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Abstract 

 
The investment necessary to look the firm are the value creation and create wealth for stockholders support 

with market valuation. One of the satisfaction the owner is capital the invested could be results value added 

and given wealth. The size of manage the firm results value added or not is market. If the market appreciate 

the firm more than value capital in the invesmentt, can be conclude that management can’t create value 

added. Some of the financial indicators were used in this research like are EVA, ROE, and EPS for influence 

or prediction to the firm performance external (MVA) in group LQ-45. There is done in order to create 

wealth for stockholders and stakeholders (workers, the government, customers, creditors, suppiers and the 

society in general). Prediction is do with classification to the MVA, high MVA and low MVA using analysis 

discriminant. From analysis discriminant result there are significant different between classification  high  

MVA and classification  low MVA the proof by high market value, low book value and more  outstanding 

shares whereas for classification low MVA is the reverse side and Wilk’s Lambda as soon as formed MVA 

namely EVA.Result accuracy prediction 90,5% above 50%, so high accuracy with the result that model or 

discriminan function this  research can be use and apply. Finally got difference characteristics each MVA, 

namely : market value of the firm, book value to the market’s value, average increase and decrease stock 

price and performance the firm by self. 
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PENDAHULUAN 

 

Dengan adanya penciptaan nilai 

dan terciptanya kesejahteraan bagi para 

pemegang saham serta penilaian pasar 

maka menjadi masalah terpenting yang 

dihadapi oleh perusahaan. Laporan 

keuangan yang menjelaskan nilai buku 

tidak menggambarkan kondisi keuangan 

yang sesungguhnya dari perusahaan, 

dengan demikian perkiraan nilai memiliki 

peranan yang penting dalam lingkungan 

perusahaan. Beberapa perbaikan 

keuangan sangat penting untuk menarik 

investor baru atau membuat keputusan 

berinvestasi yang harus 

mempertimbangkan nilai equity dengan 

baik. Ini merupakan hal yang utama bagi 

beberapa pengusaha dan perusahaan yang 

sering dibutuhkan untuk peningkatan 

pertumbuhan keuangan  dan menarik 

modal dari investor luar. 

Salah satu kepuasan pemilik 

perusahaan adalah apabila modal yang 

diinvestasikan mampu menghasilkan nilai 

tambah dan memberikan kesejahteraan. 

Ukuran pengelolaan perusahaan 

menghasilkan nilai tambah ataukah tidak 

adalah pasar. Jika pasar menghargai 

perusahaan itu melebihi nilai modal yang 

diinvestasikan, berarti manajemen 

mampu menciptakan nilai buat pemegang 

sahamnya. Sebaliknya, jika harga saham 

justru lebih rendah dari modal, dapat 

disimpulkan manajemen tak mampu 

menciptakan nilai tambah.  

Pengukuran nilai perlu dilakukan 

oleh manajer untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. Hal ini dilakukan agar 

terciptanya kesejahteraan bagi para 

stockholder dan stakeholders (pekerja, 

pemerintah, konsumen, suplier dan 

masyarakat umum) (Velez & Dean, 2001 

: 5) 
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Ukuran terhadap kinerja saham 

atau keberhasilan pilihan umumnya 

berdasarkan pada kriteria tujuan. 

Beberapa tahun yang lalu, kriteria utama 

yang digunakan dalam pengukuran 

kinerja keuangan adalah pendapatan per 

lembar saham (EPS) dan hasil 

pengembalian atas ekuitas (ROE). Saat 

ini, telah difokuskan pada nilai pasar dari 

kepemilikan saham perusahaan atau 

belum, pada kinerja perusahaan terhadap 

saham relatif berpengaruh pada saham 

perusahaan lain.  

Suatu pengukuran yang baru 

terhadap kinerja manajerial, economic 

value added (EVA), telah digunakan oleh 

banyak perusahaan untuk pemberian 

kompensasi bagi  para pelaksana dan 

maksimalisasi kesejahteraan pemegang 

saham. EVA adalah suatu cara untuk 

mengukur profitabilitas perusahaan yang 

sebenarnya. (Brigham & Ehrhardt, 2002 : 

21) 

Selain EVA digunakan juga 

Market Value Added (MVA) yang 

berfungsi sebagai pengukur kinerja 

keuangan, baik EVA maupun MVA telah 

diterapkan dan diterima secara luas 

sebagai penilaian kinerja keuangan 

organisasi. Pengukuran MVA menilai 

dampak tindakan manajer atas 

kemakmuran pemegang sahamnya sejak 

perusahaan tersebut berdiri, sementara 

EVA menilai ketidakefektifan manajer 

pada tahun tersebut (Brigham & 

Gapenski, 1999:112 -116).  

Berbeda dengan perhitungan 

EVA, dimana tim manajemen perusahaan 

bertugas mewakili para investor untuk 

mengelola dana serta bertindak 

sebagaimana halnya pemegang saham, 

yaitu memilih investasi yang 

memaksimumkan tingkat pengembalian 

serta meminimumkan  tingkat biaya 

modal (cost of capital), sehingga nilai 

perusahaan dapat dimaksimumkan. EVA 

merupakan pengukur kinerja keuangan 

perusahaan yang dapat menentukan 

apakah investasi yang telah dilakukan 

memberikan kontribusi yang positif bagi 

kemakmuran para pemodal (Gitman, 

2000:17-18). 

Semakin tinggi tingkat resiko 

investasi, maka semakin tinggi pula 

tingkat kompensasinya yang dituntut 

investor. Kondisi EVA positif 

mencerminkan tingkat kompensasi  yang 

lebih tinggi ketimbang tingkat biaya 

modal. Ini berarti, manajemen mampu 

meningkatkan kekayaan (create value) 

bagi perusahaan/pemegang saham. 

Sebaliknya, EVA negatif menyiratkan 

adanya penurunan nilai kekayaan 

(destroy value). Sehingga, manajemen 

dituntut mampu memilih investasi 

dengan tingkat kompensasi tinggi, tapi 

dengan tingkat resiko 

rendah.(Poeradisastra, 2002: 20) 

Namun secara umum ada 

beberapa pendekatan yang digunakan 

untuk mengukur kinerja keuangan 

diantaranya : Return on Equity (ROE), 

Return on Assets  (ROA), Residual 

Income (RI), Price Earning Ratio, dan 

Net Profit Margin (NPM). Pengukuran-

pengukuran tersebut menggunakan unsur 

perhitungan akuntansi tradisional yang 

menurut beberapa ahli keuangan 

dianggap banyak mengandung kelemahan 

karena mengabaikan adanya biaya modal 

(cost of capital), sehingga menyulitkan 

untuk mengetahui apakah perusahaan 

telah menciptakan suatu nilai tambah atau 

tidak. Pendekatan yang digunakan diatas 

secara teoritis berkorelasi positif dengan 

harga pasar saham perusahaan, yang pada 

akhirnya akan berkorelasi positif pula 

dengan nilai pasar perusahaan atau  

Market Value Added  (MVA) perusahaan. 

(Fernandez, 2001: 1-2) 

 



Juristek, Vol. 1, No. 1, Juli 2012, Hal.50-81 

 

52 
 

Berdasarkan latar belakang 

penelitian, maka dapat diidentifikasi 

masalah yang dihadapi, yaitu : 

1. Apakah ada perbedaan yang 

signifikan antara MVA klasifikasi 

tinggi dan MVA klasifikasi rendah 

yang tergolong dalam kelompok LQ-

45 periode 2006-2011.  

2. Variabel-variabel manakah diantara 

variabel-variabel bebas (EVA, ROE, 

EPS, NOPAT, WACC) yang 

mempengaruhi atau memprediksi 

MVA, baik untuk klasifikasi tinggi 

maupun rendah yang tergolong dalam 

kelompok LQ-45 periode 2006-2011.  
 

Maksud dari penelitian ini adalah 

untuk memperoleh data faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja 

eksternal perusahaan yang dilihat dari 

Market Value Added (MVA) pada 

kelompok LQ-45 selama 5 tahun per 

triwulan dari 2006-2011. Selanjutnya 

data tersebut dianalisis sehingga dapat 

menunjukkan bagaimana Economics 

Value Added (EVA), Return on Equity 

(ROE) dan Earning per Share (EPS) 

dapat mempengaruhi atau memprediksi 

pada MVA. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui perbedaan antara MVA 

klasifikasi tinggi dan MVA 

klasifikasi rendah yang tergolong 

dalam kelompok LQ-45 periode 

2006-2011.  

2. Meneliti variabel-variabel bebas 

(EVA, ROE, EPS) yang 

mempengaruhi atau memprediksi 

MVA, baik untuk klasifikasi tinggi 

maupun rendah, yang lebih relevan 

dalam menjelaskan kinerja 

perusahaan yang tergolong dalam 

kelompok LQ-45 periode 2006-2011. 

 

Penciptaan suatu nilai bagi para 

pemegang saham sesuai dengan konsep 

Market Value Added yaitu memaksimum 

kesejahteraan pemegang saham yang 

dilakukan dengan memaksimalkan selisih 

antara market value of equity dengan 

jumlah yang ditanamkan investor ke 

dalam perusahaan. Selisih tersebut 

dikenal dengan istilah market value 

added (MVA). MVA dipilih karena 

konsep ini merupakan ukuran kinerja 

perusahaan secara eksternal, jadi bukan 

dari nilai pasar perusahaan yang 

merupakan hasil kali antara jumlah harga 

saham yang beredar dengan harga 

pasarnya. Karena nilai pasar perusahaan 

memiliki kelemahan yaitu untuk 

perusahaan yang telah go public nilai 

pasarnya akan berubah ketika terjadi 

penjualan saham baru, padahal 

penambahan pasar dengan cara itu 

bukanlah merupakan usaha riil 

perusahaan, sehingga tidak dapat diakui 

sebagai prestasi kinerja keuangan 

perusahaan. 

ROA, ROE dan Net Profit Margin 

(NPM) merupakan sebagian ukuran 

profitabilitas perusahaan yang mengukur 

sejauhmana perusahaan mampu 

menghasilkan keuntungan melebihi biaya 

yang telah dikeluarkan. Ukuran 

profitabilitas dapat berperan dalam 

menentukan laba perusahaan dimasa yang 

akan datang, selain itu pertumbuhan laba 

suatu perusahaan berpengaruh terhadap 

nilai Earning per Share (EPS) yang akan 

dibagikan kepada investor oleh 

perusahaan, sehingga jika profitabilitas 

perusahaan meningkat, diprediksikan 

harga saham perusahaan juga akan 

meningkat. 

Dari hasil studi menyatakan 

bahwa EVA dan MVA mempunyai 

hubungan yang positif dan signifikan 

(Walbert, 1994), dan terhadap tingkat 

pengembalian bagi pemegang saham 

(O’Bryne, 1997). Begitu pula yang 

dilaporkan oleh pers terkenal yang juga 
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menjelaskan beberapa hubungan yang 

positif terhadap EVA (e.g., Davies, 1996; 

Tully, 1993, 1994, 1998, 1999; Walbert, 

1993). (Tortella & Brusco, 2001:7).  

Dapat diambil kesimpulan 

sementara bahwa indikator-indikator 

keuangan yang digunakan seperti EVA, 

ROE dan EPS diduga mempunyai 

pengaruh kuat terhadap perubahan MVA 

sebagai pengukur kinerja eksternal 

perusahaan, baik MVA tinggi maupun 

MVA rendah. 

EVA

ROE

EPS

MVA

TINGGI (1)

MVA

RENDAH (0)

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

  

Gambar 1 merupakan proses 

penilaian, yang memberikan gambaran 

lengkap bagaimana kinerja perusahaan 

diprediksi berdasarkan hubungan 

indikator-indikator keuangan (EVA, 

ROE, EPS) terhadap kinerja eksternal 

perusahaan (MVA) yang diklasifikasikan. 

Dengan adanya penilaian terhadap 

perusahaan yang menciptakan nilai dan 

menciptakan keuntungan serta 

pendapatan per lembar saham sehingga 

bisa diperoleh keterkaitan dalam usaha 

peningkatan kinerja perusahaan yang 

dilihat dari segi market value added 

(MVA). 

 Pengukuran kinerja suatu 

perusahaan yang bertujuan 

memakmurkan para pemegang saham 

dapat digunakan tiga metoda alternatif, 

yaitu (Koch & McDonald, 2000:169) : 

1. Analisis profitabilitas dari 

segmen/lini dari perusahaan. 

2. Economic Value Added 

3. Balance ScoreCard 

Dalam penelitian ini yang 

digunakan hanya pendekatan pertama dan 

kedua sedangkan yang ketiga tidak 

karena keterbatasan waktu dan hanya 

dibatasi pada indikator-indikator 

keuangan perusahaan (EVA, ROE dan 

EPS) karena yang paling berpengaruh 

terhadap investasi terhadap pendekatan 

riil. 

Berdasarkan identifikasi masalah, 

tujuan yang ingin dicapai serta kerangka 

pemikiran diatas maka hipotesis 

penelitian yang akan diuji, yaitu 

“indikator-indikator keuangan (EVA, 

ROE, EPS) perusahaan dapat 

menjelaskan secara signifikan terhadap 

kinerja eksternal perusahaan (MVA)”.  

  

LANDASAN TEORI 

 

Peranan Manajemen Keuangan 

Pengertian dari manajemen 

keuangan yang dikemukaan oleh 

Wachowicz & Horne (1995: 2) 

mengatakan bahwa : 

Financial management is 

concerned with the acquisition, 

financing, and management of 

assets with some overall goal in 

mind. Thus, the decision function 

of financial management can be 

broken down into three major 

areas : the investment, financing, 

and asset management decisions. 

 

dan Gitman (2000: 2) mengatakan 

bahwa : 
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Finance can be defined as the art 

and science of managing money. 

Virtually all individuals and 

organizations earn or rise money 

and spend or invest money. 

Finance is concerned with the 

process, institutions, markets, and 

instruments involved in the 

transfer of money among and 

between individuals, business, 

and governments. 

 

Selain itu, Helfert (2000: 1) 

mengatakan bahwa : 

Any business, large or small, can 

be described as a system of 

financial relationship and cash 

flows, which are activated by 

management decisions. This 

concept gained particular 

importance in 1990s, when 

creation of shareholder value 

emerge as a critical performance 

challenge and became the 

primary goal of modern 

management. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian 

diatas tentang manajemen keuangan, 

maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen keuangan merupakan seni 

dan ilmu dalam pengelolaan uang 

meliputi pengumpulan dana, pembiayaan 

dan pengalokasian modal pada suatu 

perusahaan, baik besar maupun kecil 

dengan tujuan menciptakan nilai bagi 

para pemegang saham atau meningkatkan 

kemakmuran pemiliknya. 

Dalam suatu bisnis yang 

bertujuan memaksimumkan kekayaan 

para pemiliknya, ditunjukkan dengan 

dinamika dan hubungan dari tiga 

keputusan manajemen dasar, yaitu : 

keputusan investasi, keputusan operasi 

dan keputusan pendanaan. (Helfert, 

2000:1) 

 Meskipun tujuan perusahaan 

sangat kompleks, sebuah studi yang 

dilakukan oleh Robert Lanzillotti 

menyatakan bahwa manajemen umumnya 

membahas mengenai : 

1. Profitabilitas jangka panjang 

2. Stabilitas 

Meskipun tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai ini tidak konsisten namun tetap 

diusahakan untuk meningkatkan 

keuntungan walaupun dengan tingkat 

resiko yang tinggi. Kurangnya stabilitas 

perlu diambil tindakan untuk 

mengkombinasikan antara keuntungan 

dan resiko agar tujuan perusahaan 

tercermin dengan akurat sesuai dengan 

tujuan manajemen perusahaan. Hal ini  

menjadi dilema karena manajemen 

berasumsi bahwa tujuan perusahaan 

adalah maksimalisasi kesejahteraan 

pemegang saham, atau alternatif lain, 

seperti maksimasi nilai pasar melalui 

saham biasa. Meskipun setiap orang 

pernah menghadiri pertemuan dan tidak 

menyukai perkiraan yang terlalu rendah 

terhadap kemampuan manajemen pada 

penetapan bunga, memaksimalkan 

keuangan baik bagi pemegang saham 

namun tidak sesuai dengan keinginan 

manajemen. Hal ini menjadi 

bertentangan, namun merupakan strategi 

yang optimal untuk memaksimalkan 

kesejahteraan manajemen. (Levi & 

Sarnat, 1994 : 8-9) 

 Manajemen keuangan merupakan 

kegiatan manajemen dana baik yang 

berkaitan dengan pengalokasian dana 

dalam berbagai bentuk investasi secara 

efektif maupun usaha pengumpulan dana 

untuk pembiayaan investasi atau 

pembelanjaan secara efisien. Meskipun 

fungsi seorang manajer keuangan untuk 

setiap organisasi belum tentu sama, 

namun pada prinsifnya fungsi utama 

seorang manajer keuangan meliputi : 

pengambilan keputusan investasi, 
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pengambilan keputusan pembelanjaan, 

dan kebijakan deviden (Sartono,2001:6). 

 

Metode Pengukuran Kinerja 

Perusahaan  

Untuk mengukur kinerja suatu 

perusahaan yang bertujuan 

memakmurkan para pemegang saham 

dapat digunakan tiga metoda pendekatan 

yang berbeda, yaitu (Koch & McDonald, 

2000:169) : 

1. Analisis profitabilitas dari 

segmen/lini dari perusahaan. 

2. Economic Value Added 

3. Balance ScoreCard 

 

Analisis Profitabilitas Perusahaan 

Analisis profitabilitabilitas 

merupakan indikator yang sangat penting 

diperhatikan untuk mengetahui 

sejauhmana investasi yang akan 

dilakukan investor  di suatu perusahaan 

mampu memberikan return yang sesuai 

dengan tingkat yang disyaratkan investor.  

Kemampulabaan (profitabilitas) 

merupakan hasil akhir bersih dari 

berbagai kebijakan keputussan 

manajemen. Rasio kemampulabaan akan 

memberikan jawaban akhir tentang 

efektivitas manajemen perusahaan, rasio 

ini memberi gambaran tentang tingkat 

efektivitas pengelolaan perusahaan. Rasio 

kemampulabaan yang umum digunakan 

adalah sebagai berikut (Sawir, 2001:17-

20) : 

 Marjin Laba Kotor (Gross Profit 

Margin) 

Sales

Sold Good ofCost  - Sales
 Margin Profit  Gross 

 

 

 

 

Marjin Laba Kotor = (Penjualan – 

Harga Pokok Penjualan)/Penjualan 

 Rasio ini mengukur efisiensi 

pengendalian harga pokok atau biaya 

produksinya, mengindikasikan 

kemampuan perusahaan untuk 

berproduksi secara efisien. Dalam 

mengevaluasi dapat dilihat marjin per 

unit produk, bila rendah maka perusahaan 

tersebut sensitif terhadap pesaingnya. 

 Marjin Laba Kotor (Gross Profit 

Margin) 

Sales

IncomeNet 
 Margin Profit Net   

 

Marjin Laba Bersih = Laba 

Bersih/Penjualan 

 Rasio ini mengukur laba bersih 

setelah pajak terhadap penjualan. 

 Daya Laba Dasar (Basic Earning 

Power) 

Assets Total

EBIT
 Power  Earning Basic   

 

Daya Laba Dasar = Laba Sebelum 

Bunga dan Pajak/Total Aktiva 

 Daya dasar laba mencoba 

mengukur efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan seluruh sumber dayanya, 

yang menunjukkan rentabilitas ekonomis 

perusahaan. 

 Tinggi rendahnya rentabilitas 

ekonomi tergantung dari : 

 Operating Profit Margin, yaitu 

perbandingan antara laba usaha dan 

penjualan. 

 

Sales

EBIT
 Margin Profit  Operating   

 

 Perputaran Aktiva (Assets 

Turnoveer), yaitu kecepatan 

berputarnya total asset dalam suatu 

periode tertentu. 

 

Assets Total

Sales
 Turnover  Assets Total   
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Rentabilitas Ekonomis dapat 

ditentukan dengan mengalikan operating 

profit margin dengan total assets 

turnover. 

 

 Hasil Pengembalian atas Total Aktiva 

atau ROA (Return on Assets): 

Assets Total

IncomeNet 
 ROA   

 

   ROA = Laba Bersih/Total Aktiva 

Untuk menghitung ROA, ada 

yang ingin menambahkan bunga setelah 

pajak dalam pembilang dari rasio 

tersebut. Teori ini didasarkan pada 

pendapat bahwa karena aktiva didanai 

oleh pemegang saham dan kreditor, maka 

rasio harus dapat memberikan ukuran 

produktivitas aktiva dalam memberikan 

pengembalian kepadda kedua penanam 

modal itu. 

Assets Total

Tax)-(1Interest   IncomeNet 
 ROA 


  

 

 

   ROA = (Laba Bersih + Bunga (1-

T))/Total Aktiva 

ROA sering disamakan dengan ROI 

(Return on Investment) 

 

 Hasil Pengembalian atas Ekuitas atau 

ROE (Return on Equity) atau return 

on net worth: 

Net Worth

IncomeNet 
  ROE   

 

   ROE = Laba Bersih/Ekuitas 

Rasio ini memperlihatkan sejauh 

manakah perusahaan mengelola modal 

sendiri (net worth) secara efektif, 

mengukur tingkat keuntungan dari 

investasi yang telah dilakukan pemilik 

modal sendiri atau pemegang saham 

perusahaan. ROE menunjukkan 

rentabilitas modal sendiri atau yang 

sering disebut sebagai rentabilitas usaha. 

 

Economics Value Added 

Economic value added (EVA) 

adalah konsep lama. Sejak abad 

kedelapanpuluh, ahli economi telah 

mengakui bahwa untuk peningkatan 

kesejahteraan sebuah perusahaan harus 

memiliki pendapatan yang lebih daripada 

biaya modal (WACC = merupakan rata-

rata biaya hutang dan biaya ekuitas) 

(Hamilton, 1977; Marshall, 1890, 

diungkapkan oleh Biddle dan Wallace, 

1997). Akhir-akhir ini, konsep ini telah 

dikomersialkan dengan label yang 

berbeda termasuk  residual income RI. 

EVA diperuntukkan untuk mengukur 

nilai tambah suatu perusahaan atau 

menghasilkan nilai suatu perusahaan 

dalam suatu perioda waktu. EVA diakui 

mampu menciptakan nilai terhadap 

sesuatu yang telah diukur dari pendapatan 

perusahaan yang telah di investasikan dan 

pendapatan dari para kreditor dan 

pemegang saham yang memberikan 

kontribusi terhadap seluruh investasi. 

(Velez & Dean, 2001 : 9) 

Beberapa pengertian EVA yang 

dikemukakan para ahli sebagai berikut : 

Menurut Anjan V. Thakar (2000 : 

9) bahwa : 

Economic Value (also called 

cconomic value added) = Revenue 

– Direct costs (including taxes) – 

opportunity cost of using capital 

= after – tax profit – opportunity 

cost of using capital. 

Sedangkan Glen Arnold dan Matt 

Davies (2000 : 23), mengatakan 

bahwa : 

Economic value added (EVA was 

trademarked by Stern Stewart and 

Co.) is a variant of economic 

profit, which is the modern term 

for residual income. Economics 
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profit for a period is the amount  

earned by business after 

deducting all operating expenses 

and a charge for the opportunity 

cost of capital employed. 

 

Selain itu Frank K. Reilly dan 

Keith C. Brown (2000 : 831), 

mengatakan bahwa : 

Economic value added (EVA) is 

an internal management 

performance measure that 

compares net operating profit to 

total cost of capital. Indicates 

how profitable company projects 

are as sign of management 

performance. 

Dan Paul A. Dierks (2000 : 217), 

mengatakan bahwa : 

Economic value added, or EVA, is 

measure of  financial 

performance that combines the 

familiar concept of residual 

income with  principles of modern 

corporate finance –specifically, 

that all capital has a cost and that 

earning  more that the cost of 

capital create value for 

shareholders. Companies 

consistenly generating high EVAs 

are top performers that are value 

highly by shareholders. 

Dari beberapa pengertian tentang 

EVA yang diungkapkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa EVA merupakan 

tujuan korporat untuk meningkatkan nilai 

(value) dari modal (capital) yang investor 

dan pemegang saham telah tanamkan 

dalam operasi usaha dan merupakan 

selisih dari laba operasi bersih setelah 

pajak (Net operating profit after 

tax/NOPAT) dikurangi dengan biaya 

modal (cost of capital), disamping itu 

pula EVA juga dapat digunakan sebagai 

indikator tentang adanya penambahan 

nilai dari suatu investasi. EVA yang 

positif menunjukkan bahwa manajemen 

perusahaan berhasil meningkatkan nilai 

perusahaan bagi pemilik perusahaan 

sesuai dengan tujuan manajemen 

keuangan memaksimumkan nilai 

perusahaan. 

Ada beberapa cara untuk 

mengukur EVA. Salah satunya yang 

terkenal dan telah dikemukakan dan 

dipopulerkan oleh Stern, Stewart & Co. 

Joel Stern dan Bennnett Stewart telah 

mengemukakan ide dalam pengukuran 

kinerja yang baik terhadap manajemen 

melalui nilai tambah ekonomi (EVA). Ide 

ini mengakui yang berarti NPV dalam 

suatu masalah yang eksplisit (melalui 

satu perhitungan yang kasar, sebab 

dimulainya dari gambaran akuntansi). 

Beberapa peneliti telah menemukan 

hubungan yang kuat antara EVA dan nilai 

saham. Logika ini masuk akal sebab 

pengukuran NPV yang benar 

meningkatkan nilai untuk suatu 

perusahaan yang menerima suatu pilihan 

yang diberikan  ketika NPV positif dan 

EVA mencoba mengukur hal yang sama 

seperti NPV lakukan. Sedangkan 

rumusan EVA yang umum digunakan, 

yaitu 

 

TA x  WACC- NOPATEVA   

Dimana : 

EVA  = nilai tambah ekonomi 

NOPAT = keuntungan bersih 

operasi setelah pajak 

WACC = biaya modal rata-rata 

tertimbang 

TA  = Total modal 

(Velez & Dean, 2001 : 10) 

 EVA dapat ditingkatkan dengan 

cara : 

 Memperoleh lebih banyak laba tanpa 

menggunakan lebih banyak modal. 

 Memperoleh pengembalian (return) 

yang lebih tinggi daripada biaya 

modal atas investasi baru. 
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Bila EVA > 0 , terjadi proses 

proses nilai tambah perusahaan, kinerja 

keuangan perusahaan baik. Bila EVA = 

0, menunjukkan posisi impas perusahaan. 

Bila EVA<0, berarti total biaya modal 

perusahaan lebih besar daripada  laba 

operasi setelah pajak yang diperolehnya, 

sehingga kinerja keuangan perusahaan 

tersebut tidak baik.  

Total biaya modal menunjukkan  

besarnya kompensasi atau pengembalian 

yang diminta investor atas modal yang 

diinvestasikan di perusahaan. Besarnya 

kompensasi tergantung pada tingkat 

risiko perusahaan yang bersangkutan, 

dengan asumsi bahwa investor 

penghindar risiko, semakin tinggi tingkat 

risiko semakin tinggi tingkat 

pengembalian yang diminta investor. 

(Sawir, 2001 : 48 – 49) 

 

Laba Operasi Bersih Sesudah Pajak 

(NOPAT) 

Laba operasi bersih sesudah pajak 

(NOPAT) merupakan salah satu indikator 

keuangan penting yang digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja manajer secara 

lebih baik. Sedangkan arti NOPAT itu 

sendiri yaitu sejumlah laba perusahaan 

yang akan dihasilkan jika perusahaan 

tersebut tidak memiliki utang dan tidak 

memiliki asset finansial.  

Sedangkan rumusan NOPAT 

yang umum digunakan, yaitu 

T)-EBIT(1NOPAT  

Dimana : 

NOPAT = laba operasi bersih 

sesudah pajak 

EBIT  = laba sebelum bunga dan 

pajak atau disebut juga dengan laba    

                            operasi bersih  (NOI). 

T  = tingkat pajak perusahaan 

(Sartono, 2001 : 100) 

 

 

 

Biaya Modal  

Biaya modal untuk investasi 

manapun, apakah dalam suatu proyek, 

sebuah divisi bisnis, atau suatu 

perusahaan keseluruhan, adalah tingkat 

dari pengembalian yang diharapkan oleh 

penyedia dana, jika modal itu 

diinvestasikan ditempat lainnya, dalam 

suatu proyek, aktiva, atau perusahaan 

dengan resiko yang sebanding. Dengan 

perkataan lain, biaya modal adalah suatu 

biaya kesempatan. 

Tanpa masuk ke dalam rincian 

teknis mengenai bagaimana menghitung 

biaya modal, sudah mempelajari dua hal 

yang penting  mengenai itu : 

 Biaya modal berdasarkan 

pengembalian yang diharapkan, 

bukan pada pengembalian historis. 

 Biaya modal adalah biaya kesempatan 

yang mencerminkan pengembalian 

yang diharapkan investor dari 

investasi lain dengan resiko yang 

serupa. 

Elemen resiko adalah penting 

untuk memahami biaya modal dan 

bagaimana menghitungnya. Semua 

investor adalah penghindar risiko, lebih 

menyukai risiko yang lebih kecil daripada 

lebih besar. Sudah tentu, ini tidak berarti 

bahwa investor tidak akan menanggung 

risiko. Itu hanya berarti bahwa mereka 

tidak menyukai risiko, dan mereka harus 

dibayar untuk itu. (David & O’Byrne, 

2001 : 148) 

Beberapa terminologi yang 

digunakan  dalam berbagai formula pada 

perhitungan biaya modal yaitu : 

E = nilai pasar saham biasa perusahaan 

yaitu sebesar harga per lembar   

saham dikalikan dengan jumlah 

saham yang beredar. 

D = nilai pasar utang perusahaan. 

V = total nilai perusahaan yang tidak 

lain adalah merupakan penjumlahan    
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nilai modal sendiri (E) dan nilai 

utang (D).  

EBIT = laba sebelum bunga dan pajak 

atau disebut juga dengan laba operasi  

 bersih  (NOI). 

kd = tingkat bunga utang perusahaan 

atau biaya utang. 

ke = biaya modal sendiri. 

ko = biaya modal rata-rata tertimbang 

T = tingkat pajak perusahaan 

 

e

d

k

T)D)(1k-(EBIT
E


  

 

Persamaan diatas tidak lain 

merupakan nilai modal sendiri dimana 

pembilangnya merupakan laba yang 

tersedia bagi pemegang saham biasa dan 

diasumsikan akan dibagikan seluruhnya 

dalam bentuk dividen. Sedangkan 

pembaginya tidak lain adalah biaya 

modal sendiri. Persamaan tersebut 

dipergunakan untuk mengevaluasi 

pengaruh penggunaan utang terhadap 

nilai saham dalam berbagai teori struktur 

modal. Persamaan tersebut dapat juga 

diubah menjadi :  

E

T)D)(1k-(EBIT
k d

e


  

 Persamaan tersebut akan 

dipergunakan untuk membahas pengaruh 

leverage atau penggunaan utang terhadap 

biaya modal sendiri. Selain kedua 

persamaan tersebut, dapat pula 

dikembangkan persamaan lain yaitu 

persamaan biaya modal rata-rata 

tertimbang atau weighted average cost of 

capital (ko). 

edo k
E)(D

E
T)(1k

E)(D

D
k





  

Persamaan tersebut akan 

dipergunakan untuk mengevaluasi 

bagaimana perubahan rasio utang akan 

mempengaruhi biaya modal rata-rata 

tertimbang. Dengan menggunakan ketiga 

persamaan tersebut, maka dapat dicari 

nilai perusahaan (V) yang merupakan 

penjumlahan antara nilai modal sendiri 

(E) dan nilai utang (D). 

 

edo k
E)(D

E
T)(1k

E)(D

D
k





  

 

edo k
V

E
T)(1k

V

D
k   

o

ed

k

(E)kT)(1(D)k
V


  

 Persamaan tersebut di atas 

kemudian disubstitusikan ke dalam 

persamaam terakhir, maka akan diperoleh 

persamaan : 

 

o

e

e

d
d

k

k
k

T)D)(1k-(EBIT
T)(1(D)k

V




  

 

o

dd

k

T)D(1k-T)-(EBIT(1T)(1(D)k
V


  

 

ok

T)EBIT(1
V


  

 

 Dari Persamaan di atas tampak 

bahwa nilai perusahaan (V) dapat 

diperoleh dengan membagi laba  setelah 

pajak, EBIT(1-T) dengan biaya modal 

rata-rata tertimbang (ko). persamaan ini 

juga merupakan kapitalisasi laba operasi 

setelah pajak yang tersedia bagi 

pemegang saham biasa dan pemilik 

utang. Selanjutnya persamaan 2.14 dapat 

juga dimodifikasi untuk memperoleh 

biaya modal rata-rata tertimbang menjadi 

: 

V

T)EBIT(1
ko


  

 

 (Sartono, 2001 : 226-228) 
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Konsep Earning per Share (EPS) 

Earning per share (EPS)  

merupakan konsep penting pertama yang 

perlu diperhatikan dalam analisis 

perusahaan. Seperti yang diungkapkan 

oleh : 

(Tandelilin, 2001 : 241), 

mengatakan bahwa : 

Informasi EPS suatu perusahaan 

menunjukkan besarnya laba bersih 

perusahaan yang siap dibagikan bagi 

semua pemegang saham perusahaan. 

Besarnya EPS suatu perusahaan bisa 

diketahui dari informasi laporan 

keuangan perusahaan. 

Menurut Gitman (2000: 145), 

mengatakan 

The earning per share represent the 

number of dollars earned on behalf of 

each outstanding share of common stock, 

not the amount of earnings actually 

distributed to shareholders 

goutstandinstock common  of shares ofNumber 

rsstockholdecommon for  available Earning 
  EPS

 

 laba per lembar saham = laba 

bersih setelah bunga dan pajak/ jumlah 

saham yang beredar. 

 Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa laba per lembar 

saham (EPS) memberikan informasi 

penting tentang laba yang diperoleh oleh 

suatu perusahaan dari laba bersih yang 

dibagi dengan jumlah saham yang 

beredar, namun tidak menunjukkan 

menunjukkan pendapatan secara 

keseluruhan bagai para pemegang saham. 

Pengukuran EPS perlu 

diperhatikan oleh para investor maupun 

calon investor yang merupakan indikator 

penting bagi kesuksesan perusahaan. 

Penggunaan EPS juga banyak digunakan 

dalam menentukan sasaran dan tujuan 

perusahaan sebagai bagian dari 

perencanaan strategis perusahaan 

(Helfert, 2000: 104). 

 Dalam penelitian ini data EPS 

diperoleh langsung dari summary report 

laporan keuangan di PT.Bursa Efek 

Jakarta. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa EPS cukup layak untuk 

dipertimbangkan para investor maupun 

calon investor untuk memegang suatu 

perusahaan tertentu, dan diharapkan 

fluktuasi EPS ini akan menaikkan harga 

saham, yang pada akhirnya akan 

menaikkan MVA perusahaan. 

 

Konsep Market Value Added (MVA) 

Tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimalkan kemakmuran pemegang 

saham. Selain memberi manfaat bagi 

pemegang saham, tujuan ini juga 

menjamin sumber daya perusahaan yang 

langka dialokasikan secara efisien dan 

memberi manfaat ekonomi.  

Beberapa Pengertian tentang 

MVA seperti diungkapkan sebagai 

berikut yaitu : 

(Sartono, 2001 : 103), 

mengatakan : 

Kemakmuran pemegang saham 

dimaksimalkan  dengan memaksimalkan 

kenaikan nilai pasar dari modal 

perusahaan diatas nilai modal yang 

disetor pemegang saham. Kenaikan ini 

disebut market value added. 

 

Timothy J. Galagher (2000: 96), 

mengatakan bahwa : 

Market Value Added is the market value 

of the firm, debt plus equity, minus the 

total amount of capital invested in the 

firm. 

Sedangkan Geoffrey Colvin 

(2000: 208), mengatakan bahwa : 

Market Value Added is difference 

between the total capital investors 

have put into a company and the 

money they can now take out. 

 



Hendra Jayusman : Analisis Prediksi Indikator-Indikator Keuangan............... 

 

61 
 

Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa MVA merupakan 

kenaikan nilai pasar suatu perusahaan 

yang dilakukan dengan memaksimalkan 

selisih antara market value of equity 

dengan jumlah yang ditanamkan  investor 

ke dalam perusahaan agar kemakmuran 

pemegang saham maksimal.  

Perhitungan MVA adalah sebagai 

berikut(Brigham & Gapenski, 1999 : 

113) : 

 rsshareholdeby  supplied capitalEquity 

 -Equity  of ValueMarket MVA 

 

 gOutstandin Shares x Value)Book  - ValueMarket (MVA   

Berdasarkan formula di atas, 

kekayaan atau kesejahteraan pemilik akan 

bertambah bila MVA bertambah. Stern 

Stewart & Co., dimana GBS adalah salah 

satu pendirinya, meyakini dan 

mempopulerkan MVA sebagai single 

measure yang paling pas untuk sukses 

tidaknya suatu perusahaan dalam 

menciptakan kekayaan bagi 

pemilik.(Ruky, 1999 : 346) 

 

Penelitian Sebelumnya 

Berdasarkan analisa literatur 

tentang EVA dapat diperoleh hasil yang 

bermacam-macam. Pada salah satu 

literatur jurnal pendidikan dan akademis, 

menunjukkan bahwa EVA meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham (Petit, 

2000; Stewart, 1991, 1994; Stern, Stewart 

dan Chew, 1995; lihat juga pada 

www.sterstewart.com). Pada penelitian 

ini ditemukan bahwa adanya hubungan 

yang positif dan signifikan antara EVA 

dan Market Value Added (Walbert, 

1994), dan return bagi pemegang saham 

(O’Byrne, 1997). Hal ini juga dapat 

perhatian dari pers terkenal terhadap 

hubungan positif EVA (e.g., Davies, 

1996; Tully, 1993, 1994, 1998, 1999; 

Walbert, 1993). (Tortella dan Brusco, 

2001 : 7) 

GBS III menguji sampel 476 

perusahaan industri pada pasar modal 

selama tahun 1984-1988 melalui analisa 

regresi dari setiap peruabahan MVA 

terhadap EVA serta ukuran umum kinerja 

perusahaan, seperti ROE, Dividend, Cash 

Flow, EPS dan lain-lain. Hasilnya 

menunjukkan bahwa EVA memiliki R2 

(r-determinan, menggambarkan korelasi 

antara variabel yang diregres) yang 

tertinggi, yaitu 0,44, sedangkan ROC, 

ROE, Growth in cash-flow dan bahkan 

Growth in Dividend lebih rendah dari 

angka itu. (Ruky, 1999 : 351) 

 

METODE 

 

Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini diambil dari 

kelompok perusahaan yang terdaftar 

dalam LQ-45 mulai tahun 2006-2011, 

yaitu sebanyak 13 perusahaan yang telah 

melakukan emisi dan terdaftar sebagai 

emitten secara kontinyu termasuk dalam 

LQ-45 selama 5 periode per triwulan dari 

tahun 2006-2011, setelah data terkumpul 

terlebih dahulu dilakukan pooling data, 

sehingga jumlah keseluruhan observasi 

sebanyak 260 observasi, namun setelah 

ditransformasi menjadi normal, maka 

data yang layak digunakan hanya 105 

data. 

 

Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang 

dipergunakan adalah penelitian 

verifikatif, yaitu penelitian yang 

melakukan pengujian untuk mencari 

kebenaran dari suatu hipotesis. 

Sedangkan metode yang dipergunakan 

adalah explanatory survey, yaitu suatu 

metode yang digunakan untuk 

menjelaskan hubungan kausal antar 

variabel melalui pengujian hipotesis. 

http://www.sterstewart.com/
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Hipotesis yang diuji pada penelitian ini 

adalah hipotesis  

 

Operasionalisasi Variabel 

Untuk mengetahui pengaruh dari 

variabel bebas (EVA, ROE, EPS) 

terhadap variabel terikat/tidak bebas yaitu 

MVA, yaitu variabel yang keberadaannya 

merupakan sesuatu yang dipengaruhi atau 

dihasilkan oleh variabel bebas, maka 

dilakukan pengukuran terhadap variabel-

variabel penelitian. Hal ini dikarenakan 

pada operasionalisasi variabel 

pengukuran variabel penelitian 

dijabarkan ke dalam indikator, ukuran 

dan skala pengukuran sesuai dengan 

variabel-varibel yang akan diukur.  

Berdasarkan hal tersebut, 

operasionalisasi variabel dalam penelitian 

ini, dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep variabel Indikator Skala 

EVA Ukuran keberhasilan manajemen 

perusahaan dalam meningkatkan nilai 

tambah bagi perusahaan. 

NOPAT, WACC, 

TA 

Rasio 

ROE Memperlihatkan sejauhmana 

perusahaan mengelola modal sendiri 

(net worth) secara efektif, serta 

mengukur tingkat keuntungann dari 

investasi yang telah dilakukan 

pemilik modal sendiri atau pemegang 

saham perusahaan. 

Net Income/Net 

Worth 

Rasio 

EPS Sejumlah earning yang diperoleh 

pada satu periode akuntansi untuk 

setiap lembar saham yang beredar. 

EAT dan Jumlah 

saham yang beredar 

Rasio 

MVA Merupakan perbedaan antara nilai 

pasar ekuitas perusahaan dengan 

jumlah modal yang telah 

diinvestasikan. 

Market Value,Book 

value, Outstanding 

shares 

Rasio 

 

Jenis dan Sumber Data 

Data-data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder  adalah data yang didapat 

dari pihak lain yang telah mengumpulkan 

terlebih dahulu. Data sekunder yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data 3 bulanan ringkasan laporan rugi 

laba dan neraca. 

2. Data 3 bulanan rasio solvabilitas dan 

laba bersih per lembar saham yang 

diolah. 

3. Data 3 bulanan Closing Price, Book 

Value, Outstanding Shares. 

 Data-data tersebut diperoleh dari 

Laporan 3 Bulanan ringkasan laporan 

keuangan yang diperoleh langsung dari 

PT. Bursa Efek Jakarta serta data ROE 

dan EPS yang  telah diolah, website 

Bursa Efek Jakarta. Data-data penelitian 

dikumpulkan dan dicatat dari sumber-

sumber data sekunder.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah  

purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel untuk tujuan tertentu 

saja. Penelitian yang dilakukan hanya 

terhadap 13 perusahaan yang termasuk 

dalam kelompok LQ-45, karena 

diasumsikan perusahan tersebut memiliki 
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nilai (value) dan belum pernah keluar dari 

kelompok LQ-45 selama 5 tahun. 

Kriteria Pemilihan untuk LQ-45 

- Masuk dalam ranking 60 terbesar dari 

total transaksi saham dipasar reguler 

dengan rata-rata nilai transaksi selama 

12 bulan terakhir. 

- Ranking berdasarkan kapitalisasi 

pasar dengan rata-rata kapitalisasi 

harian selama 12 bulan. 

- Telah tercatat di Bursa Efek Jakarta 

minimum 3 bulan. 

- Keadaan keuangan perusahaan dan 

prospek pertumbuhan frekuensi dan 

jumlah hari perdagangan transaksi 

pasar reguler. 

Review Indeks LQ-45 

- Bursa efek jakarta terus 

memantau perkembangan 

komponen saham yang termasuk 

dalam perhitungan indeks LQ-45. 

- Setiap 3 bulan sekali akan 

dilakukan review pergerakan 

ranking saham-saham yang 

digunakan dalam perhitungan 

indeks LQ-45. 

- Pergantian saham-saham akan 

dilakukan setiap 6 bulan sekali 

(setiap awal bulan Februari dan 

Agustus), dengan demikian saham 

yang terdapat dalam indeks LQ-

45 akan selalu berubah. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

Data-data penelitian dikumpulkan 

dan dicatat dari sumber-sumber data 

sekunder.  Data 3 bulanan dikumpulkan 

selama 5 tahun dari tahun 2006-2011. 

Sampel data tersebut dipergunakan untuk 

analisis diskriminan terhadap masing-

masing klasifikasi MVA. 

 Pengumpulan data dilakukan 

dengan studi kepustakaan, yaitu dengan 

mempelajari dan mengumpulkan data 

dari buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-

literatur, dan website yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

 

Perhitungan Economic Value Added 

Menurut Velez & Dean (2001 : 

10), EVA dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

TA x  WACC- NOPATEVA   

Sedangkan untuk melakukan perhitungan 

NOPAT dan WACC digunakan rumusan 

berikut ini : 

 

T)-EBIT(1NOPAT  

 

V

T)EBIT(1
ko


  

 

Perhitungan Return on Equity 

Hasil Pengembalian atas Ekuitas 

atau ROE (Return on Equity) atau return 

on net worth dapat dihitung dengan 

formula berikut : 

Net Worth

IncomeNet 
  ROE   

 

Perhitungan Earning per Share 

Menurut Gitman (2000: 145), laba 

per lembar saham atau EPS (Earning per 

Share) dapat dicari melalui formula 

berikut : 

goutstandinstock common  of shares ofNumber 

rsstockholdecommon for  available Earning 
  EPS

 

 

Perhitungan Market Value Added 

Market Value Added (MVA) 

dihitung setiap tahun dalam periode 

2006-2011, dan diperoleh melalui 

perhitungan selisih antara nilai pasar per 

lembar saham dengan nilai buku (book 

value) per lembar saham, kemudian 

dikalikan dengan jumlah saham yang 

beredar. Nilai pasar per lembar saham 

dicerminkan dengan harga penutupan 

saham (closing price) pada setiap akhir 



Juristek, Vol. 1, No. 1, Juli 2012, Hal.50-81 

 

64 
 

triwulan pada laporan keuangan 

perusahaan, atau dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

 gOutstandin Shares x Value)Book  - ValueMarket (MVA 

 

Seluruh informasi mengenai harga 

penutupan saham perusahaan, nilai buku 

per lembar saham, maupun jumlah saham 

yang beredar diperoleh melalui laporan 

keuangan setiap perusahaan yang 

diterbitkan oleh PT.Bursa Efek Jakarta. 

 

Aplikasi Teknik Statistik 

Untuk mencapai tujuan penelitian 

dan hipotesis yang telah dirumuskan pada 

Pendahuluan, peneliti menggunakan 

perangkat lunak SPSS 18 dan metode 

analisis statistik yang digunakan adalah 

diskriman dengan dua klasifikasi 

terhadap variabel dependen (MVA), 

dengan metode stepwise estimation, 

sehingga diharapkan akan menghasilkan 

model terbaik dari variabel-variabel 

bebas yang dapat mengestimasi variabel 

terikat. 

 

Teknik Pengklasifikasian MVA 

Seperti telah diungkapkan 

pendahuluan Identifikasi Masalah, bahwa 

pada penelitian ini penulis telah 

melakukan pengklasifikasian MVA, yaitu 

membagi dua golongan MVA menjadi 

MVA klasifikasi tinggi (kode 1) dan  

MVA klasifikasi rendah (kode 1). Tujuan 

pengklasifikasian adalah untuk meneliti 

apakah ada perbedaan yang signifikan 

antara MVA klasifikasi tinggi dan MVA 

klasifikasi rendah.  

Terbentuknya klasifikasi perusahaan 

MVA tinggi dan rendah diperoleh dari 

data yang digunakan dalam penelitian ini 

yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Nilai Tambah Pasar 

Market 

Value 

Book 

Value 

Shares 

Outstanding 
MVA (Rp) 

5,900  2,686  1,162,660,151  3,736,370,890,900.00 

8,000  1,382  1,162,622,877  7,694,655,894,662.65 

2,975  1,373  1,162,831,000  1,863,354,050,299.34 

1,425  1,373  1,162,831,000  60,966,000,299.34 

2,150  449  2,325,662,000  3,955,552,512,907.23 

1,000  1,313  2,325,662,000  -726,989,377,830.16 

375  1,261  2,325,662,000  2,061,234,152,143.82 

1,000  487  2,325,662,000  1,193,528,230,743.51 

825  475  2,325,662,000  812,863,375,377.93 

3,150  959  2,325,662,474  5,096,541,793,100.00 

2,475  1,061  2,449,837,668  3,464,443,242,610.22 

3,750  865  2,472,456,156  7,133,165,753,123.48 

3,625  701  2,484,100,055  7,262,707,699,375.00 

2,750  408  2,503,172,945  5,863,645,598,750.00 

2,320  527  2,504,264,237  4,490,882,643,415.33 

2,000  680  2,506,642,396  3,308,313,792,000.00 

1,400  444  2,511,701,662  2,400,077,326,800.00 

1,975  262  2,514,037,303  4,306,653,673,425.00 

1,925 1,132  2,524,336,668  2,003,031,085,900.00 

1950 1,013  2,538,179,783  2,378,085,242,058.82 

        Sumber : Data yang sudah diolah dari BEJ 
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Dari tabel diatas terlihat bahwa yang 

memiliki market value besar maka MVA 

juga akan besar, begitu pula sebaliknya. 

Sedangkan yang memiliki nilai buku 

besar akan memiliki MVA rendah. Untuk 

tinggi rendahnya nilai MVA dapat juga 

dilihat dari formulasi market value added 

pada persamaan di atas sehingga 

terbentuk : 

Perusahaan MVA tinggi 

- Memiliki nilai pasar (market value) 

lebih besar yang berati perusahaan 

tersebut dihargai lebih baik 

dipasarnya daripada nilai bukunya. 

- Memiliki nilai buku yang lebih 

rendah dari nilai pasarnya. 

- Memiliki jumlah saham yang beredar 

lebih banyak 

- Kinerja harga saham yang lebih baik 

dan aktif dalam transaksi sehingga 

adanya rata-rata kenaikan dari harga 

saham perusahaan yang ditawarkan 

dipasar.  

- Kinerja perusahaan yang lebih baik. 

Perusahaan MVA rendah 

- Memiliki nilai pasar (market value) 

lebih kecil sehingga perusahaan 

tersebut kurang dihargai dihargai 

dipasarnya. 

- Memiliki nilai buku yang lebih tinggi 

dari nilai pasarnya. 

- Memiliki jumlah saham yang beredar 

lebih sedikit . 

- Kinerja harga saham yang kurang 

baik dan kurang aktif dalam transaksi 

sehingga berakibat adanya penurunan 

dari harga saham perusahaan yang 

ditawarkan dipasar. 

- Kinerja perusahaan yang kurang baik. 

Adapun langkah-langkah 

pengklasifikasian MVA yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Dilakukan analisis deskriptif statistik 

terhadap MVA, sehingga diperoleh 

karakteristik data MVA, sehingga 

diperoleh nilai mean (rata-rata) MVA 

dari 260 observasi. 

2. Hasil analisis deskriptif diperoleh 

nilai mean (rata-rata) dari nilai ini 

dapat ditentukan bahwa nilai MVA 

dibawah nilai mean adalah MVA 

klasifikasi rendah diberi nilai 0, dan 

MVA diatas nilai mean adalah MVA 

klasifikasi tinggi diberi nilai 1. 

 

Analisis Diskriminan 

Analisis Diskriminan adalah 

teknik Multivariat yang termasuk 

Dependence Method, yakni adanya 

variabel Dependen dan Independen. 

Dengan demikian, ada variabel yang 

hasilnya tergantung dari data variabel 

independen. Ciri  khusus adalah data 

variabel dependen yang harus berupa data 

kategori, sedangkan data independen 

justru berupa data non kategori.  

Secara teknis, Analisis 

Diskriminan mirip dengan Analisis 

Regresi, hanya pada Analisis regresi 

(sederhana maupun berganda), variabel 

Dependen justru harus data rasio. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini 

sebelumnya harus dinormalisasi untuk 

memenuhi syarat diskriminan. 

a. Proses Diskriminan 

 Memisah variabel-variabel 

menjadi menjadi Variabel 

Dependen dan Variabel 

Independen. 

 Menentukan metode untuk 

membuat Fungsi Diskriminan. 

Pada prinsipnya ada dua metode 

dasar untuk itu, yakni : 

1. Simultaneous Estimation, di 

mana semua variabel 

dimasukkan secara bersama-

sama kemudian dilakukan 

proses Diskriminan. 

2. Step-wise Estimation, 

dimana variabel dimasukkan 

satu per satu ke dalam 
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model diskrimanan. Pada 

proses ini, tentu ada variabel 

yang tetap ada pada model, 

dan ada kemungkinan satu 

atau lebih variabel 

independen yang dibuang 

dari model. 

 Menguji signifikansi dari Fungsi 

Diskriminan yang telah terbentuk, 

dengan menggunakan Wilk’s 

Lambda, F test dan lainnya. 

 Menguji ketepatan klasifikasi dari 

fungsi diskriminan, termasuk 

mengetahui ketepatan klasifikasi 

secara individual dengan 

Casewise Diagnostics. 

 Melakukan interpretasi terhadap 

Fungsi diskriminan. 

 Melakukan uji validasi Fungsi 

Diskriminan. 

 

b. Jumlah sampel yang seharusnya pada 

Analisis Diskriminan. 

 Secara pasti tidak ada jumlah 

sampel yang ideal pada Analisis 

Diskriminan. Pedoman yang 

bersifat umum menyatakan untuk 

setiap variabel independen 

sebaiknya ada 5-20 data (sampel). 

 Selain itu, pada analisis 

diskriminan sebaiknya digunakan 

dua jenis sampel, yakni analysis 

sample yang digunakan untuk 

membuat Fungsi Diskriminan , 

serta holdout sample (split 

sample) yang digunakan untuk 

menguji hasil diskriminan. 

 

c. Asumsi penting yang harus dipenuhi 

agar model diskriminan bisa 

digunakan adalah : 

 Multivariate Normality, atau 

variabel independen seharusnya 

berdistribusi normal. Jika data 

tidak berdistribusi normal, hal ini 

akan menyebabkan masalah pada 

ketepatan fungsi (model) 

diskriminan. 

 Matriks kovarians dari semua 

variabel independen seharusnya 

sama (equal). 

 Tidak ada korelasi antar variabel 

independen. Jika dua variabel 

independen mempunyai korelasi 

yang kuat, maka dikatakan terjadi 

multikolinearitas. 

 Tidak adanya data yang sangat 

ekstrim (outlier) pada variabel 

independen. Jika ada data outlier 

yang tetap diproses, hal ini bisa 

berakibat berkurangnya ketepatan 

klasifikasi dari fungsi 

diskriminan. 

(Santoso, 2002 : 143-146) 

d. Model dari analisis diskriminan. 

Analisis diskriminan termasuk dalam 

Multivariate Dependence Method, 

dengan model :  

k n nk  22k  11jk XW...X WXWa                       Z 

 

 

Dimana : 

Zjk  = Nilai diskriminan Z 

terhadap fungsi j untuk obyek k 

a  = kemiringan    

Wi  = Bobot diskriminan untuk 

variabel bebas i 

Xik  = Variabel bebas i untuk 

obyek k. 

 

Keterangan : 

 Variabel Independen (X1k dan 

seterusnya) adalah data metrik, 

yakni data berjenis interval atau 

rasio, seperti EVA, ROE dan 

sebagainya. 

 Variabel Dependen (Zjk) adalah 

data kategorikal atau nominal, 

seperti yang digunakan dalam 

penelitian ini MVA tinggi (1) dan 

MVA rendah (0). Jika data 

kategorikal tersebut hanya terdiri 
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atas dua kode saja ( 1 dan 0), 

maka model ini disebut Two-

Group Discriminant Analysis 

seperti yang digunakan dalam 

penelitian ini. Sedang jika kode 

lebih dari dua kategori, disebut 

dengan Multiple Discriminant 

Analysis. 

Karena dalam penelitian ini 

menggunakan polling data maka ada 

dummy, sehingga bentuk model yang 

baru adalah sebagai berikut : 

                           

DWDWDW                    

 DWDWDWD WDWDWDW                    

DWDW)EPS(W(ROE) W(EVA)W       a             W

12k1511k1410k13

9k128k117k106k95k84k73k6

2k51k43k2k1ik





 k

 

dimana D1..12 adalah variabel dummy 

perusahaan. Variabel dummy 

ini mencoba mengukur seberapa jauh 

perbedaan nilai MVA antara variabel 

dummy Dik.  

 Sebagai pedoman untuk 

menyusun variabel dummy adalah 

jumlah kategori dikurangi satu 

(Kuncoro, 2001: 128). Karena ada 13 

perusahaan, maka jumlah variabel 

dummy perusahaan dalam model ini 

adalah 13-1 = 12, namun karena 

akibat normalisasi dari data awal 

maka dummy berkurang menjadi 11 

dummy. 

 

e. Perhitungan Zcu (angka kritis) untuk 

menentukan cut off score 

BA

ABBA
CU

NN

ZNZN
Z




  

dimana: 

ZCU =Angka Kritis, yang 

berfungsi sebagai cut off score 

NA dan NB =Jumlah sampel di grup A 

dan B, yang dalam kasus ini adalah 

                    grup dibawah105 dan 

grup diatas 1050 

ZA dan ZB =angka centroid pada grup 

A dan B. 

      (Hair, Anderson, Tatham dan Black, 

1998 : 265) 

 

f. Kriteria lain untuk mengevaluasi 

keberhasilan terhadap fungsi 

diskriminan adalah proportional 

chance criterion, yakni 
22 p)1(p   pro C   

Dimana : 

p = proporsi terhadap suatu 

pengamatan pada klasifikasi 0 

(rendah). 

1-p = proporsi terhadap suatu 

pengamatan pada klasifikasi 1( 

tinggi). 

      (Hair, Anderson, Tatham dan Black, 

1998 : 263-269) 

 

Rancangan Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan identifikasi masalah 

dan tujuan penelitian yang ingin dicapai 

seperti yang telah dijelaskan pada Bab I, 

maka hipotesis penelitian dapat dilihat 

dari hasil output step-wise estimation,  

pada bagian correctly classified, namun 

hasil output yang lain juga akan dibahas 

dalam penelitian ini. Pada tabel tersebut 

ditunjukkan besarnya pengaruh atau 

estimasi dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat dari MVA klasifikasi 

tinggi dan MVA klasifikasi rendah.  

Bertujuan untuk menguji apakah 

variabel-variabel bebas yang digunakan, 

mampu mempengaruhi atau 

mengestimasi variabel terikat secara 

signifikan, hipotesisnya yaitu : 

H0 = Percentage 

        correctly               

        classified <50% 

Indikator-indikator keuangan perusahaan tidak dapat 

mempengaruhi dan memprediksi secara signifikan 

terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan MVA 

untuk masing-masing klasifikasi. 
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HA

SIL 

DAN PEMBAHASAN 

 

Deskripsi Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini periode 

penelitian yang digunakan yaitu periode 

waktu dari tahun 2006-2011. Periode 

waktu ini digunakan karena beberapa 

perusahaan ada yang masuk dan keluaar 

dari kelompok LQ-45 akibat adanya 

review setiap 6 bulan sekali. Adapun dari 

ke-45 perusahaan yang menjadi sampel  

 

 

 

 

untuk penelitian ini hanyalah 

berjumlah 13 perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena dari 45 perusahaan 

yang masuk dalam kelompok LQ-45 

tidak pernah keluar selama 5 tahun ini 

berarti perusahaan-perusahaan tersebut 

likuid dan menciptakan nilai. 13 (tiga 

belas) perusahaan yang digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Perusahaan Sampel 

No. Kode Perusahaan 

1 ASII Astra International Tbk 

2 BMTR Bimantara Citra Tbk 

3 CMNP Citra marga Nushapala P.Tbk 

4 GGRM Gudang Garam Tbk 

5 GJTL Gajah Tunggal Tbk 

6 HMSP H M Sampoerna Tbk 

7 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

8 ISAT Indosat Tbk 

9 KLBF Kalbe Farma Tbk 

10 LPBN Bank Lippo Tbk 

11 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk 

12 TINS Timah Tbk 

13 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 

                            Sumber : BEJ sudah diolah dari kelompok LQ-45 

 

Hasil Analisis Diskriminan 

Dengan analisis diskriminan, pada 

akhirnya akan dibuat sebuah model 

seperti regresi, yakni adanya sebuah 

variabel independen, dan satu atau lebih 

variabel independen. Perbedaan dengan 

model regresi adalah pada jenis data pada 

variabel dependen yang berupa data 

klasifikasi, yang pada penelitian ini 

adalah terhadap market value added 

(MVA). 

Agar terpenuhi beberapa asumsi 

dalam analisis diskriminan, seperti : 

 Variabel independen harus 

berdistribusi normal maka dalam 

penelitian ini dilakukan transformasi 

terhadap semua variabel independen 

dengan akar kuadrat sehingga 

berdistribusi normal yang kemudian 

diuji normalitasnya berikut  ini : 

Tabel 4.Uji Normalitas 

 Kolmogorov-Smirnov   

Statistic df Sig.   

H1 =  Percentage 

          correctly 

          classified≥50% 

Indikator-indikator keuangan perusahaan dapat 

mempengaruhi dan memprediksi secara signifikan 

terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan MVA 

untuk masing-masing klasifikasi. 
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EVA .080 105 .094   

ROE .047 105 .200   

EPS .088 105 .043   

Sumber : Pengolahan data SPSS 

 

Dari tabel tabel terlihat rata-rata 

tingkat sig. > 0,05, ini berarti 

umumnya data sudah berdistribusi 

normal. 

 

 Matriks kovarians dari semua variabel 

independen seharusnya sama (equal) 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

  

Tabel 5. Log Determinan 

MVA Rank Log Determinant 

0 3 28.976 

1 3 28.335 

Pooled 

within-groups 

3 28.990 

Sumber : Pengolahan data SPSS 

Terlihat angka log determinant pada 

untuk MVA rendah (28,976) dan 

MVA tinggi (28,335) tidak berbeda 

banyak sehingga group covariance 

matrices akan relatif sama untuk 

kedua grup.  

 Uji multikolinearitas dilakukan 

dengan uji korelasi untuk masing-

masing variabel independen diperoleh 

bahwa tidak adanya multikolinearitas 

yang berarti tidak ada korelasi antar 

variabel dapat dilihat pada tabel 

Pooled Within-Groups Matrices 

dengan nilai matrik korelasi dibawah 

0,8. (Kuncoro, 2001 : 114) 

 Sedangkan pada data tidak ada yang 

sangat ekstrim (outlier) pada variabel 

independen ini dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

Gambar 2. Plot Outlier Untuk EVA 

 
 

Pada gambar 4.1 terlihat bahwa tidak 

ada satu pun data EVA yang ada 

diluar BoxPlot. Dengan demikian bisa 

dikatakan tidak ada data outlier 

ataupun ekstrim pada variabel ini. 

Sedangkan untuk variabel yang lain 

dapat dilihat pada gambar berikut ini :  

 

Gambar 3. Plot Outlier Untuk ROE 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.Plot Outlier Untuk EPS 
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Pada gambar 3 dan 4 terlihat 

adanya satu data yang ekstim namun hal 

ini tidak banyak berpengaruh jadi tidak 

perlu dibuang sedangkan pada gambar 4 

sama seperti gambar 2 tidak adanya data 

yang outlier.  

Sedangkan untuk hasil dari 

analisis diskriminan dapat dilihat pada 

tabel 5 berikut ini yang pada dasarnya 

berisi data statistik (deskriptif) yang 

utama, yakni rata-rata dan standar 

deviasi, dari kedua grup MVA baik untuk 

klasifikasi tinggi ataupun rendah.

 

Tabel 5. Kelompok Statistik 

MVA Mean 
Std. 

Deviation 

Valid N (listwise) 

Unweighted Weighte

d 

0 EVA 259718.695

6 

212784.99389 39 39.000 

 ROE 4.6215 1.28640 39 39.000 

 EPS 20.7536 10.65115 39 39.000 

 D1 .0000 .00000 39 39.000 

 D2 .1538 .36552 39 39.000 

 D3 .1538 .36552 39 39.000 

 D4 .0000 .00000 39 39.000 

 D5 .0513 .22346 39 39.000 

 D6 .0000 .00000 39 39.000 

 D7 .1538 .36552 39 39.000 

 D8 .0769 .26995 39 39.000 

 D9 .0256 .16013 39 39.000 

 D10 .0769 .26995 39 39.000 

 D11 .3077 .46757 39 39.000 

1 EVA 620486.155

2 

252386.01633 66 66.000 

 ROE 5.5386 1.23434 66 66.000 

 EPS 26.1767 10.34219 66 66.000 

 D1 .0152 .12309 66 66.000 

 D2 .0000 .00000 66 66.000 

 D3 .0000 .00000 66 66.000 

 D4 .3030 .46309 66 66.000 

 D5 .1818 .38865 66 66.000 

 D6 .0758 .26664 66 66.000 

 D7 .1667 .37553 66 66.000 

 D8 .0152 .12309 66 66.000 

 D9 .0152 .12309 66 66.000 

10 5N =

EPS

50

40
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20

10
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 D10 .0000 .00000 66 66.000 

 D11 .0000 .00000 66 66.000 

Total EVA 486486.813

0 

295015.81713 105 105.000 

 ROE 5.1980 1.32482 105 105.000 

 EPS 24.1624 10.73474 105 105.000 

 D1 .0095 .09759 105 105.000 

 D2 .0571 .23323 105 105.000 

 D3 .0571 .23323 105 105.000 

 D4 .1905 .39456 105 105.000 

 D5 .1333 .34157 105 105.000 

 D6 .0476 .21398 105 105.000 

 D7 .1619 .37013 105 105.000 

 D8 .0381 .19234 105 105.000 

 D9 .0190 .13735 105 105.000 

 D10 .0286 .16740 105 105.000 

 D11 .1143 .31968 105 105.000 

    Sumber : Pengolahan data SPSS 

 

Pada tabel terlihat MVA yang 

termasuk tipe rendah, mempunyai EVA 

rata-rata 259718,7. Sedangkan MVA 

yang termasuk tipe tinggi, mempunyai 

EVA rata-rata lebih tinggi, yakni 

620486,2. Kedua angka ini tentu berbeda. 

Demikian pula dengan untuk variabel 

lainnya, semua mempunyai angka rata-

rata dan standar deviasi yang berbeda 

untuk kedua grup MVA. Dan semuanya 

akan diuji untuk mengetahui variabel 

variabel mana yang mempunyai  

perbedaan yang signifikan. 

Dari tabel juga terlihat ada 39 

MVA yang tergolong rendah, sedangkan 

66 MVA lainnya tergolong tinggi. Jika 

melihat semua variabel (EVA, ROE, EPS 

dan seterusnya) terisi angka 39 dan 66 

semuanya, maka pada penelitian ini tidak 

ada data hilang (mising) sehingga total 

data untuk semua variabel adalah 105 

observasi (normalisasi). 

 

 Langkah-langkah statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Variabel-Variabel Yang Dimasukkan/Dihilangkan 

Step Entered Min. D Squared 



Juristek, Vol. 1, No. 1, Juli 2012, Hal.50-81 

 

72 
 

Statistic 

 

Between 

Groups 

 

Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 EVA 2.287 0 and 1 56.072 1 103.000 2.470E-11 

2 D11 3.416 0 and 1 41.465 2 102.000 6.625E-14 

3 D2 4.368 0 and 1 35.002 3 101.000 1.356E-15 

4 D3 5.618 0 and 1 33.429 4 100.000 1.089E-17 

5 D7 6.825 0 and 1 32.164 5 99.000 2.442E-19 

6 D10 8.418 0 and 1 32.726 6 98.000 2.280E-21 

7 D8 10.231 0 and 1 33.743 7 97.000 2.365E-23 

    Sumber : Pengolahan data SPSS  

 

Tabel 6 ini menyajikan variabel 

mana saja dari 3 variabel input utama dan 

11 variabel dummy, yang bisa 

dimasukkan (entered) dalam persamaan 

diskriminan. Oleh karena proses yang 

digunakan adalah bertahap (stepwise), 

maka akan dimulai dengan variabel yang 

mempunyai angka Fhitung (statistic) 

terbesar. 

 

Tahap Pemasukan variabel bebas 

Pada tahap pertama, angka Fhitung 

variabel EVA adalah yang terbesar, 

mencapai 56,072, maka pada tahap 

pertama ini variabel EVA terpilih. Pada 

tahap kedua, angka Fhitung variabel D11 

yang terbesar juga, mencapai 41,465, 

maka pada tahap kedua ini variabel D11 

terpilih. Begitu pula untuk tahap 

selanjutnya. 

 Setelah diperhatikan, ternyata dari 

ke-7 variabel yang terpilih tersebut 

mempunyai angka Sig. dibawah 0,05, 

seperti angka Sig. variabel EVA yang 

adalah 2,470E-11 atau 

0,00000000002470, jauh dibawah 0,05. 

Dengan demikian, dari 3 variabel 

input utama dan 11 variabel dummy yang 

dimasukkan, hanya ada 7 variabel yang 

signifikan. Atau bisa dikatakan EVA, 

D11, D2, D3, D7, D10 dan D8 

mempengaruhi MVA untuk klasifikasi 

rendah atau tinggi. 

 

 

Tabel 7. Variabel-Variabel Yang Di Analisa 

Step Tolerance 

Sig. of F 

to 

Remove 

Min. D 

Squared 

Between 

Groups 

1 EVA 1.000 .000   

2 EVA 1.000 .000 1.174 0 and 1 

 D11 1.000 .000 2.287 0 and 1 

3 EVA .998 .000 2.264 0 and 1 

 D11 .919 .000 2.687 0 and 1 

 D2 .917 .001 3.416 0 and 1 

4 EVA .953 .000 4.226 0 and 1 

 D11 .794 .000 3.003 0 and 1 

 D2 .835 .000 4.014 0 and 1 

 D3 .806 .000 4.368 0 and 1 

5 EVA .855 .000 4.665 0 and 1 

 D11 .741 .000 3.414 0 and 1 
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 D2 .800 .000 4.685 0 and 1 

 D3 .784 .000 5.177 0 and 1 

 D7 .804 .001 5.618 0 and 1 

6 EVA .831 .000 6.883 0 and 1 

 D11 .640 .000 3.656 0 and 1 

 D2 .723 .000 5.240 0 and 1 

 D3 .702 .000 5.782 0 and 1 

 D7 .784 .000 6.771 0 and 1 

 D10 .803 .000 6.825 0 and 1 

7 EVA .765 .035 9.579 0 and 1 

 D11 .527 .000 3.750 0 and 1 

 D2 .627 .000 5.605 0 and 1 

 D3 .598 .000 6.163 0 and 1 

 D7 .757 .000 7.941 0 and 1 

 D10 .722 .000 7.593 0 and 1 

 D8 .737 .000 8.418 0 and 1 

      Sumber : Pengolahan data SPSS 

 

Tabel 7. diatas dan tabel variabel-

variabel yang tidak di analisa sebenarnya 

hanyalah perincian (detail) dari proses 

stepwise pada tabel sebelumnya. Pada 

step 1, variabel EVA adalah variabel 

pertama yang masuk ke dalam Model 

Diskriminan. Hal ini disebabkan variabel 

tersebut  mempunyai angka Sig. of F to 

Remove yang paling sedikit, yakni 0,000 

(jauh di bawah 0,05). 

Tabel 8.Fungsi Koefisien Kanonik 

Diskriminan 

 

 

Function 

1 

EVA .000 

D2 3.826 

D3 3.674 

D7 1.462 

D8 2.569 

D10 3.644 

D11 3.860 

(Constant) -.720 

Sumber : Pengolahan data SPSS 

Tabel 8 mempunyai fungsi yang 

hampir mirip dengan persamaan regresi 

berganda, yang dalam analisis 

diskriminan disebut sebagai fungsi 

diskriminan. 

Zscore = -0,720 + 0,000EVA + 3,826D2 

+3,674D3 +1,462D7 + 2,569D8 +  

               3,644D10 + 3,860D11 

Nilai pada w1 sebenarnya bukan 0,000 

seperti yang tercantum pada tabel 4.11 

diatas akan tetapi adalah -0,00000121 

seperti pada fungsi Zscore ini terjadi 

karena hanya ditampilkan 3 (tiga) 

desimal saja. Kegunaan fungsi 

diskriminan yang terbentuk ini untuk 

mengetahui sebuah penelitian yang mana 

dalam penelitian ini adalah masuk pada 

grup yang satu, ataukah tergolong pada 

grup lainnya.  

 Selain fungsi di atas, dengan 

dipilihnya Fisher Function Coeficient 

pada proses analisis dan disini juga akan 

terlihat nilai EVA yang tidak terlihat tadi, 

maka akan terbentuk pula fungsi 

diskriminan fisher (pada pembahasan 

selanjutnya) yang dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 9. Fungsi Pada Rata-Rata 

Kelompok  

MVA Function 
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1 

0 2.011 

1 -1.188 

Sumber : Pengolahan data SPSS 

Oleh karena ada dua tipe  MVA, 

maka disebut two-group discriminant, di 

mana grup yang satu mempunyai 

centroid (group means) negatif, dan grup 

yang satunya lagi mempunyai centroid 

(group means) positif. Angka pada tabel 

4.12 menunjukkan besaran Z yang 

memisahkan kedua grup tersebut. 

 

Gambar 5. Rata-Rata Masing-Masing 

Kelompok  
TINGGI RENDAH

0

Z = 2,011Z = -1,188

N = 66 N = 39  
Pada gambar terlihat distribusi 

anggota grup dengan kode 0 (rendah) dan 

kode 1 (tinggi), di mana dari 105 

observasi, 66 ada pada grup tinggi, dan 

39 ada pada grup rendah. 

 

 Klasifikasi statistik 

 

Tabel 10. Probabilitas Utama Untuk 

Masing-Masing Kelompok 

MVA 
Prior 

 

Cases Used in 

Analysis 

 

Unweight

ed 

Weighted 

0 .500 39 39.000 

1 .500 66 66.000 

Total 1.000 105 105.000 

Sumber : Pengolahan data SPSS 

 

Tabel 10 diatas mempelihatkan 

komposisi ke 105 observasi, yang dengan 

model diskriminan menghasilkan 66 

observasi ada di grup tinggi, dan 39 ada 

di grup rendah. Dengan demikian, 

dikaitkan dengan nilai dari fungsi rata-

rata masing-masing kelompok, maka : 

(39 x (2,011)) + (66 x -1,188) = 78,429 - 

78,408 atau praktis sama dengan 0. 

 

Perhitungan Zcu (angka kritis) : 

6639

011,2.66188,1.39




CUZ  

=86,394/105= 0,8228 atau praktis 

mendekati 1 

 

Penggunaan angka Zcu (Discriminating Z 

score) : 

- Angka skor kasus diatas Zcu masuk ke 

grup rendah (kode 0) 

- Angka skor kasus dibawah Zcu masuk 

ke grup tinggi (kode 1) 

Untuk melihat MVA yang termasuk grup 

tinggi dan rendah dapat dilihat pada 

lampiran casewise statistics. 

 

Tabel 11.Fungsi Koefisien Klasifikasi 

 

 

MVA 

0 1 

EVA 9.978E-

06 

1.385E-

05 

D2 16.282 4.045 

D3 17.533 5.782 

D7 4.337 -.341 

D8 14.503 6.287 

D10 17.777 6.121 

D11 15.997 3.649 

(Constant) -8.626 -5.009 

Sumber : Pengolahan data SPSS 

 

MVA dalam klasifikasi rendah : 

SCORE = -8,626 + 0,000009978EVA + 

16,282D2 +17,533D3 +4,337D7 +   

                14,503D8 + 17,777D10 + 

15,997D11 

 

MVA dalam klasifikasi tinggi : 

SCORE = -5,009 + 0,0000013858EVA + 

4,045D2 +5,782D3 - 0,341D7 +   
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                6,287D8 + 6,121D10 + 3,649D11 

Selisih di antara grup rendah dan tinggi 

adalah : 

Zscore = (-8,626 + 0,000009978EVA + 

16,282D2 +17,533D3 +4,337D7 +   

                14,503D8 + 17,777D10 + 

15,997D11)- 

              (-5,009 + 0,0000013858EVA + 

4,045D2 +5,782D3 - 0,341D7 +   

                6,287D8 + 6,121D10 + 

3,649D11) 

 

maka diperoleh : 

Zscore = -3,616 - 0,000003873EVA + 

12,273D2 +11,751D3 + 4,678D7 +   

                8,216D8 + 11,657D10 + 

12,348D11 

Dilihat score dari fungsi fisher hampir 

sama dengan fungsi unstandardized 

sebelumnya : 

Zscore = = -0,720 + 0,000EVA + 

3,826D2 +3,674D3 +1,462D7 + 2,569D8 +  

               3,644D10 + 3,860D11 

Untuk aplikasi pada perhitungan 

score pada casewise statistics, akan 

digunakan fungsi unstandardized. 

Sedangkan fungsi fisher sebenarnya 

bersifat proporsional dengan fungsi 

unstandardized, yang pada penelitian ini, 

dengan mengalikan setiap koefisien dari 

fisher dengan angka 0,312, maka akan 

diperoleh fungsi Zscore unstandardized.  

Dan pada akhirnya diperoleh hasil 

pengklasifikasian dari fungsi diskriminan 

yang telah dibuat sebelumnya, maka 

selanjutnya akan dihasilkan tabel berikut 

ini yang akan dilihat seberapa jauh 

ketepatan klasifikasi yang akan dijelaskan 

berikut ini. 

 

Tabel 12 Hasil Klasifikasi 

 

 

MVA 

Predicted Group 

Membership Total 

0 1 

Original Count 0 30 9 39 

  1 1 65 66 

 % 0 76.9 23.1 100.0 

  1 1.5 98.5 100.0 

Cross-

validated 

Count 0 30 9 39 

  1 1 65 66 

 % 0 76.9 23.1 100.0 

  1 1.5 98.5 100.0 

       Sumber : Pengolahan data SPSS 

 

Dari tabel 12 diatas terlihat  pada 

bagian original bahwa yang pada data 

awal adalah tergolong rendah, dan dari 

klasifikasi fungsi diskriminan tetap pada 

rendah, adalah 30. Sedang dengan model 

diskriminan, yang awalnya masuk grup 

rendah, ternyata menjadi grup tinggi 

adalah 9. Demikian juga dengan grup 

tinggi, yang tetap pada grup tinggi 

sejumlah 65, dan yang pindah ada 1. 

Dengan demikian, ketepatan prediksi dari 

model adalah : 

(30+65)/105 = 0,9048 atau 90,5% 

Oleh karena angka ketepatan 

tinggi (90,5%), maka model diskriminan 

diatas bisa digunakan untuk analisis 

diskriminan. Atau penafsiran tentang 

berbagai tabel yang ada (pada 
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pembahasan tabel diatas) valid untuk 

digunakan. Ini didukung dengan tingkat 

validitas yang tinggi ditunjukkan dengan 

nilai 90,5 % yang diperoleh dari 

(30+65)/105 = 0,9048. 

 Dengan diperoleh tingkat 

ketepatan dan validitas yang tinggi 

namun belum bisa menunjukkan model 

ini baik dan berhasil, maka dilakukan 

perhitungan terhadap proportional 

chance criterion kedua grup, untuk grup 

rendah 39/105 = 0,3714 (37,14%) dan 

grup tinggi 66/105 = 0,6285 (62,85%). 

Dari tabel 4.15 menunjukkan fungsi 

diskriminan sebesar 94,2% lebih tinggi 

dari keputusan diantara 2 (dua) grup yang 

tertinggi sebesar 62,86%. Maka dapat 

diperoleh proportional chance criterion 

(Cpro) = (0,3714)2 + (0,6286)2 = 0,5331 

(53,31%) berarti model ini berhasil 

karena diatas kriteria yang ditetapkan dan 

bisa digunakan. 

Setelah terbukti bahwa fungsi 

diskriminan mempunyai ketepatan 

prediksi yang tinggi dan valid, maka 

fungsi diskriminan tersebut bisa 

digunakan untuk memprediksi MVA dan 

berarti menolak H0 dan menerima H1. 

Diterimanya H1 memberikan indikasi 

bahwa indikator-indikator keuangan 

perusahaan EVA berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja perusahaan 

yang diukur dengan MVA, baik untuk 

klasifikasi tinggi dan maupun rendah. 

 

Economic Value Added (EVA) 

Berdasarkan hasil yang 

ditunjukkan tabel yang masuk kriteria 

adalah angka Fhitung variabel EVA adalah 

terbesar mencapai 56,072, maka pada 

tahap pertama ini variabel EVA terpilih 

dan didukung dengan kriteria wilk’s 

lambda pada step 1, dengan 

menggunakan nilai signifikansi F yang 

berada jauh dibawah 0,05. Hal ini berarti 

bahwa variabel NOPAT dapat 

mempengaruhi atau memprediksi 

variabel terikat MVA secara siginifikan. 

Dengan melihat tabel diatas maka 

nilai koefisien (w1) EVA sebesar 0,000, 

maka dapat diinterpretasikan bahwa EVA 

berpengaruh positif dengan variabel 

terikat MVA, yang berarti setiap 

kenaikan nilai EVA perusahaan akan 

diikuti pula oleh kenaikan nilai MVA 

tersebut. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan yang telah diteliti oleh GBS III 

(1988), Stewart (1991), Walbert (1994), 

Davies (1996), O’Byrne (1997), Tully 

(1999) dan Petit (2000) yang menemukan 

adanya hubungan positif dan signifikan 

antara EVA dan MVA. Akan tetapi ada 

penelitian yang sesuai dengan hasil 

penelitian ini yaitu oleh Fernandez 

(2001), menghasilkan hubungan yang 

rendah bahkan negatif antara EVA dan 

MVA.  

MVA mencerminkan besarnya 

nilai tambah yang berhasil dikapitalisasi 

dan memperbesar kapital yang digunakan 

perusahaan. Dengan demikian MVA 

mencerminkan seberapa besar 

kemampuan manajemen dalam 

menciptakan kekayaan bagi para pemilik 

modal. Sedangkan EVA secara teoritis 

dan empiris terbukti memiliki korelasi 

yang erat dengan setiap perubahan dan 

penciptaan nilai MVA pada pasar modal 

di Indonesia khususnya pada kelompok 

LQ-45, nilai kini dari total EVA 

mendatang suatu perusahaan akan 

mengindikasikan nilai MVA-nya. Oleh 

karena itu, EVA merupakan kunci bagi 

setiap usaha untuk maksimalisasi MVA 

dan sebagai alat ukur terbaik dalam 

mencapai sukses tidaknya sebuah 

perusahaan.     

 

Return on Equity (ROE) 

Berdasarkan hasil dari tabel ROE 

tidak termasuk dalam variabel yang 

dianalisis, dan dapat dilihat juga pada 

tabel variables not in the analysis yang 

menunjukkan nilai signifikansi F yang 

berada jauh diatas 0,05 yaitu sebesar 

0,657 (step 7). Hal ini berarti bahwa 

variabel ROE mempunyai hubungan yang 

negatif dan tidak dapat mempengaruhi 

atau memprediksi variabel terikat MVA 

secara siginifikan. Walaupun nilai ROE 
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perusahaan meningkat tidak diikuti  

dengan kenaikan MVA perusahaan 

tersebut. Hasil ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh GBS III 

(1988) yang menyimpulkan bahwa ROE 

menunjukkan hubungan yang positif 

terhadap MVA 

Seharusnya dengan kenaikan 

ROE maka MVA akan mengalami 

kenaikan pula dan dapat memprediksi, 

namun dalam penelitian ini adalah 

sebaliknya. ROE pada penelitian ini tidak 

memperlihatkan pengelolaan modal 

sendiri yang efektif dan terlihat kecilnya 

kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba yang bisa diperoleh pemegang 

saham serta adanya penurunan ROE 

bahkan negatif sehingga tidak tercermin 

adanya penciptaan nilai bagi perusahaan 

dan kemakmuran bagi para pemilik 

modal.  

 

Earning per Share (EPS) 

Pada variabel bebas EPS (earning 

per share) tidak jauh berbeda seperti hasil 

yang ditunjukkan pada ROE yang tidak 

termasuk dalam variabel yang dianalisis, 

ditunjukkan pada tabel variables not in 

the analysis  yang menunjukkan nilai 

signifikansi F yang berada jauh diatas 

0,05 yaitu sebesar 0,540 (step 7). Hal ini 

berarti bahwa variabel EPS mempunyai 

hubungan negatif dan tidak dapat 

mempengaruhi atau memprediksi 

variabel terikat MVA secara siginifikan. 

Dengan adanya kenaikan nilai EPS suatu 

perusahaan bukan berarti MVA 

perusahaan akan naik pula dan hasil ini 

bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh GBS III (1988) yang 

menyimpulkan bahwa EPS menunjukkan 

hubungan yang positif terhadap MVA 

walaupun menunjukkan nilai R2 lebih 

rendah. 

EPS tidak jauh berbeda dengan 

ROE, kecilnya laba bersih setelah pajak 

yang diperoleh dan terlalu banyaknya 

jumlah saham yang beredar di pasar 

sehingga menghasilkan nilai EPS yang 

kecil dan negatif  sehingga tidak adanya 

penciptaan nilai dan kemakmuran para 

pemilik modal seperti pada MVA.  

 

Dummy (Di) 

Berdasarkan hasil yang diperoleh 

dari tabel pada step 8 terpilih variabel 

dummy (boneka) D11(TINS), 

D2(BMTR), D3(CMNP), D7(ISAT), 

D10(SMGR ) dan D8(KLBF), memiliki 

nilai signifikansi F yang berada dibawah 

0,05, berarti mempunyai tingkat 

signifikansi secara statistik. Disamping 

itu pula memiliki tingkat variansi yang 

kecil yang ditunjukkan dengan dinilai 

Lambda yang ditunjukkan tabel diatas 

yang semaikin kecil dari step 2 hingga 

step 7. 

 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis 

diskriminan dan interpretasi dari masing-

masing variabel bebas, dapat terlihat 

adanya fenomena menarik dari hasil 

penelitian, yakni tidak signifikannya 

indikator-indikator keuangan perusahaan 

seperti ROE dan EPS dalam memprediksi 

variabel terikat MVA. Hasil ini berbeda 

dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh GBS III (1988), Walbert 

(1994), Davies (1996) dan Tully (1999) 

yang menyimpulkan adanya hubungan 

yang positif antara ROE dan EPS 

terhadap MVA.  

 Dengan adanya fenomena tersebut 

maka dapat di analisis bahwa berdasarkan 

situasi dan kondisi yang terjadi selama 

periode penelitian, penulis menduga 

terdapat beberapa hal yang menjadi 

penyebab indikator-indikator 

profitabilitas (ROE dan EPS) tidak 

mampu mempengaruhi dan memprediksi 

variabel terikat MVA, karena akibat dari 

makroekonomi, seperti krisis moneter 

yang tepatnya dimulai pada pertengahan 

tahun 1997. Disamping itu pula didukung 

dengan keadaan perekonomian yang tidak 

kondusif dengan dunia usaha di Indonesia 

membuat keuntungan yang diterima 

perusahaan menjadi semakin menurun. 

Hal ini ditandai dengan adanya 
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penurunan nilai rasio ROE dan EPS yang 

tercatat di BEJ, yang digunakan dalam 

penelitian ini sampai negatif (data 

terlampir). Profitabilitas perusahaan yang 

relatif menurun, membuat indikator-

indikator profitabilitas (ROE dan EPS) 

menjadi kurang dapat memprediksi 

kenaikan variabel terikat MVA yang 

merupakan ukuran manajemen dalam 

menciptakan kekayaan bagi para pemilik 

kapital.  

 Dengan adanya indikasi tersebut 

diatas, ini menyebabkan indikator-

indikator profitabilitas dari ROE dan EPS 

tidak mampu mempengaruhi dan 

memprediksi terhadap kinerja eksternal 

perusahaan yaitu MVA sebagai strategi 

yang diterapkan untuk masa depan 

perusahaan. Walaupun sudah 

menggunakan sampel perusahaan yang 

likuid dan tidak pernah keluar selama 5 

tahun dari kelompok LQ-45. Akan tetapi 

hanya dapat diprediksi oleh indikator-

indikator keuangan lain seperti EVA 

(Economics Value Added). 

 Dari pengklasifikasian perusahaan 

MVA tinggi dan rendah dalam penelitian 

ini diperoleh lebih banyak perusahaan 

yang masuk dalam MVA  tinggi 

sebanyak 66 sampel dan perusahaan yang 

masuk MVA rendah sebanyak 39 sampel, 

sedangkan yang pindah lebih banyak 

yang ke MVA tinggi daripada pindah ke 

yang rendah. 

Berdasarkan kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa kinerja eksternal 

perusahaan (MVA) yang diukur rata-rata 

tergolong dalam MVA tinggi begitu pula 

perpindahan yang terjadi dihasilkan lebih 

banyak yang berpindah ke MVA tinggi 

daripada rendah ini berarti perusahaan 

nilai pasar (market value) lebih besar, 

memiliki nilai buku yang tetap atau lebih 

rendah, jumlah saham yang beredar lebih 

banyak, kinerja harga saham yang lebih 

baik dan aktif dalam transaksi sehingga 

adanya rata-rata kenaikan dari harga 

saham perusahaan yang ditawarkan 

dipasar, maka terciptanya nilai tambah 

pasar yang stabil dan lebih baik dan 

hanya sedikit perusahaan yang memiliki 

nilai pasar (market value) lebih kecil 

sehingga perusahaan tersebut kurang 

dihargai dipasarnya, memiliki nilai buku 

yang lebih tinggi, jumlah saham yang 

beredar lebih sedikit, kinerja harga saham 

yang kurang baik dan kurang aktif dalam 

transaksi sehingga berakibat adanya 

penurunan dari harga saham perusahaan 

yang ditawarkan dipasar dan kurang 

baiknya kinerja perusahaan. Sehingga 

diperoleh perbedaan dari masing-masing 

karakteristik MVA, baik untuk 

perusahaan MVA tinggi dan MVA 

rendah, yaitu : 

- MVA tinggi memiliki nilai pasar 

yang lebih besar dari MVA rendah. 

- MVA tinggi memiliki nilai buku yang 

lebih rendah dari nilai pasarnya 

dibandingkan dengan MVA rendah. 

- MVA tinggi rata-rata mengalami 

kenaikan harga saham dibanding 

penurunan seperti pada MVA rendah. 

- MVA tinggi umumnya didukung 

dengan kinerja perusahaan yang baik 

dibandingkan dengan MVA rendah. 

  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada 

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Terdapat perbedaan yang signifikan 

antara MVA klasifikasi tinggi dan 

MVA klasifikasi rendah yang 

tergolong dalam kelompok LQ-45 

periode 2006-2011.  Hal ini 

dibuktikan dengan nilai pasar dan 

nilai buku dari masing perusahaan, 

adanya nilai MVA klasifikasi tinggi 

yang berada diatas rata-rata nilai 

keseluruhan MVA dan MVA 

klasifikasi rendah yang berada 

dibawah rata-rata nilai keseluruhan 

MVA, perpindahan dari 

pengelompokkan yang terjadi  dari 

MVA rendah ke MVA tinggi lebih 

besar daripada perpindahan dari 
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MVA tinggi ke rendah serta analisis 

Wilk’s Lambda.  

2. Dari hasil analisis diskriminan selama 

periode penelitian diperoleh bahwa 

ROE (Return on Equity) dan EPS 

(Earning per Share) tidak dapat 

mempengaruhi atau memprediksi 

MVA dan hanya dapat dipengaruhi 

atau diprediksi oleh EVA (Economics 

Value Added). Hal ini terlihat pada 

step awal, baik pada bagian variabel-

variabel yang dianalisa maupun 

variabel-variabel yang tidak dianalisa 

sehingga dapat mengestimasi variabel 

terikat untuk masing-masing 

klasifikasi MVA, baik untuk 

klasifikasi tinggi maupun rendah. 

Ketidakmampuan ROE dan EPS 

dalam mempengaruhi atau 

memprediksi MVA disebabkan 

karena perusahaan mendapat laba 

yang kecil, tidak efektif dalam 

pengelolaan modal sendiri dan terlalu 

banyak saham yang beredar yang 

tidak diiringi dengan laba yang 

diperoleh. Sedangkan kemampuan 

EVA dalam mempengaruhi atau 

memprediksi MVA didukung dengan 

kinerja manajerial yang baik teerlihat 

dari besarnya NOPAT. 

 

Saran 

Beberapa saran  yang kiranya 

dapat berguna bagi pihak-pihak yang 

memerlukan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

variabel-variabel bebas dalam model 

penelitian ternyata lebih berpengaruh 

terhadap perusahaan dengan kategori 

MVA tinggi, memberikan implikasi 

bahwa untuk pemodal yang bersifat 

risk-averse, akan cenderung 

menanamkan modalnya pada 

perusahaan dengan kategori MVA 

tinggi, karena mempunyai resiko 

yang lebih rendah. Hal ini disebabkan 

karena perusahaan tersebut 

mempunyai faktor-faktor fundamental 

perusahaan yang lebih kuat 

dibandingkan perusahaan yang 

termasuk kategori rendah. Sehingga 

perusahaan dengan kategori MVA 

tinggi aktif jika terjadi sentimen 

negatif akibat fluktuasi dari variabel 

bebas dalam model penelitian ini. 

Sebaliknya untuk pemodal yang 

bersifat risk-averter akan cenderung 

menanamkan modalnya pada 

perusahaan dengan kategori MVA 

rendah, karena diharapkan akan 

memperoleh abnormal return. Hal ini 

karena perusahaan dengan kategori 

MVA rendah tidak reaktif jika terjadi 

sentimen negatif akibat fluktuasi dari 

variabel bebas dalam model 

penelitian dan memiliki nilai pasar 

yang kecil. 

2. Apabila nilai MVA perusahaan tinggi 

sangat baik untuk dijadikan ukuran 

investor untuk berinvestasi. Akan 

tetapi, juga harus melihat tingkat 

likuiditas yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut apakah baik atau 

tidak.   

3. MVA dapat menjadi tolak ukur bagi 

manajemen : pengelolaan perusahaan 

menghasilkan nilai tambah yang 

berarti ataukah tidak. Semakin besar 

MVA, berarti semakin besar nilai 

tambah yang dihasilkan. Sebaliknya, 

Semakin rendah dan negatif nilai 

MVA merupakan sinyal bagi 

pengelola agar memperbaiki 

manajemen, supaya ekspektasi 

investor meningkat dan likuiditas 

saham meningkat. 

4. Bagi perusahaan-perusahaan di 

Indonesia, khususnya perusahaan-

perusahaan yang telah menjadi 

kelompok LQ-45 diharapkan tidak 

hanya menggunakan indikator 

likuiditas perdagangan namun 

dianjurkan juga untuk menggunakan 

indikator EVA (Economics Value 

Added) dan MVA (market value 

added) sebagai alat untuk mengukur 

kinerja keuangan internal dan 

eksternal perusahaan serta alat 

prediksi untuk berinvestasi. 

Penerapan kedua pendekatan ini dapat 
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menjadi pembanding dengan 

pendekatan profitabilitas maupun 

indikator-indikator kinerja keuangan 

lainnya yang telah biasa digunakan 

oleh perusahaan. 
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