-basis invested capital* x WACC**)               

= Cash Value Addded (CVA) 

*) Cash-basis invested capital dirumuskan sebagai berikut (Young & O’Byrne, 2001:440): 

𝐶𝑎𝑠ℎ − 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝑢𝑛𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑) + 𝐴𝑐𝑢𝑚. 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Invested capital merupakan penjumlahan dari seluruh sumber pendanaan perusahaan. 

Oleh karena itu, invested capital dapat ditentukan menggunakan tiga cara sebagai berikut 

(Young & O’Byrne, 2001:43-25): 

Invested capital   

= Excess cash + Working Capital Requirment (WCR) + Fixed Assets;  

=Total assets – Short-term non interest bearing liabilities;    

=Short-term & Long-term liabilities+Other long-term liabilities+ Shareholder’s Equity 
**) WACC (weighted average cost of capital) merupakan penjumlahan dari biaya seluruh 

komponen modal yang digunakan, seperti short-term liabilities, long-term liabilities dan 

shareholder’s equity, sesuai dengan proporsi relatifnya (Young & O’Byrne, 2001:43). 

Untuk pengukuran biaya modal bagi perusahaan yang mendanai asetnya dengan ekuitas 

dan hutang maka perlu digunakan bobot rata-rata antara cost of equity (𝑟𝑆) dan cost of debt 

(𝑟𝐵) dalam pengukuran biaya modal tersebut, sehingga didapatkan hasil weighted average 

cost of capital (𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶) sebagai berikut (Young & O’Bryne, 2001:163): 

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝑆

𝑆 + 𝐵
× 𝑟𝑆 +

𝐵

𝐵 + 𝑆
× 𝑟𝐵 × (1 − 𝑇𝐶) 

dimana: S=total ekuitas; B = total hutang;           

 𝑟𝐵= cost of debt; 𝑟𝑆 = cost of equity;                

 𝑇𝐶= tarif pajak perusahaan     (
𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑦𝑎𝑡

𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
) 

 Perhitungan cost of equity dapat menggunakan pendekatan CAPM ataupun dividend-

growth model (Jones, 2010:226 & 259): 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 (𝑟𝑆)  =  𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑓𝑟𝑒𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒 + 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 =  𝑅𝐹 +  𝛽[𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝐹]            

Atau 𝑟𝑆 =
𝐷1

𝑃0
+ 𝑔; 𝐷1= next year div/share;  𝑃0 = current stock price 

                𝑔 = growth rate = (1 − 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜) × 𝑅𝑂𝐸      

 Cost of debt dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑟𝐵 =
𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑏𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
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2. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

NO PENELITI TUJUAN PENELITIAN VARIABEL HASIL 

1. Juwita 

(2013) 

Mengetahui bagaimana 

ROA, ROE, DER, EPS, 

PER berpengaruh secara 

simultan dan parsial 

terhadap return saham  

DEPENDEND: 

Return Saham 

INDEPENDEND: 

ROA, ROE, DER, 

EPS, PER 

Simultan: ROA, ROE, 

DER, EPS, PER signifikan 

Parsial: ROA, EPS, PER 

signifikan dan DER tidak 

signifikan 

2. Rahmadi 

(2013) 

Menganalisis pengaruh 

EPS, OCF, EVA, MVA 

secara parsial terhadap 

Return Saham perusahaan 

manufaktur di BEI 2009-

2011 

DEPENDEND: 

Return Saham 

INDEPENDEND: 

EPS, OCF, EVA, 

MVA 

 OCF signifikan positif  

 EPS, EVA, dan MVA 

tidak signifikan  

3. 

3 
Kurniadi, 

Noer & 

Hendro 

(2013) 

 

 

1. Menganalisis kinerja 

keuangan dengan EVA, 

MVA, Q-Tobin 

2. Menganalisis pengaruh 

EVA, MVA, Q-Tobin 

dan faktor makro 

   terhadap return saham 

3. Mengembangkan 

implikasi manajerial. 

DEPENDEND: 

Return Saham 

INDEPENDEND: 

-EVA 

-MVA 

-Q-Tobin 

-Faktor Makro 

1. Sebagian besar perus. 

bernilai EVA negatif, 

sebaliknya dengan MVA. 

Sebagian besar perus. 

bernilai Q-Tobin q< 1 

2. MVA dan Q-Tobin 

berpengaruh signifikan, 

EVA, faktor makro dan 

krisis keuangan global 

tidak berpengaruh 

signifikan. 

3. Implikasi manajerial bagi 

investor menjadi 

masukan untuk 

mengevaluasi dan 

memilih alternatif 

investasi terhadap 

beberapa perusahaan 

sektor pertanian. 

4. Napitupulu 

(2012) 

Mendapat bukti empiris: 

Pengaruh negatif  PER 

dan positif CVA terhadap 

return saham, serta 

keunggulan CVA 

dibanding PER dalam 

menjelaskan return saham 

pada perusahaan manuf. 

BEI 2008-2009 

DEPENDEND: 

Return Saham 

INDEPENDEND : 

PER, CVA 

KONTROL : 

Beta, Leverage, Book 

to market ratio, Size 

1. PER negatif signifikan  

2. CVA positif signifikan  

3. CVA lebih unggul dan 

lebih baik dalam 

menjelaskan return 

saham dibanding PER 

5. Hidayat 

(2012) 

Mengetahui pengaruh 

ROA dan EPS terhadap 

Return Saham pada 

perusahaan rokok yang 

terdaftar di BEI pada 

tahun 2001-2011. 

DEPENDEND: 

Return Saham 

INDEPENDEND: 

- ROA 

- EPS 

ROA berpengaruh negatif 

sebesar 1,2%  dan EPS 

memiliki pengaruh positif 

sebesar 16,73%  
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Sumber: Data Olahan Penulis (2014) 

2.1 Earning Measures terhadap Return Saham 

     Berdasarkan Efficient Market Hypothesis (EMH) diungungkapkan bahwa semua 

informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas di pasar efisien tercermin pada harga 

saham sekuritas (Tandelilin, 2010). Artinya, informasi tersebut berguna dalam mengukur 

earning perusahaan sebagai salah satu pengukuran kinerja yang akan merepresentasikan 

harga saham dan return yang akan diterima investor dalam keputusannya berinvestasi. 

Hasil penelitian Juwita (2013) mengungkapkan mengenai hubungan EPS dengan 

return saham. Secara parsial EPS berpengaruh terhadap return saham. EPS bersama ROA, 

ROE, DER, dan PER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

6. Rahayu & 

Aisjah 

(2012) 

 

Mengetahui pengaruh 

EVA dan MVA terhadap 

Return Saham pada 

perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar dalam 

Indeks LQ 45 selama 

periode 2009-2011. 

DEPENDEND: 

Return Saham 

INDEPENDEND: 

-EVA 

-MVA 

 EVA dan MVA secara 

parsial tidak berpengaruh  

 EVA dan MVA secara 

simultan tidak 

berpengaruh 

 Kemampuan EVA dan 

MVA dalam menjelaskan 

return saham sangat 

kecil. 

7. Dermawan, 

Agustin & 

Djeni 

(2011) 

Mengetahui hub: 

FCF dengan Perubahan 

DER; FCF, Perubahan 

DER (parsial) dengan 

Return Saham; FCF dan 

Perubahan DER 

(simultan) terhadap 

Return Saham 

DEPENDEND: 

- Perubahan DER 

- Return Saham 

INDEPENDEND: 

- FCF 

- Perubahan DER 

1. FCF negatif tidak 

signifikan terhadap 

Perubahan DER 

2. FCF positif  tidak 

signifikan dan Perubahan 

DER negatif signifikan 

terhadap Return Saham 

3. FCF dan Perubahan DER 

signifikan 

8. Erasmus 

(2008) 

Menginvestigasi hub. 

CVA dengan market- 

adjusted share returns 

dan membandingkan 

dengan EVA, RI, Earning, 

dan OCF terhadap saham 

industri JSE 1991-2005. 

DEPENDEND: 

Market-adjusted 

share returns 

INDEPENDEND: 

CVA, EVA, RI, 

Earning, OCF 

Incremental information 

content test mengindikasi 

komponen CVA dan EVA 

menghasilkan informasi 

signifikan diluar yang 

disediakan oleh RI yang 

rendah signifikan. 

9. Hejazi & 

Oskouei 

(2007) 

Mengetahui: 

1. Masing-masing korelasi 

antara CVA, P/E ratio  

dengan Stock Return  

2. Pengukuran kinerja 

yang baik dan 

menyajikan data nilai 

yang relevan antara 

CVA dan P/E ratio 

DEPENDEND: 

Stock Return 

 

INDEPENDEND: 

- CVA 

- P/E ratio 

 CVA berkorelasi dengan 

stock return, dibanding 

P/E ratio 

 CVA pengukuran kinerja 

yang lebih baik dan 

menyajikan data nilai 

yang lebih relevan 

dibanding P/E ratio. 

10. Beny & 

Mendari 

(2006) 

Untuk menguji pengaruh 

EVA, MVA, ROA, ROE, 

dan OCF terhadap return 

saham perusahaan yang 

tergabung dalam perus. di 

BEI pada indeks SWA100 

2002-2005. 

DEPENDEND : 

Return Saham 

 

INDEPENDEND : 

EVA, MVA, ROA, 

ROE, OCF 

 Secara parsial, EVA dan 

MVA tidak signifikan 

terhadap return saham 

 ROA, ROE dan OCF 

signifikan terhadap 

return saham. 
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Sementara itu, Pradhono dan Christiawan (2004) mengungkapkan bahwa ukuran kinerja 

keuangan yang mendasarkan pada laba akuntansi (accounting profit), seperti EPS 

dianggap tidak lagi memadai untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi perusahaan. 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan:  

H1: “Earning Measures yang diproksikan oleh Earning per Share (EPS) berpengaruh  

       positif signifikan terhadap return saham di perusahaan kriteria LQ45 non-bank” 

 2.2 Cash Flow Measures terhadap Return Saham 

       Berdasarkan penjelasan teori EMH yang diungkapkan oleh Tandelilin (2010), 

penggunaan data saham (historis) dan informasi laporan keuangan yang dipublikasikan 

(laporan arus kas) berguna dalam mengukur cash flow perusahaan sebagai salah satu 

pengukuran kinerja yang akan merepresentasikan harga saham dan return yang akan 

diterima investor dalam keputusannya berinvestasi. 

Hasil penelitian oleh Dermawan, Agustin dan Djeni (2013) menyatakan bahwa FCF 

memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap return saham. Dengan demikian dapat 

diindikasikan bahwa free cash flow masih menjadi dasar untuk analisis reaksi investor 

yang tercermin pada stock return. 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan: 

H2: “Cash Flow Measures yang diproksikan oleh Free Cash Flow (FCF) berpengaruh   

       positif signifikan terhadap return saham di perusahaan kriteria LQ45 non-bank” 

2.3 Value Measures terhadap Return Saham 

      Berdasarkan penjelasan teori EMH, penggunaan data saham (historis) dan informasi 

laporan keuangan yang dipublikasikan berguna dalam mengukur value creation 

perusahaan sebagai salah satu pengukuran kinerja yang akan merepresentasikan harga 

saham dan return yang akan diterima investor dalam keputusannya berinvestasi 

(Tandelilin, 2010). 

Beberapa penelitian telah mengungkapkan ada dan tidaknya hubungan antara Value 

Measures terhadap return saham. Ahmad dan Oetomo (2007) menyatakan bahwa konsep 

EVA dan MVA memang lebih baik daripada konsep pengukuran kinerja lainnya, karena 

memasukkan semua unsur-unsur yang berhubungan dengan penciptaan nilai bagi 

pemegang saham, seperti NOPAT, biaya modal (yang didalamnya ada penghitungan 

return, resiko, tingkat suku bunga, dan lainnya), serta nilai pasar perusahaan. Napitupulu 

(2012) menyatakan CVA positif signifikan terhadap return saham serta lebih unggul dalam 

menjelaskan return saham dibanding PER. Sementara itu, Beny dan Mendari (2006) 

menyatakan EVA dan MVA tidak mempengaruhi return saham. Hal ini dikarenakan 

konsep EVA dan MVA tidak bisa diterapkan dengan baik di pasar modal yang bersifat 

weak form efficient, karena sebagian pelakunya bisa mendapatkan inside information yang 

bisa menimbulkan abnormal return sementara pelaku lain tidak. Dengan demikian return 

saham di pasar modal tidak lagi mencerminkan kinerja intern perusahaan. Selain itu 

konsep EVA dan MVA masih belum disosialisasikan di seluruh lingkup perusahaan. 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis dirumuskan: 
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H3a: “Value Measures yang diproksikan oleh Market Value Added (MVA) 

 berpengaruh positif signifikan terhadap return saham di perusahaan kriteria 

 LQ45 non-bank” 

H3b: “Value Measures yang diproksikan oleh Cash Value Added (CVA) berpengaruh 

         positif signifikan terhadap return saham di perusahaan kriteria LQ45 non- 

         bank” 

                 

Berikut adalah rerangka pemikiran dari hipotesis penelitian: 

 

 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

Sumber: Data Olahan Penulis (2014) 

3. Metodologi Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah hypothesis testing. Populasi dalam penelitian 

ini yaitu perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Adapun teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dimana kriteria tersebut 

di antaranya: (1) perusahaan indeks LQ45 non-bank yang terdaftar di BEI tahun 2011-

2013; (2) perusahaan masuk dalam kategori LQ45 non-bank secara berturut-turut selama 

2011-2013 (balanced panel); (3) perusahaan tidak keluar dari bursa (delisting) dan tidak 

melakukan merger dan akuisisi selama periode 2011-2013; (4) perusahaan melakukan 

publikasi laporan keuangan tahunan yang telah diaudit untuk periode 31 Desember 2011-

2013, dan data lainnya yang terkait dengan variabel dalam penelitian in; (5) laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

  Data sekunder yang digunakan diunduh dari website resmi BEI (www.idx.co.id), 

website Bank Indonesia (www.bi.go.id), website yahoo finance (www.finance.yahoo.com) 

dan juga website yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
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 Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi data panel. 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Eviews versi 7.  

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan purposive sampling, 

terdapat 15 perusahaan indeks LQ45 non-

bank yang masuk sebagai objek penelitian, 

sehingga total observasi pada penelitian ini 

adalah sebanyak 45 observasi. Nama 

perusahaan tersebut ditampilkan pada 

Tabel 4.1. 

Setelah data dikumpulkan, maka yang 

pertama kali dilihat adalah statistik 

deskriptifnya. Hal ini berguna untuk 

melihat sebaran data sampel, dimana 

dalam penelitian ini menggunakan nilai 

rata-rata (mean), nilai tengah (median), 

nilai maksimum, nilai minimum, dan 

standar deviasi. Statistik deskriptif 

masing-masing variabel yang digunakan 

dalam seluruh model penelitian dapat 

dilihat dalam Tabel 4.2 berikut.

Setelah itu, data dilakukan pengujian normalitas. Berdasarkan gambar 4.3 

disimpulkan bahwa residual pada model penelitian telah terdistribusi normal. 

Berdasarkan angka statistik 

yang dihasilkan, terlihat bahwa 

nilai Jarque-Bera sebesar 

0.270909 dengan nilai 

probabilitas 0.873319, 

sehingga mengindikasikan nilai 

residual telah terdistribusi 

normal karena nilai statistik 

dari Jarque-Bera ini kurang 

dari 2 dan nilai probabilitas dari statistik Jarque-Bera memiliki nilai lebih besar dari 5%, 

sehingga hipotesis nol dapat diterima yang berarti residual data terdistribusi normal. 
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Uji selanjutnya yaitu penentuan regresi 

data panel. Diperoleh nilai probabilitas statistik 

Chi-square 0.0000 atau kurang dari 0.05. Hasil 

tersebut menunjukan hipotesis nol Uji Chow 

pada model penelitian ditolak, sehingga 

selanjutnya dilakukan Uji Hausman. 

Berdasarkan hasil Uji Hausman, nilai 

probabilitas cross-section random 0,0000 atau 

kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukan 

hipotesis nol Uji Hausman pada model 

penelitian ditolak. Sehingga pendekatan yang 

digunakan untuk estimasi model regresi 

dengan data panel adalah fixed effect.  

Uji selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. 

Pada uji multikolinearitas yang dilakukan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

antar variabel independen. 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 
 EPS FCF MVA CVA B MVE 
       
       RETURN -0.047805  0.020676  0.162579 -0.065641 -0.236489  0.101363 

EPS  1.000000  0.283313  0.069325  0.006286 -0.173418  0.452694 
FCF  0.283313  1.000000  0.009452 -0.145240 -0.124180  0.167494 
MVA  0.069325  0.009452  1.000000  0.102262 -0.206660  0.371160 
CVA  0.006286 -0.145240  0.102262  1.000000  0.478564  0.146459 

B -0.173418 -0.124180 -0.206660  0.478564  1.000000  0.066713 
MVE  0.452694  0.167494  0.371160  0.146459  0.066713  1.000000 

           Sumber: Data Hasil Olahan Aplikasi Eviews (2014) 

Berdasarkan table di atas, tidak ditemukan korelasi antara variabel independen atau 

dengan kata lain, seluruh variabel independen bebas dari multikolinearitas, dimana nilai 

koefisien korelasi masing-masing memiliki nilai r lebih rendah dari 0.9. 

Pada Uji Autokorelasi untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel gangguan satu 

observasi dengan observasi lain 

menggunakan Breusch-Godfrey (LM Test).

Berdasarkan pada tabel 4.5, nilai 

probability Chi-square sebesar 0.2055, atau 

prob. ᵪ2 > 0.05, artinya Ho diterima, yaitu 

tidak terdapat autokorelasi pada model. 

Pada Uji heteroskedastisitas, dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terdapat varian dari variabel gangguan yang konstan atau tidak. 
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Berdasarkan hasil yang ditunjukkan 

pada table 4.6, disimpulkan model regresi 

penelitian terbebas dari heteroskedastisitas. 

Hal tersebut berdasarkan nilai Obs*R-

Squared 36.50410 dan nilai probabilitas chi 

square lebih besar dari ∝ = 5%, yaitu 

0.1047 sehingga hipotesis nol diterima atau 

dengan kata lain tidak ditemukan adanya 

heteroskedastisitas. 

Regresi penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab perumusan masalah yang 

telah dibentuk di awal penelitian, khususnya untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen penelitian. 

Berdasarkan hasil yang di tampilkan pada Tabel 

4.7 disimpulkan bahwa secara pasrsial FCF, MVA, 

dan CVA tidak memiliki pengaruh signifikan dengan 

arah positif terhadap return saham. Sementara EPS, 

Beta, dan MVE berpengaruh signifikan dengan arah 

masing-masing positif, negatif, dan positif terhadap 

return saham. Kesimpulan berdasarkan ketentuan 

pengambilan keputusan atas uji t, yaitu dengan 

membandingkan nilai probabilitas t dengan nilai 

maksimum α = 5%. Jika nilai probabilitas (p-value) 

< 0.05 maka Ho ditolak, dan sebaliknya. Variabel 

EPS memiliki p-value < 0,05 yaitu 0.0457 dan 

koefisien 0.017551 sehingga hipotesis 1 diterima, Earning Measures yang diproksikan 

oleh EPS memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori Jones (2010) yang menyatakan bahwa EPS sebagai salah satu proksi 

dari Earning Measures akan mempresentasikan harga saham dan return yang akan 

diterima investor dalam keputusannya berinvestasi melalui informasi laporan keuangan 

yang dipublikasikan, yaitu berupa earnings, karena EPS yang tinggi menunjukkan 

pengukuran tersebut memadai untuk menganalisis kinerja perusahaan dengan tingkat 

return yang tinggi. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Juwita (2013) yang 

menyatakan bahwa EPS memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham, dan 

didukung oleh penelitian oleh Hidayat (2012) yang menyatakan bahwa EPS memiliki 

pengaruh positif terhadap return saham. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan 

Pradhono dan Christiawan (2004) dan Rahmadi (2013), yang mengungkapkan EPS tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Kondisi perekonomian yang masih belum 

stabil pasca krisis finansial di kawasan Uni Eropa dan defisit anggaran AS, memegang 

andil besar pada melambatnya tren pemulihan ekonomi, yang pada akhirnya 

mempengaruhi kondisi perekonomian global dan kinerja bursa saham di seluruh dunia. 

Kondisi ini juga dapat membuat para investor menilai perusahaan yang layak dibeli 
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sahamnya adalah perusahaan yang dapat mempertahankan bahkan meningkatkan laba 

bersihnya.  

Variabel FCF sebagai proksi dari Cash Flow Measures memiliki nilai p-value 0.8854 

yang berada di atas tingkat siginifikansi (5%) dan koefisien yang positif 0.0000774. Hal 

ini menunjukkan bahwa FCF tidak berpengaruh signifikan dengan arah yang postif 

terhadap return saham, sehingga hipotesis 2 ditolak. Hasil dari penelitian ini bertentangan 

dengan teori Jones (2010) bahwa cash flow measures sebagai salah satu pengukuran 

kinerja keuangan dapat mempresentasikan harga saham dan return yang akan diterima 

melalui data saham (historis) dan informasi laporan keuangan yang dipublikasikan. Selain 

itu, hasil ini juga bertentangan dengan penelitian sebelumnya oleh Dermawan, Agustin 

dan Djeni (2013) yang menyatakan bahwa FCF berhubungan signifikan terhadap return 

saham. Di Indonesia, masalah FCF belum banyak mendapat perhatian karena perusahaan-

perusahaan tidak mengumumkan FCF secara eksplisit (secara umum di BEI). Berbeda 

dengan AS, dimana FCF cukup mendapat perhatian karena terdapat badan independen 

seperti Value Line Investment Survey yang mengumumkan secara berkala FCF yang 

dimiliki perusahaan. Selain itu, FCF tidak akan dipengaruhi oleh kebebasan menentukan 

pilihan metode akuntansi (Ali, 2002). 

Variabel MVA sebagai proksi dari Value Measures memiliki nilai p-value 0.2232 yang 

berada di atas tingkat siginifikansi (5%) dan koefisien yang positif 0.002868. Hal ini 

menunjukkan bahwa MVA tidak berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap 

return saham, sehingga hipotesis 3a ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Gayuh 

(2002) dan Beny & Mendari (2006), yang menyatakan MVA tidak mempengaruhi return 

saham, karena perubahan harga di pasar tidak sebanding dengan perubahan struktur 

ekuitas dari perusahaan, sehingga investor akan lebih memperhatikan profitabilitas 

perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas atau struktur modal perusahaan, karena 

profitabilitas akan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori Jones (2010) bahwa value measures sebagai 

salah satu pengukuran kinerja keuangan dapat mempresentasikan harga saham dan return 

yang akan diterima melalui data saham (historis) dan informasi laporan keuangan yang 

dipublikasikan. Selain itu, hasil penelitian oleh Kurniadi, Noer dan Hendro (2013) 

menyatakan bahwa MVA berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Variabel CVA sebagai proksi dari Value Measures memiliki nilai p-value 0.1108 yang 

berada di atas tingkat siginifikansi (5%) dan koefisien yang positif 0.007811. Hal ini 

menunjukkan CVA tidak berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap return 

saham, sehingga hipotesis 3b ditolak. Hal ini dikarenakan CVA belum banyak digunakan 

oleh investor BEI sebagai alat untuk menganalisis kinerja suatu perusahaan, dikarenakan 

perhitungannya yang lebih rumit dibandingkan alat pengukuran kinerja secara tradisional. 

Selain itu, pilihan pengkategorian beban dan perhitungan cost of capital (equity dan debt) 

yang dapat berbeda-beda (seperti model CAPM, dividend-growth, bond yield premium 

risk, dll) akan menghasilkan nilai CVA yang berbeda pula. Hasil penelitian ini 
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bertentangan dengan teori Jones (2010) bahwa value measures sebagai salah satu 

pengukuran kinerja keuangan dapat mempresentasikan harga saham dan return yang akan 

diterima melalui data saham (historis) dan informasi laporan keuangan yang 

dipublikasikan. Selain itu, hasil penelitian ini juga bertentangan dengan Napitupulu (2012) 

dan Erasmus (2008) yang menyatakan bahwa CVA berkorelasi dengan return saham dan 

berhubungan positif. 

  Pada variabel kontrol, tingkat risiko yang diproksikan dengan beta dan size yang 

diproksikan dengan MVE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham 

dengan  p-value masing-masing adalah 0.0003 dan 0.0039, namun pengaruh beta dan 

MVE tidak sesuai dengan ekspektasi. Variabel beta memiliki hubungan negatif dengan 

return saham dengan koefisien -0.022939. Artinya, setiap peningkatan beta saham 

perusahaan sebesar 1 satuan, akan menurunkan return saham perusahaan sebesar 

0.022939. Hasil ini sesuai dengan penelitian Napitupulu (2012) serta Fama dan French 

(1992), yang selain menemukan hubungan positif antara beta dan return saham, ternyata 

juga menemukan hubungan negatif. Kondisi ini dapat terjadi karena beragamnya 

karakteristik investor dalam rangka menghadapi risiko. Dalam hal ini, adanya 

kecenderungan investor yang risk averse, terutama pada perusahaan kategori LQ45 yang 

merupakan kelompok perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas dan kapitalisasi yang 

tinggi. Investor dengan karakteristik risk averse menginginkan tambahan return yang lebih 

besar dengan adanya kenaikan/tambahan risk yang dihadapi, sehingga lebih cenderung 

memilih investasi dengan risiko yang kecil dan lebih mengutamakan faktor keamanan 

dananya. Selain itu, risk averse terkandung makna dari apa yang disebut dengan 

“Deminishing Marginal Utility”, artinya setiap adanya suatu tambahan kemakmuran yang 

diberikan, jika terus-menerus ditambah maka pertambahan total utility-nya semakin 

menurun, dengan kata lain bahwa investor dengan deminshing marginal utility akan 

memperoleh lebih banyak kerugian dari setiap Rp yang hilang dibandingkan dengan 

keuntungan yang diperoleh dari setiap Rp tambahan yang diterima (Husnan & Pudjiastuti, 

2012). Sedangkan variabel MVE memiliki hubungan positif dengan koefisien sebesar 

0.026804. Hal ini disebabkan karena ukuran perusahaan yang besar berdasarkan nilai pasar 

dari ekuitas yang dimilikinya, cenderung mudah mempublikasikan laporan keuangan dan 

berada dalam posisi kinerja yang stabil, serta dapat memberikan prospek yang baik bagi 

investor. Ukuran perusahaan yang besar akan membuat harga saham perusahaan berada 

pada posisi kuat, sehingga membuat harga saham yang bersangkutan menguat di pasar 

modal. Semakin banyak investor yang berminat untuk membeli saham perusahaan yang 

berukuran besar maka harga saham akan naik dan return saham juga akan meningkat. Hal 

ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu (2012). 

  Koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R2) sebesar 0.417072 atau 42%. Hal 

ini menjelaskan variasi return saham yang merupakan variabel terikat pada penelitian ini 

dapat dijelaskan oleh model sebesar 42% dan sisanya, yaitu sebesar 58% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model. 
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5. Kesimpulan dan Saran 

 Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: (1) Earning Measures yang diproksikan oleh EPS berpengaruh positif 

signifikan terhadap return saham; (2) Cash Flow Measures yang diproksikan oleh FCF 

tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap return saham; (3) Value 

Measures yang diproksikan oleh MVA tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif 

terhadap return saham; (4) Value Measures yang diproksikan oleh CVA tidak berpengaruh 

signifikan dengan arah positif terhadap return saham. Selain itu, kedua variabel kontrol 

Beta dan MVE berpengaruh signifikan dengan arah masing-masing positif dan negative 

terhadap return saham. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, saran yang diajukan adalah:  

1) Bagi investor dan calon investor yang akan menanamkan sahamnya pada perusahaan-

perusahaan terkhusus kategori LQ45 sebaiknya dalam mempertimbangkan keputusan 

investasinya memperhatikan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Peneliti 

menyarankan agar investor dan pihak manajemen perusahaan lebih memperhatikan 

pengukuran kinerja yang merupakan variabel independen yang berpengaruh secara 

signifikan dalam kategori LQ45, yaitu Earning Measures yang diproksikan oleh 

variabel EPS. Selain itu, walaupun berdasarkan hasil penelitian Value Measures yang 

diproksikan oleh MVA dan CVA tidak berpengaruh terhadap return saham, namun 

pengukuran MVA dan CVA diharapkan dapat membantu para investor dalam menilai 

kinerja terutama kemampuan penciptaan nilai perusahaan bagi investor. Investor juga 

sebaiknya mempertimbangkan faktor lain di luar kebijakan perusahaan, seperti kondisi 

pasar yang terjadi serta faktor-faktor eksternal lainnya. 

2) Bagi pihak manajemen emiten, terutama pada kategori LQ45, dapat lebih 

berkonsentrasi meningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan laba, melalui 

pengukuran Earning per Share (EPS). 

3) Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan sampel perusahaan yang lebih 

besar agar bisa mewakili seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Selain itu, 

menambahkan variabel/proksi dari setiap jenis pengukuran kinerja keuangan agar 

dapat memastikan bahwa pengukuran kinerja keuangan tersebut, baik earning, cash 

flow ataupun value measures berpengaruh terhadap return saham yang berdasarkan 

Helfert (2002). Selain itu menambah variabel makro ekonomi seperti inflasi, suku 

bunga SBI, dan nilai tukar serta menambah rentang waktu penelitian yang lebih 

panjang sehingga nantinya diharapkan menghasilkan analisis yang lebih baik dan 

akurat terutama untuk mengetahui perubahan return saham perusahaan kategori LQ45. 
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