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RINGKASAN 

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN 

PENDEKATAN ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET 

VALUE ADDED (MVA) PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI 

YANG GO PUBLIC DI BEI TAHUN 2006-2007   

Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja 

keuangan perusahaan yang tergabung dalam industri telekomunikasi di Indonesia. 

Mengingat persaingan yang semakin ketat dengan munculnya pemain-pemain 

baru dalam industri ini serta berbagai strategi yang diterapkan oleh masing-

masing perusahaan, penting bagi investor untuk mengetahui bagaimana 

sebenarnya kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan pendekatan value 

added.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan 

telekomunikasi yang go public di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan 

analisis Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA).  

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu dua (2) tahun yaitu selama 

tahun 2006-2007 dengan sampel penelitian yaitu perusahaan Telkom, Indosat, 

Infoasia, Excelcomindo dan Bakrie Telecom. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat nilai positif atau negatif pada kedua indikator penilaian kinerja 

keuangan perusahaan telekomunikasi. Nilai EVA positif menunjukkan bahwa 

perusahaan telah mampu menciptakan nilai tambah sehingga laba yang tersedia 

mampu memenuhi ekspektasi para penyandang dana. Nilai MVA positif 

menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu meningkatkan kekayaan para 

pemegang sahamnya. Demikian pula berlaku sebaliknya.  

Terdapat korelasi antara nilai EVA dan MVA. Kenaikan nilai EVA 

ternyata juga diikuti oleh kenaikan nilai MVA. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pasar merespons positif kinerja keuangan perusahaan yang mampu memberi nilai 

tambah bagi perusahaan.  

Kata kunci : kinerja keuangan, Economic Value Added, Market Value Added 
(MVA)  



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Industri telekomunikasi memegang peranan sangat penting di era globalisasi 

ini. Industri telekomunikasi merupakan salah satu jenis industri yang mempunyai 

pengaruh besar terhadap kelancaran kegiatan ekonomi . Hal ini disebabkan karena 

komunikasi merupakan kebutuhan utama dalam dunia bisnis. Perluasan dan 

modernisasi infrastruktur telekomunikasi menyebabkan tidak ada lagi batasan 

jarak dan waktu yang dapat menghambat komunikasi sehingga informasi penting 

dapat diakses dengan cepat. Industri telekomunikasi di Indonesia mempunyai 

peran penting yaitu membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia yang 

membutuhkan beberapa sumber daya secara bersamaan seperti teknologi, kapital, 

dan manusia. Industri ini juga mengalami perubahan yang sangat cepat baik dari 

sisi teknologi, aplikasi, layanan, dan tuntutan kebutuhan konsumen secara luas. 

Kontribusi industri telekomunikasi juga cukup besar, misalnya pada tahun 2006 

menyumbang sebesar 2,89% Gross Domestic Product (GDP) Indonesia, memberi 

penghidupan pada industri lain seperti industri baja, kabel, dan peralatan 

pendukung lainnya. Tidak kalah penting adalah penyedia lapangan pekerjaan yang 

cukup besar bagi calon tenaga kerja Indonesia.    

Sejak tahun 1961, layanan telekomunikasi di Indonesia telah diselenggarakan 

oleh perusahaan milik negara. Pada awalnya pemerintah mempertahankan 

monopoli atas layanan telekomunikasi di Indonesia. Reformasi telah menciptakan 

kerangka regulasi yang mendorong tumbuhnya persaingan dan percepatan 



pembangunan fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi. Reformasi tersebut 

menghasilkan regulasi baru yang berlaku mulai bulan September 2000, yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan persaingan dengan penghapusan monopoli, 

meningkatkan transparansi dan memberi gambaran yang jelas tentang kerangka 

regulasi, menciptakan peluang bagi aliansi strategis dengan mitra asing dan 

memfasilitasi masuknya pemain baru dalam industri telekomunikasi.   

Jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat 

telah mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi untuk lebih maksimal. 

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak hanya melalui jaringan telepon, 

namun tidak kalah penting juga perlu diperhatikan perangkat keras dan lunak yang 

dibutuhkan untuk menciptakan jaringan telekomunikasi tersebut. Industri 

telekomunikasi tidak hanya berupa jasa telepon, namun industri perangkat keras 

dan lunak yang memungkinkan suatu komunikasi dapat terjalin, dalam hal ini 

misalnya satelit komunikasi, jasa networking, internet.   

Pasar telekomunikasi Indonesia pun kini semakin marak terbukti dengan 

munculnya wajah-wajah baru diantaranya Excelcomindo, Mobile-8 Telecom, dan 

Bakrie Telecom. Pasar yang dulunya hanya didominasi oleh PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk (Telkom) dan PT. Indosat Tbk kini harus menghadapi pesaing baru 

dengan kualitas yang tidak kalah dibandingkan pendahulunya. Persaingan ketat di 

industri telekomunikasi dapat dilihat dari berbagai strategi yang diterapkan oleh 

masing-masing perusahaan tersebut. Persaingan di industri telekomunikasi dapat 

diatasi dengan menunjukkan kinerja perusahaan yang baik di mata publik dan 

investor. 



 
Persaingan di industri telekomunikasi khususnya telepon seluler misalnya, 

berbagai variasi produk diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Contoh nyata yang terjadi adanya perang tarif yang dilakukan oleh perusahaan 

telepon seluler demi menarik minat konsumen untuk menggunakan produk 

mereka. Namun hal ini sayangnya tidak diikuti dengan peningkatan kualitas 

produk untuk tetap menjaga loyalitas konsumen. Hal yang terjadi adalah 

meskipun tarif ditetapkan dengan harga rendah, namun kualitas layanan telepon 

kurang maksimal. Kemungkinan yang bisa terjadi yaitu tingkat penjualan 

perusahaan meningkat, namun hanya bersifat sementara karena adanya penurunan 

kualitas layanan. Kondisi seperti ini dapat diamati salah satunya melalui laporan 

keuangan.   

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan interpretasi kondisi keuangan 

suatu perusahaan selama periode tertentu serta memegang peranan penting dalam 

pengambilan keputusan, baik di tingkat manajemen maupun bagi investor. 

Laporan keuangan tersebut pada dasarnya melaporkan kegiatan-kegiatan 

perusahaan berupa kegiatan investasi, pendanaan, dan operasional.   

Penerapan penilaian kinerja perusahaan melalui laporan keuangan suatu 

perusahaan sangat perlu dilakukan untuk mengetahui prestasi dan kinerja 

perusahaan yang berguna untuk kepentingan para pemegang saham maupun bagi  

manajemen perusahaan. Dengan mengetahui prestasi dan kinerja perusahaan, 

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis perusahaan 

sehingga unggul dalam persaingan.  



Ukuran yang sering dipergunakan untuk menilai kondisi keuangan suatu 

perusahaan adalah rasio keuangan. Kelebihan dari penggunaan financial ratio 

sebagai pengukur kinerja keuangan adalah karena mudahnya dalam proses 

perhitungannya, selama data yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap. 

Kelemahan dari financial ratio menurut Yanindya dalam Iramani dan Erie 

(2005:2) adalah karena perhitungannya berdasarkan data akuntansi. Salah satu 

kelemahan dari pengukur akuntansi  adalah rasio-rasio tersebut dihasilkan dari 

nilai buku. Dengan demikian, nilainya tidak mencerminkan nilai yang ada di 

pasar.   

Menurut Brigham dalam Zaky dan Ari (2002:134), meskipun analisis rasio 

keuangan bermanfaat sebagai informasi dalam proses investasi, tetapi juga 

memiliki beberapa kelemahan, seperti adanya perbedaan metode akuntansi dan 

perlu adanya  ukuran-ukuran pembanding. Amling berpendapat dalam Zaky dan 

Ari (2002:139) bahwa rasio-rasio keuangan tidak mempertimbangkan unsur 

resiko.  

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pengukuran 

kinerja keuangan berdasarkan data akuntansi, maka timbullah pemikiran 

pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai (value based). Tunggal dalam 

Iramani dan Erie (2005:2) berpendapat bahwa dengan value based sebagai alat 

pengukur kinerja perusahaan, manajemen dituntut untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Ukuran kinerja yang menerapkan value based adalah Economic Value 

Added (EVA) dan Market Value Added (MVA).  



 
Krisnawuri et.al. (2005:67) mengemukakan bahwa Economic Value Added 

merupakan suatu alat analisis finansial untuk mengukur tingkat profitabilitas yang 

realistis dari operasi perusahaan. Perbedaannya dengan ukuran kinerja 

konvensional adalah EVA memperhitungkan biaya modal operasi sedangkan tidak 

demikian pada perhitungan konvensional. EVA juga mempertimbangkan dengan 

adil harapan para penyedia dana (kreditur dan pemegang saham) sehingga dalam 

perhitungannya sangat mempertimbangkan biaya modal tertimbang dari struktur 

modal perusahaan.   

Prinsip EVA memberikan sistem pengukuran yang baik untuk menilai suatu 

kinerja dan prestasi keuangan manajemen perusahaan karena EVA berhubungan 

langsung dengan nilai pasar sebuah perusahaan. Sedangkan menurut Mirza dan 

Imbuh dalam Zaky dan Ari (2002:140) EVA mempertimbangkan biaya modal 

(cost of capital) sebagai ukuran resiko dari masing-masing penyandang dana.  

Menurut Zaky dan Ari (2002:139), MVA merupakan metode yang mengukur 

seberapa besar nilai tambah yang berhasil diberikan perusahaan kepada para 

penyandang dana. MVA yang positif berarti menunjukkan pihak manajemen telah 

mampu meningkatkan kekayaan pemegang saham dan MVA yang negatif 

mengakibatkan berkurangnya nilai modal pemegang saham (Zaky dan Ari, 

2002:139).  

Menurut Ruky dalam Zaky dan Ari (2002:134), EVA dan MVA yang berhasil 

diciptakan perusahaan merupakan faktor yang paling relevan dan menentukan 

dalam penciptaan nilai perusahaan (creating a firm s value). EVA dan MVA 

merupakan ukuran tunggal dan dapat berdiri sendiri yang tidak membutuhkan 



analisis trend maupun norma industri sehingga bagi pihak manajemen dan 

penyedia dana akan lebih mudah dalam menilai kinerja perusahaan. Berdasarkan 

pemikiran di atas, maka perlu dilakukan kajian ilmiah dengan judul ANALISIS 

KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN 

ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED 

(MVA) PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG GO PUBLIC 

DI BEI TAHUN 2006-2007 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang ingin diangkat dalam 

penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi 

yang Go Public di BEI dengan menggunakan pendekatan EVA dan MVA? 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya tidak terjadi penyimpangan judul serta dapat memberikan gambaran 

yang dapat dimengerti dan pemahaman sesuai tujuan yang telah ditetapkan, maka 

dibatasi lingkup permasalahan sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang tergabung dalam sektor 

telekomunikasi yang go public di BEI. 

2. Penelitian menggunakan jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2006-

2007. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menilai kinerja 

keuangan perusahaan telekomunikasi kinerja keuangan perusahaan 



telekomunikasi yang go public di BEI dengan menggunakan pendekatan EVA 

dan MVA. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Bagi manajemen perusahaan telekomunikasi dapat memberikan 

tambahan informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan dalam menciptakan nilai bagi 

perusahaan dimana memperhatikan biaya modal agar dapat memenuhi 

harapan kreditur dan pemegang saham. 

2. Bagi investor maupun calon investor, memberikan informasi mengenai 

kinerja perusahaan-perusahaan telekomunikasi melalui pendekatan 

EVA dan MVA sehingga dapat memberikan masukan kapan mereka 

akan melakukan pembelian atau penjualan (sell and buy decision) 

saham mereka. 

3. Bagi dunia ilmu pengetahuan dan peneliti lain akan dapat memperkaya 

dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sumbangan 

referensi bagi penelitian selanjutnya.       



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh EVA, residual income, earnings dan arus kas 

operasi terhadap return pemegang saham pernah dilakukan oleh Pradhono dan 

Yulius (2004). Pengujian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2000-2002. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis diketahui bahwa (1) variabel Economic Value Added (EVA), tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return yang diterima oleh 

pemegang saham, (2) variabel residual income tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap return yang diterima oleh pemegang saham, (3) variabel 

earnings mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return yang diterima 

oleh pemegang saham, (4) variabel arus kas operasi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap return yang diterima oleh pemegang saham, (5) berdasarkan 

hasil uji t disimpulkan bahwa variabel arus kas operasi berpengaruh paling 

signifikan terhadap return yang diterima oleh pemegang saham. Sedangkan 

variabel EVA dan residual income tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

yang diterima oleh pemegang saham.  

Zaky Baridwan dan Ary Legowo (2002) juga melakukan penelitian 

mengenai asosiasi antara EVA, MVA, dan rasio profitabilitas terhadap harga 

saham. Sampel penelitian adalah 14 perusahaan Food and Beverage yang go 

public di BEJ periode 1994 -1996. hasil pengujian asumsi klasik menyimpulkan 

bahwa antara variable-variabel ROA, ROE, dan ROI mengindikasikan adanya 



gejala multikolonearitas. Hasil uji kecocokan model (fit model) dengan uji F 

menunjukkan seluruh variabel bebas yaitu EVA, MVA, ROA, ROE, dan ROI 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil pengujian koefisien beta 

dari masing-masing variabel menunjukkan bahwa ROI berpengaruh positif dan 

signifikan pada tingkat 5%. Pengaruh EVA terhadap harga saham adalah negatif 

dan tidak signifikan. Hasil analisis MVA menunjukkan pengaruh positif yang 

signifikan (p-value 0.024). 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Definisi Kinerja Keuangan  

Sony Waluyo et. al. (2006:23) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai suatu 

tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas perusahaan yang 

digunakan sebagai umpan balik (feedback) yang akan memberikan informasi 

tentang pelaksanaan suatu rencana. Penilaian kinerja ini dapat dilakukan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (stakeholders), misalnya 

investor, kreditur, karyawan, pemerintah dan pihak manajemen.  

Penilaian kinerja merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional 

suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya di mana kriteria berdasarkan 

sasaran, standar yang ditetapkan sebelumnya. Adanya kinerja keuangan yang baik 

akan mendorong investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Setiap pihak, 

terutama eksternal memerlukan informasi atas laporan keuangan perusahaan. 

Analisis atas laporan keuangan sangat penting, karena dengan mengetahui laporan 

keuangan dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut 

(Munawir, 2002:1). 



 
Kinerja keuangan merupakan ukuran tingkat keberhasilan manajemen dalam 

mengelola sumber daya keuangan perusahaan, dititikberatkan pada pengelolaan 

investasi perusahaan dalam segala bentuknya sebagai upaya untuk menciptakan 

nilai bagi pemegang sahamnya.  

Tujuan pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk mengevaluasi 

perubahan-perubahan atas sumber daya yang dimiliki perusahaan, apakah 

menunjukkan kenaikan, statis atau penurunan. Dengan informasi tersebut, manajer 

dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan perusahaan yang dikelolanya serta 

segera mengambil keputusan berkenaan dengan hal tersebut.  

Pada dasarnya setiap perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan 

dari pemegang sahamnya. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan diperlukan 

untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Pengukuran 

kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan telah banyak dilakukan, yaitu 

dengan  menggunakan rasio keuangan diantaranya rasio likuiditas, leverage, 

aktivitas maupun rasio profitabilitas. Pengukuran-pengukuran tersebut memiliki 

kelebihan pada setiap metodenya namun juga mempunyai kelemahan. Kelebihan 

pengukuran tersebut adalah kemudahan dalam perhitungannya selama data 

historis tersedia. Sedangkan kelemahannya adalah metode tersebut  tidak dapat 

mengukur kinerja perusahaan secara akurat. Hal ini disebabkan karena data yang 

digunakan adalah data akuntansi yang tidak terlepas dari penafsiran yang dapat 

mengakibatkan timbulnya berbagai macam distorsi sehingga kinerja keuangan 

perusahaan tidak terukur secara tepat dan akurat. 



 
Metode yang paling sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

adalah dengan menggunakan financial ratio, yang dianalisis dari laporan 

keuangan perusahaan. Analisis laporan laporan keuangan dapat dilakukan dengan 

menghitung berbagai macam rasio. Emery dalam Iramani (2005:2) 

mengelompokkan rasio keuangan dalam enam (6) kelompok, yaitu : Liquidity 

Ratio, Asset Activity Ratio, Leverage Ratio, Coverage Ratio, Profitability Ratio 

dan Market Value Ratio. Penggunaan financial ratio sangatlah penting, terutama 

dalam analisis fundamental. Analisis ini mencakup keadaan fundamental dari 

perusahaan yang dianalisis serta industri baik industri perusahaan yang dianalisis 

maupun industri lain yang terkait.  

Financial ratio menurut Keown dalam Iramani (2005:2) membantu 

perusahaan didalam mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan 

perusahaan. Kelebihan dari penggunaan financial ratio sebagai pengukur kinerja 

keuangan adalah karena mudahnya dalam proses perhitungannya, selama data 

yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap. Namun disisi lain terdapat kelemahan-

kelemahan dari financial ratio tersebut. Kelemahan dari financial ratio adalah 

karena perhitungannya berdasarkan data akuntansi. Salah satu kelemahan dari 

pengukur akuntansi  adalah rasio-rasio tersebut dihasilkan dari nilai buku. Dengan 

demikian, nilainya tidak mencerminkan nilai yang ada di pasar.  

Menurut Brigham dalam Zaky dan Ari (2002:134), meskipun analisis rasio 

keuangan bermanfaat sebagai informasi dalam proses investasi, tetapi juga 

memiliki beberapa kelemahan, seperti adanya perbedaan metode akuntansi dan 

perlu adanya ukuran-ukuran pembanding. Penilaian dengan menggunakan rasio 

keuangan tidak memperhitungkan adanya biaya modal (Cost of Capital) yang 



dapat mengindikasikan seberapa jauh perusahaan telah menciptakan nilai bagi 

pemilik modal (Siddharta dan Cynthia, 2005:6).   

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pengukuran 

kinerja keuangan berdasarkan data akuntansi, maka timbullah pemikiran 

pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai (value based). Dengan value 

based sebagai alat pengukur kinerja perusahaan, manajemen dituntut untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Ukuran kinerja perusahaan yang telah 

menerapkan value based yaitu Economic Value Added (EVA) dan Market Value 

Added (MVA).  

2.2.2 Economic Value Added (EVA)  

Metode EVA pertama kali dikembangkan oleh  Stewart & Stern seorang  

analis keuangan dari perusahaan Stern Stewart & Co pada tahun 1993. Pendapat 

Stewart mengenai EVA dalam Lisa Linawati (1999:36) dapat dijelaskan sabagai 

berikut : 

Economic Value Added (EVA) is a residual income measure that subtract the 

cost of capital from the operating profits generated in the business . 

Sedangkan yang dimaksud residual income adalah the difference between 

operating income and the minimum dollar return required on a company s 

operating asset (Hansen dan Mowen dalam Lisa,1999:36). Dapat dijelaskan 

bahwa EVA adalah nilai tambah ekonomis yang diciptakan perusahaan dari 

kegiatan atau strateginya selama periode tertentu. Prinsip EVA memberikan 

sistem pengukuran yang baik untuk menilai suatu kinerja dan prestasi keuangan 



manajemen perusahaan karena EVA berhubungan langsung dengan nilai pasar 

sebuah perusahaan.  

Konsep EVA merupakan konsep untuk mengetahui seberapa besar biaya yang 

dikeluarkan perusahaan sebagai akibat dari penggunaan dana untuk pembelian 

barang dan modal ataupun modal kerja perusahaan. Apabila dilihat dari sisi 

pemilik modal, biaya ini merupakan pendapatan yang diharapkan sebagai balas 

jasa terhadap dana yang diinvestasikan (Agus Sartono,1999:48)  

Menurut Gatot Widayanto dalam Krisnawuri et. al. (2005:67) konsep EVA 

merupakan pendekatan baru dalam menilai kinerja operasional perusahaan secara 

adil. Konsep adil dalam EVA adalah kepentingan dan harapan para penyandang 

dana (kreditur dan pemegang saham) diperhatikan sepenuhnya di mana derajat 

keadilan diukur dengan ukuran tertimbang dari struktur modal yang ada. EVA 

mencoba mengukur nilai tambah (value creation) yang dihasilkan suatu 

perusahaan dengan cara mengurangi beban biaya modal (cost of capital) yang 

timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan.  

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dalam 

menggunakan EVA  sebagai alat ukur kinerja dan nilai tambah perusahaan. 

Manfaat EVA menurut Lisa (1999:30) yakni : 

1. Membantu manajemen dalam menetapkan tujuan internal (internal goal 

setting) perusahaan agar tujuan perusahaan berpedoman pada implikasi 

jangka panjang dan bukan hanya jangka pendek. 

2. EVA berperan dalam keputusan investasi yaitu memberikan pedoman 

untuk keputusan penerimaan suatu project (capital budgeting decision). 



3. Dalam hal mengevaluasi kinerja rutin (performance assesment) 

manajemen, EVA membantu tercapainya aktivitas yang value added.  

Menurut  Amin Widjaya  dalam Iramani (2005:3) beberapa manfaat EVA 

dalam mengukur kinerja perusahaan antara lain : 

EVA merupakan suatu ukuran kinerja perusahaan yang dapat berdiri sendiri 

sendiri tanpa memerlukan ukuran lain baik berupa perbandingan dengan 

menggunakan perusahaan sejenis atau menganalisis kecenderungan ( trend ). 

Hasil perhitungan EVA mendorong pengalokasian dana perusahaan untuk 

investasi dengan biaya modal yang rendah. 

Amin Widjaja (2008:2) menyebutkan bahwa EVA pada prinsipnya 

memperhitungkan Economic Profit yang dapat dihitung melalui: 

EVA = NOPAT 

 

capital charges  

Net Operating Profit After Tax (NOPAT) adalah laba yang diperoleh dari operasi 

perusahaan setelah dikurangi pajak penghasilan, tetapi termasuk biaya keuangan 

(financial cost) dan non cash bookeping entries seperti biaya penyusutan. 

NOPAT dapat dihitung sebagai berikut : 

NOPAT =  operating income + interest income + equity income (income from 

subsidiary/affiliated companies) + other income (investment) 

 

other 

loss  income taxes  tax shields on interest expense. 

Sedangkan capital charges adalah aliran kas yang dibutuhkan untuk mengganti 

para investor atas risiko usaha dari modal yang ditanamkannya. Formulanya 

adalah : 

Capital Charges = Invested Capital x WACC  



(Weighted Average Cost of Capital)  

WACC adalah jumlah biaya dari masing-masing komponen modal. Misalnya 

pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang (cost of debt) serta setoran 

modal saham (cost of equity) yang diberikan bobot sesuai dengan proporsinya 

dalam struktur modal perusahaan. Formulanya : 

WACC = (D/V x rd) + (E/V x re) 

Keterangan : 

D : Debt 

V : D + E 

E : Equity 

rd : borrowing 

re : expected return by investor  

Secara sederhana, EVA dapat dinyatakan sebagai berikut : 

EVA : NOPAT  (WACC x Capital) 

Dimana : 

NOPAT :  Net Operating Profit After Tax yaitu laba bersih ditambah beban bunga 

setelah pajak.  

WACC : Weighted Average Cost of Capital yaitu (biaya hutang x proporsi 

hutang) + (biaya modal saham x proporsi modal saham). 



Gatot Widayanto (2003), menyebutkan bahwa ada lima langkah dalam 

menghitung EVA, antara lain : 

1. Menghitung biaya hutang 

Biaya hutang (cost of debt) adalah tingkat pengembalian yang dikehendaki 

karena adanya risiko kredit (credit risk), yaitu risiko perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok hutang. Dengan kata lain, 

cost of debt adalah tarif yang dibayar perusahaan untuk memperoleh tambahan 

hutang baru jangka panjang di pasar sekarang.  

kD = I/d (1-T) 

kD = Cd = cost of debt 

I = Bunga yang dibayar 

d = Hutang Jangka Panjang 

T = Tarif Pajak  

Tarif pajak perusahaan ditentukan dengan menggunakan rumus : 

Pajak yang dikenakan 
Tarif Pajak = 

Laba sebelum pajak 
x 100%

  

Pajak yang dikenakan dihitung secara bertingkat atau proposional, yaitu 

10% untuk Rp.25.000.000 pertama, 15% untuk Rp.50.000.000 berikutnya, 

kemudian 30% dikenakan atas sisanya.   



2. Menghitung biaya modal saham 

Biaya modal saham merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan 

investor karena adanya ketidakpastian tingkat laba. 

kE = rf + (rm  rf) 

 

(Weston dan Copeland, 1995) 

Keterangan : 

rf  = SBI rata-rata tahunan  

 

= y = f(x)  

x  = tingkat keuntungan portofolio pasar (Rm) 

y  = tingkat keuntungan saham (Ri)   

rm =  IHSGt  IHSGt-1 

   

IHSGt-1  

ri =  Pit  Pit-1

 

   Pit-1  

Dimana :  

Pit = harga saham pada periode t  

Pit-1 = harga saham pada periode t-1 atau sebelumnya 

3. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) 



WACC = Pd x kD (1-T) + Pe x kE 

Pd = komposisi hutang 

Pe = komposisi modal  

4. Menghitung EVA  

EVA = NOPAT  Cost Of Capital  

Net Operating Profit After Tax (NOPAT) = Earning Before Tax (EBIT) 

 

Pajak 

Cost Of Capital = Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang x Jumlah modal 

5. Melakukan penilaian atas hasil perhitungan EVA 

Hasil perhitungan EVA akan menghasilkan angka, yang bila hasil perhitungan 

menunjukkan : 

EVA > 0 maka terjadi proses nilai tambah bagi perusahaan karena laba yang 

tersedia mampu memenuhi ekspektasi para penyandang dana. 

EVA = 0 maka secara ekonomis perusahaan dalam keadaan impas karena 

semua laba yang tersedia digunakan untuk membayar kewajiban kepada para 

penyandang dana. 

EVA < 0 maka tidak terjadi proses nilai tambah bagi perusahaan karena laba 

yang tersedia tidak mampu memenuhi ekspektasi para penyandang dana.   



2.2.3 Kelebihan dan Kelemahan EVA  

Salah satu keunggulan EVA sebagai penilai kinerja perusahaan  adalah dapat 

digunakan sebagai penciptaan nilai (value creation) dalam Iramani (2005:6). 

Keunggulan EVA yang lain adalah : 

1. EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan 

beban  sebagai konsekuensi investasi. 

2. Konsep EVA adalah alat perusahaan dalam mengukur harapan yang dilihat dari 

segi ekonomis dalam pengukurannya yaitu dengan memperhatikan harapan 

para penyandang dana secara adil dimana derajat keadilan dinyatakan dengan 

ukuran tertimbang dari struktur modal yang ada dan berpedoman pada nilai 

pasar dan bukan pada nilai buku. 

3. Perhitungan EVA dapat dipergunakan secara mandiri tanpa memerlukan data 

pembanding seperti standar industri atau data perusahaan lain sebagai konsep 

penilaian. 

4. Konsep EVA dapat digunakan sebagai dasar penilaian pemberian bonus pada 

karyawan terutama pada divisi yang memberikan EVA lebih sehingga dapat 

dikatakan bahwa EVA menjalankan stakeholders satisfaction concepts. 

5. Pengaplikasian EVA yang mudah menunjukkan bahwa konsep tersebut 

merupakan ukuran praktis, mudah dihitung dan mudah digunakan sehingga 

merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam mempercepat pengambilan 

keputusan bisnis. 

Selain berbagai keunggulan, konsep EVA juga memiliki kelemahan-kelemahan. 

Menurut Teuku Mirza dalam Iramani (2005:6) kelemahan-kelemahan tersebut 

antara lain : 



1. EVA hanya mengukur hasil akhir (result), konsep ini tidak mengukur aktivitas-

aktivitas penentu. 

2. EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan 

pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk 

menjual atau membeli saham tertentu padahal faktor-faktor lain terkadang 

justru lebih dominan. 

2.2.4 Market Value Added (MVA)  

Setiap perusahaan memiliki tujuan utama untuk dapat memaksimalkan 

kemakmuran para pemegang sahamnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, 

maka sebuah perusahaan harus dapat memaksimalkan selisih antara nilai pasar 

dengan modal yang diinvestasikan. Market Value Added (MVA) adalah perbedaan 

antara nilai pasar ekuitas perusahaan pada periode tertentu dengan nilai ekuitas 

yang dipasok para investornya (Warsono, 2001:47). Jika pasar menghargai 

perusahaan melebihi tingkat modal yang diinvestasikan, berarti manajemen 

mampu menghasilkan nilai bagi pemegang sahamnya. Sebaliknya, jika harga 

pasar justru lebih rendah dari modal, dapat disimpulkan manajemen tidak mampu 

menciptakan nilai tambah. Sehingga, suatu perusahaan dianggap sehat jika 

memiliki MVA positif. Adanya MVA positif mengindikasikan adanya penciptaan 

nilai bagi pemegang saham.  

MVA adalah perbedaan antara nilai pasar dari perusahaan (hutang dan 

ekuitas) dengan total investasi modal ke dalam perusahaan (Manurung, 2007:133). 

Nilai pasar dari perusahaan adalah enterprise value dari perusahaan yang 

bersangkutan di mana merupakan hasil jumlah seluruh nilai pasar yang diklaim 

oleh pihak lain terhadap perusahaan pada suatu waktu tertentu. Total investasi 



modal adalah seluruh investasi yang dilakukan semua pihak kepada perusahaan 

pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu, MVA harus bernilai positif untuk 

menunjukkan kinerja yang baik dari perusahan tersebut sehingga investor 

berminat menanamkan modalnya.  

Market Value Added (MVA) adalah selisih antara nilai pasar perusahaan 

dengan modal keseluruhan yang diinvestasikan dalam perusahaan. Besarnya nilai 

MVA perusahaan mencerminkan besarnya kemampuan perusahaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan pemilik modal. Nilai perusahaan yang telah go public 

sama dengan harga saham di pasar modal. Jika harga saham naik berarti akan 

berdampak menaikkan MVA.  

Manurung (2007:133) merumuskan perhitungan EVA sebagai berikut : 

MVA = Market Value - Invested Capital   

Sedangkan Zaky dan Ary (2002:143) merumuskan MVA sebagai berikut : 

MVA = Market Value of Equity (MVE)  Book Value of Equity (BVE) 

MVE = shares outstanding x stock price 

BVE  = shares outstanding x nominal value of share   

EVA dan MVA yang positif merupakan ukuran investor untuk berinvestasi. 

Semakin tinggi EVA akan meningkatkan nilai perusahaan di mana penciptaan 

nilai tersebut akan tercermin pada harga saham yang lebih tinggi. Sebalikya, 

mungkin saja nilai perusahaan lebih rendah dari total modal yang diinvestasikan 

apabila total EVA yang dihasilkan perusahaan tersebut adalah negatif. MVA 



merupakan tolok ukur bagi manajemen untuk pengelolaan perusahaan dalam 

menghasilkan nilai tambah yang berarti atau tidak. Semakin besar MVA, semakin 

besar pula nilai tambah yang dihasilkan. Sebaliknya, MVA yang bersifat negatif 

merupakan indikasi bagi pengelola untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja 

perusahaan agar ekspektasi investor meningkat dan likuiditas saham terdongkrak.               



2.3 Kerangka Pikir  

Merupakan suatu konsep pemikiran dalam pelaksanaan penelitian.   

Perusahaan Telekomunikasi yang Go 
Public di BEI tahun 2006-2007 

Penilaian Kinerja Keuangan  

 

Laporan Keuangan tahun 2006-2007 

Data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 2006-2007 

Data Harga Penutupan Saham Individu 2006-2007 

Analisis EVA 

(NOPAT-Cost of Capital)

 

Analisis MVA 

(MVE-BVE)

 

Kesimpulan 

MVA > 0 

MVA = 0 

MVA < 0

 

EVA > 0 

EVA = 0 

EVA < 0

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan ini menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif . Batasan penulisan deskriptif adalah sebagai berikut:  

Metode Deskriptif adalah suatu metode penelitian untuk meneliti suatu 
obyek, suatu kondisi, suatu sistim pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 
pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk 
membuat deskripsi tulisan secara sistematis, faktual dan akurat tentang 
fakta-fakta, sifat-sifat serta antara fenomena yang diselidiki.  (Nazir, 
2005:54)  

Penelitian ini mengakumulasi data dan memberikan gambaran tertentu yang 

berkaitan dengan fakta, dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, 

mengklasifikasikan data dan menginterpretasikannya. 

3.2 Lokasi Penelitian       

Penelitian ini dilakukan di Pojok BEI yang terletak di Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono 158 Malang. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian memerlukan data-data yang akan membantu untuk sampai pada 

kesimpulan yang dibuat. Jenis data yang digunakan dalam mendukung 

pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 



Sedangkan sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Menurut Sekaran 

(2006:77) data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada dan 

tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. 

Sumber data yang diperoleh dari Pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya berupa : 

1. Laporan keuangan tahun 2006-2007 

2. Data Indeks Harga Saham Gabungan tahun 2006-2007 

3. Data harga Penutupan Saham Individu tahun 2006-2007 

4. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tahun 2006-2007 

3.4 Populasi dan Sampel  

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang 

telah ditetapkan (Nazir, 2005:271). Penelitian ini menggunakan populasi yaitu 

industri telekomunikasi yang ada di Indonesia. Industri telekomunikasi yang ada 

di Indonesia antara lain Telkom, Indosat, Excelcomindo, Infoasia, Bakrie 

Telecom, dan Mobile 8. Cara pengambilan sampel dengan teknik purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria-

kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang listing di BEI. 

2. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang mengeluarkan laporan 

keuangan setiap tahun. 



3. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang laporan keuangannya telah 

diaudit oleh auditor independen. 

4. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang sahamnya aktif selama tahun 

2006-2007. 

Berikut disajikan tabel pemilihan sampel dengan teknik purposive sampling 

Tabel 3.1 

Pemilihan Sampel Penelitian 

Mengeluarkan laporan keuangan  Laporan keuangan diaudit 

 

Saham aktif  
Listing di BEI 

setiap tahun auditor independen selama 2006-2007 Perusahaan 

Memenuhi Tidak 

 

Memenuhi Tidak  Memenuhi Tidak  Memenuhi Tidak  

Telkom + - + - + - + - 

Indosat + - + - + - + - 

Infoasia + - + - + - + - 

Excelcomindo + - + - + - + - 

Bakrie Telecom + - + - + - + - 

Mobile 8 + - + - + - - + 

 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka dari industri telekomunikasi yang ada 

di Indonesia, didapatkan lima sampel yang akan diteliti yaitu PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk, PT. Indosat Tbk, PT. Infoasia Tbk, PT. Excelcomindo Pratama 

Tbk, dan PT. Bakrie Telecom Tbk. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan analisis. 

Oleh karena itu, pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis, terarah dan 



sesuai dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu 

pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan penulisan ini. Pengumpulan data juga dilakukan melalui penelusuran 

literatur, yaitu data bisa diperoleh  melalui penelusuran berbagai literatur yang 

dinilai relevan dengan masalah yang dikaji (Purbayu dan Muliawan, 2007:17). 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data merupakan bagian yang amat 

penting dalam penelitian karena dengan melakukan analisis data maka data 

tersebut dapat berarti dan bermakna untuk memecahkan masalah penelitian.      

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif 

yaitu analisis terhadap data yang berbentuk angka atau bilangan dengan metode 

perbandingan yang berupa hitungan baik matematis maupun statistik yang 

didasarkan pada perhitungan atau rumus-rumus relevan (Husein Umar, 2004:37 

dalam Agung 2006). Analisis terhadap data berdasarkan rumus yang ada pada 

konsep EVA dan MVA. 

Tahap analisis kuantitatif yang dilakukan dalam metode EVA yaitu : 

1. Menghitung biaya modal hutang 

kD = I/d (1-T) 

kD = Cd = cost of debt 

I = Bunga yang dibayar 



d = Hutang Jangka Panjang 

T = Tarif Pajak 

2.  Menghitung biaya modal saham 

kE = rf + (rm  rf) 

 

(Weston dan Copeland) 

Keterangan : 

rf  = SBI rata-rata tahunan 

  

= y = f(x)  

x  = tingkat keuntungan portofolio pasar (Rm) 

y  = tingkat keuntungan saham (Ri)   

rm =  IHSGt  IHSGt-1 

   

IHSGt-1  

 ri  =  Pit  Pit-1

 

   Pit-1  

Dimana :  

Pit = harga saham pada periode t  

Pit-1 = harga saham pada periode t-1 atau sebelumnya 



3. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang  

WACC = Pd x kD (1-T) + Pe x kE 

Pd = komposisi hutang 

Pe = komposisi modal  

4. Menghitung EVA periode 2005-2007 

EVA = NOPAT  ( WACC x jumlah modal ) 

NOPAT = EBIT - Pajak 

5. Menilai kinerja perusahaan menggunakan EVA 

a. Bila EVA > 0 maka terjadi proses nilai tambah bagi perusahaan karena 

laba yang tersedia mampu memenuhi ekspektasi stakeholders. 

b. Bila EVA = 0 maka secara ekonomis perusahaan dalam keadaan impas 

karena semua laba yang tersedia digunakan untuk membayar kewajiban 

kepada stakeholders. 

c. Bila EVA < 0 maka tidak terjadi proses nilai tambah bagi perusahaan 

karena laba yang tersedia tidak mampu memenuhi ekspektasi stakeholders. 

Tahap analisis kuantitatif yang dilakukan dalam metode MVA yaitu : 

1. Menghitung besarnya nilai pasar perusahaan yang didapat melalui harga 

saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. 

2. Menghitung modal yang diinvestasikan perusahaan yang didapat melalui 

harga nominal saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. 

MVA = Market Value of Equity (MVE) 

 

Book Value of Equity (BVE) 

Dimana : 



MVE = shares outstanding x stock price 

BVE  = shares outstanding x nominal value of share  

3.  Menilai kinerja perusahaan menggunakan MVA 

a. Jika MVA > 0 maka perusahaan telah mampu meningkatkan 

kekayaan pemegang saham  

b. Jika MVA = 0 maka perusahaan tidak mampu meningkatkan 

kekayaan bagi pemegang saham. 

c. Jika < 0 maka perusahaan telah menghancurkan kekayaan pemegang 

saham sehingga berakibat berkurangnya nilai modal pemegang 

saham.            



BAB IV 

PEMBAHASAN  

4.1 Profil Perusahaan 

4.1.1 Profil PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.      

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) merupakan perusahaan 

penyelenggara informasi dan telekomunikasi (InfoComm) serta penyedia jasa dan 

jaringan telekomunikasi secara lengkap (full service and network provider) yang 

terbesar di Indonesia. Telkom menyediakan jasa telepon tidak bergerak kabel 

(fixed wire line), jasa telepon tidak bergerak nirkabel (fixed wireless), jasa telepon 

bergerak (cellular), data dan internet serta network dan interkoneksi baik secara 

langsung maupun melalui perusahaan asosiasi. Sampai dengan 31 Desember 2007 

jumlah pelanggan Telkom sebanyak 63 juta pelanggan yang terdiri dari pelanggan 

telepon tidak bergerak kabel sejumlah 8,7 juta, pelanggan tidak bergerak nirkabel 

6,4 juta dan 47,9 juta pelanggan jasa telepon seluler. Pertumbuhan jumlah 

pelanggan Telkom di tahun 2007 sebanyak 29,9%. Saham Telkom sampai dengan 

31 Desember 2007 dimiliki oleh pemerintah RI (51,82%) dan pemegang saham 

publik (48,18%). Saham Telkom tercatat di Bursa Efek Indonesia dan tanpa 

tercatat di New York, London, dan Tokyo Stock Exchange. Harga saham Telkom 

di BEI pada akhir Desember 2007 meningkat 0,5% menjadi Rp. 10.150 dari Rp. 

10.100 pada periode yang sama di tahun 2006. Nilai kapitalisasi pasar pada akhir 

tahun 2007 mencapai Rp. 204.624 miliar atau 10,3% dari kapitalisasi pasar BEI. 



 
Visi Telkom yaitu berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan 

InfoComm di kawasan Asia Tenggara, Asia dan akan berlanjut ke kawasan Asia 

Pasifik. Sedangkan misi Telkom yaitu memberikan layanan InfoComm terpadu 

dan lengkap dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif serta manjadi model 

pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.  

4.1.2 Profil PT. Indosat Tbk.  

PT. Indosat Tbk, yang sebelumnya bernama PT. Indonesian Satellite 

Corporation Tbk, adalah perusahaan penyelenggara jalur telekomunikasi di 

Indonesia. Indosat merupakan perusahaan telekomunikasi dan multimedia terbesar 

kedua di Indonesia untuk jasa seluler. Tahun 1964, Indosat didirikan oleh AT&T, 

sebuah perusahaan telekomunikasi terkemuka di Amerika, sebagai Perusahaan 

Penanam Modal Asing dengan lini bisnis utama di bidang Sambungan Langsung 

Internasional. Transformasi pertama Indosat dimulai pada tahun 1980 saat beralih 

menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tetap memegang hak 

eksklusif sebagai penyedia layanan SLI. Pada tahun 2001 hak eksklusif Indosat 

sebagai penyedia layanan SLI berakhir menyusul deregulasi Pemerintah di sektor 

telekomunikasi nasional. Sejak saat itu, Indosat mulai fokus pada layanan seluler 

dengan membentuk anak perusahaan IM3.   

Perusahaan yang mempunyai visi menjadi perusahaan penyedia solusi 

informasi dan komunikasi pilihan ini semakin mantap untuk menjadi penyedia 

jaringan dan layanan telekomunikasi terlengkap di Indonesia terbukti dengan 

mengakuisisi seluruh saham PT. Satelit Palapa Indonesia (Satelindo), 

penyelenggara seluler terbesar kedua di Indonesia saat itu. Pada tahun yang sama, 



Pemerintah Indonesia melakukan divestasi 41,94% saham Indosat kepada ST 

Telemedia Pte. Ltd melalui Indonesia Telecommunications Limited (ICL) dan 

menjadikan Indosat sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing kembali. 

Indosat semakin memperkuat diri dengan menggabungkan Satelindo, IM3 dan 

Bimagraha ke dalam satu perusahaan yaitu Indosat. Produk andalannya antara lain 

Mentari, Matrix, IM3, dan StarOne. Saat ini, komposisi kepemilikan saham 

Indosat adalah Publik (45,19%), Qatar Telecom QSC (40,37%), serta Pemerintah 

Republik Indonesia (14,44%), termasuk saham Seri A. Selain di Bursa Efek 

Indonesia, Indosat juga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Singapura dan 

Bursa Efek New York. 

4.1.3 Profil PT. Infoasia Teknologi Global Tbk.  

Didirikan pada tahun 1995 bergerak dalam bidang distribusi perangkat keras 

komputer, jasa networking, sistem integrator, penyedia jaringan dan jasa internet, 

ASP, TV kabel serta jasa telekomunikasi. Perusahaan ini mempunyai visi yaitu  

mengintegrasikan komunikasi masa depan melalui teknologi yang inovatif dan 

mempunyai misi menjadi gerbang teknologi informasi dan telekomunikasi di Asia 

dengan menyediakan teknologi terbaru dan harga terbaik guna memberikan 

kepuasan bagi para pelanggan.   

Infoasia mempunyai beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang antara 

lain : agen penjualan berbagai piranti keras komputer, penyedia jasa akses internet 

dan wireless, penyedia jaringan jasa lalu lintas, penyedia jaringan dan jasa 

telekomunikasi lalu lintas data dan suara di negara-negara Asia Pasifik, melayani 

perdagangan berbagai merek piranti keras dan lunak komputer di kawasan 



ASEAN, serta pemegang lisensi TV kabel dan jaringan fiber optic last lime 

backbone di seluruh wilayah Bali bagian Selatan. Infoasia juga merupakan 

penyedia sarana teknologi informasi yaitu sebagai distributor PC IBM, Dell, 

Compaq, HP, dan Acer untuk produk desktop PC, server, notebook, printer, 

scanner, dan network hub switches. Infoasia juga merupakan dealer korporasi dan 

jaringan pusat layanan di seluruh Indonesia.   

Bekerjasama dengan Inmarsat Satellite Communication sejak 1996, Infoasia 

menjadi satu-satunya Inmarsat provider di Indonesia untuk menyediakan jaringan 

komunikasi global melalui satelit yang terbaik dan terpadu untuk setiap 

pelanggannya. Infoasia juga menyediakan jasa informasi lokasi spesifik untuk 

manajemen transportasi dan asset bergerak. Perusahaan ini memiliki dan 

mengoperasikan sistem berbasis GPS (Global Positioning System) dengan nama 

Info TRACK yang memiliki interkoneksi dengan penyedia jasa telekomunikasi 

untuk manajemen armada secara real time. 

4.1.4 Profil PT. Excelcomindo Pratama Tbk.  

PT. Excelcomindo Pratama Tbk (XL) didirikan pada tanggal 6 Oktober 1989 

dengan nama PT Grahametropolitan Lestari yang bergerak di bidang perdagangan 

dan jasa umum. Pada tahun 1995, seiring dengan terjalinnya kerjasama antara 

Rajawali Group 

 

pemegang saham PT. Grahametropolitan Lestari 

 

dengan 

beberapa investor asing (Nynex, AIF dan Mitsui), PT. Grahametropolitan Lestari 

mengubah nama menjadi PT. Excelcomindo Pratama dengan kegiatan usaha 

utamanya sebagai penyelenggara teleponi dasar. XL mulai beroperasi secara 

komersial pada tanggal 8 Oktober 1996 dengan menyediakan jasa teleponi dasar 



menggunakan teknologi GSM 900. Excel mempunyai visi untuk menjadi juara 

seluler Indonesia, memuaskan pelanggan, pemegang saham dan karyawan.  

Dalam perkembangannya, XL juga memperoleh Ijin Penyelenggaraan 

Jaringan Bergerak Seluler untuk teknologi DCS 1800, Izin Penyelenggaraan 

Jaringan Tetap Tertutup, Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet dan Ijin 

Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik. Excelcomindo 

menjadi anak perusahaan TM Group dan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek 

Indonesia di tahun 2005. Pada tahun 2006, XL memperoleh Ijin Penyelenggaraan 

Seluler untuk Teknologi 3G dan meluncurkannya secara komersial pada bulan 

September 2006.  

4.1.5 Profil PT. Bakrie Telecom Tbk.  

PT. Bakrie Telecom didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT. Radio 

Telepon Indonesia dengan produk pertamanya Ratelindo, suatu jasa layanan 

telepon tetap nirkabel berteknologi E-TDMA yang diluncurkan pada tahun 1996. 

Setelah berganti nama menjadi PT. Bakrie Telecom pada tahun 2003, perusahaan 

ini  kemudian meluncurkan layanan nirkabel baru dengan merek dagang Esia yang 

merupakan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas Fixed 

Wireless Access (FWA) Limited Mobility berteknologi CDMA 2000 1x. Bakrie 

Telecom mempunyai visi yaitu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi 

masyarakat Indonesia dengan menyediakan konektivitas informasi, sedangkan 

misi Bakrie Telecom adalah menyediakan konektivitas informasi yang berkualitas 

dengan harga terjangkau. 



 
Bakrie Telecom menjadi perusahaan publik pada Februari 2006 dengan 

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Pada akhir tahun 2006, Bakrie 

Telecom memperoleh ijin prinsip penyelenggaraan jaringan FWA Limited 

Mobility dengan cakupan layanan nasional. Pada bulan Juli 2007, Bakrie Telecom 

memperoleh Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik 

Indonesia untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi di seluruh 

wilayah Indonesia. Selain itu, di tahun 2007 Bakrie Telecom juga berhasil 

mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jaringan Sambungan Langsung 

Internasional (SLI). Selain Esia, produk andalan Bakrie Telecom yang lain adalah 

Wifone. 

4.2 Analisis Economic Value Added (EVA) 

4.2.1 Perhitungan Biaya Hutang (kD)  

Biaya hutang timbul jika perusahaan mempunyai pinjaman dari pihak ketiga 

baik melalui dana pinjaman jangka panjang maupun dalam bentuk dana yang 

diinvestasikan ke dalam perusahaan. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk 

menjalankan kegiatan operasional jika modal sendiri sudah tidak bisa memenuhi 

kebutuhan tersebut. Kewajiban dengan jatuh tempo melebihi satu tahun 

ditunjukkan pada neraca sebagai kewajiban atau hutang tidak lancar. Kategori ini 

meliputi hutang obligasi, wesel bayar jangka panjang, hipotek, kewajiban atas 

sewa guna usaha, kewajiban pensiun, dan garansi jangka panjang.   

Biaya hutang (cost of debts) merupakan tingkat suku bunga hutang yang harus 

dibayar oleh perusahaan pada kreditur. Komponen yang dibutuhkan dalam 

menghitung biaya hutang suatu perusahaan yaitu jumlah hutang jangka panjang, 



beban bunga, tingkat pajak perusahaan (T), serta faktor koreksi tingkat pajak yaitu 

1-T.   

Prosentase pajak perusahaan dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut : 

Diketahui laba sebelum pajak (EBT) Telkom pada tahun 2006 sebesar Rp. 

21.993.605.000.000,00, maka pajak yang dikenakan atas laba tersebut adalah : 

10%

 

25,000,000.00

 

2,500,000.00

 

15%

 

50,000,000.00

 

7,500,000.00

 

30%

 

21,993,530,000,000.00

 

6,598,059,000,000.00

   

6,598,069,000,000.00

 

Untuk menentukan tarif pajak dalam prosentase, dapat digunakan rumus sebagai 

berikut : 

Pajak yang dikenakan 
Tarif Pajak =

 

Laba sebelum pajak 
x 100%

 

=

 

6,598,069,000,000.00

  

21,993,605,000,000.00

 

x 100%

 

=

 

30.00%  

Diperoleh tarif pajak Telkom sebesar 30%. Demikian pula cara yang digunakan 

untuk penentuan tarif pajak pada perusahaan telekomunikasi yang lain. Setelah 

dilakukan perhitungan, tarif pajak Indosat, Infoasia, Excelcomindo, dan Bakrie 

Telecom juga sebesar 30% (lampiran 1). Tarif pajak ini akan digunakan dalam 

menentukan faktor koreksi dalam menghitung biaya hutang. Berikut adalah 



perhitungan biaya hutang (kD) kelima perusahaan telekomunikasi periode 2006-

2007 : 

Tabel 4.1 

Perhitungan Biaya Hutang (kD) 

Perusahaan Telekomunikasi 

2006-2007 

Perusahaan Tahun

 

kD 

2006

 

0.049086

 

Telkom 
2007

 

0.054843

 

2006

 

0.007913

 

Indosat 
2007

 

0.005716

 

2006

 

0.146085

 

Infoasia 
2007

 

0.169378

 

2006

 

0.048115

 

Excelcomindo 
2007

 

0.069609

 

2006

 

0.133338

 

Bakrie Telecom 
2007

 

0.028719

 

         Sumber : Lampiran 6. Data Olahan Pojok BEI  

Berdasar tabel 4.1 di atas dapat diketahui terdapat perbedaan kondisi jumlah 

biaya hutang pada tiap-tiap perusahaan telekomunikasi. Telkom mengalami 

kenaikan jumlah biaya hutang yaitu sebesar 0.049086% pada tahun 2006 dan 

0.054843% pada tahun 2007. Kondisi yang berbeda terjadi pada Indosat. Jumlah 

biaya modal ada tahun 2006 sebesar 0.007913% mengalami penurunan pada tahun 

2007 menjadi 0.005716%. Kondisi yang dialami Telkom ternyata juga terjadi 

pada Infoasia dan XL. Kedua perusahaan tersebut mengalami kenaikan jumlah 

biaya hutang. Infoasia memiliki jumlah biaya hutang sebesar 0.146085% pada 



tahun 2006 dan mengalami kenaikan di tahun berikutnya sebesar 0.169378%. 

Jumlah biaya hutang sebesar 0.048115% dimiliki XL pada tahun 2006 dan 

meningkat menjadi 0.069609% di tahun 2007.  

Bakrie Telecom mengalami hal yang sama terjadi pada Indosat, yaitu terjadi 

penurunan jumlah biaya hutang. Pada tahun 2006,biaya hutang yang dimiliki 

Bakrie sebesar 0.133338% dan meningkat sebesar 0.028719% pada tahun 2007. 

4.2.2 Perhitungan Biaya Modal Saham (kE)  

Biaya modal saham (cost of equity) merupakan tingkat pengembalian yang 

dikehendaki investor karena adanya ketidakpastian tingkat laba. Biaya modal 

saham ini mencakup adanya risiko bisnis dan risiko finansial. Risiko bisnis adalah 

risiko yang berhubungan dengan tidak stabilnya laba atau profit. Risiko finansial 

adalah risiko kesulitan finansial dalam hal pembayaran biaya bunga dan pokok 

pada hutang.  Menghitung biaya modal saham berarti menghitung berapa besar 

beban yang ditanggung perusahaan sebagai akibat dari penggunaan dana yang 

berasal dari modal saham. Komponen yang diperlukan yaitu : 

1. Tingkat bunga bebas resiko (rf) 

Tingkat bunga bebas resiko yang digunakan adalah rata-rata tingkat bunga 

Sertifikat Bank Indonesia mingguan selama periode 2006-2007. Hal ini 

dikarenakan SBI dipercaya merupakan ukuran tingkat bunga bebas resiko 

sehingga lebih aman dibanding dengan yang lainnya. 

2. Tingkat pengembalian pasar (rm atau x) 



Data yang digunakan dalam menghitung tingkat pengembalian pasar 

adalah IHSG mingguan selama periode 2006-2007. Kondisi pasar dalam 

periode tertentu tercermin dari nilai IHSG tersebut.  

Rumus yang digunakan dalam menentukan rm adalah : 

rm =  IHSGt  IHSGt-1

 

        IHSGt-1 

3. Tingkat pengembalian saham (ri atau y) 

Data yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian saham 

adalah harga pembukaan dan penutupan mingguan saham kelima 

perusahaan telekomunikasi tersebut selama periode 2006-2007. 

Rumus yang digunakan dalam menghitung ri adalah : 

Pit  Pit-1

 

Pit-1 

4. Koefisien beta 

Beta mencerminkan indikator resiko atau volatilitas suatu perusahaan. 

Koefisien beta ditentukan dengan menggunakan rumus : 

 = y = f(x) 

dimana : 

x : rm atau tingkat pengembalian pasar 

y : ri atau tingkat pengembalian saham 



Perhitungan biaya modal saham dapat digunakan setelah semua komponen 

di atas dihitung. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya modal 

saham adalah : 

kE = rf + (rm  rf) 

 

Hasil perhitungan biaya modal kelima perusahaan telekomunikasi periode 

2006-2007 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Perhitungan Biaya Modal Saham (kE) 

Perusahaan Telekomunikasi 

2006-2007 

Perusahaan Tahun kE 

2006

 

0.1584

 

Telkom 
2007

 

0.0349

 

2006

 

0.1528

 

Indosat 
2007

 

0.0502

 

2006

 

0.1363

 

Infoasia 
2007

 

0.0689

 

2006

 

0.2924

 

Excelcomindo 
2007

 

0.0605

 

2006

 

0.1456

 

Bakrie Telecom 
2007

 

0.0352

 

             Sumber : Lampiran 6. Data olahan Pojok BEI  

Dari hasil perhitungan biaya modal saham di tabel 4.2 diketahui bahwa kelima 

perusahaan telekomunikasi tersebut mengalami penurunan jumlah biaya modal 

saham. Telkom misalnya, jumlah biaya modal saham tahun 2006 sebesar 0.1584% 



dan mengalami penurunan di tahun 2007 menjadi 0.0349%. Hal serupa juga 

dialami oleh Indosat, Infoasia, XL, dan Bakrie Telecom.  

Jumlah biaya modal saham yang dimiliki Indosat pada 2006 adalah 0.1528% 

dan mengalami penurunan menjadi 0.0502% di tahun 2007. Infoasia juga 

mengalami penurunan jumlah modal saham yang dimilikinya. Jumlah biaya 

modal saham sebesar 0.1363% yang dimiliki Infoasia di tahun 2006, turun 

menjadi 0.0689% di tahun 2007. Demikian pula XL dan Bakrie Telecom, masing-

masing memiliki jumlah biaya modal saham yaitu 0.2924% dan 0.1456% di tahun 

2006. Jumlah tersebut turun menjadi 0.0605% dan 0.0352% di tahun 2007, 

masing-masing untuk XL dan Bakrie Telecom.  

Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pengembalian yang dikehendaki 

investor karena adanya ketidakpastian laba yang dihasilkan perusahaan 

mengalami penurunan.  

4.2.3 Perhitungan Struktur Modal  

Struktur modal terdiri dari hutang jangka panjang dan modal saham. 

Menghitung struktur modal yaitu dengan menentukan komposisi hutang jangka 

panjang dan dan modal saham perusahaan. Tabel berikut adalah perhitungan 

struktur modal kelima perusahaan telekomunikasi periode 2006-2007 :    



Tabel 4.3 

Perhitungan Struktur Modal 

Perusahaan Telekomunikasi 

2006-2007 

Perusahaan Tahun

 
Komposisi Modal 

Saham 

2006

 

0.22 
Telkom 

2007

 

0.22 

2006

 

0.04 
Indosat 

2007

 

0.03 

2006

 

0.55 
Infoasia 

2007

 

0.58 

2006

 

0.10 
Excelcomindo 

2007

 

0.09 

2006

 

0.85 
Bakrie Telecom 

2007

 

0.52 

Sumber : Lampiran 6. Data olahan Pojok BEI  

Hasil perhitungan pada tabel 4.3 menunjukkan variasi kondisi struktur modal 

antara kelima perusahaan komunikasi tersebut. Telkom, Indosat dan XL 

mempunyai komposisi hutang lebih besar daripada komposisi modal saham. 

Berbanding terbalik dengan struktur modal Infoasia dan Bakrie Telecom yang 

memiliki komposisi modal saham lebih besar dibanding komposisi hutangnya.   

Adapun rincian struktur modal yang dimiliki Telkom, Indosat, dan XL 

masing-masing adalah pada tahun 2006, komposisi modal saham hanya sebesar 

22%, 4%, dan 10% dari keseluruhan struktur modal, sedangkan sisanya berasal 

dari hutang. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2007 yaitu komposisi hutang lebih 

besar dibanding modal saham. Khusus pada Indosat dan XL, komposisi modal 



saham mereka bahkan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, 

masing-masing menjadi 3% dan 9% dari total keseluruhan struktur modal, dimana 

sisanya berasal dari hutang.  

Berbeda dengan ketiga perusahaan yang lain, Infoasia dan Bakrie Telecom 

memiliki komposisi modal saham lebih besar dibandingkan komposisi hutang 

yang dimilikinya. Pada tahun 2006, Infoasia dan Bakrie Telecom masing-masing 

memiliki komposisi modal saham sebesar 55% dan 85% dari total keseluruhan 

struktur modalnya. Kondisi ini juga terjadi di tahun 2007. Infoasia dan  Bakrie 

Telecom masing-masing mempunyai komposisi modal saham sebesar 58% 

sedangkan komposisi hutang perusahaan sebesar 52%.  

4.2.4 Perhitungan Biaya Modal Rata-rata Modal Tertimbang (WACC)  

Biaya modal rata-rata tertimbang adalah jumlah biaya dari masing-masing 

komponen modal, misalnya pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang 

(cost of debt) serta setoran modal saham (cost of equity) yang diberikan bobot 

sesuai dengan proporsinya dalam struktur modal perusahaan. Biaya modal rata-

rata tertimbang adalah biaya ekuitas dan biaya hutang masing-masing dikalikan 

dengan prosentase ekuitas dan hutang dalam struktur modal perusahaan. Sebuah 

investasi harus memperoleh tingkat pengembalian yang lebih besar daripada 

WACC supaya menambah nilai dalam perusahaan.   

Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang 

adalah : 

WACC = Pd x kD (1-T) + Pe x kE 



Dimana : 

Pd : komposisi hutang 

Pe : komposisi modal 

Berikut hasil dari perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang kelima perusahaan 

telekomunikasi periode 2006-2007 : 

Tabel 4.4 

Perhitungan Biaya Modal Rata-rata Tertimbang  

Perusahaan Telekomunikasi 

2006-2007 

Perusahaan Tahun WACC 

2006 0.048 
Telkom 

2007 0.031 

2006 0.009 
Indosat 

2007 0.004 

2006 0.079 
Infoasia 

2007 0.057 

2006 0.046 
Excelcomindo 

2007 0.060 

2006 0.048 
Bakrie Telecom 

2007 -0.016 

Sumber : Lampiran 6. Data olahan Pojok BEI  

Berdasar hasil perhitungan pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa rata-rata 

perusahaan mengalami penurunan jumlah biaya modal rata-rata tertimbang selama 

tahun 2006-2007. Jumlah biaya modal rata-rata tertimbang yang dimiliki Telkom 

pada tahun 2006 adalah 0.073%, mengalami penurunan sebesar 22 poin menjadi 

0.051% pada tahun 2007. Penurunan jumlah biaya modal rata-rata tertimbang juga 



dialami oleh Indosat yang memiliki 0.018% pada tahun 2006, turun menjadi 

0.011% di tahun 2007. hal serupa juga dialami oleh ketiga perusahaan sampel 

yang lainyaitu Infoasia, XL, dan Bakrie Telecom. Masing-masing perusahaan 

memiliki biaya modal rata-rata tertimbang sebesar 0.141%, 0.074%, dan 0.144% 

pada tahun 2006 dan mengalami penurunan di tahun 2007 menjadi sebesar 

0.111%, 0.069% dan 0.032%. 

4.2.5 Perhitungan Economic Value Added (EVA)  

EVA dapat dihitung jika semua komponen yang diperlukan dalam perhitungan 

Economic Value Added (EVA) telah diolah. EVA diperoleh dari hasil 

pengurangan antara laba operasi perusahaan setelah pajak (NOPAT) dengan biaya 

modal (cost of capital). Nilai biaya modal diperoleh dari hasil perkalian biaya 

modal rata-rata tertimbang dengan jumlah modal.  

Hasil perhitungan Economic Value Added (EVA) kelima perusahaan 

telekomunikasi periode 2006-2007 adalah :        



Tabel 4.5 

Perhitungan Economic Value Added (EVA) 

Perusahaan Telekomunikasi 

2006-2007 

EVA 
Perusahaan 

2006 2007 

Telkom 9,306,793,200,000.00

 

11,675,806,500,000.00

 

Indosat 1,178,086,449,600.00

 

1,852,076,971,400.00

 

Infoasia -5,819,993,800.80

 

-2,171,716,369.00

 

Excelcomindo 153,229,543,000.00

 

-278,185,932,400.00

 

Bakrie Telecom -341,320,154,762.50

 

-8,016,071,403.44

 

    Sumber : Lampiran 6. Data olahan Pojok BEI 

Berdasar hasil perhitungan EVA pada tabel 4.5, maka diperoleh hasil perhitungan 

EVA yang bervariasi diantara kelima perusahaan sampel selama periode 2006-

2007. Telkom dan Indosat memiliki hasil EVA positif selama tahun 2006 bahkan 

mengalami peningkatan di tahun 2007 sehingga dalam hal ini terjadi proses nilai 

tambah bagi perusahaan karena laba yang tersedia mampu memenuhi ekspektasi 

para penyandang dana.   

Hasil EVA negatif ditunjukkan oleh Infoasia, XL dan Bakrie Telecom. 

Walaupun Infoasia berhasil memperkecil nilai EVA negatif yang dimilikinya di 

tahun 2006, namun hasil EVA yang tetap negatif di tahun 2007 menunjukkan 

bahwa manajemen Infoasia belum berhasil memberi nilai tambah bagi perusahaan 

sehingga laba yang dihasilkan belum mampu memenuhi ekspektasi para 

penyandang dana. Hal serupa juga berlaku bagi kinerja keuangan Bakrie Telecom. 

Kinerja keuangan XL menunjukkan bahwa hasil EVA positif  pada tahun 2006 



tidak dapat dipertahankan di tahun 2007. XL tidak mampu memenuhi ekspektasi 

para penyandang dana seperti yang telah dilakukannya di tahun 2006. 

4.3 Analisis Market Value Added (MVA)  

MVA merupakan metode yang mengukur seberapa besar nilai tambah yang 

berhasil diberikan perusahaan kepada para penyandang dana. Secara jelas, MVA 

merupakan selisih antara nilai pasar ekuitas (market value of equity) dan nilai 

buku ekuitas (book value of equity). MVA yang positif berarti menunjukkan pihak 

manajemen telah mampu meningkatkan kekayaan pemegang saham dan MVA 

yang negatif mengakibatkan berkurangnya nilai modal pemegang saham. 

Komponen yang dibutuhkan untuk menghitung MVA antara lain : jumlah lembar 

saham yang beredar, harga pasar saham serta harga nominal saham tersebut.  

Harga pasar saham digunakan untuk menghitung besarnya nilai pasar 

perusahaan atau Market Value of Equity (MVE). Rumus yang digunakan untuk 

menghitung MVA adalah jumlah lembar saham yang diperdagangkan dikalikan 

dengan harga per lembar saham. Hasil perhitungan MVE adalah sebagai berikut :         



Tabel 4.6 

Perhitungan Market Value of Equity (MVE) 

Perusahaan Telekomunikasi  

2006-2007 

Perusahaan Tahun Market Value of Equity 

2006 77,474,877,233,040.00

 

Telkom 
2007 103,955,036,287,320.00

 

2006 27,350,960,757,000.00

 

Indosat 
2007 37,828,293,881,000.00

 

2006 187,956,032,250.00

 

Infoasia 
2007 183,922,641,000.00

 

2006 16,016,310,000,000.00

 

Excelcomindo

 

2007 15,520,010,000,000.00

 

2006 3,010,578,991,200.00

 

Bakrie 
Telecom 2007 6,899,138,379,588.00

 

  Sumber : Lampiran 7. Data olahan Pojok BEI  

Sedangkan harga nominal saham digunakan untuk menghitung modal yang 

diinvestasikan perusahaan atau Book Value of Equity (BVE). Rumus yang 

digunakan untuk menghitung BVE adalah jumlah lembar saham yang 

diperdagangkan dikalikan dengan harga nominal saham. Hasil perhitungan BVE 

adalah sebagai berikut :     



Tabel 4.7 

Perhitungan Book Value of Equity (BVE) 

Perusahaan Telekomunikasi  

2006-2007 

Perusahaan Tahun Book Value of Equity 

2006 2,519,999,910,000.00

 

Telkom 
2007 2,519,999,910,000.00

 

2006 533,469,100,000.00

 

Indosat 
2007 533,469,100,000.00

 

2006 80,667,825,000.00

 

Infoasia 
2007 80,667,825,000.00

 

2006 709,000,000,000.00

 

Excelcomindo

 

2007 709,000,000,000.00

 

2006 1,881,611,869,500.00

 

Bakrie 
Telecom 2007 1,895,367,686,700.00

 

     Sumber : Lampiran 7. Data olahan Pojok BEI  

Setelah diperoleh hasil keduanya, selanjutnya hasil dari MVE dikurangkan 

dengan hasil BVE sehingga diperoleh nilai Market Value Added kelima 

perusahaan telekomunikasi tersebut. Hasil perhitungan MVA adalah sebagai 

berikut :      



           Tabel 4.8 

Perhitungan Market Value Added (MVA) 

2006-2007 

Perusahaan  Tahun

 
MVA 

2006

 
74,954,877,323,040.00

 

Telkom 
2007

 

101,435,036,377,320.00

 

2006

 

26,817,491,657,000.00

 

Indosat 
2007

 

37,294,824,781,000.00

 

2006

 

107,288,207,250.00

 

Infoasia 
2007

 

103,254,816,000.00

 

2006

 

15,307,310,000,000.00

 

Excelcomindo 
2007

 

14,811,010,000,000.00

 

2006

 

1,128,967,121,700.00

 

Bakrie 
Telecom 2007

 

5,003,770,692,888.00

 

          Sumber : Lampiran 7. Data olahan Pojok BEI 

Hasil dari perhitungan Market Value Added (MVA) pada tabel 4.8 dapat dilihat 

bahwa rata-rata nilai MVA kelima perusahaan telekomunikasi adalah positif. Hal 

ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah mampu meningkatkan 

kekayaan pemegang saham. Dari kelima perusahaan telekomunikasi tersebut, 

hanya tiga diantaranya yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Indosat, dan PT. 

Bakrie Telecom yang mengalamai kenaikan nilai MVA. Hal ini dikarenakan 

kenaikan harga saham per lembar dari ketiga perusahaan tersebut di pasar modal 

sehingga turut mempengaruhi kenaikan nilai Market Value of Equity yang 

dimiliki. Penurunan nilai MVA dialami oleh PT. Infoasia dan PT. Excelcomindo 

dikarenakan penurunan harga saham per lembar kedua perusahaan tersebut yang 

turut berpengaruh pada penurunan nilai Market Value of Equity yang dimiliki. 



Namun kenaikan maupun penurunan harga saham tersebut tidak menyebabkan 

MVA perusahaan bernilai negatif. 

4.4 Interpretasi Hasil Penelitian  

Hasil penelitian terhadap kinerja keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. 

Indosat, PT. Infoasia Teknologi Global, PT. Excelcomindo Pratama, dan PT. 

Bakrie Telecom selama periode 2006-2007 dengan menggunakan analisa 

Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) cukup bervariasi. 

Sebagaimana diperlihatkan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.9 

EVA dan MVA 

Perusahaan Telekomunikasi 

Periode 2006-2007  

Perusahaan Tahun EVA MVA 

2006

 

9,306,793,200,000.00

 

74,954,877,323,040.00

 

Telkom 
2007

 

11,675,806,500,000.00

 

101,435,036,377,320.00

 

2006

 

1,178,086,449,600.00

 

26,817,491,657,000.00

 

Indosat 
2007

 

1,852,076,971,400.00

 

37,294,824,781,000.00

 

2006

 

-5,819,993,800.80

 

107,288,207,250.00

 

Infoasia 
2007

 

-2,171,716,369.00

 

103,254,816,000.00

 

2006

 

153,229,543,000.00

 

15,307,310,000,000.00

 

Excelcomindo 
2007

 

-278,185,932,400.00

 

14,811,010,000,000.00

 

2006

 

-341,320,154,762.50

 

1,128,967,121,700.00

 

Bakrie 
Telecom 2007

 

-8,016,071,403.44

 

5,003,770,692,888.00

  

Sumber : Lampiran 6 &7. Data olahan Pojok BEI   

    



 
Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa hasil analisis kinerja keuangan kelima 

perusahaan telekomunikasi dengan menggunakan pendekatan EVA bervariasi. 

Hasil EVA positif dan terjadi peningkatan selama tahun 2006-2007 ditunjukkan 

oleh kinerja keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia dan PT. Indosat. 

Telekomunikasi Indonesia dan PT. Indosat mengalami kenaikan laba bersih 

setelah pajak periode 2006-2007, masing-masing sebesar 16.8% dan 44.8%. Nilai 

NOPAT Telkom pada tahun 2006 sebesar Rp.11,005,577,000,000.00 meningkat 

pada tahun 2007 menjadi Rp.12,857,018,000,000.00, sedangkan kenaikan nilai 

NOPAT Indosat dari angka Rp.1,410,093,000,000.00 ke 

Rp.2,042,043,000,000.00. Selain nilai NOPAT meningkat sehingga terjadi EVA 

positif, hal ini juga disebabkan karena terjadi penurunan jumlah biaya modal pada 

kedua perusahaan tersebut.  

Catatan buruk ditunjukkan oleh kinerja PT. Excelcomindo Pratama. Setelah 

berhasil menghasilkan EVA positif pada tahun 2006, perusahaan ini tidak mampu 

mempertahankannya di tahun 2007 sehingga terjadi penurunan nilai EVA yang 

sangat drastis.  Laba bersih setelah pajak yang dimiliki XL mengalami penurunan 

yang cukup drastis yaitu sebesar 61.5% dari angka Rp.651,883,453,000.00 ke 

Rp.250,780,253,000.00. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah pendapatan 

kotor perusahaan. Kondisi diperparah dengan adanya peningkatan biaya modal 

perusahaan yaitu pada tahun 2006 sebesar Rp.308,199,657,775.83 menjadi 

Rp.463,473,002,320.03 di tahun 2007.  Hal ini berdampak pada nilai EVA yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pada tahun 2006, XL mampu memberi nilai 

tambah bagi perusahaan dengan dimilikinya hasil EVA yang positif. Hal tersebut 



tidak dapat dipertahankan di tahun 2007, dapat ditunjukkan oleh hasil EVA yang 

menurun sangat drastis.  

Hasil kinerja Indosat dan Infoasia mengalami kemiripan selama tahun 2006-

2007. Hasil EVA yang negatif pada tahun 2006 dapat diperkecil nilainya di tahun 

2007. Walaupun perusahaan belum mampu memberi nilai tambah bagi 

perusahaan karena laba yang tersedia tidak mampu memenuhi ekspektasi para 

penyandang dana, namun perusahaan telah berusaha untuk meningkatkan 

kinerjanya untuk menjadi lebih baik terbukti dengan semakin rendahnya nilai 

EVA negatif yang dihasilkan.  

Nilai EVA positif menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu menciptakan 

nilai tambah sehingga laba yang dihasilkan mampu memenuhi ekspektasi para 

penyandang dana. Nilai EVA negatif menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai 

tambah bagi perusahaan sehingga laba yang dihasilkan tidak mampu memenuhi 

ekspektasi para penyandang dana.   

Hal ini perlu dijadikan peringatan bagi perusahaan yang mempunyai nilai 

EVA negatif yaitu XL, Infoasia dan Bakrie Telecom untuk memperbaiki kinerja 

keuangan perusahaan menjadi lebih baik. EVA menjadi ukuran keberhasilan 

kinerja keuangan suatu perusahaan yang baik dan menggambarkan kondisi 

keuangan perusahaan secara keseluruhan.   

Nilai MVA pada perusahaan telekomunikasi periode 2006-2007 bernilai 

positif. Hal ini menunjukkan bahwa pihak manajemen telah mampu meningkatkan 

kekayaan pemegang saham. PT. Telekomunikasi Indonesia mengalami kenaikan 

nilai MVA yaitu dari angka Rp. 74,954,877,323,040.00 ke Rp. 



101,435,036,377,320.00 di mana hal ini disebabkan karena kenaikan nilai MVE 

yang dimilikinya. Kenaikan harga per lembar saham Telkom di pasaran 

menyebabkan naiknya pula nilai MVE. Kondisi ini juga dialami oleh Indosat dan 

Bakrie Telecom. Perbedaannya adalah kenaikan MVA Indosat dikarenakan 

kenaikan nilai MVE akibat perubahan harga saham per lembar Indosat di pasaran. 

Sedangkan pada Bakrie Telecom, selain dikarenakan kenaikan harga per lembar 

saham Bakrie Telecom, kenaikan MVE juga dikarenakan meningkatnya jumlah 

saham yang beredar di pasaran milik perusahaan ini. Hal ini tentu saja juga 

mempengaruhi kenaikan nilai MVA.   

Penurunan nilai MVA ditunjukkan oleh Excelcomindo dan Infoasia. Kondisi 

ini disebabkan oleh turunnya harga saham per lembar yang dimiliki kedua 

perusahaan tersebut di pasaran.  Dengan turunnya harga saham per lembar ini, 

tentu saja akan mempengaruhi nilai MVE yang diciptakan yaitu turunnya nilai 

MVE dibanding tahun sebelumnya. Namun penurunan nilai MVA ini tidak 

sampai menyebabkan nilai MVA menjadi negatif sehingga perusahaan tetap 

mampu meningkatkan kekayaan para pemegang saham.  

Hasil dari perhitungan MVA menunjukkan bagaimana pasar menilai 

perusahaan. Jika pasar menghargai perusahaan melebihi nilai modal yang 

diinvestasikan (MVA >0) berarti manajemen mampu menciptakan nilai tambah 

bagi pemegang sahamnya.   

Kemakmuran para pemegang saham adalah maksimal jika terjadi peningkatan 

yang maksimal nilai pasar ekuitas perusahaan melebihi modal sendiri yang disetor 

oleh para pemegang saham. Peningkatan inilah yang disebut Market Value Added 



(Widi, 2005:47). Masing-masing perusahaan telekomunikasi ternyata mampu 

menghasilkan Market Value Added bagi para pemegang sahamnya.  

Berdasarkan hasil perhitungan di tabel 4.9 juga dapat diketahui bahwa terdapat 

korelasi atau hubungan antara EVA dan MVA. Kenaikan nilai EVA ternyata juga 

diikuti oleh kenaikan nilai MVA. Dapat dilihat pada kenaikan nilai EVA yang 

dimiliki oleh PT. Telkom, PT. Indosat, dan PT. Bakrie Telecom. Peningkatan nilai 

EVA selama tahun 2006-2007 juga diikuti oleh peningkatan nilai MVA di tahun 

yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar merespons positif kinerja 

keuangan perusahaan yang mampu memberi nilai tambah bagi perusahaan 

sehingga laba yang dihasilkan mampu memenuhi ekspektasi para penyandang 

dana. Respon pasar yang positif ditunjukkan oleh kenaikan harga per lembar 

saham tiap-tiap perusahaan telekomunikasi di pasar modal. Demikian pula berlaku 

sebaliknya apabila perusahaan tidak mampu menghasilkan nilai tambah sehingga 

tidak mampu memenuhi ekspektasi para penyandang dana yang ditunjukkan oleh 

hasil EVA negatif. Pasar akan merespons negatif kondisi tersebut yang 

ditunjukkan oleh penurunan harga saham per lembar tiap-tiap perusahaan yang 

menyebabkan terjadinya penurunan nilai MVA atau MVA bernilai negatif. 

Menurut Suad Husnan dalam Widi (2005:48), peningkatan nilai perusahaan 

tercermin dari peningkatan harga sahamnya. Hal ini terlihat pada peningkatan 

harga saham yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan telekomunikasi. Harga 

saham meningkat dikarenakan pasar merespons positif kinerja keuangan 

perusahaan yang mampu memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.   



4.5 Implikasi Hasil Penelitian  

Berdasar hasil perhitungan EVA dapat diketahui bahwa : 

1. Nilai EVA yang mengalami kenaikan atau penurunan ini dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu (1) laba bersih setelah pajak (NOPAT) dan (2) biaya modal. 

Untuk memperoleh nilai EVA yang tinggi, maka perusahaan harus mampu 

menghasilkan nilai laba bersih setelah pajak (NOPAT) yang tinggi serta 

menciptakan biaya modal (WACC) yang rendah.  

2. Walaupun perusahaan mampu menghasilkan laba dengan nilai yang cukup 

tinggi, hal tersebut belum tentu mampu menghasilkan EVA yang positif pula. 

Hal ini dikarenakan belum tentu jumlah laba yang diperoleh mampu menutupi 

biaya modal yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan. 

3. EVA merupakan laba bersih setelah pajak yang kemudian dikurangkan dengan 

biaya modal. Untuk memperoleh EVA positif, maka harus memperhatikan 

tingkat efisiensi yaitu dari besarnya biaya modal yang dikeluarkan. Meskipun 

tingkat profitabilitas perusahaan tinggi, nilai EVA akan rendah jika biaya 

modal yang digunakan untuk menghasilkan laba juga tinggi. 

4. Hasil dari perhitungan MVA menunjukkan bagaimana pasar menilai 

perusahaan. Jika perusahaan menghargai perusahaan melebihi nilai modal 

yang diinvestasikan (MVA > 0), berarti manajemen mampu menciptakan nilai 

bagi pemegang sahamnya. Demikian berlaku pula sebaliknya.     



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis atas kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang go 

public di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2007, maka didapat kesimpulan 

sebagai berikut : 

1.  Nilai Economic Value Added (EVA) kelima perusahaan telekomunikasi cukup 

bervariasi. Telkom dan Indosat memiliki hasil EVA positif selama tahun 2006 

bahkan mengalami peningkatan di tahun 2007. Hasil EVA negatif ditunjukkan 

oleh Infoasia, XL dan Bakrie Telecom. Infoasia berhasil memperkecil nilai 

EVA negatif yang dimilikinya di tahun 2006, namun hasil EVA yang tetap 

negatif di tahun 2007 menunjukkan bahwa manajemen Infoasia belum berhasil 

memberi nilai tambah bagi perusahaan sehingga laba yang dihasilkan belum 

mampu memenuhi ekspektasi para penyandang dana. Hal serupa juga berlaku 

bagi kinerja keuangan Bakrie Telecom. Kinerja keuangan XL menunjukkan 

bahwa hasil EVA positif  pada tahun 2006 tidak dapat dipertahankan di tahun 

2007. XL tidak mampu memenuhi ekspektasi para penyandang dana seperti 

yang telah dilakukannya di tahun 2006. 

2.  Nilai Market Value Added (MVA) kelima perusahaan telekomunikasi periode 

2006-2007 menunjukkan hasil yang baik. Rata-rata MVA bernilai positif untuk 

semua perusahaan selama tahun 2006-2007. Peningkatan nilai MVA 

ditunjukkan oeh PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Indosat dan PT. Bakrie 



Telecom. Penurunan nilai MVA namun tetap bernilai positif dimiliki oleh PT. 

Infoasia Teknologi Global dan PT. Excelcomindo Pratama. Peningkatan nilai 

MVA disebabkan oleh kenaikan harga per lembar saham yang dimiliki 

perusahaan-perusahaan tersebut di pasar modal. Demikian berlaku pula 

sebaliknya pada penurunan harga per lembar saham yang menyebabkan 

turunnya nilai MVA. 

3.  Terdapat nilai indikator EVA positif dan negatif. EVA positif berarti terdapat 

nilai tambah bagi perusahaan karena laba yang tersedia mampu memenuhi 

ekspektasi para penyandang dana. EVA negatif menunjukkan tidak terjadi nilai 

tambah bagi perusahaan karena laba yang tersedia tidak mampu memenuhi 

ekspektasi para penyandang dana atau para stakeholder. Nilai MVA adalah 

positif. Hal ini berarti PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Indosat, PT. Infoasia 

Teknologi Global, PT. Excelcomindo Pratama dan PT. Bakrie Telecom mampu 

meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Nilai tambah juga dimiliki 

oleh para pemegang saham karena pasar menghargai perusahaan melebihi 

modal yang diinvestasikan. 

4.  Terdapat korelasi atau hubungan antara EVA dan MVA. Kenaikan nilai EVA 

ternyata juga diikuti oleh kenaikan nilai MVA. Dapat dilihat pada kenaikan 

nilai EVA yang dimiliki oleh PT. Telkom, PT. Indosat. Peningkatan nilai EVA 

selama tahun 2006-2007 juga diikuti oleh peningkatan nilai MVA di tahun 

yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar merespons positif kinerja 

keuangan perusahaan yang mampu memberi nilai tambah bagi perusahaan. 

Respon pasar yang positif ditunjukkan oleh kenaikan harga per lembar saham 

tiap-tiap perusahaan telekomunikasi di pasar modal. 



 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran bagi investor, perusahaan, dan 

penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut : 

1.  Bagi investor dan calon investor, disarankan untuk lebih cermat dalam 

mengambil keputusan berinvestasi. Selain menggunakan analisis keuangan, 

investor juga harus melihat prospek dan kelanjutan bisnis perusahaan yang 

bersangkutan di masa depan, terutama kondisi makro industri yang digeluti 

perusahaan.  

2.  Bagi perusahaan, sukses tidaknya suatu pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan, terutama yang berbasis pada penciptaan nilai, juga harus diikuti 

dengan identifikasi yang mendalam tentang kemampuan perusahaan. 

Kemampuan ini harus disesuaikan dengan lingkungan eksternal untuk 

menentukan pada pasar mana perusahaan seharusnya berada dan bagaimana 

melayani permintaan pasar. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai referensi untuk 

mengembangkan penelitian sejenis di masa yang akan datang yaitu mengenai 

analisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan pendekatan 

Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA). Bagi 

penelitian selanjutnya, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut misalnya 

dengan menambah alat ukur kinerja, memperluas sampel, dan menambah 

rentang waktu penelitian.   
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