
ABSTRAKSI

Chirzya Umami A. S. No.Mahasiswa 152090015 Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. Judul Penelitian 
“Pengaruh Economic Value Added (EVA) Dan Market Value Added (MVA) Terhadap Harga Saham Periode 
2007-2012” (Studi Pada Transportasi Laut yang terdaftar di BEI). Dosen Pembimbing I Didik Indarwanta, 
M.AB dan Dosen Pembimbing II Rosalia Dwi Fadma Tj.S.Sos, M.Si.. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji ada tidaknya pengaruh yang 
signifikan antara variabel Economic Value Added (EVA)dan Market Value Added (MVA) baik secara 
simultan maupun secara parsial terhadap harga saham. Tipe penelitian ini adalah Eksplanasi yang 
menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan 
variabel lainnya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan antara variabel 
Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) secara simultan maupun parsial terhadap 
harga saham. Populasi dalam penelitian ini adalah 5 Perusahaan Transportasi Laut  yang terdaftar  di 
Bursa Efek Indonesia. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Nonprobability 
Sampling dan metode yang digunakan adalah Sampling Jenuh dengan jumlah sampel 30 perusahaan. 
Pengujian hipotesis menggunakan F-test untuk menguji pengaruh secara simultan dan t-test untuk 
menguji pengaruh secara parsial. 

Pengujian hipotesis menggunakan t-test untuk menguji pengaruh parsial dan f-test untuk 
menguji pengaruh secara simultan. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan diperoleh kesimpulan 
yaitu ke dua variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham ( f hitung (5,052) > f 

tabel (0,014). Dan secara parsial diperoleh kesimpulan yaitu terdapat pengaruh secara signifikan antara 
Economic Value Added (EVA) terhadap harga saham ( t hitung (2,409) > t tabel (2,050), terdapat pengaruh 
secara signifikan antara Market Value Added (MVA) terhadap harga saham ( t hitung (2,301) > t tabel (2,050).

Penulis menyarankan agar investor yang akan berinvestasi pada perusahaan transportasi laut 
sebaiknya memperhatikan tingkat profitabilitas perusahaan khususnya dilihat dari tingkat Economic 
Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA), dikarenakan secara signifikan kedua variabel ini 
terbukti mempengaruhi harga saham perusahaan. Dan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dengan 
penelitian yang sejenis, disarankan untuk menggunakan sampel dengan karakteristik perusahaan yang 
lebih beragam, jumlah sampel dan jumlah variable yang diteliti lebih banyak, sehingga hasil penelitian 
yang diperoleh lebih representatife. 

v


