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" Janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan janganlah

kamu terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Allah tidak

senang kepada orang-orang yang sombong dan menepuk dada. "

( QS. Al-Hadid : 23 )

" Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan pokok urusanku, perbaikilah

duniaku yang merupakan penghidupanku, dan perbaikilah akhiratku yang merupakan

tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupanku selalu bertambah kebaikanku, dan

jadikanlah kematianku sebagai palepas dari segala kejelekan."

( HR Muslim )

" Keindahan adalah sesuatu yangmenarik jiwamu,keindahan adalah cintayang tidak

memberi namun menerima. Ketika engkau menemukan keindahan didalam relung

hatimu, itulah keagungan yang merupakan perpaduan antara penderitaan dan

kebahagiaan."

(Kahlil Gibran )
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Hai Metode EVA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Return

Saham.

Ha2 : Metode ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Return

Saham.

Ha3 : Metode EVA dan ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

Return Saham.

Sedangkan Hipotesis nol dari masing-masing hipotesis alternatif tersebut

adalah tidak terdapat pengaruh yang positifdan signifikan.


