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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Indayani (2004), melakukan 

penelitian pada perusahaan telekomunikasi yang go public di BursaEfek 

Jakarta. Dari hasil analisis yang telah diilakukan dapat disimpulkan PT 

Telekomunikasi Indonesia dari tahun 2001 sampai 2002 mempunyai 

EVA yang positif, sedangkan EVA tahun 2003 negatif. MVA tahun 2001 

sampai 2003 rata-rata setiap tahunnya positif. PT Indonesian Satellite 

tahun 2001 mempunyai EVA positif, tapi untuk tahun 2002 dan 2003 

nilai EVA negative. MVA untuk PT Indosat rata-rata tiap tahunnya 

positif. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja Keuangan 

a) Tujuan Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah pengukuran kinerja perusahaan 

yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan 

keputusan manajemen karena menyangkut pemanfaatan modal, 

efisiensi daan rentabilitas dari kegiatan perusahaan (Tampubolon, 

2005:20). Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 
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organisasi (Bastian, 2006:274). Kinerja keuangan adalah suatu 

analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu 

perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 

2011:2). 

Teori-teori dibidang keuangan memiliki satu fokus, yaitu 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik 

perusahaan. Tujuan normatif ini dapat diwujudkan dengan 

memaksimalkan nilai pasar perusahaan. Bagi perusahaan yang 

sudah go public, memeksimalkan nilai pasar perusahaan sama 

dengan memaksimalkan harga pasar saham. 

Memaksimalkan harga saham tidak sama dengan 

memaksimalkan laba perusahaan. Jika sekedar ingin meningkatkan 

laba perusahaan, manajemen perusahaan dapat menerbitkan saham 

baru untuk memperoleh tambahan danayang kemudian 

diinvestasikan untuk mendapatkan tambahan laba. Tapi jika 

persentase tambahan laba yang diperoleh lebih kecil dibandingkan 

persentase tambahan jumlah saham yang beredar, maka laba per 

saham justru akan menurun. Memaksimalakan harga saham juga 

tidak sama dengan memaksimalkan earning per share (EPS). 

Tujuan memaksimalkan EPS pada tahun tertentu dapat 

mengorbankan EPS dimasa mendatang. 
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Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus 

segera dipenuhi atau pada saat ditagih. Perusahaan yang 

mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya 

berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, dan 

sebaliknya kalu perusahaan tidak dapat segera memenuhi 

kewajiban keuangannya pada saat ditagih berarti perusahaan 

tersebut dalam keadaan ilikuid. 

2) Untuk mengetahi tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban keuangan 

jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu perusahaan 

dikatakan solvable apabila perusahaan tersebut mempunyai 

aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua 

hutang-hutangnya, sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak 

cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutangnya berarti 

perusahaan tersebut dalam keadaan insovabel. 

3) Untuk mengetahui profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu 

perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan 

kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif, dengan 



10 
 

demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui 

dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam 

suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal 

perusahaan tersebut. 

4) Untuk mengetahui stabilitas usaha, yaitu kemampuan 

perusahaan untuk melaukan usahaanya dengan stabil, yang 

diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar beban bunga dan hutang-hutangnya termasuk 

membayar kembali hutangnya tepat pada waktunya. Serta 

kemampuan perusahaan untuk membayar deviden secara 

teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami 

hambatan atau krisis keuangan. 

b) Pengukuran Kinerja Keuangan 

Pengukuran terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan input laporan keuangan, dapat dilakukan dengan 

berbagai macam metode analisis, dari yang tradisional hingga yang 

canggih. Metode analsis laporan keuangan yang dapat digunakan 

saat ini antara lain: analisis rasio keuangan, analisis rasio keuangan 

yang dimodifikasi, analisis nilai tambah pasar (maket value 

added/MVA), analisis nilai tambah ekonomis (economic value 

added/EVA), analisis capital, asset, management, equity, and 

liquidity (Camel), dan balanced scorecard (BSC). 
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Dengan bervariasinya metode analisis laporan keuangan ini, 

suatu perusahaan dapat memilih salah satu atau beberapa analisis 

yang sesuai dengan kondisi perusahaannya. Hal ini disebabkan 

karena tidak semua analisis laporan keuangan dapat diterapkan 

untuk semua perusahaan, karena masing-masing metode analisis 

mensyaratkan kondisi tertentu. Misalnya, antara perusahaan besar 

dengan perusahaan kecil, metode laporan keuangan yang 

digunakan mungkin berbeda, begitu juga antara perusahaan yang 

sahamnya sudah tercatat di bursa efek (go public) dengan yang 

belum maka metode analisis laporan keuangan yang digunakan 

mungkin berbeda. 

c) Manfaat Kinerja Keuangan 

Pengguna  dan manfaat hasil analisis laporan keuangan 

merupakan individu maupun kelompok individu. Mereka yang 

berkepentingan (stakeholders) tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi empat pihak, yaitu: 

1) Manajemen perusahaan yang bersangkutan.Bagi manajemen 

perusahaan, hasil analisis laporan keuangan dapat digunakan 

untuk mengetahui sejauhmana efesiensi operasi, profitabilitas 

jangka pendek dan jangka panjang, serta penggunaan yang 

efisien atas modal, sumberdaya manusia, dan sumber daya 

lainnya. Dengan dasar inilah pihak manajemen dapat membuat 

suatu keputusan. 
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2) Pemilik (para pemegang saham) perusahaan. Dengan melihat 

analisis laporan keuangan, pemilik perusahaan akan dapat 

mengetahui seberapa besar profitabilitas jangka pendek dan 

jangka panjang dari investasi yang mereka tanamkan. Mereka 

biasanya mengharapkan laba atas modal (capital gains), dan 

deviden yang meningkat, yang akan membawa pertumbuhan 

pada nilai ekonomi atas investasi mereka. 

3) Pemeberi pinjaman dan kreditor. Pemberi pinjaman dan kreditor 

perusahaan dapat berasal dari perbankan, para pemegang 

obligasi, maupun pihak lain seperti pemasok. Dengan melihat 

hasil analisis laporan keuangan mereka dapat mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pokok 

pinjaman yang jatuh tempo, dan ketersediaan nilai aktiva 

residual tertentu yang memberikan margin perlindungan 

terhadap risiko yang mungkin timbul. 

4) Kelompok lain seperti pemerintah, tenaga kerja dan masyarakat. 

Mereka mempunyai tujuan spesifik bagi mereka sendiri. Dengan 

hasil analisis laporan keuangan mereka dapat mengetahui 

kemampuan dan keandalan perusahaan dalam pembayaran 

pajak, kemampuan untuk membayar upah, stabilitas dalam 

memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan, ataupun misalnya 

kemempuan keuangan untuk memenuhi berbagai kewajiban 

sosial dan lingkungan. Dalam manajemen keuangan, hasil 
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analisis laporan keuangan lebih banyak ditujukan, terutama bagi 

pihak manajemen, pemilik perusahaan dan pemberi pinjaman. 

 

2. Analisis EVA (Economic Value Added) 

Menurut Young dan O’Byrne (2001: 18) EVA merupakan alat 

komunikasi yang efektif baik untuk penciptaan nilai yang dapat 

dijangkau oleh manajer lini yang akhirnya mendorong kinerja 

perusahaan dan untuk menghubungkan dengan pasar modal. EVA 

adalah suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis 

untuk tahun yang bersangkutan, dan sangat jauh berbeda dari laba 

akuntansi. EVA mencerminkan laba residu yang tersisa setelah biaya 

dari seluruh modal, termasuk modal ekuitas, telah dikurangkan, 

sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa mengenakan beban untuk 

modal ekuitas. 

Pemegang saham mengorbankan peluang untuk 

menginvestasikan dananya ditempat lain ketika memberikan modal 

kepada perusahaan. Pengembalian yang dapat diperoleh dari tempat 

lain atas investasi dengan tingkat resiko yang sama memcerminkan 

biaya dari ekuitas modal. Biaya ini merupakan biaya kesempatan 

daripada biaya akuntansi, namun biaya tersebut tetap cukup nyata. 

EVA menyajikan suatu ukuran yang baik mengenai sampai 

sejauh mana perusahaan telah memberikan tambahan pada nilai 

pemegang saham. Oleh karenanya, jika manajer berfokus pada EVA, 
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hal ini akan membantu memastikan bahwa mereka telah menjalankan 

operasi dengan cara yang konsisten dengan tujuan untuk 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham. 

a) Kelebihan dan Kekurangan Economic Value Added (EVA) 

Kelebihan Economic Value Added (EVA): 

1) Bermanfaat sebagai penilai kinerja yang berfokus pada 

penciptaan nilai (value creation) membuat perusahaan lebih 

memperhatikan struktur modal, dan dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi kegiatan atau proyek yang memberikan 

pengembalian dari pada biaya modal. 

2) Manajemen dipaksa untuk mengetahui berapa the true cost of 

capital dari bisnisnya sehingga tingkat pengembalian bersih dari 

modal yang merupakan hal sesungguhnya menjadi perhatian 

para investor dapat diperlihatkan secara jelas. 

3) Nilai tambah ekonomis fokus penilaian kerja perusahaan pada 

penciptaan nilai yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dan 

meningkatkan nilai pemegang saham. Sehingga para manajer 

akan berfikir dan bertindak seperti halnya pemegang saham. 

Manajer memilih investasi yang memaksimalkan tingkat 

pengembalian dan meminimkan tingkat biaya modal sehingga 

nilai perusahaan dapat diminimumkan. 

4) Nilai tambah ekonomis dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

proyek yang memberikan pengembalan yang lebih tinggi 



15 
 

daripada biaya modalnya. Proyek yang memberikan nilai 

sekarang dari total nilai tambah ekonomis yang positif 

menunjukkan bahwa proyek tersebut menciptakan nilai 

perusahaan. 

Selain kelebihan yang dimiliki nilai tambah ekonomis, nilai 

tambah ekonomis juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu: 

1) Nilai Tambah Ekonomis hanya menggambarkan penciptaan 

nilai pada suatu tahun tertentu. Seperti diketahui nilai suatu 

perusahaan adalah merupakan akumulasi Nilai Tambah 

Ekonomis selama umur perusahaan. Dengan demikian, bisa saja 

suatu perusahaan memiliki Nilai Tambah Ekonomis positif pada 

tahun yang berlaku, tetapi nilai perusahaan tersebut rendah 

karena Nilai Tambah Ekonomis dimasa mendatang negative. 

2) Proses perhitungan Nilai Tambah Ekonomis memerlukan 

estimasi atas biaya modal dan estimasi ini terutama untuk 

perusahaan-perusahaan yang belum go public sulit dilakukan 

dengan tepat. 

3) Dalam perhitungan Nilai Tambah Ekonomis masih disasarkan 

pada laporan keuangan yang memungkinkan dapat direkayasa 

pembukuannya untuk mendapatkan Nilai Tambah Ekonomis 

yang positif. 
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Langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan EVA adalah 

sebagai berikut: 

1) Menghitung biaya modal utang (Cost of Debt) 

2) Menghitung biaya modal saham (Cost of Equity) 

3) Menghitung struktur permodalan dari neraca. Struktur modal 

biasanya terdiri dari utang dan ekuitas, sehingga dicari: 

Komposisi utang = rasio utang terhadap jumlah modal  

Komposisi utang = rasio modal saham terhadap jumlah modal 

4) Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang (Weighted 

Average Cost of Capital) 

5) Menghitung EVA 

EVA = laba operasi bersih sesudah pajak (NOPAT) – biaya 

modal. 

b) Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Dalam EVA 

Dalam EVA, penilaian kinerja keuangan diukur dengan keentuan: 

1) EVA > 0, maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan 

baik, karena perusahaan bisa menambah nilai bisnis. Dalam hal 

ini, karyawan berhak mendapat bonus, kreditur tetap mendapat 

bunga dan pemilik saham bisa mendapatkan pengembalian yang 

sama atau lebih dari yang ditanam. 

2) EVA = 0, maka secara ekonomis “impas” karena semua laba 

digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana 
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baik kreditur maupun pemegang saham, sehingga karyawan 

tidak mendapat bonus hanya gaji. 

3) EVA < 0, maka kinerja keuangan perusahaan tersebut dikatakan 

tidak sehat, karena perusahaan tidak bisa memberikan nilai 

tambah.Dalam hal ini karyawan tidak bisa mendapatkan bonus 

hanya saja kreditur tetap mendapat bunga dan pemilik saham 

tidak mendapat pengembalian yang sepadan dengan yang 

ditanam. 

 

3. Analisis MVA (Market Value Added) 

Tujuan utama manajemen keuangan perusahaan adalah 

memaksimumkan kemakmuran bagi para pemegang sahamnya. Tujuan 

ini jelas bermanfaat bagi para pegang saham biasa, dan itu juga 

menjamin bahwa sumberdaya yang terbatas dialokasikan secara 

efesien. Kemakmuran bagi para pemegang saham dapat 

dimaksimumkan dengan memaksimumkan perbedaan antara nilai 

pasar ekuitas dengan jumlah modal ekuitas yang dipasok oleh para 

investor kepada perusahaan. Perbedaan ini disebut sebagai nilai 

tambah pasar (Market Value Added/MVA) (Warsono, 2003: 47). 

Nilai tambah pasar dapat didefinisikan sebagai perbedaan 

antara nilai pasar ekuitas perusahaan dengan nilai ekuitas yang dipasok 

para investornya. Manfaat dari MVA disamping untuk mengukur 

kinerja perusahaan adalah juga untuk mengukur nilai perusahan yang 
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berhasil diciptakan nilai perusahaan dalam kaitannya dengan pasar 

modal akan tampak pada harga saham perusahaan yang bersangkutan.  

Sebagian besar perusahaan memiliki tujuan utama untuk 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham (investor). Tujuan ini 

jelas menguntungkan pemegang saham, tetapi juga bermaksud untuk 

memastikan bahwa sumber daya yang terbatas telah dialokasikan 

secara efisien yang menguntungkan perekonomian. 

Nilai Market Value Added dapat dihitung dengan rumus 

(Young dan O’Byrne, 2001: 26): MVA = Nilai pasar Ekuitas – Modal 

yang diinvestasikan investor 

MVA t = P t .Q t - P 0.Q t 

Keterangan: 

P t = Harga pasar saham per lembar 

Q t = Jumlah lembar saham yang beredar pada tahun t 

P 0 = Harga pasar saham per lembar saat penawaran perdana 

a) Tolok ukur Market Value Added adalah: 

1) MVA>0 atau MVA positif, berarti pihak manajemen perusahaan 

telah mampu meningkatkan kekayaan perusahaan dan para 

pemegang saham atau bisa dikatakan kinerja perusahaan 

tersebut sehat. 

2) MVA<0 atau MVA negatif, berarti pihak manajemen tidak 

mampu atau telah menurunkan kekayaan perusahaan dan 
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kekayaan para pemegang saham, atau bisa dikatakan bahwa 

kinerja perusahaan tidak sehat. 

b) Manfaat dan kelemahana dari Market Value Added (MVA) 

Manfaat dari Market Value Added (MVA) yang dapat 

diaplikasikan pada perusahaan, antara lain:  

1) Sebagai alat mengukur nilai tambah dari perusahaan guna 

meningkatkan kesejahteraan bagi pemegang saham.  

2) Dengan MVA investor dapat melakukan tindakan antisipasi 

sebelum mengambil keputusan investasi.  

3) MVA dapat dijadikan sebagai alat pengukur atau penilaian 

peningkatan kekayaan para pemegang saham perusahaan. 

Kelemahan dari Market Value Added (MVA) adalah MVA 

hanya dapat diaplikasikan pada perusahaan yang sudah go public 

saja. 

 

4. Hubungan EVA (Economic Value Added) dengan MVA  (Market 

Value Added)  

Market Value Added (MVA) di gunakan untuk mengukur 

seluruh  pengaruh kinerja manajerial sejak perusahaan berdiri hingga 

sekarang. MVA adalah Economic Value Added yang dihasilkan kinerja 

manajerial sepanjang  umur perusahaan yang di present value kan. 

Market Value Added (MVA) merupakan pengukur kinerja eksternal 

dan hanya dapat di ukur jika perusahaan telah go public, dimana MVA 
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cenderung memberikan penilaian yang lebih besar dari tambahan 

kekayaan investasi yang sesungguhnya. 

Pada dasarnya, EVA dan MVA terdapat suatu hubungan tetapi 

hubungan tersebut bukanlah merupakan suatu hubungan langsung. Jika 

sebuah perusahaan memiliki sejarah nilai-nilai EVA yang negatif maka 

nilai MVA-nya kemungkinan juga akan negative dan begitu pula 

sebaliknya jika terdapat sejarah kan nilai-nilai EVA yang positif. 

Namun begitu, harga saham yang merupakan unsur utama dari 

perhitungan MVA lebih tergantung pada eksektasi kinerja di masa 

mendatang daripada suatu kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, sebuah 

perusahaan dengan sejarah nilai EVA yang negative dapat saja 

memiliki nilai MVA yang positif asalkan para investornya 

mengharapkan terjadinya suatu perubahan di masa mendatang. 

Selain itu, ketika EVA atau MVA digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja manajerial sebagai bagian dari program 

kompensasi insentif, EVA adalah ukuran yang umum digunakan. 

Alsannya adalah (1) EVA menunjukkan adanya nilai tambah yang 

terjadi selama suatu tahun tertentu sedangkan MVA mencerminkan 

kinerja perusahaan sepanjang hidupnya bahkan mungkin termasuk 

masa-masa sebelum manajer yang ada sekarang dilahirkan, dan (2) 

EVA dapat diterapkan pada masing-masing divisi atau unit-unit yang 

lain dari sebuah perusahaan besar sedangkan MVA harus diterapkan 

untuk perusahaan secara keseluruhan. (Brigham & Houston: 2006: 70). 
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C. Kerangka Pikir 

Dalam rangka mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, 

maka perlu adanya alur pikir. Kerangka pikir yang mendasari 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian 

Keterangan: 

Peran kerangka pikir sangat penting dalam suatu penelitian 

karena merupakan landasan pemikiran penelitian yang pada umumnya 

di bangun berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan.Gambar 1 

menjelaskan bahwa untuk menganalisis kinerja keuangan PT 

Laporan Keuangan 
 

Analisis Laporan Keuangan 
 Analisis EVA 
 Analisis MVA 

Kinerja Keuangan 

EVA MVA 

Ada Nilai 
Tambah 

Tidak 
Memiliki Nilai 

Tambah 

Ada Nilai 
Tambah 

Tidak 
Memiliki Nilai 

Tambah 

PT Telekomunikasi Indonesia 
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Telekomunikasi Indonesia Tbk, maka peneliti menggunakan data 

laporan keuangan perusahaan tahun 2007 sampai 2011. Dianalisis 

menggunakan metode analisis EVA dan MVA untuk mengetahui 

kinerja keuangan perusahaan, apakah ada nilai tambah atau tidak 

memiliki nilai tambah. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka kinerja keuanga 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sehat. 


