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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara umum tujuan dari setiapbisnisadalah menghasilkan profit bagi 

perusahaan, baik yang bergerak dalam bidang barang atau jasa. Namun,selain 

untuk mencari keuntungan atau profit, tujuan dari kegiatan bisnis juga dapat 

diartikan untuk memaksimalkankekayaan bagi pemegang saham atas perusahaan 

tersebut. 

Pemegang saham merupakan investor yang berminat untuk membeli 

saham maupun obligasi suatu perusahaan. Untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal, dalam berinvestasi pemegang saham tidak hanya akan melihat 

pergerakan saham secara historis namun juga harus mengukur performa atau 

kinerja perusahaan secara keseluruhan. Setelah mengukur kinerja perusahaan 

secara keseluruhan seorang investor dapat memutuskan untuk berinvestasi atau 

tidak ataupun memilih untuk menjual sahamnya yang telah ada dalam perusahaan 

tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pengukuran 

kinerja keuangan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pemegang saham 

karena untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. 

Penelitian kinerja keuangan perusahaan menunjukkan ukuran seberapa 

efisien dan efektif sebuah organisasi  atau perusahaan mencapai sebuah tujuan 

yang diinginkan. Kinerja keuangan merupakan indikator baik buruknya kinerja 

perusahaan sehingga dapat menjadi masukan manajemen maupun investor dalam 

mengambil keputusan. 
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Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan 

beberapa alat analisis keuangan, salah satunya yaitu laporan keuangan dengan 

menggunakan pendekatan bebrapa rasio keuangan misalnya rasio profitabilitas, 

rasio likuiditas, rasio laverage dan lain-lain. Laporan keuangan perusahaan 

merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain 

seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, 

kualitas manajemen dan lainnnya. (Mamduh Hanafi, 2011:51). 

Namun pengukuran dengan menggunakan analisis rasio memiliki 

kelemahan yaitu tidak memperhatikan biaya modal dalam perhitungannya. 

Perhitungan ini hanya melihat hasil akhir (laba perusahaan) tanpa memperhatikan 

resiko yang dihadapi perusahaan.Untuk memperbaiki adanya kelemahan pada 

analisis rasio kemudian muncul pendekatan baru yang dsebut Economic Value 

Added (EVA). EVA adalah ukuran nilai tambah ekonomis yang dihasilkan 

perusahaan sebagai akibat dari aktifitas atau strategi perusahaan (Ni Luh  Putu, 

2010:97). 

EVA merupakan analisis kinerja keuangan yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi para investor.EVA 

sebagai indikator dari keberhasilan manajemen dalam memilih dan mengelola 

sumber-sumber dana yang ada di perusahaan tentunya juga akan berpengaruh 

positif terhadap return pemegang saham. Di dalam konsep EVA 

memperhitungkan modal saham, sehingga memberikan pertimbangan yang adil 

bagi para penyandang dana perusahaan. Apabila nilai EVA suatu perusahaan 

meningkat dan positif (EVA > 0), hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen 

telah mampu memberikan bonus atau nilai tambah ekonomi kepada para investor, 
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selain itu kinerja keuangan perusahaan juga semakin baik sehingga kesejahteraan 

para pemegang saham juga meningkat. Return pemegang saham berhubungan 

dengan prestasi perusahaan di masa depan, karena harga saham (dan juga 

deviden) yang diharapkan oleh investor merupakan nilai intrinsik yang 

menunjukkan prestasi dan risiko saham tersebut di masa yang akan datang. 

Dalam penilaian EVA suatu perusahaan konsep dasar yang digunakan 

adalah Management by Open Book (MBOB). Dasar dari sistem MBOBadalah 

bahwainformasi yang diterimaoleh karyawanseharusnya tidak hanyamembantu 

merekamelakukan pekerjaan merekasecara efektif, tetapi juga agar mereka 

memahami bagaimana membantu perusahaansecara keseluruhan(Kidwell 

&Scherer, 2001). Dengan Teknik ini seluruh karyawan mendapatkansemua 

informasikeuangan yang relevantentang perusahaan.Sehingga sebagai pekerja 

mereka dapat membantu membuatkeputusan yang lebih baik. Informasi ini 

mencakuppendapatan, laba, biayabarang, arus kasdan laporan biaya lain. Konsep 

keterbukaan dan kejujuran pada sistem MBOB tersebut membantu perusahaan 

dalam meningkatkan laba dan meningkatkan nilai EVA. Tiga hal yang utama 

dalam MBOB adalah perusahaanharus berbagi laporankeuangansertadata 

pentingkepada seluruh karyawan, Perusahaan beserta karyawanditantang untuk 

meningkatkan kinerja keuangan dalam memperbaiki perusahaan, peningkatan 

nilai saham dan perolehan bonus atau nilai tambah ekonomi menunjukkan suatu 

kinerja yang baik sehingga tercipta kemakmuran karyawan dan perusahaannya. 

Jika dalam perhitungan nilai EVA yang dihasilkan suatu perusahaan 

menunjukkan positif (EVA > 0) berarti manajemen perusahaan tersebut berhasil 

memberikan nilai tambah secara ekonomi yang dapat berupa dividen atau bonus 
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kepada para investor. Begitu juga sebaliknya jika nilai EVA yang dihasilkan 

perusahaan negatif (EVA < 0), hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

berhasil menciptakan nilai tambah secara ekonomi sehingga tidak mampu 

memberikan dividen atau bonus kepada para investor, dalam artian laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan harapan para investor. 

Selain EVA, ada pendekatan lain yang digunakan juga untuk mengukur 

kinerja perusahaan yang didasarkan pada nilai pasar. Perhitungan pada nilai pasar 

tersebut dikenal dengan istilahMarket Value Added (MVA). MVA adalah 

perbedaan antara nilai pasar saham perusahaan dengan jumlah ekuitas modal 

investor yang telah diberikan. (Brigham dan Houston, 2009:68). 

MVA merupakan selisih antara nilai pasar dengan modal yang 

diinvestasikan oleh investor. MVA menjelaskan seberapa besar kekayaan yang 

dapat diciptakan atau dihilangkan saat ini dan EVA menggambarkan efisiensi 

dalam suatu periode tertentu. Dari kedua metode pertambahan EVA dan MVA ini 

dapat diperlihatkan valuasi perusahaan publik. Keduanya menjelaskan seberapa 

besar kekayaan yang dapat diciptakan ataupun dihilangkan oleh perusahaan 

selama melakukan kegiatan operasionalnya. 

Sehingga kedua metode nilai tambah ini dapat dijadikan acuan yang lebih 

baik bagi pemilik modal untuk mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut 

akan memberikan keuntungan atau kerugian terhadap modal yang diinvestasikan. 

Para pemilik modal pada akhirnya akan dapat memperhitungkan penambahan 

ataupun pengurangan nilai yang sebenarnya dari kondisi riil perusahaan dengan 

pemanfaatan kedua konsep nilai tambah ini. 
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Saat ini perkembangan perusahaan-perusahaan jasa komunikasi di 

Indonesia mengalami persaingan yang ketat. Dari tahun ke tahun industri 

telekomunikasi semakin mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan semakin 

banyak masyarakat yang melakukan dan membutuhkan aktivitas komunikasi. 

Penanaman modal secara besar-besaran telah dilakukan oleh para pemilik modal 

khususnya sejak diijinkannya industri telekomunikasi swasta di Indonesia. 

Industri telepon seluler berkembang pesat di Indonesia sejak 15 tahun lalu, 

ini terlihat dari jumlah pelanggan telepon seluler yang terus meningkat dari tahun 

ke tahun. Indonesia  tercatat menempati posisi keempat di Asia setelah Korea 

Selatan, China dan Jepang.  Persaingan operator seluler di Indonesia semakin 

ketat. Akhir-akhir ini sudah sangat tampak sekali adanya perang harga dalam 

dunia pasar industri telekomunikasi Indonesia, faktor tarif merupakan faktor yang 

paling utama dalam menentukan kepuasan pelanggan. Selain itu  jumlah pesaing 

dalam bisnis telekomunikasi di Indonesia dari tahun ke tahun juga terus 

bertambah. 

Saat ini di Indonesia beroperasi delapan operator seluler dengan teknologi 

Global System forMobile (GSM) dan lainnya ada 4 operator Code Division 

Multiple Access (CDMA). Menurut data Dirjen Postel, dalam periode 2006-2010 

pertumbuhan rata-rata per tahun pengguna seluler di Indonesia adalah 31,9% per 

tahun. Hingga akhir 2010  jumlah pelanggan selular mencapai 211 juta, dimana 

operator GSM mendominasi 95% pasar selular, sisanya merupakan pasar CDMA  

5%. Sedangkan skema pembayaran selular didominasi pra-bayar (94%) dan 

sisanya 6% pasca-bayar 
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Berikut adalah tabel pelaku pasar dan gambaran persaingan industri seluler 

dan telekomunikasi di Indonesia tahun 2010. 

 

Tabel 1.1 

Pelaku Pasar Seluler Indonesia Tahun 2010 

 

Operator Produk Teknologi Jumlah 

Pelanggan 

Pangsa 

Pasar (%) 

PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk 

Telkomsel (Halo, 

Simpati, Kartu As) 

GSM 

900/1800 

35,6 juta 55,6 

PT. Indosat, Tbk, Matrix, Mantari, 

IM3 

GSM 

900/1800 

15,9 juta 24,8 

PT. Excelcomindo, 

Tbk, 

Xplor, Jempol, 

Bebas 

GSM 

900/1800 

9,5 juta 14,8 

PT. Bakrie Telecom, 

Tbk, 

Esia, Ratelindo CDMA 

2000 

1,6 juta 2,5 

PT. Mobile-8 

Telecom, Tbk, 

Fren CDMA 1,4 juta 2,2 

PT. Natrindo 

Seluler, Tbk, 

Natrindo GSM 

1800 

- < 0.5 

PT. Sampurna 

Telecom, Tbk, 

Sampurna CDMA 

450 

- < 0.5 

PT. Pasifik Satelit 

Nusantara, Tbk 

PSN GSM/AM

PS Satelite 

- < 0,5 

Sumber : wordpress.com 

.  

Dari tabel di atasdapat diketahui pasar telekomunikasi Indonesia masih 

dikuasai oleh PT. Telekomunikasi Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 55,6 

persen, disusul posisi kedua oleh PT. Indosat 24,8 persen dan posisi ketiga PT. 

Excelcomindo sebesar 14,8 persen. Sisanya adalah Esia 2,1 persen, Fren 2,2 

persen, Natrindo, Sampurna dan PSN masing-masing kurang dari 0,5 persen. Dari 

angka tersebut dapat diketahui bahwa pasar Global system for Mobile Telephone 

(GSM) dikuasai oleh PT. Telekomunikasi Indosesia dengan 35,6 juta pelanggan 

(55,6 persen). Sedangkan untuk Code Division Multiple Acces (CDMA) pada 

tahun 2010 pelanggannya telah mencapai 5,5 juta dengan presentasi 72,7 persen, 
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diantaranya masih dikuasai oleh Telkom Flexi, disusul Esia 23,6 persen dan 

terakhir StarOne sebesar 3,6 persen. (www.worddpress.com). 

Dalam persaingan bisnis telekomunikasi yang semakin ketat, seorang 

investor yang hendak berinvestasi harus memahami dan melakukan penilaian 

kinerja keuangan terlebih dahulu terhadap suatu perusahaan yang akan dituju. 

Sehingga investor tahu posisi dari perusahaan tersebut dan data-data yang 

diperoleh dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi. Penilaian kinerja yang tepat adalah dengan menggunakanEconomic 

Value Added (EVA) danMarket Value Added(MVA). 

Apabila hasil dari pengukuran EVA dan MVA positif, berarti ada nilai 

tambah bagi perusahaan, dan biasanya akan direspon oleh meningkatnya harga 

saham perusahaan sehingga tingkat pengembalian saham (return saham) akan 

mengalami peningkatan atau perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah 

perusahaan bagi investor. Dan sebaliknya jika EVA dan MVA negatif berarti 

perusahaan mengalami penurunan kinerja yang biasanya akan direspon dengan 

penurunan harga saham perusahaan sehingga tingkat pengembalian saham (return 

saham) akan mengalami penurunan atau nilai perusahaan berkurang karena 

tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih rendah dari yang diharapkan investor. 

Dengan demikian nilai EVA dan MVA yang positif diharapkan akan memberikan 

pengaruh yang positif juga terhadap kenaikan tingkat pengembalian saham (return 

saham) tersebut. 

Oleh sebab itu, untuk mengetahui kinerja perusahaan telekomunikasi yang 

listing di Bursa  Efek Indonesia periode 2009-2011 perlu dibuat analisis dengan 

http://www.worddpress.com/
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menggunakan metode Economic Value Added (EVA)dan Market Value Added 

(MVA), sehingga dibuatlah penelitian ini dengan judul  

“ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED 

(MVA) PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG LISTING DI 

BURSA EFEK INDONESIA (BEI). 

1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka rumusan pokok masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana EVA perusahaan telekomunikasi yang listing di BEI periode tahun 

2009-2011? 

b. BagaimanaMVAperusahaan telekomunikasi yang listing di BEI periode tahun 

2009-2011? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang listing di 

BEI periode 2009-2011 yang ditinjau dengan menggunakan EVA. 

b. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang listing di 

BEI periode 2009-2011 yang ditinjau dengan menggunakan MVA. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terkait, diantaranya : 
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1. Bagi peneliti 

Penelitian ini membantu agar lebih memahami dan mendalami 

metode EVA dan MVA dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. 

Selain itu penelitian ini juga merupakan sarana aplikasi berfikir dalam 

mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan EVA 

dan MVA pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa komunikasi, 

khususnya informasi dan hiburan. 

1. Bagi perusahaan 

hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai tambahan informasi 

yang berguna untuk menilai prestasi keuangan perusahaan dan rnenyusun 

strategi usaha di masa yang akan datang serta rnembantu rnanajemen 

dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai EVA dan 

MVA. 

2. Bagi para investor / calon investor. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

investor/calon investor, baik perorangan maupun instansi, sebelum 

melakukan investasi pembelian/penjualan saham suatu perusahaan dengan 

mengamati evaluasr kinerjanya. 

3. Bagi ilmu pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuaan 

yaitu sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran tentang kinerja keuangan yang ditinjau 

dengan metode EVA (Economic Value Added) dan MVA (Market Value 

Added). 
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4. Bagi pemerintah 

Memberi bahan kajian untuk dapat mengambil langkahJangkah 

yang kongkrit dalam membangun perekonomian nasional sekaligus 

meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Selain itu, pemerintah 

berkepentingan atas laporan keuangan sebagai dasar untuk laporan 

keuangan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan pajak. 

5. Bagi Pembaca 

Dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan diterapkan 

sebagai bahan acuan, bahan masukan dan pertimbangan bahwa tidak 

hanya analiissis rasio yang dapat digunakan sebagai indikator dalam 

mengukur kinerja keuangan, akan tetapi metode EVA dan juga dapat 

digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


