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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pertumbuhan industri yang sangat pesat pada akhirnya membawa 

implikasi pada persaingan antar perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut. 

Dalam situasi demikian setiap perusahaan dituntut untuk dapat bertahan dan 

bahkan meningkatkan kinerjanya agar tetap berhasil dan bertahan dalam masa 

krisis maupun dalam persaingan yang semakin ketat. Pada dasarnya keberhasilan 

perusahaan diukur berdasarkan kemampuan finansialnya, penguasaan pasar dan 

kemampuan penyerapan tenaga kerja. Untuk mengetahui perkembangan 

perusahaan, maka keberhasilan perusahaan akan dievaluasi pada akhir periode. 

Standar yang digunakan dapat bersifat internal atau eksternal. Standar internal 

pada umumnya mengacu pada perbandingan kinerja perusahaan saat ini dengan 

periode-periode sebelumnya. Sedangkan standar eksternal mengacu pada 

perbandingan kinerja satu perusahaan dengan perusahaan lain dalam  industrinya 

(Suprapti & Nuraini, 2009).   

Salah satu indikator penting dalam persaingan industri adalah daya tarik 

bisnis. Indikator ini diukur melalui return saham, yang  merupakan tingkat 

pengembalian atas investasi yang dilakukan. Investor saham dan kreditur 

berkepentingan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

saat ini maupun laba masa yang akan datang. Semakin tinggi kemampuan ini 
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(menghasilkan laba saat ini dan yang akan datang) akan menarik pendatang baru 

untuk masuk dalam industri (Suprapti & Nuraini, 2009). 

Selanjutnya untuk melakukan analisis sahama (return saham) maka 

investor dapat menggunakan analisis kinerja keuangan. Analisis rasio keuangan 

dilakukan dengan membandingkan angka-angka yang tercantum di laporan 

keuangan perusahaan, baik laporan neraca maupun laba rugi. Meski demikian, 

analisis tersebut memiliki kelemahan karena mengabaikan adanya biaya modal, 

sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu perusahaan telah berhasil 

menciptakan nilai atau tidak (Kusuma & Topowijono, 2018). Oleh karena itu, 

Stern & Stewart, pendiri perusahaan konsultan Stern Stewart & Company di 

Amerika Serikat memperkenalkan metode baru yaitu Economic Value Added 

(EVA) dan Market Value Added (MVA) sebagai alat ukur kinerja keuangan 

untuk mengatasi kelemahan metode sebelumnya (rasio keuangan) (O’Byrne, et 

al., 1996). 

Economic Value Added (EVA) adalah suatu sistem manajemen keuangan 

untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan, yang menyatakan bahwa 

kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi biaya 

operasi (operating cost) dan biaya modal (cost of capital). Sedangkan Brigham 

& Houston (2015) mengemukakan bahwa EVA merupakan estimasi laba 

ekonomi usaha yang sebenarnya untuk tahun tertentu. EVA menunjukkan sisa 

laba setelah biaya modal. Perusahaan yang memiliki EVA tinggi cenderung 

dapat lebih menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, karena 

semakin tinggi EVA maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Oleh karena itu, 
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jika manajer berfokus pada EVA, hal ini akan dapat membantu memastikan 

bahwa manajer telah menjalankan operasi secara konsisten dengan tujuan untuk 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham. 

Market Value Added (MVA) adalah perbedaan antara nilai pasar dari 

perusahaan (hutang dan ekuitas) dengan total modal yang diinvestasikan dalam 

perusahaan. Nilai pasar adalah nilai perusahaan, yakni jumlah nilai pasar dari 

semua tuntutan modal terhadap perusahaan oleh pasar modal pada tanggal 

tertentu. Sedangkan modal yang diinvestasikan adalah jumlah modal yang 

disediakan penyedia dana pada tanggal yang sama. Sedangkan menurut Brigham 

& Houston (2015) MVA adalah perbedaan antara nilai pasar ekuitas suatu 

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

dihitung dengan mengalikan harga saham dengan jumlah saham yang beredar 

Investor. 

Market share merupakan pengaruh indikator pasar uang terhadap 

indikator pasar saham yang pada umumnya dilakukan tanpa melihat pada 

kondisi pasar saham tersebut. Market share ini juga indikator posisi perusahaan 

dalam suatu persaingan industri (Suprapti & Nuraini, 2009). Hidayat (2011) dan 

Suprapti & Nuraini (2009) mengungkapkan bahwa market share berpengaruh 

positif terhadap return saham. Semakin tinggi market share semakin 

bertambahnya penjualan dari sisi kuantitas yang  berimplikasi pada semakin 

besarnya keuntungan  perusahaan, dan pada akhirnya akan dapat  meningkatkan 

pendapatan per lembar sahamnya. 
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Earning Per Share (EPS) atau laba per lembar saham merupakan jumlah 

keuntungan yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Manajemen 

perusahaan, pemegang saham biasa maupun calon pemegang saham sangat 

tertarik pada EPS karena menggambarkan jumlah rupiah yang dapat diperoleh 

untuk setiap lembar saham biasa dan menggambarkan prospek laba di masa yang 

akan datang. Selain itu, EPS dapat dijadikan sebagai indikator tingkat nilai 

perusahaan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai keuntungan bagi para 

pemilik saham dalam perusahaan (Sinambela, 2013). Hidayat (2011) dan Hariani 

(2010) mengungkapkan EPS berpengaruh positif terhadap return. 

Terkait pengaruh EVA, MVA, market share dan EPS terhadap return 

saham, relatif cukup banyak yang mengkaji namun hasil yang ditemukan relatif 

tidak konsisten. (1) Hidayat (2011) mengungkapkan EVA berpengaruh positif 

terhadap return, sedangkan Hariani (2010) mengungkapkan pengaruh EVA 

terhadap return bersifat negatif. Sementara itu, Kusumo & Topowijoyo (2018) 

dan Wulandani & Priatinah (2017) mengungkapkan tidak adanya pengaruh EVA 

terhadap return; (2) Kusumo & Topowijoyo (2018) mengungkapkan MVA 

berpengaruh positif terhadap return, namun Wulandani & Priantinah (2017) 

mengungkapkan tidak adanya pengaruh MVA terhadap return; (3) Hidayat 

(2011) dan Suprapti & Nuraini (2009) mengungkapkan jika market share 

berpengaruh positif terhadap return; dan (4) Hidayat (2011) dan Hariani (2010) 

mengungkapkan EPS berpengaruh positif terhadap return, sedangkan Wulandani 

& Priantinah (2017) mengungkapkan tidak adanya pengaruh EPS terhadap 

return. (Tabel 1.1) 
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Tabel 1.1 

Research Gap 

 

No Hipotesis Hasil Penelitian 

Mendukung 

Hasil Penelitian Tidak 

Mendukung 

1 EVA berpengaruh 

positif terhadap return 

saham 

1. Hidayat (2011) 

2. Hariani (2010) 

1. Kusumo & 

Topowijoyo (2018) 

2. Wulandani & 

Priantinah (2017) 

2 MVA berpengaruh 

positif terhadap return 

saham 

1. Kusumo & 

Topowijoyo (2018) 

1. Wulandani & 

Priantinah (2017) 

3 Market Share 

berpengaruh positif 

terhadap return saham 

1. Hidayat (2011) 

2. Suprapti & Nuraini 

(2009) 

 

4 EPS berpengaruh 

positif terhadap return 

saham 

1. Hidayat (2011) 

2. Hariani (2010) 

1. Wulandani & 

Priantinah (2017) 

Sumber:  Kusumo & Topowijoyo (2018), Wulandani & Priantinah (2017), 

Suprapti & Nuraini (2009), Hidayat (2011), Hariani (2010) 

 

Secara khusus penelitian ini dilakukan pada perusahaan farmasi. Saat ini, 

perusahaan farmasi termasuk salah satu sektor yang terus mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan, yang salah satunya diindikasikan trend 

kenaikan harga saham (Tabel 1.2). 

Tabel 1.2 

Harga Saham Beberapa Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2008-2017 

 

NO 

NAMA 

PERUSAHAAN KODE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Darya Varia 

Laboratoria DVLA 960 1.530 1.170 1.150 1.690 2.200 1.690 1.300 1.755 1.950 

2 Kalbe Farma KLBF 400 1.300 3.250 3.400 1.060 1.250 1.830 1.320 1.515 1.475 

3 Kimia Farma KAEF 76 127 159 340 740 590 1.465 870 2.750 2.550 

4 

Merck 

Indonesia MERK 35.500 80.000 96.500 132.500 152.000 189.000 160.000 6.775 9.200 7.600 

5 Pyridam PYFA 50 110 127 176 177 147 135 112 200 190 

6 

Tempo Scan 

Pasific TSPC 400 730 1.710 2.550 3.725 3.250 2.865 1.750 1.970 1.395 

Sumber: ICDM 2009-2015 dan http://www.idx.co.id/ 
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Meski harga saham perusahaan farmasi mengalami trend kenaikan, 

namun nilai return saham bervariasi dari positif sampai negatif. Hal ini 

menunjukkan meski harga saham cenderung naik namun tidak secara otomatis 

return akan naik pula (Tabel 1.3). 

Tabel 1.3 

Return Saham Beberapa Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI  

Tahun 2008-2017 

 

NO 

NAMA 

PERUSAHAAN KODE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Darya Varia 

Laboratoria DVLA -0,372 0,641 -0,216 -0,017 0,500 0,315 -0,232 -0,222 0,351 0,116 

2 Kalbe Farma KLBF -0,683 2,313 1,500 0,075 -0,683 0,195 0,479 -0,279 0,148 -0,026 

3 Kimia Farma KAEF -0,744 0,671 26,835 1,138 1,194 -0,203 1,492 -0,406 2,161 -0,073 

4 

Merck 

Indonesia MERK -0,222 1,254 0,262 0,373 0,147 0,243 -0,119 -0,958 0,358 -0,174 

5 Pyridam PYFA -0,383 1,200 0,155 0,386 0,006 -0,169 -0,082 -0,170 0,786 -0,050 

6 

Tempo Scan 

Pasific TSPC -0,447 0,913 1,397 0,535 0,490 -0,128 -0,118 -0,389 0,126 -0,290 

Sumber: ICDM 2009-2015 dan http://www.idx.co.id/ 

Penelitian ini dikembangkan dari penelitian Hidayat (2011) dan 

Wulandani & Priantinah (2017). Perbedaan antara penelitian yang akan 

dilakukan dengan kedua penelitian tersebut antara lain jumlah variabel bebas 

dan subjek penelitian. Penelitian Hidayat (2011) menggunakan tiga variabel 

bebas (EVA, market share dan EPS) sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menambah satu variabel bebas yaitu MVA. Selain itu, penelitian Hidayat (2011) 

menggunakan subjek perusahaan consumer goods yang terdaftar di BEI periode 

2004-2007, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI periode 2008-2016.  

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Wulandani 

& Priantinah (2017) adalah jumlah variabel bebas yang digunakan oleh mereka 

adalah EPS, EVA dan MVA, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan 
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menambah satu variabel bebas berupa market share. Penelitian Wulandani & 

Priantinah (2017) menggunakan subjek berupa perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI 2011-2014, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI periode 2008-

2016. Secara khusus, penelitian ini menggunakan perusahaan farmasi dengan 

beberapa pertimbangan sebagai berikut industri farmasi merupakan salah satu 

fokus investasi Indonesia, bahkan untuk itu pemerintah memberikan insentif 

investasi untuk industri berupa fasilitas bea masuk atas importasi mesin produksi 

dan bahan baku, tax allowance facility, serta kemudahan DNI dan pelayanan 

investasi sektor farmasi (Siahaan & Arismunandar, 2018). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian adalah 

“PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA), MARKET VALUE 

ADDED (MVA), MARKET SHARE DAN EARNING PER SHARE (EPS) 

TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2008-2017”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan dalam rumusan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh EVA terhadap return saham pada perusahaan 

farmasi yang terdaftar di BEI 2008-2017? 

2. Apakah terdapat pengaruh MVA terhadap return saham pada perusahaan 

farmasi yang terdaftar di BEI 2008-2017? 
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3. Apakah terdapat pengaruh market share terhadap return saham pada 

perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI 2008-2017? 

4. Apakah terdapat pengaruh EPS terhadap return saham pada perusahaan 

farmasi yang terdaftar di BEI 2008-2017? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh EVA terhadap return saham 

pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI 2008-2017. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh MVA terhadap return saham 

pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI 2008-2017. 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh market share terhadap return 

saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI 2008-2017. 

4. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh EPS terhadap return saham 

pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI 2008-2017. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Bagi investor diharapkan memberikan informasi dan rekomendasi terkait 

pengaruh EVA, MVA, market share dan EPS terhadap return saham, 
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sehingga investor dapat memiliki alat prediksi yang akurat sebelum 

melakukan perilaku investasi. 

2. Bagi Emiten 

Bagi emiten diharapkan memerikan informasi dan rekomendasi untuk 

meningkatkan return saham terkait EVA, MVA, market share dan EPS. 

3. Bagi Akademis/ Perguruan Tinggi 

Bagi akademis atau perguruan tinggi diharapkan memperkaya bukti empiris 

mengenai pengaruh EVA, MVA, market share dan EPS terhadap return 

saham, sehingga Ilmu Manajemen Investasi semakin berkembang. Selain itu, 

hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi untuk penelitian di 

masa mendatang terkait temuan dan kelemahan penelitian. 


