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ABSTRAK 

 
This study aims to determine the effect of Economic Value Added (EVA) Market Value Added 

(MVA) Return On Investment (ROI) on Stock Price. The population used in this study is LQ45 
Company listed in Indonesia Stock Exchange (BEI). The sample selection using purposive 
sampling method and sample from this research are 38 LQ45 Companies listed in Indonesia Stock 
Exchange period 2014-2016. The data used are secondary data in the form of annual report and 
obtained from the financial publication report of Indonesia Stock Exchange. The analysis technique 
used in this research is panel data and analysis multiple linear regression analysis with Eviews9 
program. The results of this study indicate that Economic Value Added (EVA) has negative and 
insignificant effect, Market Value Added (MVA) has positive and significant influence while Return 
On Investment (ROI) has negative and significant influence. 

 
Keywords: Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), Return On Investment 
(ROI), Stock Price. 

 
PENDAHULUAN 

 
Pasar modal saat ini memiliki peran yang penting bagi perekonomian suatu negara dalam 

menumbuhkan industri dan perdagangan suatu negara yang pada akhirnya mempengaruhi 
perekonomian. Kepentingannya telah diakui dengan baik dalam perspektif industri dan investor. 
Pasar modal di Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) berperan menyelenggarakan dan 
menyediakan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli dengan tujuan untuk 
memperdagangkan efek di antara mereka. Di BEI di perdagangkan beragam jenis efek/sekuritas di 
antaranya adalah saham. 

 
Saham menjadi salah satu objek investasi yang diminati oleh investor dalam perdagangan 

pasar modal. Keuntungan yang diperoleh dalam investasi saham tidak terlepas dari pergerakan 
harga saham itu sendiri. Pergerakan harga saham di pasar modal dipengaruhi oleh besarnya 
jumlah permintaan dan penawaran saham.  

 
Peningkatan permintaan saham maka akan terjadi peningkatan volume perdagangan dan 

frekuensi perdagangan,yang secara hukum ekonomi akan menyebabkan harga saham menjadi 
naik (Ang, 2005).Investor harus mampu untuk mengidentifikasi berbagai informasi untuk dapat 
memprediksi suatu trend, memperhitungkan risiko (risk) dan memperhitungkan pendapatan yang 
diharapkan (expected return) sehingga tidak mengalami kerugian dikemudian hari dan dapat 
memaksimalkan pendapatan.Investor dalam menginvestasikan sahamnya tentu  mengharapkan 
return yang semaksimal mungkin. Return merupakan hal yang terpenting dalam menentukan 
keputusan investasi. Memperhitungkan nilai dari  return sendiri tidak terlepas dari besarnya harga 
saham. Suatu saham yang diminati oleh banyak investor akan mengalami kenaikan harga dan 
sebaliknya apabila suatu saham memiliki peminat yang sedikit akan mengalami penurunan harga. 
Tinggi rendahnya harga saham mencerminkan nilai perusahaan di mata masyarakat. 
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Oleh karena itu apabila harga saham perusahaan tinggi berarti citra perusahaan tersebut baik 

dimata masyarakat karena investor mau untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham 
perusahaan. Sebaliknya, apabila citra perusahaan menurun maka investor cenderung untuk 
menjual sahamnya. Menurut teori ekspektasi rasional, ketika terdapat berita baik mengenai 
perusahaan maka nilai dan harga saham perusahaan akan sama- sama naik. Dan sebaliknya 
ketika terdapat berita buruk mengenai perusahaan maka nilai dan harga saham perusahaan akan 
turun. 

 
Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kinerja keuangan perusahaan. 

Dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan, analisis rasio keuangan merupakan metode 
analisis keuangan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 
penggunaan Indonesian Capital Market Directory, yang semakin luas sebagai dasar untuk melihat 
kinerja keuangan perusahaan-perusahaan yang tercatat di Pasar Modal Indonesia. Hasil analisis 
rasio keuangan ini dinyatakan dalam suatu rasio, yaitu suatu besaran yang merupakan 
perbandingan antara nilai suatu rekening tertentu dalam laporan keuangan dengan nilai rekening 
yang lainnya (Wahyu :2008). Usaha untuk melengkapi analisis rasio keuangan kemudian 
berkembang metode analisis modifikasi baru, dimana metode ini dalam mengukur kinerja dapat 
secara tepat memperhatikan sepenuhnya kepentingan dan harapan penyedia dana (kreditur dan 
pemegang saham). Metode yang dimaksud adalah model Economic Value Added atau EVA 
(konsep penilaian kinerja) dan Market Value Added atau MVA. 

 
Warsono (2003) menyatakan bahwa dalam penerapan analisis rasio keuangan hanya 

digunakan data nilai keuangan historisnya dan tanpa dipertimbangkan nilai pasar dari aset yang 
dimilikinya. Pengukuran kinerja yang mengabaikan biaya seluruh modal, tidak dapat 
mengungkapkan bagaimana perusahaan yang sukses telah menciptakan nilai bagi pemiliknya. Hal 
ini secara tidak langsung akan mengabaikan kepentingan investor yang telah menanggung resiko 
dengan menanamkan modalnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dikembangkan 
konsep Economic Value added (EVA) dan Market Value Added (MVA). EVA memberikan 
pengukuran yang lebih baik atas nilai tambah yang diberikan perusahaan kepada pemegang 
saham. MVA merupakan suatu metode yang mengukur kemampuan perusahaan  untuk 
meningkatkan dana para pemegang saham. MVA ini mempunyai tekanan yang sama dengan EVA 
yaitu pada kesejahteraan para pemegang saham perusahaan, tetapi difokuskan pada pengukuran 
pengaruh tindakan manajerial sejak pendirian perusahaan (Moeljadi : 2006). Secara umum, rasio 
keuangan diklasifikasikan menjadi  lima macam yaitu rasio likuiditas (liquidity ratio), rasio aktivitas 
(activity  ratio), rasio hutang (leverage ratio), rasio profitabilitas (profitability  ratio), dan rasio nilai 
pasar (Warson : 2003). Para pemegang saham dan calon pemegang saham dalam melakukan 
penilaian kinerja perusahaan umumnya menaruh perhatian utama pada tingkat keuntungan, baik 
sekarang maupun tingkat keuntungan di masa yang akan datang. 

 
Tingkat keuntungan ini diukur melalui rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, 
maupun modal sendiri. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba adalah dengan menggunakan rasio tingkat pengembalian investasi yaitu 
Return on Investment (ROI) (Sartono:2010).Dengan demikian di dalam penelitian ini variabel yang 
berhubungan dengan fluktuasi harga saham terdiri dari tiga faktor yaitu Economic Value Added 
(EVA) , Market Value Added (MVA) dan Return on Investment (ROI). 
 

Dalam penelitian ini peneliti penggunakan sampel pada perusahaan yang konsisten berada 
pada indeks LQ45 periode 2014-2016. Alasan peneliti memilih saham LQ45 sebagai objek 
penelitian karena saham  LQ45 merupakan saham- saham yang paling aktif diperdagangkan 
dalam bursa efek Indonesia dan merupakan saham-saham unggulan yang dipilih dari tiap-tiap 
sektor industri sehingga dapat lebih akurat dalam analisisnya secara runtut waktu (time series). 
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 Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas emiten-emiten tersebut juga mempertimbangkan 

kapitalisasi pasar. Hal ini dapat menambah kepercayaan para investor untuk menanamkan 
modalnya di suatu perusahaan sehingga dapat membuat harga saham suatu perusahaan ikut 
meningkat. 

 
Pergerakan harga saham pada Index LQ45 periode 2014 hingga 2016 bergerak cukup 

signifikan. Harga saham semula pada tahun 2014 berada pada kisaran harga Rp600.000 – Rp 
700.000. Pada tahun 2015 harga saham meningkat pesat ke kisaran harga Rp 900.000 – Rp 
1.000.000. Kemudian kembali menguat tipis pada tahun 2016 berada pada kisaran harga Rp 
800.000 – Rp 900.000 atau dengan kata lain harga saham naik dari posisi harga saham pada 
tahun 2014. Pergerakan harga saham yang cukup mencolok ini patut menjadi fokus utama bagi 
investor dalam menginvestasikan dananya di pasar saham. Hal ini karena harga saham menjadi 
patokan utama investor dalam mengambil keputusan untuk membeli saham pada harga rendah 
dan kemudian menjual saham pada saat harga saham berada dipuncak tertinggi dalam rangka 
memaksimalkan laba dari aktivitas investasinya di pasar saham. 

 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis mengalami ketertarikan untuk menyusun 

skripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA), MARKET 
VALUE ADDED (MVA) DAN RETURN ON INVESTMENT (ROI) TERHADAP HARGA SAHAM 
(Studi Pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 -2016 ). 

 
LANDASAN TEORI  
 

2.1 Tinjauan Pustaka 
2.1.1 Pasar Modal 

 
Menurut Tandelinin (2010) pada Undang-Undang OJK Pasar Modal No.8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 
umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan instrumen efek yang 
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Instrumen keuangan yang 
diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang, seperti saham, obligasi, 
waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti opsi, kontrak berjangka, dan 
lain-lain. 

 
Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan 

kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan 
karakteristik investasi yang dipilih (Darma : 2001). Pasar modal memberikan banyak manfaat, 
antara lain : 

 
a) Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (jangka  panjang)  bagi dunia usaha 

sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. 
b) Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. 
c) Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. 
d) Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik. 
e) Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses kontrol sosial. 
f) Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang dapat 

diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. 
g) Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka, pemanfaatan manajemen 

profesional, dan penciptaan iklim berusaha yang sehat. 
h) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek  yang baik. 
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2.1.2 Investasi 
 
Menurut Tendelinin (2010) Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan 

oleh seorang individu maupun kelompok pada suatu perusahaan yang biasanya memiliki jangka 
waktu yang lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. 

 
Menurut Jogiyanto (2010) investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di 

dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Sedangkan Fahmi (2012) 
menjelaskan, “Investasi dapat didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan dana guna memberikan 
keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan 
memberikan tambahan keuntungan (compounding).” Investasi merupakan  suatu penempatan 
dana dalam pengadaan suatu aktiva pada saat ini guna mendapatkan keuntungan yang lebih 
besar di masa depan. 

 
2.1.3 Laporan Keuangan  
 
Menurut Munawir (2004:2) Mengemukakan pengertian laporan keuangan sebagai berikut: 

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 
sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang 
berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.” 

 
Sedangkan menurut Kasmir (2013:7) pengertian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 

“Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat 
ini atau dalam suatu periode tertentu.” 

 
Pengertian diatas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan 

perhitungan laba rugi serta laporan perubahan posisi keuangan dimana neraca menunjukkan atau 
menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, 
sedangkan perhitungan (laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh 
perusahaan serta biaya-biaya yang terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan posisi 
keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan perubahan modal kerja, laporan arus kas dan 
laporan sumber dan penggunaan dana. 

 
2.1.4 Harga Saham  
 
Menurut Tandelilin (2010) harga saham merupakan cerminan dari ekspektasi investor 

terhadap faktor-faktor earning, aliran kas, dan tingkat return yang diisyaratkan investor, yang mana 
ketiga faktor tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi harga saham yaitu : 

 
a) Kondisi mikro dan makro ekonomi. 
b) Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (peluasan usaha), seperti membuka 

kantor cabang (branch officer), kantor cabang pembantu (sub branch office) baik yang dibuka 
di dalam maupun luar negeri. 

c) Pergantian direksi secara tiba-tiba. 
d) Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat 
e) tindak pidana dan kasusnya sudah masuk ke pengadilan. 
f) Kinerja perusahaan yang terus mengalami penururnan dalam setiap waktunya. 
g) Risiko sistematis, yaitu suatu bentuk risiko yang terjadi secara menyeluruh dan telah ikut 

menyebabkan perusahaan ikut terlibat. 
h) Efek dari psikolog pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal jual beli saham. 
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NOPAT = Laba (Rugi) Usaha + Beban Bunga 

WACC = {(D × rd)(1 – Tax) + (E ×re)} 

 
2.1.5 Ecconomic Value Added ( EVA )  
 
Menurut Eguene F. Brigham, dalam bukunya Manajemen Keuangan (2001) mengatakan 

bahwa EVA adalah cara untuk mengukur profitabilitas operasi yang sesungguhnya. 
Biaya modal hutang (beban bunga) dikurangkan ketika menghitung laba bersih, tetapi biaya ini 

tidak dikurangkan pada saat menghitung biaya modalekuatis. Oleh karena itu, secara ekonomis, 
laba bersih ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan laba “yang sesungguhnya”. Jadi, EVA 
menyelesaikan konvensional. 

Sedangkan menurut K. Reilly dan Keith C.B. Manajemen Keuangan (2001) menyatakan 
bahwa : “Economic value added (EVA) Is an internal management performance measure that 
campres net operation profit to total cost of capital. Indecates how profitabile campany projects are 
as sign of mangement porformance (nilai tambah ekonomis adalah manjemen internal yang 
menunjuk ukuran yang menbandingkan laba bersih setelah pajak dengan modal. Laba atau 
kemampuan perusahaan seperti yang diinginkan perusahaan)”. 

 

Dimana : 
                                                                             Total Hutang 
Tingkat Hutang (D) = x 100% 
                                                                   
                                                                    Total Hutang dan Ekuitas 
 
 
                                                                               Beban Bunga 
Cost of Debt (rd) =                                                                                               x 100% 
                                          
                                                                               Total Hutang 
 
                                                                               Total Ekuitas 
Tingkat Modal dan Ekuitas (E) = x 100% 
 
                                                                   Total Hutang dan Ekuitas 
 
 
                                                                   Laba Bersih setelah Pajak 
Cost of Equity (re) = x 100% 
 
                                                                              Total Ekuitas 
 
                                                                               Beban Pajak 
Tingkat Pajak (T) = x 100% 
 
                                                                   Laba Bersih sebelum Pajak 
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EVA = NOPAT – (WACC × Invested Capital) 

EVA = NOPAT • Capital Charges 

MVA = (Harga Saham × Jumlah Saham Beredar) - Total Ekuitas 

Laba Bersih Setelah Pajak 

                                                             x 100% 

 Total Aktiva 
ROI = 

 
2.1.6 Market Value Added (MVA) 
 
Menurut Brigham dan Houston (2006) MVA adalah market value (total nilai pasar) semua 

saham dan hutang perusahaan, yang berarti berapa jumlah nilai pasar yang diperoleh investor jika 
semua investasinya berupa saham dan obligasi dijual ke pasar finansial  dikurangi total modal 
yang diinvestasikan (berupa ekuitas, laba ditahan, hutang lewat pasar modal dan hutang terhadap 
bank). Jika MVA positif berati manajer berhasil menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, 
sebaliknya jika MVA negatif maka manajer gagal menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. 
Rumus menghitung MVA menurut Brigham dan Houston (2006) : 

 

 
2.1.7 Return On Investment (ROI) 
 
Menurut Sawir (2001), bahwa Return On Asset (ROA) sering disamakan sebagai Return On 

Investment (ROI) dengan pengertian bahwa ratio ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan 
mengelola aset secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan. 
Berdasarkan uraian tersebut maka Return On Investment (ROI) merupakan salah satu alat 
pengukur prestasi pusat investasi perusahaan dengan melihat tingkat profitabilitas perusahaan 
yang dihasilkan atas pengelolaan keseluruhan investasi yang telah ditanamkan. 

 
Perhitungan ROI menurut Sawir (2001) : 

 
2.2 Hipotesis  
 
2.2.1 Hubungan Economic Value Added (EVA) dengan Harga Saham 
 
Economic Value Added (EVA) merupakan indikator tentang adanya penciptaan nilai dari suatu 

investasi. Berbeda dengan pengukuran kinerja akuntansi lainnya,EVA mencoba mengukur nilai 
tambah yang dihasilkan suatu perusahaan dengan mengurangi beban biaya modal yang timbul 
sebagai akibat investasi yang dilakukan. Bila EVA semakin tinggi maka harga saham akan 
semakin tinggi ( Sunardi, 2010). 

 
Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut telah berhasil menciptakan kekayaan bagi 

pemegang sahamnya, sehingga nilai sahamnya menjadi ikut naik. EVA lebih besar dari nol berarti 
ada nilai tambah ekonomi terhadap perusahaan selama operasionalnya. Apabila EVA kurang dari 
nol maka kinerja operasional perusahaan tersebut gagal memenuhi harapan para investornya.  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Stewart & Co, EVA secara teoritis dan empiris 

terbukti memiliki korelasi yang erat dengan setiap perubahan dan penciptaan nilai perusahaan di 
pasar modal (Bergitta , 2014). 

 
Ho = Economic Value Added (EVA) tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 
Ha = Economic Value Added (EVA) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 
 
2.2.3 Hubungan Market Value Added (MVA) dengan Harga Saham  
 
Secara sederhana konsep MVA mengacu pada nilai total yang pasar berikan pada semua 

saham dan obligasi perusahaan dikurangi biaya modal yang di investasikan. MVA dapat dipahami 
sebagai premi yang diberikan pasar kepada sebuah perusahaan melalui perhitungan antara nilai 
pasar dikurangi nilai buku per lembar saham. MVA positif menunjukan bahwa saham tersebut di  
nilai oleh investor lebih besar daripada nilai buku per lembarnya. Perusahaan yang baik ditunjukan 
dngan nilai MVA lebih besar dari nol, sedangkan MVA kurang dari nol maka menunjukan 
berkurangnya nilai modal pemegang saham. MVA yang tinggi maka tingkat pengembalian saham 
juga tinggi sehingga menyebabkan harga saham ikut naik (Mariana , 2007) 

 
Ho = Market Value Added (MVA) berpengaruh tidak signifikan terhadap Harga Saham 
Ha = Market Value Added (MVA) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

 
2.2.4 Hubungan Return On Investment (ROI) dengan Harga Saham 
 
 Return On Investment (ROI) merupakan ukuran penting bagi setiap investor untuk 

menghitung seberapa besar laba yang akan di dapat atas investasi yang dilakukan. Dalam bidang 
keuangan, ROI digunakan untuk mengukur efisiensi keuangan investasi. ROI merupakan rasio 
antara laba sesudah pajak atau net income after tax terhadap total asset. 

 
ROI yang semakin tinggi akan meningkatkan daya tarik investor, sehingga harga saham relatif 

meningkat ( Puji, 2006 ). Dengan meningkatnya ROI maka akan meningkatkan daya tarik kepada 
investor untuk menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Maka dari itu ROI berpengaruh 
positif terhadap harga saham. 

 
Ho = Return On Investment (ROI) berpengaruh tidak signifikan terhadap Harga Saham 
Ha = Return On Investment (ROI) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

 
METODE PENELITIAN  
 

3.1 Objek Penelitian 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2016. Pembatasan ini dilakukan dengan pertimbangan tersediannya laporan 
keuangan tahunan yang lengkap dan telah di audit periode 2014 sampai dengan 2016 sehingga 
data yang diperlukan dalam penelitian ini tersedia. 
 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian  
 
Penelitian ini menggunakan variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). 

Variabel terikat merupakan variabel yang dijelaskan oleh variabel bebas, sedangkan variabel 
bebas merupakan variabel yang dapat memengaruhi variabel terikat. Dilihat dari data yang 
diperoleh, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena mengacu pada perhitungan 
yang berpa angka-angka dengan data sekunder dari laporan keuangan tahunan . 
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 Data di peroleh langsung dari Laporan Publikasi perusahaan  LQ45 yang terdapat di 

www.idx.com. Alat bantu olah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eviews7. Penelitian 
ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Jenis hubungan dalam penelitian ini 
adalah hubungan sebab akibat karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Variabel penelitian ini meliputi variabel dependen dan independen. 

 
3.3 Metode Pengambilan Sampel  

 
Menurut Sugiyono (2007) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini tidak semua populasi digunakan sebagai sampel. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode “purposive sampling”. 

 
Dijelaskan lebih rinci oleh Sugiyono (2007) teknik “purposive sampling” merupakan teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian adalah perusahaan 
yang tercatat di LQ45 periode 2014- 2016 dengan kriteria : 

 
a) Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa 
b) Efek Indonesia 
c) Perusahaan yang tercatat di dalam LQ45 periode 2014-2016. 
d) Data penelitian menggunakan periode tahun 2014-206 dengan waktu per tahun. 
e) Tersedia data secara lengkap. 
f) Laporan keuangan perusahaan menggunakan satuan rupiah. 

 
3.4 Operasional Variabel  
 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan pada bab satu, maka variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
 
1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 
 

i. Harga Saham (Y) 
 
 
2. Variabel Bebas (Independent Variable) 
 

i. Economic Value Added (X1) 
 
ii. Market Value Added (X2) 
 
iii. Return On Investmen (X3) 
 
 

3.5  Metode Analisis Data 
3.5.1 Analisis Regresi Berganda 

 
Menurut Gujarati analisis regresi berganda adalah model regresi dengan lebih dari satu 

variabel penjelas yang mempengaruhi variabel terikat (Gujarati : 2006). Model pada penelitian ini 
menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu software E-Views versi 7. 
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Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda karena terdapat satu variabel terikat dan 

lebih dari satu variabel bebas. Analisis regresi berganda  bertujuan untuk mengetahui kekuatan 
hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, analisis regresi berganda menunjukkan arah 
hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Adapun model regeresi dalam 
penelitian ini sebagai berikut : 

 
P = ɑ + β1 EVA + β2 MVA + β 3 ROI + e 

 
Keterangan : 
 

     P   = Harga Saham 
α  = Konstanta 
β 1,2,3 = Koefisien regresi 
EVA = Variabel independen 
MVA                                           = Variabel independen 
ROI                                            = Variabel independen 
e                                                = Error Term 
 
3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif 
 
Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), 

standar deviasi, maksimum dan minimum serta melihat nilai skewness dan kurtosis (Winarno : 
2011). Dilanjutkan Winarno (2011), pengertian masing – masing hitungan yang dilakukan dalam 
analisa statistik deskriptif : 

 
a) Mean adalah rata – rata data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan 

membaginya dengan cacah data. 
b) Median adalah nilai tengah atau rata – rata dua nilai tengah bila datanya genap. 
c) diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. 
d) Max atau Min adalah nilai paling besar dan nilai paling kecil dari data. 
e) Standar Deviasi adalah ukuran depresi atau penyebaran data. 
f) Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data disekitar mean. 
g) Kurtosis adalah ukuran ketinggian suatu distribusi. 
 

3.5.3 Permodelan Data Panel 
 
Menurut Winarno (2011) gabungan antara data seksi silang (cross section) dan data runtut 

waktu (time series) akan membentuk data panel atau data pool. Dalam analisis data panel 
menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 
perubahan struktural didalam regresi dengan menggunakan uji statistik F3 (Widarjono : 2009). Uji 
Hausman dilakukan untuk melihat ada tidaknya masalah simultanis didalam sebuah persamaan 
dengan melihat apakah variabel endogen berhubungan dengan variabel gangguan (Widarjono : 
2009). 
 

3.5.3.1 Uji Chow  
 
Menurut Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan atas 

hipotesis dalam uji Chow dapat  dilakukan melalui uji statistik F dan uji log likelihood ratio atau uji 
LR (Widarjono : 2009). Berikut hipotesis yang digunakan Widarjono (2009) dalam uji Chow : 

 
Ho = Menggunakan model Common Effect 

       Ha = Menggunakan model Fixed Effect 
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Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas cross section chi–square > 

0.05, maka penelitian ini akan menggunakan Common Effect Model. Ha diterima apabila nilai 
probabilitas cross section chi-square ≤ 0.05, maka penelitian akan menggunakan Fixed Effect 
Model dan dilanjutkan uji Hausman. 
 

3.5.3.2 Uji Hausman  
 
Menurut Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan 

struktural dalam pendekatan jenis apa model regresi  peneliti, yaitu diantara pendekatan fixed 
effect atau random effect. 

 
Berikut hipotesis yang digunakan oleh Widarjono dalam uji Hausman (2009) : 
 
Ho = Menggunakan model Random Effect 
Ha = menggunaka model Fixed Effect 
 
Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross section random > 

0.05 maka penelitian menggunakan Random Effect Model dan Ha diterima apabila nilai 
probabilitas pada cross section random <0.05 maka penelitian menggunakan Fixed Effect Model. 

 
3.5.4 Uji Asumsi Klasik 
 
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dapat 

melakukan estimasi terbaik BLUE (Best Linier Unbiased Estimate). Pengujian asumsi klasik yang 
digunakan dalam penelitian ini terdapat empat jenis uji yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heteroskedatisitas dan uji autokorelasi. 

 
3.5.4.1 Uji Normalitas 
  
Menurut Ghozali (2007) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing – masing 

variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan untuk melakukan pengujian – 
pengujian variabel lainnya dengan mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 
normal (Ghozali : 2007). 

 
Menurut Winarno (2011) pengujian normalitas pada Eviews dapat menggunakan dua cara 

yaitu, Uji Jarque-Bera (J-B) dan Histogram. Uji Jarque- Bera (J-B) adalah uji statistik untuk 
mengetahui apakah data berdistribusi  normal dengan melihat koefisien dan nilai probabilitasnya 
(Winarno : 2007). Berikut adalah hipotesis yang akan diuji Winarno (2011) : 

 
Ho = nilai ui berdistribusi normal 

       Ha=nilai ui tidak berdistribusi normal 
 

3.5.4.2 Uji Multikolinearitas  
 
Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pada model regresi yang baik seharusnya 
tidak terjadi korelasi antara variabel bebas (independen). Jika ditemukan adanya korelasi antara 
variabel bebas (independen), maka variabel tersebut dinyatakan tidak ortogonal. Variabel 
ortogonal adalah variabel dengan nilai korelasi antar sesama variabel bebas (independen) sama 
dengan nol (Ghazali : 2005). 
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Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel bebas (independen) 

(Gujarati : 2007). Indikator terjadinya multikolinearitas (Gujarati : 2007) : maka variabel tersebut 
dinyatakan tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel dengan nilai korelasi antar sesama 
variabel bebas (independen) sama dengan nol (Ghazali : 2005). 
 

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas  
 
Mulyono (2006) menyatakan heteroskedastisitas berarti varians error term tidak sama untuk 

setiap observasi (Mulyono : 2006). Dilanjutkan oleh Mulyono (2006) masalah heteroskedastisitas 
sering dijumpai dalam data cross section dibanding data time series, dan hal ini dapat terjadi baik 
pada regresi dua variabel maupun regresi majemuk. 

 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah adanya ketidaksamaan varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dalam dua 
pengamatan tetap maka disebut homoskedastisitas. Namun jika ditemukan perbedaan maka 
disebut heteroskedastisitas. Penelitian yang baik yaitu saat tidak terjadinya heteroskedastisitas 
(Ghazali : 2005). 

 
Terdapat beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Salah satu uji 

yang digunakan adalah Uji Park dengan melihat probabilitas koefisien masing-masing variabel 
independen. Hipotesis yang akan diuji yaitu : 

 
Ho= tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model  
Ha =terdapat masalah heteroskedastisitas didalam model 

 
3.5.4.4 Uji Autokorelasi  
 
Mulyono (2006) menyatakan autokorelasi berarti terjadi hubungan antara error tem pada satu 

observasi dengan error term pada observasi yang lain akibatnya variabel terikat pada satu 
observasi berhubungan dengan observasi yang lain (Mulyono : 2006).  

 
Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi 

lainnya, autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu karena berdasarkan 
sifatnya data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa sebelumnya (Winarno : 2011). 

 
Autokorelasi dapat diukur menggunakan Uji Durbin-Watson (D- W). Kriteria pengujian 

menggunakan aturan keputusan yang telah dijelaskan sebagai berikut. 
 

Tabel 3.1 Uji d Durbin-Watson: Aturan Keputusan 
 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada otokorelasi 
positif 

Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada otokorelasi 
positif 

Tak Ada Keputusan dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada otokorelasi 
negatif 

Tolak 4 – dL < d < 4 
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Tidak ada otokorelasi 
negatif 

Tak Ada Keputusan 4 – dU ≤ d ≤ 4 – 

Tidak ada otokorelasi 
positif 

Tolak dU < d < 4 – dU 

 
3.6 Tekhnik pengujian Hipotesis  
 
Ketepatan dalam fungsi regresi sampel menaksir nilai aktual dapat diukur melalui uji 

Goodness of Fit nya. Ghozali (2005 : 97) menyatakan, setelah memenuhi uji asumsi klasik 
dilakukan uji Goodness of Fit yang terdiri dari uji signifikansi simultan (uji - F) dan koefisien 
determinasi. 

 
3.6.1 Uji – F 
 
Uji – F Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukan 

dalam model secara bersama – sama terhadap variabel dependen (Gujarati : 2007). 
 
- Jika Probabilitas ≤ 0.05 maka Ho ditolak 
- Jika probabilitas > 0.05 maka Ho jangan ditolak 

 
3.6.2  Koefisien Determinasi 
 
Koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen pada  model. Nilai koefisien determinasi adalah 
antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil menunjukkan pengaruh  variabel  
independen  yang sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati angka satu berarti variabel 
independen memberikan hampir semua keterikatannya terhadap variabel dependen (Ghazali : 
2005). 

 
Menurut  Winarno   (2011),  nilai   adjusted   R2   dapat bernilai  negatif, walaupun yang 

dikehendaki harus bernilai positif. Diperjelas oleh Gujarati (2003) dan Winarno (2011) bahwa jika 
uji koefisien determinasi didapat hasilnya R2  adalah  negatif (-),  maka adjusted  R2  dianggap  0  
(nol). Sehingga dapat dikatakan apabila R2 sama dengan 1 (satu), maka adjusted R2 akan sama 
dengan 1 (satu) juga. Namun jika R2 sama dengan 0 (nol), maka adjusted R2 harus dicari 
menggunakan rumus (1-k) dengan asumsi k lebih besar dari 1, maka udjusted R2 sama dengan 
negatif (-). 

 
3.6.3 Uji – t (Uji Parsial) 
 
Ghazali (2005) menyatakan bahwa uji statsitsik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel indepeden secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
independen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama 
dengan nol. Sedangkan hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu variabel tidak sama dengan 
nol atau dapat dituliskan dalam persamaan : 
 

Ho : bi = 0 
Ha : bi ≠ 0 
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Ghazali (2005) mengartikan bahwa hipotesis nol berarti suatu variabel independen bukan 
merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan hipotesis 
alternatifnya (Ha) berarti variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 
dependen. 

 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
 

4.1 Analisis Statistik Deskriptif 
 
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil analisa deskriptif dari empat variabel 

penelitian. 
 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Data Panel 
 

 Y X1 X2 X3 

Mean 8.218695 25.87537 28.03269 7.510789 

Median 8.000000 26.11321 28.42876 5.705000 

Maximum 12.00000 30.23947 32.78886 34.93000 

Minimum 5.030438 21.05370 19.00988 -
5.670000 

Std. Dev. 1.439963 1.688475 2.184148 8.064169 

Skewness 0.151036 -0.138269 -1.009506 1.778186 

Kurtosis 2.583121 3.359959 5.108594 6.267999 

 
Sumber : Data diolah oleh penulis menggunakan eviews 9 (2018) 

 
Berdasarkan perhitungan yang telah tertulis pada tabel 4.4 maka dapat diketahui bahwa : 

 
1. Variabel Harga Saham sebagai variabel dependen dalam penelitian ini menunjukkan nilai 

rata-rata (mean) sebesar 8.218695 dengan nilai standar deviasi sebesar 1.439963. 
Berdasarkan lampiran II , harga saham terbesar dimiliki oleh H.M Sampoerna pada 
tahun 2014 sebesar Rp107.000 sedangkan harga saham terkecil dimiliki oleh Sri Rejeki 
Isman pada tahun 2014 sebesar Rp153. Standar deviasi pada variabel ini lebih kecil 
dibandingkan dengan nilai mean, artinya data didalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 
Skewness pada variabel ini sebesar 0.151036 yang berarti skewness positif menunjukkan 
bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang disisi kanan. Sementara kurtosis sebesar 
2.583121, karena kurang dari 3 maka distribusi datanya leptokurtic (lancip) terhadap 
normal. 

2. Variabel Economic Value Added (EVA) sebagai variabel independen dalam penelitian ini 
menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 25.87537 dengan nilai standar deviasi sebesar 
1.688475. Berdasarkan lampiran II, EVA terbesar dimiliki oleh Kalbe Farma pada tahun 
2015 sebesar 30,239 sedangkan EVA terkecil dimiliki oleh AKR CorporindoTbk pada tahun 2016 
sebesar 21,053. Standar deviasi pada variabel ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai 
mean, artinya data didalam variable ini terdistribusi dengan baik. Skewness pada variabel 
ini sebesar -0.138269 yang berarti skewness negatif menunjukkan bahwa distribusi 
datanya memiliki ekor panjang disisi kiri. Sementara nilai kurtosis sebesar 3.359959,  
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karena lebih dari 3 maka distribusi datanya leptokurtic dibanding dengan data berdistribusi 
normal. 

3. Variabel Market Value Added (MVA) sebagai variabel independen dalam penelitian ini 
menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 28.03269 dengan nilai standar deviasi sebesar 
2.184148. Berdasarkan lampiran II, MVA terbesar dimiliki oleh Telekomunikasi Indonesia 
pada tahun 2016 sebesar 32.788 sedangkan MVA terkecil dimiliki oleh Elnusa Tbk pada 
tahun 2016 sebesar 19.009. Standar deviasi pada variabel ini lebih kecil dibandingkan 
dengan nilai mean, artinya data didalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Skewness 
pada variabel ini sebesar -1.009506 yang berarti skewness.negatif menunjukkan bahwa 
distribusi datanya memiliki ekor panjang disisi kiri. Sementara n i l a i kurtosis sebesar 
5.108594, karena lebih dari 3 maka distribusi datanya leptokurticdibanding dengan data 
berdistribusi normal. 

4. Variabel Return On Investment (ROI) sebagai variabel independen dalam penelitian ini 
menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 7.510789 dengan nilai standar deviasi sebesar 
8.064169. Berdasarkan lampiran II, ROI terbesar dimiliki oleh Indofoof Sukses Makmur 
pada tahun 2014 sebesar 34.93, sedangkan ROI terkecil dimiliki oleh Summarecon Agung 
pada tahun 2016 sebesar -5.67. Skewness pada variabel ini sebesar 1.778186 yang berarti 
skewness positif menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang disisi kanan. 
Sementara itu nilai kurtosis sebesar 6.267999, karena lebih dari 3 maka distribusi datanya 
leptokurtic dibanding dengan data berdistribusi normal. 

 
4.2  Permodelan Data Panel 
 
4.2.1 Uji Chow 
 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan Fix Effect atau 

Common Effect. Berikut hasil Uji Chow dalam penelitian ini. 
 

Tabel 4.2 Hasil Uji Chow 
 

Effect Test Statictic d.f Probability 

Cross Section F 20.558565 (37,73) 0.0000 

Cross Section Chi-
Square 

277.632690 37 0.0000 

Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2018) 
 
Berdasarkan tabel 4.2 hasil Uji Chow menunjukan nilai probabilitas Cross Section Chi-Square 

adalah 0.0000. Nilai probabilitas ini lebih rendah dari kriteria pengujian yang memberikan batasan 
Chi-Square yaitu, sebesar 0.05. Hal  tersebut menyebabkan model fit bila menggunakan Fixed 
Effect Model. Kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan menggunakan model Fixed Effect yang 
selanjutnya akan diuji menggunakan Uji Hausman. 

 
4.2.2 Uji Hausman 
 
Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah estimasi regresi data panel menggunakan model 

Fixed Effect atau Random Effect. Hasil dari Uji Hausman dalam penelitian ini, dijabarkan dalam 
tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.3 Uji Hausman 
 

Test Summary Chi-Square 
Stat 

Chi-Square 
d.f 

Probability 

Cross-section 
random 

0.333536 3 0.9536 

Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2018) 
 

Tabel 4.3 menunjukan nilai probabilitas nilai probabilitas Cross-Section Random sebesar 
0.9536. Nilai probabilitas berada diatas kriteria batasan Cross- Section Random dalam penelitian 
ini yaitu 0.05. Sehingga model regresi data panel yang fit untuk digunakan dalam penelitian ini 
adalah model Random Effect. 
 

4.3 Uji Asumsi Klasik 
4.3.1 Uji Normalitas 
 
Uji normalitas ditujukan untuk melihat apakah residual yang diperoleh untuk penelitian ini 

memiliki distribusi normal atau tidak, karena residual data yang berditribusi normal merupakan 
salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi berganda. Hasil dari pengujian 
normalitas residual data berdasarkan model penelitian yang digunakan, menghasilkan grafik 
sebagai berikut. 

 
Gambar 4.1 Gambar Histogram Normalitas 
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Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2018) 
 

Gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa residual data telah terdistribusi secara normal, hal 
tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0.590782 yang berada diatas α = 0.05. 
Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa residual data telah terdistribusi normal yang 
berarti menerima Ho. Objek pengamatan sebanyak 38 perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2014-2016 . 

 
4.3.2 Uji Multikolinearitas 
 
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya variabel korelasi linear antar 

variabel independen. Salah satu syarat didalam uji asumsi klasik adalah bahwa tidak boleh 
ditemukannya data bermasalah multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas yang terdapat pada 
model penelitian dijabarkan dalam tabel berikut. 

 
 

 

Mean -2.88e-16 
Median -0.160238 
Maximum 3.775453 
Minimum -3.402849 
Std. Dev. 1.426065 
Skewness 
Kurtosis 

 

Jarque-Bera 
Probability 

0.131264 
2.609254 

 

1.052618 
0.590782 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 
 

 EVA MVA ROI 

EVA 1.000000 0.483053 -0.023273 

MVA 0.483053 1.000000 -0.059752 

ROI -0.023273 -0.059752 1.000000 

Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2018) 
 

Syarat untuk menguji multikolinearitas ini adalah dengan melihat adanya coefficient 
correlation. Apabila diatas 0.85 maka terdapat masalah multikolinearitas. Di dalam uji asumsi 
klasik, data yang diperoleh tidak boleh terkena unsur multikolinearitas. Cara untuk melihat masalah 
yang terdapat dalam multikolinearitas adalah dengan menggunakan correlation matrix yang 
terdapat pada tabel 4.5. 

Berdasarkan tabel 4.5 korelasi antar variabel dibawah 0.85, sehingga data yang diperoleh 
tidak terdapat unsur multikolinearitas. Pengaruh antar variabel EVA dengan MVA sebesar 
0.483053. Sedangkan pengaruh MVA dengan ROI sebesar -0.059752. 

 
4.3.3  Uji Heteroskedastisitas 

 
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadinya ketidaksamaan varians 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Penelitian ini menggunakan Uji Park. Hasil 
uji heterosledastisitas dinyatakan dalam tabel 4.5 berikut. 

 
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistik Probability Result 
EVA 0.185480 0.137144 1.352446 0.1790 Non Heteroskedastisitas 
MVA 0.152298 0.106181 1.434323 0.1543 Non Heteroskedastisitas 
ROI -0.023287 0.025188 -0.924521 0.3572 Non Heteroskedastisitas 
C -9.391632 3.374435 -2.783172 0.0063 - 

Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2018) 
 
Berdasarkan tabel 4.5 bahwa nilai probabilitas diatas 0.05, maka tidak ditemukan perbedaan 

atau ketidaksamaan antara variabel didalam model. 
 
4.3.4 Uji Autokorelasi 
 
Uji autokorelasi menunjukkan hubungan residual antara satu obsevasi dengan observasi 

residual lainnya. Berikut hasil uji autokorelasi. 
 

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi 
 

R-Squared 0.586124 

Adjusted R-square 0.361200 

Durbin Watson Statistic 2.268768 

Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2018 ) 
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Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin- Watson Statistic 

sebesar 2.268768. Berdasarkan tabel statistic d Durbin-Watson dStatistic nilai signifikansi dL dan 
dU pada tingkat signifikansi 0.05, nilai dL  dan dU untuk obsevasi (n) sebanyak 114 observasi dan 
variabel (k) sebanyak 3 variabel independen berada diantara dL 1,658 sampai dengan dU 1,730. 
Dalam penelitian ini menggunakan aturan keputusan tidak ada autokorelasi negatif dan positif 
dengan ketentuan dU < d < 4 - dU. Jika 4 dikurang 1,730 sama dengan 2.27 dan Durbin- Watson 
Statistic (d) adalah 2.268768, maka posisinya 1.730< 2.268768 <2.27. Artinya Durbin-Watson 
Statistic berada dalam batas yang disyaratkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho dari uji 
autokorelasi  diterima dan tidak terdapat masalah autokorelasi. 
 

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda 
 
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Sampel 

yang digunakan terdiri dari 44 perusaahaan LQ45 dengan total observasi sebanyak 132 selama 
tahun 2014-2016. Tetapi di dalam olah data terdapat outlier sebanyak 6 perusahaan LQ45. Jadi 
total sampel yang digunakan sebanyak 38 Perusahaan LQ45 dengan total observasi sebanyak 
114 selama tahun 2014-2016. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
Yit = ɑ + β1 Economic Value Addedit + β2 Market Value Addedit + β3 Return On Investmentit + e 

 
Analisis hasil dari model regresi penelitian menggunakan data yang dirangkum dalam tabel 

4.7 sebagai berikut : 
 

Tabel 4.7 Hasil Regresi Model Penelitian Random Effect Model 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistik Prob Result 

EVA -0.020543 0.054465 -0.377180 0.7068 Tidak Signifikan 

MVA 0.120146 0.043086 2.788524 0.0062 Signifikan 

ROI -0.008653 0.007940 -1.089860 0.0282 Signifikan 

C 5.447237 1.618364 3.365891 0.0011 - 

R-Squared 0.586124 

Adjusted Square 0.361200 

F-Statistic 3.455494 

Probability 0.018986 

 
Durbin-Watson Stat 

2.268768 

Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2018) 
 

Persamaan Linear Berganda diatas dijelaskan sebagai berikut : 
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a) Apabila variabel Economic Value Added (EVA) , Market Value Added (MVA) , Return On 

Investment (ROI) bernilai nol maka konstanta Harga Saham sebesar 5.447237 atau sebesar  
544,72 %. 

b) Nilai koefisien regresi untuk Economic Value Added (EVA) sebesar- 0.020543 menunjukkan 
bahwa jika EVA meningkat 1% , diasumsikan MVA dan ROI konstan maka Harga Saham akan 
mengalami penurunan sebesar - 2.054%. 

c) Nilai koefisien regresi untuk Market Value Added (MVA) sebesar 0.120146 menunjukkan 
bahwa jika MVA meningkat 1%, diasumsikan EVA dan ROI konstan maka Harga Saham akan 
mengalami peningkatan sebesar 12,01%. 

d) Nilai koefisien regresi untuk Return On Investment (ROI) sebesar - 0.008653 menunjukkan jika 
ROI meningkat 1%, diasumsikan EVA dan MVA konstan maka Harga Saham akan mengalami 
penurunan sebesar - 0.865%. 

 
4.5 Hasil Goodness of Fit 
 
4.5.1 Uji- F 
 
Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama semua variabel independen 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini, apabila nilai 
probabilitasnya berada di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau 
simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Berdasarkan 
Tabel 4.9 didapat nilai F-Statistic sebesar 3.455494 menunjukkan bahwa model yang digunakan 
sudah memenuhi persyaratan atau goodness of fit karena nilai F 3.455494 lebih besar dari alpha 
5%. Berarti model ini layak untuk digunakan. 
 

4.5.2 Koefisien Determinasi (R2) 
 
Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh model penelitian yang digunakan dapat menghubungkan variabel independen 
dengan variabel dependen dalam mengestimasi persamaan regresi. Berdasarkan tabel 4.9 nilai 
Adjusted R2 adalah sebesar 0.361200 atau 36,12%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel EVA, 
MVA dan ROI menjelaskan sebesar 58,61% pengaruh terhadap Harga Saham. Sisanya yaitu 
sebesar 63,88% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 
 

4.5.3 Uji – t (Uji Parsial) 
 
Uji parsial atau uji – t pada sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 

masing – masing variabel independen yaitu, Economic Value Added (EVA) , Market Value Added 
(MVA) dan Return On Investment (ROI) terhadap variabel dependen Harga Saham pada suatu 
model regresi sehingga dapat diambil kesimpulan atau rumusan masalah pada penelitian ini. 

 
Ho1 = Economic Value Added (EVA) tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 
Ha1 = Economic Value Added (EVA) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

 
Berdasarkan tabel 4.9, variabel EVA memiliki probabilitas sebesar 0.7068 ≥ 0.05, yang artinya 

Ha1 ditolak dan Ho1 diterima. Hasil menunjukkan bahwa EVA berpengaruh tidak signifikan 
terhadap Harga Saham. Nilai koefisien regresi EVA sebesar -0.020543 menunjukkan bahwa 
variabel EVA memiliki pengaruh negatif terhadap Harga Saham sebagai proksi profitabilitas 
perusahaan. Dapat disimpulkan EVA memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
Harga Saham. 
 

Ho2 = Market Value Added (MVA) berpengaruh tidak signifikan terhadap Harga Saham 
Ha2 = Market Value Added (MVA) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 
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Berdasarkan tabel 4.9, variabel MVA memiliki profitabilitas sebesar 0.0062 ≤ 0.05, yang 

artinya Ha2 diterima dan Ho2 ditolak. Hasil menunjukkan bahwa MVA berpengaruh signifikan 
terhadap Harga Saham sebagai proksi profitabilitas perusahaan. Nilai koefisien regresi MVA 
sebesar 0.120146 menunjukkan bahwa variabel MVA memiliki pengaruh positif terhadap Harga 
Saham sebagai proksi profitabilitas perusahaan. Dapat disimpulkan MVA memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap Harga Saham. 

 
Ho3 = Return On Investment (ROI) berpengaruh tidak signifikan terhadap Harga Saham 
Ha3 = Return On Investment (ROI) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 
 
Berdasarkan tabel 4.9, variabel ROI memiliki profitabilitas sebesar 0.0282 ≤ 0.05 yang artinya 

Ha3 diterima Ho3 ditolak. 
 
Hasil menunjukkan bahwa ROI berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Nilai koefisien 

regresi ROI sebesar -0.008653 bahwa variabel ROI memiliki pengaruh negatif terhadap Harga 
Saham sebagai proksi profitabilitas perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa ROI memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap Harga Saham. 

 
4.6 Implikasi Manajerial 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Economic Value Added 
(EVA), Market Value Added (MVA) dan Return On Investment (ROI) terhadap Harga Saham pada 
Peusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016, terdapat 
beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan untuk Perusahaan LQ45 Bursa Efek Indonesia 
serta dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. 

 
Hasil analisa penelitian ini menunjukkan bahwa satu dari tiga variabel independen 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Harga Saham, sedangkan dua variabel independen lainnya 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham. Variabel independen yang memiliki 
pengaruh tidak signifikan yaitu Economic Value Added (EVA), sedangkan variabel yang memiliki 
pengaruh signifikan adalah Market Value Added (MVA) dan Return On Investment (ROI). 

 
Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa yang berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap Harga Saham yaitu penciptaan nilai ekonomis yang diproksikan 
dengan Economic Value Added (EVA). Artinya penciptaan nilai ekonomis yang di sertai dengan 
biaya modal bukan merupakan variabel yang dapat mempengaruhi harga suatu saham. 

Variabel independen kedua memiliki pengaruh signifikan yaitu nilai pasar yang diproksikan 
dengan Market Value Added (MVA). 

 
Nilai MVA dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham. 

Hasil analisis tersebut mengindikasikan bahwa besarnya nilai premi saham di pasar yang didapat 
oleh Perusahaan LQ45 mempegaruhi harga saham yang dihasilkan.  
 

Nilai MVA lebih besar dari nol menunjukkan nilai modal pemegang saham perusahaan yang 
baik, sedangkan MVA kurang dari nol maka menunjukan berkurangnya nilai modal pemegang 
saham suatu perusahaan. MVA yang tinggi maka tingkat pengembalian saham juga tinggi 
sehingga menyebabkan harga saham ikut naik. 

 
Variabel independen ketiga memiliki pengaruh signifikan yaitu rasio return yang diproksikan 

dengan Return On Investment (ROI). Rasio ROI dalam penelitian ini memiliki pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap Harga Saham. 
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 Hal tersebut menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat pengembalian  atas jumlah 

aktiva yang digunakan dalam perusahaan LQ45 dapat dilihat dari besarnya rasio return yang 
dialami oleh Perusahaan LQ45 melalui nilai ROI. Jika laba perusahaan yang didapat tinggi maka 
tingkat pengembalian investasi (ROI) akan semakin tinggi, hal ini dapat menunjukan bahwa kinerja 
perusahaan semakin membaik sehingga keuntungan dan deviden yang diterima investor akan 
semakin meningkat. Hal tersebut akan menjadi daya tarik bagi calon investor untuk membeli 
saham atau menanamkan modalnya di perusahaan yang kemudian akan berdampak pada 
kenaikan harga saham pada perusahaan  tersebut. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN  

 
Kesimpulan  
 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pad bab sebelumnya, maka hasil 

penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 

1. Penciptaan Nilai diproksikan dengan Economic Value Added (EVA) perusahaan memiliki 
hubungan negatif dan pengaruh tidak signifikan terhadap Harga Saham. 

2. Penciptaan Nilai pasar yang diproksikan dengan Market Value Added (MVA) bank memiliki 
hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

3. Penciptaan Laba yang diproksikan dengan rasio Return On Investment (ROI) perusahaan 
memiliki hubungan negatif dan pengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

 
Saran 
 
Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, sehingga untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan memperhatikan hal-hal berikut yang menjadi saran untuk penelitian dimasa 
yang akan datang yaitu : 

 
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah tahun pengamatan serta perbanyak 

jumlah sampel yang digunakan, sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih baik 
tentang Harga Saham di Bursa Efek Indonesia. 

2. Penelitian selanjutnya dengan judul yang sejenis juga disarankan untuk meneliti faktor-
faktor lain yang berpengaruh terhadap Harga Saham, seperti: Rasio Profitabilitas (Return 
on Assets, Return on Equity, dan Net Profit Margin) dan Rasio 

3. Likuiditas. 
4. Bagi investor dan calon investor LQ45 (BEI) yang menjadi sampel dalam penelitian ini, 

sebaiknya memperhatikan nilai MVA sebagai acuan pengambilan keputusan, karena 
variabel tersebut terbukti dapat mempengaruhi Harga Saham secara signifikan. 
Peningkatan MVA terbukti dapat meningkatkan Harga Saham. 
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