
31 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisis Data 

Data pooled dari perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI 2008-2017 

yang dapat dianalisis sebanyak 60, namun sebaran datannya tidak normal 

sehingga data yang outlinier dikeluarkan. Jumlah data outlinier sebanyak 2, 

sehingga data yang selanjutnya dapat dianalisis sebanyak 58 data pooled (Lihat 

hasil uji normalitas). 

4.1.1 Hasil Statistik Desktiptif 

Statistik deskriptif memperlihatkan gambaran dari masing-masing 

variabel penelitian dan hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Statistik Deskriptif 

 

 Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

RETURN 0,218 0,482 -0,843 1,679 

EVA 318.544,517 548.599,807 -42.043,970 2.484.434,334 

MVA 8.167.929,310 17.385.957,999 -3.676.396,000 72.017.356,000 

MS 0,158 0,196 0,006 0,656 

EPS 928,412 2.308,219 4,000 10.320,000 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

Return saham merupakan rasio tingkat keuntungan yang dinikmati 

pemodal atas investasi yang dilakukan. Semakin tinggi return saham berarti 

semakin tinggi tingkat keuntungan yang dinikmati oleh investor. Pada penelitian 

ini, return saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2008-

2017 antara -0,843 sampai 1,679, dengan return saham rata-rata sebesar 0,218. 
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Nilai return saham terendah diperoleh MERK pada tahun 2016 (-0,843) dan 

tertinggi KLBF pada tahun 2010 (1,679). 

EVA merupakan ukuran kinerja keuangan yang memperhitungkan 

kepentingan pemilik modal. Jika EVA > 0 maka telah ada tambahan nilai 

ekonomis ke dalam perusahaan (bisnis) tersebut. Jika EVA = 0, maka artinya 

adalah bahwa secara ekonomis perusahaan  impas, karena semua laba digunakan 

untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana, baik kreditur maupun 

pemegang saham.  Jika EVA < 0, maka tidak ada nilai tambah ke dalam 

perusahaan tersebut karena laba yang tersedia tidak bisa memenuhi harapan-

harapan penyandang dana terutama pemegang saham. Pada penelitian ini, nilai 

EVA pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2008-2017 antara Rp. 

-42.043,970 sampai Rp. 2.484.434,334 dengan nilai EVA rata-rata sebesar Rp. 

318.544,517. Nilai EVA terendah diperoleh MERK pada tahun 2015 (Rp. -

42.043,970) dan tertinggi KLBF pada tahun 2017 (Rp. 2.484.434,334).   

MVA merupakan perbedaan antara nilai pasar ekuitas suatu perusahaan 

dengan nilai buku seperti yang disajikan dalam neraca. Pada penelitian ini, nilai 

MVA pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2008-2017 antara –

Rp. -3.676.396,00 sampai Rp. 72.017.356,00 dengan nilai MVA rata-rata 

sebesar Rp. 8.167.929,310. Nilai MVA terendah KLBF pada tahun 2010 (Rp. -

3.676.396,00) dan tertinggi KLBF pada tahun 2017 (Rp. 72.017.356,00).  

Market Share merupakan pengaruh indikator pasar uang terhadap 

indikator pasar saham yang pada umumnya dilakukan tanpa melihat pada 

kondisi pasar saham tersebut. Semakin besar market share maka semakin luas 
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pasar penjualan suatu perusahaan. Pada penelitian ini, nilai market share pada 

perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2008-2017 antara 0,006 sampai 

0,656, dengan nilai market share rata-rata sebesar 0,158. Nilai market share 

terendah pada PYFA pada tahun 2013 dan 2016 (0,006) dan tertinggi KLBF 

pada tahun 2010 (0,656). 

EPS merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan per lembar saham pemilik. Semakin besar EPS maka semakin besar 

keuntungkan dari per lembar saham investor. Pada penelitian ini, nilai EPS pada 

perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2008-2017 antara Rp. 4,00 

sampai Rp. 10.320,00, dengan nilai EPS rata-rata sebesar Rp. 928,412. Nilai 

EPS terendah PYFA pada tahun 2008 (Rp. 4,00) dan tertinggi MERK pada 

tahun 2011 (Rp. 10.320,00) 

 

4.1.2 Hasil Asumsi Klasik 

4.1.2.1 Normalitas 

Uji normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, 

dimana model regresi memiliki distribusi data normal bilamana memiliki nilai p 

>0,05. Pada penelitian ini, data pooled dari perusahaan farmasi yang terdaftar di 

BEI 2008-2017 yang dapat dianalisis sebanyak 60 dan setelah dilakukan uji 

normalitas memberikan hasil distribusi data tidak normal (nilai Z K-S 0,370 dan 

nilai p=0,000 atau nilai p<0,05), sehingga data-data outlinier dihilangkan dan 

jumlahnya sebanyak 2 data.  
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Selanjutnya dilakukan uji normalitas kembali dengan menggunakan data 

sebanyak 58 dan diperoleh hasil data memiliki distribusi normal (nilai Z K-S = 

0,097 dan nilai p=0,200 atau nilai p>0,05). Hasil ini menunjukkan jika sampel 

benar-benar mencerminkan populasi. Mengacu pada hasil uji normalitas ini, 

maka analisis data selanjutnya didasarkan pada 58 data pooled (Lihat Tabel 4.2) 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas 

 

Unstandardized 

Residual 

N 58 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 
,43257453 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,097 

Positive ,097 

Negative -,043 

Test Statistic ,097 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

 

4.1.2.2 Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai Varians Inflation 

Factor (VIF), dimana model regresi yang bebas multikolinieritas bilamana 

masing-masing variabel independennya memiliki nilai VIF < 10. Hasil uji 

multikolonieritas pada model regresi ini memberikan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Uji Multikolinieritas 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

EVA ,340 2,940 

MVA ,535 1,869 

MS ,400 2,500 

EPS ,949 1,054 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa masing-masing variabel bebas 

(EVA, MVA, market share, dan EPS) memiliki nilai VIF < 10, yang berarti 

masing-masing variabel bebas tidak saling berkorelasi. Hal ini menunjukkan jika 

model regresi bebas multikolinieritas. 

 

4.1.2.3 Autokorelasi 

Uji autokorelasi menggunakan  Durbin-Watson, dimana suatu model 

regresi dinyatakan bebas autokorelasi bilamana nilai DW berada di antara du 

sampai 4-du {du < DW < 4-du}. Hasil uji autokorelasi pada model regresi ini 

memberikan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Uji Autokorelasi 

 

 

Model 

1 

Durbin-Watson 1,733 

a. Predictors: (Constant), EPS, MVA, MS, EVA 

b. Dependent Variable: RETURN 

Keterangan: du tabel (n=58 dan k = 4) = 1,726 dan 4-du = 2,274 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 
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Penelitian ini memiliki nilai DW hitung 1,733 dimana nilai DW tersebut 

berada di antara du sampai 4-du {1,726 < DW hitung (1,733) < 2,274}. Artinya 

tidaknya ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Hal ini menunjukkan jika 

model regresi bebas autokorelasi. 

 

4.1.2.4 Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser, dimana suatu model 

regresi dinyatakan bebas heteroskedastisitas bilamana masing-masing variabel 

independen memiliki nilai p>0,05. Hasil uji heteroskedastisitas pada model 

regresi ini memberikan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,370 ,048  7,640 ,000 

EVA -1,180E-7 ,000 -,246 -1,098 ,277 

MVA -1,774E-9 ,000 -,117 -,656 ,515 

MS ,281 ,277 ,210 1,014 ,315 

EPS -2,356E-5 ,000 -,207 -1,540 ,129 

a. Dependent Variable: abs_res 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa masing-masing variabel bebas 

(EVA, MVA, market share, dan EPS) memiliki nilai p>0,05, yang berarti 

variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Hal ini 

menunjukkan jika model regresi bebas heteroskedastisitas. 
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4.1.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda yang dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS versi 

23.00 for Windows. Uji hipotesis ditunjukkan dari output hasil uji t. Pada 

penelitian ini hipotesis penelitian diterima apabila ß≠0 dan p<0,05. Hasil uji t 

pada model regresi ini memberikan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Uji t 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

 

Keterangan 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) ,135 ,084  1,611 ,113  

EVA 2,833E-7 ,000 ,322 1,525 ,133 H1 ditolak 

MVA -1,464E-8 ,000 -,528 -3,134 ,003 H2 diterima 

MS ,685 ,479 ,278 1,430 ,159 H3 ditolak 

EPS 4,463E-6 ,000 ,021 ,169 ,867 H4 ditolak 

a. Dependent Variable: RETURN 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

Berdasarkan Tabel di atas, dapat disusun moderl regresi sebagai berikut: 

Y = 0, 135 + 2,833E-7X1 - 1,464E-8X2 + 0, 685X3 + 4,463E-6X4  

Keterangan : 

Y   :  Return 

X1   :  MVA 

X2   : EVA 

X3   : Market Share 

X4   : EPS 

 

Interpretasi hasil uji hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama diperoleh nilai beta = 2,833E-7 dan p = 0,133 (p>0,05), 

yang berarti EVA tidak berpengaruh terhadap return saham, sehingga 

hipotesis pertama ditolak. 
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2. Hipotesis kedua diperoleh nilai beta = -1,464E-8 dan p = 0,003 (p<0,05), 

yang berarti MVA berpengaruh negatif secara signifikan terhadap return 

saham, sehingga hipotesis kedua diterima. 

3. Hipotesis ketiga diperoleh nilai beta = 0,685 dan p = 0,159 (p>0,05), yang 

berarti market share tidak berpengaruh terhadap return saham, sehingga 

hipotesis ketiga ditolak. 

4. Hipotesis keempat diperoleh nilai beta = 4,463E-6 dan p = 0,867 (p>0,05), 

yang berarti EPS tidak berpengaruh terhadap return saham, sehingga 

hipotesis keempat ditolak. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh EVA terhadap Return Saham 

Hipotesis pertama ditolak karena nilai beta = 2,833E-7 dan p = 0,133 

(p>0,05). Hal tersebut menunjukkan EVA tidak berpengaruh terhadap return 

saham. Tinggi atau rendahnya EVA tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Nilai EVA pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2008-

2017 antara Rp. -42.043,970 sampai Rp. 2.484.434,334 dengan nilai EVA rata-

rata sebesar Rp. 318.544,517. Nilai EVA terendah diperoleh MERK pada tahun 

2015 (Rp. -42.043,970) dan tertinggi KLBF pada tahun 2017 (Rp. 

2.484.434,334). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat EVA yang memiliki nilai 

negatif (seperti TSPC 2008 Rp. -1.349,312; KAEF 2008 Rp. -30.261,271; PYFA 

2008 Rp. -1.554,322; MERK 2015 Rp. -42.043,970). Hal ini menunjukkan EVA 

tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan farmasi periode 2008-
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2017 karena perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menghasilkan laba yang 

minim, dan ketika laba tersebut jika dikurangi dengan beban ekuitas maka akan 

menyebabkan nilai EVA negatif, yang artinya perusahaan-perusahaan tersebut 

tidak memiliki nilai tambah atau laba yang tersedia tidak bisa memenuhi 

harapan-harapan penyandang dana, khususnya bagi pemegang saham. 

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pradhono & Christiawan (2004) bahwa 

EVA tidak berpengaruh terhadap return saham karena banyak perusahaan yang 

hanya mampu menghasilkan laba minim dan jika dikurangi oleh beban ekuitas 

yang ada akan menyebabkan tidak adanya nilai tambah perusahaan. 

EVA tidak berpengaruh terhadap return saham, hal ini disebabkan 

adanya faktor lain yang lebih dominan, seperti faktor sosial politik dan ekonomi 

Indonesia yang belum stabil. Faktor-faktor tersebut menyebabkan risiko bisnis di 

Indonesia tinggi sehingga investor mengalami ketidakpastian dalam menerima 

pendapatan dan pelaku pasar pun mengalami sulit mengambil keputusan 

investasi di sektor farmasi. Hal tersebut menyebabkan investor dan pelaku pasar 

kurang memperhatikan nilai tambah perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh 

EVA (Wulandani, 2017). 

Selain itu juga terdapat praktik window dressing terhadap laporan 

keuangan agar kinerja perusahaan tampak lebih baik. Praktik tersebut 

menyebabkan rendahnya kepercayaan investor karena menganggap informasi 

yang disajikan pada laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi riil 

perusahaan (Wulandani, 2017). Tidak adanya pengaruh EVA terhadap return 
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saham sesuai dengan pendapat Kusuma & Topowijono (2018) dan Wulandani & 

Priantinah (2017). 

 

4.2.2 Pengaruh MVA terhadap Return Saham 

Hipotesis kedua diterima nilai beta = -1,464E-8 dan p = 0,003 (p<0,05), 

yang berarti MVA berpengaruh negatif secara signifikan terhadap return saham. 

Semakin tinggi MVA maka semakin rendah return saham. Sebaliknya, semakin 

rendah MVA maka semakin tinggi return saham.  

Nilai MVA pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2008-

2017 antara Rp. -3.676.396,00 sampai Rp. 72.017.356,00 dengan nilai MVA 

rata-rata sebesar Rp. 8.167.929,310. Nilai MVA terendah KLBF pada tahun 

2010 (Rp. -3.676.396,00) dan tertinggi KLBF pada tahun 2017 (Rp. 

72.017.356,00). Nilai MVA yang negatif memperlihatkan bahwa nilai modal 

pemegang saham berkurang. Artinya, manajemen belum mampu memberikan 

keuntungan bagi investor, bahkan menyebabkan investor mengalami rugi.  

Pada penelitian ini MVA berpengaruh negatif terhadap return saham 

karena meski relatif banyak perusahaan farmasi yang tidak memiliki nilai 

tambah, namun pada dasarnya nilai MVA yang negatif ini dikarenakan jumlah 

saham yang beredar selama kurun 10 tahun relatif sama meskipun harga 

sahamnya relatif berfluktuatif yang cenderung meningkat. Artinya meski MVA 

seolah-olah bernilai negatif namun harga saham relatif meningkat sehingga 

inilah yang menyebabkan return saham tinggi. Jadi, meski MVA bernilai negatif, 

namun karena adanya peningkatkan harga saham maka investor tetap percaya 
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untuk membeli sahamnya karena nilai return saham tinggi. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan selama tahun 2008-2017 jumlah perusahaan yang memiliki 

nilai MVA<0 relatif banyak (16 perusahaan atau 27,59%) dimana jumlah 

perusahaan yang memiliki return saham<0 juga relatif banyak (21 perusahaan 

atau 36,21%). 

MVA berpengaruh negatif terhadap return saham yaitu kinerja saham 

tidak selau beriringan dengan fundamental perusahaan. Ketika MVA yang 

diperoleh perusahaan positif, dimana hal ini merupakan indikator fudamental 

perusahaan namun ternyata kinerja saham dibursa justru menurun (Hariani, 

2010). Selain itu, Djawahir (dalam Hariani, 2010) mengemukakan bahwa kinerja 

saham di BEI lebih dipengaruhi rumor atau faktor teknisi, sehingga investor 

dalam melakukan transaksi cenderung memperhatikan faktor non teknis. Alasan  

lainnya, perusahaan sering dengan sengaja melakukan corporate action, seperti 

membagikan saham bonus, stock split, dan right issue dengan tujuan 

meningkatkan kinerja saham di pasar modal sehingga return saham tidak dapat 

memcerminkan kondisi yang sebenarnya (Hariani, 2010). 

 

4.2.3 Pengaruh Market Share terhadap Return Saham 

Hipotesis ketiga ditolak karena nilai beta = 0,685 dan p = 0,159 (p>0,05), 

yang berarti market share tidak berpengaruh terhadap return saham. Tinggi atau 

rendahnya market share tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Nilai market share pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 

2008-2017 antara 0,006 sampai 0,656, dengan nilai market share rata-rata 
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sebesar 0,158. Nilai market share terendah pada PYFA pada tahun 2013 dan 

2016 (0,006) dan tertinggi KLBF pada tahun 2010 (0,656). Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI periode 2008-2017 memiliki 

rata-rata market share sebesar 15,8% dan termasuk cukup tinggi, bahkan 

beberapa perusahaan farmasi bahkan ada yang memiliki market share lebih dari 

50% (KLBF 2009-2017). 

Market share tidak berpengaruh terhadap return saham berarti market 

share tidak dijadikan dasar utama oleh investor dalam mengambil keputusan 

saham. Terdapat faktor lain yang lebih dominan yang mempengaruhi return 

saham. Hal ini mengacu pada pendapat Hariani (2010) bahwa kinerja saham di 

BEI lebih dipengaruhi rumor atau faktor teknisi, sehingga investor dalam 

melakukan transaksi cenderung memperhatikan faktor non teknis. Alasan  

lainnya, perusahaan sering dengan sengaja melakukan corporate action, seperti 

membagikan saham bonus, stock split, dan right issue dengan tujuan 

meningkatkan kinerja saham di pasar modal sehingga return saham tidak dapat 

memcerminkan kondisi yang sebenarnya (Hariani, 2010). 

 

4.2.4 Pengaruh EPS terhadap terhadap Return Saham 

Hipotesis keempat ditolak karena nilai beta = 4,463E-6 dan p = 0,867 

(p>0,05). Hal ini menunjukkan EPS tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Tinggi atau rendahnya nilai EPS tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Nilai EPS pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2008-

2017 antara Rp. 4,00 sampai Rp. 10.320,00, dengan nilai EPS rata-rata sebesar 
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Rp. 928,412. Nilai EPS terendah PYFA pada tahun 2008 (Rp. 4,00) dan tertinggi 

MERK pada tahun 2011 (Rp. 10.320,00). Hal ini memperlihatkan bahwa nilai 

EPS cenderung rendah sehingga wajar jika kemudian tidak menggunakannya 

sebagai pedoman dalam membeli saham. 

EPS tidak berpengaruh terhadap return saham menunjukkan terdapat 

faktor lain yang lebih dominan, seperti faktor pasar dan faktor makro, sehingga 

investor tidak menggunakan EPS sebagai patokan dalam membeli saham 

(Parmitasari & Hadriani, 2015). Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sugiarti, 

dkk (2011) bahwa keputusan investasi para investor banyak yang tidak 

didasarkan pada informasi laporan keuangan namun pada pergerakan harga 

saham. Hasil penelitian ini mendukung temuan Wulandani & Priantinah (2017) 

bahwa EPS tidak berpengaru terhadap return saham.   

 

 

 


