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       BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada yang meneliti tentang kinerja 

keuangan dengan menggunakan metoode EVAdan MVA. Hal tersebut akan 

dikemukakan sebagai berikut : 

1. Rizki Bakti Utami (2009) melakukan penelitian pada kurun 2006-2007 

pada perusahaan telekomunikasi mengenai kinerja keuangaannya dengan 

menggunakan EVA dan MVA yang mendapatkan hasil bahwa PT. 

Telkom, PT. Indosat, PT. Infoasia, PT. Excelcomindo dan PT. Bakrie 

Telecom menunjukkan nilai yang positif dan negatif pada kedua indikator 

penilaian kinerja keuangan tersebut. Nilai EVA yang positif berarti 

perusahaan mampu menciptakan nilai yang positif dan nilai MVA yang 

positif berarti perusahaan mampu meningkatkan kekayaan para pemegang 

saham. 

2. Muhammad Fajar Wahyudi (2009) melakukan penelitian tentang Analisis 

Kinerja Keuangan dengan menggunakan pendekatan EVA dan MVA 

periode tahun 2005-2007 (Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk). Dimana hasil penelitian tersebut mengungkapkan EVA dan Mva PT. 

Telkom bernilai positif. EVA yang positif menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu menghasilkan kinerja keuangan yang efektif dan 

efisien. Sedangkan nilai MVA yang dihasilkan juga bernilai positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa manajemen perusahaan mampu menghasilkan 

kekayaan bagi investor dan perusahaan. 
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3. Aji Harja Yudanta (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Economic 

Value Added dan Market Value Added Sebagai Pengukur Kinerja 

Keuangan Perusahaan pada PT. Indosat, Tbk tahun 2007-2009. Hasil 

penelitian manunjukkan bahwa EVA dan MVA selama tahun 2007-2009 

bernilai positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut 

mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi investor. 

4. Anas Hidayat (2010) melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja 

Keuangan PT. Indosat, Tbk dengan menggunakan pendekatan Economic 

Value Added periode tahun 2007-2009. Dimana hasil penelitian 

menunjukkan bahwa EVA PT. Indosat, Tbk bernilai positif pada tahun 

2007 dan negatif pada tahun 2008 dan 2009. Hal tersebut mengindikasikan 

bahawa perusahaan Indosat mengalami penurunan kinerja saham sehingga 

tidak mampu menciptakan nilai tambah untuk pemegang saham. 

 

2.2. Kajian Teori 

2.2.1 Laporan Keuangan 

A. Pengertian Laporan keuangan 

Laporan keuaangan adalah laporan akuntansi yang menghasilkan 

informasi bagi pemakai, Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi 

kondisi keuangan perusahaan saat ini dan untuk memperkirakan hasil operasi serta 

arus kas di masa depan (Warren, Reeve & Fees, 2008:24). 

Sedangkan menurut Weston & Copeland (2010:24) Laporan laporan 

keuangan merupakan kartu angka untuk mencatat dan mengevaluasi 

kinerja suatu organisasi, laporan-Laporan itu juga memberikan dasar untuk 

memberikan kompensasi kepada para partisipan atau pemegang andil 
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karena bagi pemilik perusahaan, bagian penting dari kompensasi mereka 

adalah peningkatan nilai perusahaan dan tujuan memaksimalkan nilai 

perusahaan adalah seperti memberikan angka yang paling menentukan 

dalam suatu permainan yang memberikan angka yang paling menentukan 

dalam suatu permainan yang kompetetif  (Weston & Copeland, 2010 : 24) 

 

Lebih lanjut Munawir dalam Irham (2012:21) mengatakan “Laporan 

keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi 

sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh 

perusahaan yang bersangkutan”. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan 

akan membantu pengguna untuk membuat keputusan dalam hal keuangan.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan 

merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu 

perusahaan dan informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja 

keuangan dari perusahaan tersebut. 

 

B. Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan perusahaan digunakan untuk berbagai macam tujuan, 

setiap penggunaan yang berbeda membutuhkan informasi yang berbeda pula. 

Informasi yang didasarkan pada analisis keuangan mencakup penilaian keadaan 

keuangan, baik yang telah lampau, saat sekarang dan ekspetasi kepada masa yang 

akan datang (Tampubolon,2005:18) 

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. (Irham, 2012:24). 
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Selain itu dengan adanya laporan keuangan diharapkan informasi tersebut 

bisa membantu untuk menghindari kekeliruan dalam melihat kndisi perusahaan 

dan menghindari kerugian. Dimana Farid dan Siswanto dalam Irham (2012:25) 

mengatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah agar pembuat keputusan tidak 

menderita kerugian atau paling tidak mampu menghindarkan kerugian yang lebih 

besar, semua keputusan harus berdasarkan pada informasi yang lengkap, realiable, 

valid serta penting, dan informasi yang menyajikan karakteristik seperti itu salah 

satunya adalah laporan keuangan. 

Laporan keuangan penting karena memberikan input (informasi) yang bisa 

dipakai untuk pengambilan keputusan. Pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan adalah mulai dari investor maupun calon investor, pihak 

pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada manajemen perusahaan itu 

sendiri. Laporan keuangan diharapkan memberi informasi mengenai profitabilitas, 

risiko, dan timing dari aliran kas yang diberikan perusahaan. Informasi tersebut 

akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan, dan pada giliran 

selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan (Weston & Copelend, 2010 : 

24) 

C. Jenis Laporan Keuangan 

Menurut Warren, Reeve dan Fees (2008 : 24) laporan keuangan yang 

utama bagi perusahaan perseorangan dibagi menjadi berikut: 

1. Laporan laba rugi, merupakan ikhtisar pendapatan dan beban selama 

periode waktu tertentu 

2. Laporan ekuitas pemilik, menunjukkan ikhtisar perubahan ekuitas pemilik 

yang terjadi selaama periode waktu tertentu 
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3. Neraca, adalah daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal 

tertentu 

4. Laporan arus kas, merupakan ikhtisar penerimaan kas dan pembayaran kas 

selama periode waktu tertentu 

Menurut Weston danCopelend (2010 : 24) gambaran yang lengkap 

mengenai aktivitas-aktivitas keuangan suatu perusahaan selama satu tahun terdiri 

dari tiga laporan keuangan dasar. 

a. Neraca awal tahun memberikan gambaran tentang perusahaan pada 

permulaan tahun pajaknya; ditambah neraca akhir tahun yang memberikan 

gambaran entang harta dan hutang akhir. 

b. Perhitungan rugi laba menunjukkan arus pendapatan dan beban atau biaya 

selama inerval antar neraca awal dan akhir periode. 

c. Laporan arus kas merinci sumber-sumber perubahan kas dan ekuivalen kas 

selama interval waktu yang sama dengan perhitungan rugi laba. 

Menurut Tampubolon (2005:18) laporan keuangan suatu korporasi 

lazimnya meliputi neraca (balance sheets), laporan rugi laba (income statement) 

dan laporan sumber dan penggunaan dana (sources and uses fund). 

1. Neraca (balance sheets) merupakan laporan tentang posisi keuangan suatu 

korporasi pada suatu tanggal tertentu yang meliputi aktiva, utang dan 

modal. 

2. Rugi laba (Income statement) merupakan laporan hasil kegiatan 

operasional korporasi dalam suau peride tertentu. 
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3. Laporan sumber dan penggunaan dana (sources and uses fund) digunakan 

untuk menunjukkan bagaimana dana diperoleh dan bagaimana dana yang 

dimiliki dipergunakan. 

2.2.2. Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan merupakan salah satu aspek penilaian yang penting 

mengenai kondisi suatu perusahaan. Pengukuran Kinerja keuangan meliputi hasil 

perhitungan rasio-rasio keuangan yang berbasis pada laporan keuangan 

perusahaan yang dipublikasikan dan telah diaudit oleh akuntan publik (Horne 

dalam Ni Luh Putu, 2010:37) 

Menurut Munawir (2004 : 31), tujuan pengukuran kinerja perusahaan 

adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan untuk segera 

memenuhi kewajiban keuangannya pada waktu jatuh tempo. 

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas perusahaan, dimana perusahaan 

dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang jika 

perusahaan dilikuidasi. 

3. Untuk mengetahui rentabilitas perusahaan, yaitu untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode 

tertentu. 

4. Untuk mengetahui stabilitas perusahaan, yaitu untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan melakukan usahanya dengan stabil, yang 

diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang-hutangnya dan bisa membayar kembali hutang 
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tersebut tepat pada waktunya, serta kemampuan perusahaan dalma 

memberikan pengembalian kepada pemegang saham berupa deviden. 

Penilaian kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melakukan analisis 

laporan keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan mencakup apakah 

aktiva dan pasiva perusahaan sudah dikelola secara benar, dalam hal ini 

termasuk aktivitas pendanaan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

nilai dan keuntungan bagi perusahaan.Pendekatan yang populer untuk menilai 

kondisi keuangan perusahaan  adalah dengan mengevaluasi data akuntansi 

berupa laporan keuangan, hal itu disebabkan karena laporan keuangan disusun 

berdasarkan standar penyususnan laporan keuangan dan diterapkan oleh seluruh 

perusahaan. 

Penilaian kinerja dengan mengevaluasi laporan keuangan yaitu dengan 

menggunakan rasio keuangan seoerti Return On Investment (ROI), Return On 

Equity (ROE), Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM). Kelemahan 

penting dalam penggunaan rasio keuangan adalah karena laba yang dilaporkan 

tidak memasukkan unsur biaya modal. Untuk mengatasi kelemahan tersebut 

dikembangkan konsep EVA (Economic Value Added). Dalam konsep ini 

kelemahan tersebut diatasi dengan mengeluarkan biaya modal atau Cost of 

Capitaldan laba operasi setelah pajak atau Net Operating Profit After Tax. 

Pendekatan berbasis rasio menghitung laba bila pemasukan (return) lebih tinggi 

dari pengeluaran (cost), tetapi pendekatan EVA masih memperhitungkan biaya 

modal. 
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2.2.3.  EVA (Economic Value Added) 

A. Pengertian EVA (Economic Value Added) 

Pendekatan Economic Value Added (EVA) pertama kali dikembangkan 

oleh lembaga konsultan manajemen asal Amerika Serikat, Stewart & Co pada 

pertengahan 1990-an. Eva merupakan ukuran kinerja yang menggabungkan 

perolehan nilai dan biaya untuk memperoleh nilai tambah (Mamduh Hanafi, 2011 

: 52).  Menurut Brigham (2009: 68) EVA adalah nilai yang ditambahkan oleh 

manajemen kepada pemegang saham selama satu tahun tertentu. Sedangkan 

pengertian menurut Ni Luh Putu (2010:97) EVAadalah ukuran nilai tambah 

ekonomis yang dihasilkan perusahaan sebagai akibat dari aktifitas atau strategi 

perusahaan 

Rumus dasar EVA adalah laba operasi setelah pajak dikurangi dengan 

biaya  modal setelah pajak. EVA menunjukkan sisa laba setelah semua biaya 

modal termasuk modal ekuitas dikurangkan. EVA merupakan tolak ukur yang 

baik tentang apakah perusahaan sudah memberikan nilai tambah ekonomi atau 

belum kepada pemegang saham. 

EVA merupakan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai atau value 

added dari modal yang telah ditanamkan pemegang saham dalam operasi 

perusahaan. Oleh karenanya EVA merupakan selisih laba operasi setelah pajak 

(Net Operating Profit After Taxatau NOPAT) dengan biaya modal (Cost Of 

Capital). Konsep Economic Value Added (EVA) mengukur nilai tambah dengan 

cara mengurangi NOPAT dengan biaya modal (cost of capital) yang timbul akibat 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan. EVA yang positif menandakan 

perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal Karena perusahaan 
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mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi tingkat modalnya. Hal 

ini sejalan dengan tujuan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Sebaliknya 

EVA yang negatif menunjukan bahwa nilai perusahaan menurun karena tingkat 

pengembalian lebih rendah dari biaya modal. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Economic ValueAdded (EVA) merupakan keuntungan 

operasional setelah pajak, dikurangi biaya modal yang digunakan untuk menilai 

kinerja perusahaan. 

 

B. Komponen Pembentuk Economic Value Added (EVA) 

 Konsep Economic Value Added (EVA) adalah mengukur nilai tambah 

dengan cara mengurangi NOPAT dengan biaya modal (cost of capital) yang 

timbul akibat investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk mendapatkan hasil 

EVApada suatu perusahaan  diperlukan beberapa komponen dalam 

perhitungannya. 

1. Struktur Modal 

Struktur modal atau capital structure merupakan bagian dari struktur 

keuangan yang hanya menyangkut pembelanjaan yang sifatnya permanen atau 

jangka panjang (I Made Sudana, 2011:157). Sedangkan menurut Irham Fahmi 

(2012:184) struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial 

perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka 

panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. 
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2. Biaya Modal 

Biaya modal merupakan tingkat pendapatan minimum yang diisayaratkan 

pemilik modal. (I Made Sudana, 2011 : 133). Biaya modal meliputi biaya 

utang (cost of debt), biaya modal saham preferen (cost of preferred stock), 

biaya modal saham biasa (cost of common stock) dan biaya laba ditahan (cost 

of retained earning). 

3. Biaya Modal Rata-rata Tertimbang atau Weight Overage Cost of Capital 

(WACC) 

Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC adalah rata-rata tertimbang 

dari komponen-komponen biaya hutang, saham preferen dan ekuitas biasa 

(Brigham dan Houston, 2009 : 484) 

4. Net Operating After Tax (NOPAT) 

Net Operating Profit After Tax merupakan penjumlahan dari laba usaha, 

penghasilan bunga, beban/penghasilan pajak penghasilan, tax shield atas 

beban bunga, bagian atas laba/rugi bersih perusahaan asosiasi, laba rugi 

penjualan aktiva tetap dan investasi saham, laba/ rugi yang lain terkait dengan 

operasional perusahaan. 

 

C. Langkah Perhitungan EVA (Economic Value Added) 

 Beberapa langkah yang harus dilakukan manajemen dalam mengukur 

kinerja perusahaan dengan menggunakan EVA, yaitu: 

1. Menghitung biaya modal (cost of capital) 
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Biaya modal merupakan tingkat pendapatan minimum yang diisayaratkan 

pemilik modal. (I Made Sudana, 2011:133)  Dengan kata lain biaya modal 

adalah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan atas penggunaan dana untuk 

investasi yang dilakukan perusahaan baik dana dari hutang atau dari pemegang 

saham. 

Biaya modal meliputi biaya utang (cost of debt), biaya modal saham 

preferen (cost of preferred stock), biaya modal saham biasa (cost of common 

stock) dan biaya laba ditahan (cost of retained earning). 

Dalam perhitungan EVA, komponen biaya modal yang digunakan yaitu 

biaya modal hutang (cost of debt) dan biaya modal saham biasa (cost of equity) 

 Biaya Modal Hutang (Cost of Debt) 

Biaya modal hutang merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan yang 

berkaitan dengan penggunaan utang (Mamduh Hanafi, 2011 : 276). Biaya 

modal utang  adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan pemberi pinjaman 

atau  investasi perusahaan yang dibelanjai dengan utang (I Made Sudana, 

2011 : 135) Pada umumnya biaya hutang sudah disesuaikan dengan faktor 

pajak. Brigham dan Houston (2009:470) menyatakan bahwa biaya hutang 

setelah pajak adalah biaya yang relevan dari utang baru, dengan 

memperhatikan kemungkinan pengurangan pajak melalui bunga, digunakan 

untuk menghitung WACC. 

Rumus :  kd* = : kd (1 -T) 

Keterangan: 

kd* : biaya hutang setelah Pajak 

kd : tingkat bunga atas hutang  
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T : tarif pajak marginal dari perusahaan 

(Brigham dan Houston, 2009 : 470) 

 Biaya Modal Saham Biasa (Cost Of Equity) 

Secara teori biaya modal saham biasa bisa diartikan sebagai tingkat 

pendapatan minimum yang harus diperoleh perusahaan atas investasi yang 

dibelanjai dengan saham biasa. Pendapatan saham biasa bersifat tidak pasti, 

oleh karena itu dalam penentuan besar kecilnya biaya modal saham biasa 

digunakan beberapa pendekatan, antara lain: 

a. Pendekatan investasi bebas risiko ditambah premi risiko 

Berdasarkan pendekatan ini premi risiko ditentukan berdasarkan 

pertimbangan dari pihak manajemen yang mengambil keputusan, dengan 

kata lain bersifat subyektif dan dapat diukur dengan rumus sebagai 

berikut: 

Ke = Rf + premi risiko 

(I Made Sudana, 2011:134) 

b. Pendekatan Capital Asset Pricing Modal (CAPM) 

Biaya modal saham biasa atau ekuitas didapatkan dengan menggunakan 

model penentuan Harga Aktiva Modal (Capital Asset Pricing 

Model/CAPM). Menurut pendekatan CAPM pendapatan yang diharapkan 

dari investasi saham ditentukan oleh pendapatan investasi bebas risiko 

pasar. Besarnya premi risiko pada pendekatan ini ditentukan oleh besar 

kecilnya risiko sistematis saham. (I Made Sudana 2011:134). 

 CAPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
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Ke: Rf +  ᵝ (Rm- Rf) 

Keterangan : 

ke : biaya ekuitas perusahaan 

Rf : pengembalian bebas resiko 

ᵝ: resiko sistematis (resiko individual) saham perusahaan 

Rm : tingkat pengembalian pasar 

(Mamduh Hanafi, 2011:281) 

Tingkat keuntungan bebas risiko (Rf) adalah tingkat keuntungan 

fari aset yang memiliki risiko yang bisa dikatakan nol (mamduh 

Hanafi, 2011:281). Untuk menghitung beta saham dapat dihitung 

dengan rumus: 

ᵝ = 
𝑛Ʃ𝑥𝑦− Ʃ𝑥  Ʃ𝑦 

𝑛Ʃ𝑥2− Ʃ𝑥 2
× 100% 

Keterangan: 

B = beta saham 

n = jumlah data 

X = return pasar (Rm) 

Y = return saham individu  

 

Sedangkan untuk mendapatkan nilai Rm atau return pasar dapat 

dihitung dengan rumus: 

Rm   = 
𝐼𝐻𝑆𝐺−𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 −1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 −1
 

Keterangan: 

Rm  = Return pasar 

IHSG  = Indeks harga saham gambungan pada periode t 
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IHSG t-1 = Indeks harga saham pada periode sebelumnya 

(Jogiyanto,2009:330) 

Ri atau return saham dapat dihitung dengan rumus: 

Ri  = 
𝑃𝑡−(𝑃𝑡−1)

𝑃𝑡−1
 

Ri = Return saham individu 

Pt    = harga saham pada periode t 

Pt-1 = harga saham pada periode sebelumnya 

 

2. Menghitung Struktur Permodalan 

Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial 

perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka 

panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. 

(Irham Fahmi, 2012:184) 

Menurut I Made Suadana (2011 : 143) struktur modal berkaitan dengan 

pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan 

perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri.  

Komposisi Modal Saham =         Modal Saham x 100% 

Utang jangka  panjang + modal 

Komposisi Utang              =           Utang jangka Panjang x 100% 

Utang jangka panjang + modal saham 

(Gunawan Iswahyudi, 2009) 

3. Menghitung Biaya Modal Rata-rata Tertimbang (Weight Average Cost Of 

Capital/WACC) 
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Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC adalah rata-rata 

tertimbang dari komponen-komponen biaya hutang, saham preferen dan 

ekuitas biasa (Brigham dan Houston, 2009 : 484). WACC dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

WACC = wd.kd (1-T) + wp.kp + wc.ks 

Keterangan: 

Wd = komposisi hutang 

Kd = biaya hutang 

Wp = komposisi saham preferen 

Kp = biaya saham preferen 

Wc = komposisi saldo laba ditahan 

Ks = biaya saldo laba ditahan 

T = tarif pajak 

(Brigham dan Houston, 2009 : 484) 

 

4. Menghitung Laba Operasi Setelah Pajak atau Net Operating Profit After Tax 

(NOPAT) 

Net Operating Profit After Tax merupakan penjumlahan dari laba usaha, 

penghasilan bunga, beban/penghasilan pajak penghasilan, bagian atas laba/rugi 

bersih perusahaan asosiasi, laba rugi penjualan aktiva tetap dan investasi saham, 

laba/ rugi yang lain terkait dengan operasional perusahaan. 

Menurut Brigham dan Houston (2009:64) cara menghitung NOPAT adalah 

sebagai berikut: 

NOPAT = EBIT (1 – Tarif pajak) 
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5. Menghitung EVA 

Menurut Brigham dan Houston EVA dihitung sebagai berikut: 

EVA = NOPAT - Biaya Modal 

Keterangan: 

EVA   = Economic Value Added (Nilai Tambah Ekonomis) 

NOPAT          = Laba Operasi Setelah  pajak 

Biaya Modal  = WACC x Total Modal 

Atau dapat di tulis dengan cara:  

EVA                = NOPAT – biaya modal 

Biaya modal    = modal yang diinvestasikan x WACC 

Nopat = EBIT (1-T) 

 

D. Ukuran Kinerja EVA (Economic Value Added) 

Penilaian kinerja suatu perusahaandengan menggunakan EVA dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 kategori yangberbeda, yaitu: 

a. Nilai EVA > 0 atau EVA bernilai positif 

Pada posisi ini berarti manajemen perusahaan telah berhasil menciptakan 

nilai tambah ekonmis bagi perusahaan. 

b. Nilai EVA = 0 

Pada posisi ini berarti manajemen perusahaan berada dalam titik impas. 

Perusahaan tidak mengalami kemunduran tetapi sekaligus tidak 

mengalami kemajuan secara ekonomi. 

c. Nilai EVA < 0 atau EVA bernilai negatif 
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Pada posisi ini berarti tidak terjadi proses penambahan nilai ekonomis bagi 

perusahaan, dalam arti laba yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan 

para pemegang saham perusahaan (investor). 

 

E. Keunggulan dan Kelemahan EVA (Economic Value Added) 

Sebagai alat penilai kinerja perusahaan, EVA terlihat mempunyai 

keunggulan dibanding dengan ukuran kinerja konvensional lainnya. Beberapa 

keunggulan yang dimiliki EVA antara lain (Rudianto, 2006 :352): 

a. EVA dapat menyelaraskan tujuan manajemen dan kepentingan 

pemegang saham dimana EVA digunakan sebagai ukuran operasional 

dari manajemen yang mencerminkan keberhasilan perusahaan di dalam 

menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham atau investor. 

b. EVA memberikan pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan laba 

operasi tanpa tambahan dana / modal, mengeksposur pemberiam 

pinjaman (piutang) dan menginvestasikan dana yang memberikan 

imbalan tinggi. 

c. EVA merupakan sistem manajemen keuangan yang dapat 

memecahkan semua masalah bisnis mulai dari strategi dan 

pergerakannya sampai keputusan operasional sehari-hari. 

Namun, disamping memiliki keunggulan, EVA juga memiliki beberapa 

kelemahan yang belum dapat ditutupi, antara lain (Rudianto, 2006 : 353): 

a. Sulitnya menentukan biaya modal yang benar-benar akurat, khususnya 

baiay modal sendiri. Terutama dalam perusahaan go public biasanya 

mengalami kesulitan dalam perhitungan sahamnya. 



28 
 

 
  

b. Analisis EVA hanya mengukur faktor kuantitatif saja sedangkan untuk 

mengukur kinerja secara optimal, perusahaan harus diukur berdasarkan 

faktor kuantitatif dan kualitatif. 

 

2.2.4. MVA (Market Value Added) 

A. Pengertian MVA (Market Value Added) 

Nilai tambah pasar atau MVA (Market Value Added) adalah perbedaan 

antara nilai pasar saham perusahaan dengan jumlah ekuitas modal investor yang 

telah diberikan (Brigham dan Houston, 2009: 68). MVA merupakan ukuran 

kumulatif kinerja keuangan yang menunjukkan seberapa besar nilai tambah 

terhadap modal yang ditanamkan investor selama perusahaan berdiri (Ni Luh 

Putu, 2011 : 95)  

Selain itu, MVA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

MVA  = nilai pasar dari saham – ekuitas modal yang diberikan oleh 

pemegang saham 

= (saham beredar) (harga saham) – total ekuitas saham biasa 

(Brigham dan Houston, 2009:68) 

Atau rumus MVA tersebut dapat di tulis sebagai berikut: 

MVA  = nilai pasar – Nilai buku saham 

(Mamduh Hanafi, 2010:55) 

 

Nilai pasar adalah nilai perusahaan yakni jumlah nilai pasar dari 

semuatuntutan modal terhadap perusahaan oleh pasar modal pada tanggal tertentu. 

Lebihsederhana, itu adalah jumlah nilai pasar dari utang dan ekuitas. Dalam arti 
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lain nilai pasar perusahaan merupakan nilai pasar terhadap keseluruhan tuntutan 

terhadap aktiva perusahaan, yaitu berupa ekuitas, bunga minoritas dan hutang. 

Untuk menghitung nilai MVA, Langkah yang harus ditempuh: 

1. Menghitung jumlah saham yang beredar 

2. Menghitung harga pasar saham 

3. Menghitung nilai buku ekonomis per lembar saham 

4. Menghitung MVA 

 

C. Hasil Pengukuran MVA 

Hasil pengukuran MVA dapat dimaknai dengan ukuran sebagai berikut: 

MVA > 0, bernilai positif, mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil 

meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh penyandang dana. 

 MVA < 0, bernilai negatif, menandakan bahwa perusahaan tidak berhasil 

meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasilkan oleh penyandang dana. 
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2.3. Kerangka Berpikir 

Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan Telekomunikasi yang 

Listing di Bursa Efek Indonesia 

EVA MVA 

EVA < 0 

EVA = 0 

EVA > 0 

MVA < 0 

MVA = 0 

MVA > 0 

Hasil dan Pembahasan 

kesimpulan 


