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ABSTRAKSI

Informasi keuangan yang terdapat pada laporan keuangan dapat 
mencerminkan kinerja dan keberhasilan yang telah dicapai perusahaan selama satu 
periode. Keberhasilan tersebut dapat berupa laba yang tinggi, arus kas yang besar dan 
kebijakan manajemen yang baik dalam mengelola modal dan hutangnya, sehingga 
dapat memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kinerja dan keberhasilan tersebut 
dapat membentuk suatu nilai perusahaan yang baik dimata investor, sehingga dapat 
mempengaruhi perilaku investor dalam mengambi keputusan investasi. Ukuran 
kinerja konvensional yang umum digunakan adalah ROE dan arus kas operasi. ROE 
menggambarkan laba yang diterima perusahaan berdasarkan jumlah ekuitas yang 
dimiliki dan arus kas operasi menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan 
kas dari aktivitas operasi. Sedangkan ukuran kinerja konsep baru yaitu EVA, 
merupakan ukuran kinerja baru yang dapat menutupi kekurangan ukuran kinerja 
konvensional yaitu dengan memperhitungkan biaya hutang dan modal. Apabila nilai 
ROE, arus kas operasi dan EVA perusahaan baik akan mendorong minat investor 
untuk berinvestasi karena perusahaan dapat memberikan tingkat pengembalian 
(return) saham yang diharapkan investor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan
perusahaan yang diukur dengan metode ROE, arus kas operasi dan EVA terhadap 
return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2005-2007. Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data kuantitatif 
yang bersumber dari data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2005-2007. 
Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan 
uji t-independen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengujian secara simultan ROE, 
arus kas operasi dan EVA tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
return saham. Sedanglan dalam pengujian secara parsial arus kas operasi dan EVA 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham, sedangakan ROE tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham.
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