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Abstraksi :
Economic Value Added (EVA) adalah tolak ukur kinerja keuangan dengan
mengukur perbedaan antara pengembalian atas modal perusahaan dengan biaya
modal. Konsep ini dapat berdiri sendiri tanpa perlu dibandingkan dengan
perusahaan sejenis ataupun kecenderungan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Perbedaan utama antara EVA dengan tolak ukur tradisional tersebut adalah
EVA memperhitungkan biaya modal sedangkan alat ukur tradisional tidak. EVA
yang tinggi menggambarkan kinerja perusahaan yang baik, dimana berimbas
kepada semakin meningkatnya permintaan di pasar modal, karena investor lebih
percaya menanamkan modalnya kepada perusahaan yang kinerjanya baik,
permintaan yang banyak mengakibatkan kenaikan harga saham di pasar modal.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang
pengaruh yang signifikan antara EVA dengan harga saham. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Sample
data yang diambil adalah laporan neraca dan laba rugi konsolidasi PT Astra
Graphia,Tbk dari tahu 2004 sampai dengan tahun 2008. untuk mengolah data
tersebut peneliti menggunakan analisis regresi sederhana, analisis koefisien
korelasi, dan uji t dengan tingkat keyakinan 95% (a = 5%) dengan menggunakan
software SPSS. Variabel dalam penelitian ini yaitu EVA sebagai variabel
Independent dan harga saham sebagai variabel dependent. Hasil dari regresi
linear sederhana diperoleh persamaan Y= 128,453+5,775x, jadi EVA dan harga
saham mempunyai hubungan yang positif, yang berarti setiap kenaikan EVA
akan diikuti dengan kenaikan harga saham. Hasil dari analisis koefisien korelasi
adalah sebesar 0,733 yang berarti mempunyai pengaruh yang kuat. Hasil dari
analisis koefisien determinasi adalah sebesar 53,7% sementara sisanya
merupakan pengaruh lainnya. Hasil dari uji t adalah t hitung sebesar 4,451 lebih
besar dari t tabel sebesar 2,353 berarti hipotesis diterima. Hasil dari penelitian
ini adalah terdapat pengaruh antara EVA terhadap harga saham dengan
hubungan yang signifikan.

