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Abstrak 
 
 

Keberadaan pasar modal Indonesia dirasakan sangat penting bagi kegiatan perekonomian 

Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pasar modal Indonesia dapat menjadi salah satu 

sumber dana untuk mencukupi kebutuhan modal bagi perusahaan. Bagi pelaku bursa 

sendiri keberadaan pasar modal merupakan salah satu alternatif investasi. Dapat 

dikatakan bahwa pasar modal Indonesia dapat menjadi salah satu sumber dana untuk 

mencukupi kebutuhan modal bagi perusahaan. Bagi pelaku bursa sendiri keberadaan 

pasar modal merupakan salah satu alternatif investasi. Investor membuat keputusan 

menginvestasikan dananya dengan membeli saham setelah mempertimbangkan laba 

emiten, dividen, pertumbuhan penjualan, dan aktiva selama kurun waktu tertentu. 

Disamping itu, prospek perusahaan ini di masa mendatang sangat penting 

dipertimbangkan dalam menilai suatu saham.  Sebagai surat berharga yang ditransaksikan 

di pasar modal, harga saham selalu mengalami fluktuasi, naik dan turun dari satu waktu 

ke waktu yang lain seperti komoditi pada umumnya. Fluktuasi harga tersebut tergantung 

pada kekuatan penawaran dan permintaan. Apabila suatu saham mengalami permintaan 

yang berlebihan, harganya akan cenderung naik sebaliknya jika terjadi kelebihan 

penawaran harganya akan cenderung turun. Jadi hukum permintaan dan penawaran 

berlaku sepenuhnya untuk perdagangan saham di bursa 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh 

economic value added dan financial leverage terhadap likuiditas saham perusahaan rokok 

di BEJ. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan rokok yang go public di BEJ, 

sebanyak 4 perusahaan.  
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Teknik sampling yang digunakan adalah sensus yang artinya semua populasi 

dijadikan sampel. Sedangkan alat uji yang digunakan adalah regresi linier berganda 

dengan menggunakan alat bantu SPSS 1.0.  

Setelah dilakukan pengujian atas hipotesis yang diajukan, maka diperoleh simpulan 

terdapat pengaruh secara simultan variabel Economic Value Added / EVA dan Financial 

Leverage berpengaruh terhadap likuiditas saham perusahaan rokok yang go public di BEI 

sedangkan secara parsial variabel Economic Value Added / EVA dan Financial Leverage 

juga berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas saham perusahaan rokok yang go 

public di BEI. Nilai R2 dalam penelitian ini adalah 0,224 yang berarti 22,4% perubahan 

likuiditas saham perusahaan rokok yang go public di BEI dapat dijelaskan oleh variabel 

economic value added/EVA dan financial leverage secara bersama-sama sisanya 77,6% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam mode. 
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