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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh : Lutfiana (2012) melakukan penelitian tentang “Analisis Kinerja 

Keuangan dengan Menggunakan Metode Economic Value Added (EVA) dan 

Market Value Added (MVA) dan studi kasus pada PT. Japfa Comfeed Indonesia, 

Tbk dan PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk di BEI periode 2009 – 2011” 

dengan hasil penelitiannya secara umum kinerja keuangan PT. Japfa Comfeed 

Indonesia, Tbk dan PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk periode 2009 - 2011 

yang di ukur dengan menggunakan metode EVA berada dalam kondisi yang 

baik, dengan menciptakan nilai tambah ekonomi. Kinerja keuangan kedua 

perusahaan ini bisa dikatakan baik karena EVA dan MVA selalu bernilai positif. 

Yoga Prassetya (2014) melakukan penelitian tentang “ Analisis 

Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Mandiri dan Bank Rakyat 

Indonesia Berdasarkan Metode Economic Value Added dan Market Value Added 

periode 2011 - 2013 “ hasilnya menunjukkan bahwa nilai EVA dan MVA PT. 

Bank Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia bernilai positif dan cenderung 

meningkat setiap triwulannya. 

 Lelly Yuni Syahlina (2013) melakukan penelitian tentang “ Analisis 

Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode EVA (Economic Value Added) 
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dan MVA (Market Value Added) pada Perusahaan Tambang Batubara yang 

Listing di Bursa Efek Indonesia “ hasilnya menunjukkan nilai EVA dan MVA 

masing-masing perusahaan (ADRO, BUMI, ITMG, dan PTBA) bernilai positif 

dan berfluktuasi pada periode 2009 – 2011. 

B. Tinjauan Teori 

1. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu 

perusahaan dan mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Kondisi 

keuangan suatu perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan suatu perusahaan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, 

laporan laba ditahan, laporan perubahan modal, dan laporan keuangan 

lainnya. 

Pada umumnya neraca di laporan keuangan menunjukan jumlah 

aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, 

sedangkan laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan serta biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu, dan 

laporan perubahan modal menunjukan sumber dan penggunaan atau alasan-

alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. 

Laporan keuangan berfungsi sebagai dasar untuk menilai posisi 

keuangan perusahaan, dimana hasil analisis tersebut dapat dijadikan dasar 

pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemilik 

perusahaan, manajer, para investor, para kreditur, dan juga pemerintah serta 
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pihak-pihak lainnya. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat yang digunakan untuk 

berkomunikasi antara aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data tersebut. 

Menurut Fahmi (2012:02) laporan keuangan merupakan suatu 

informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih 

jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan 

perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Kasmir (2008:7) laporan keuangan 

adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu 

periode tertentu. 

2. Biaya Modal 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012:90), dalam praktiknya kebutuhan 

modal untuk melakukan investasi terdiri dari dua macam yaitu modal 

investasi dan modal kerja. Modal investasi digunakan untuk membeli aktiva 

tetap seperti tanah bangunan, mesin-mesin serta peralatan, sedangkan modal 

kerja yaitu modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan 

selama perusahaan beroperasi. Biaya modal adalah semua biaya yang secara 

rill dikeluarkan perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber dana yang 

digunakan untuk investasi perusahaan. (Sutrisno, 2009:150). 
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a. Komponen Biaya Modal 

1) Modal Asing (Modal Pinjaman) 

Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang 

diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara 

pinjaman. Menggunakan modal pinjaman untuk membiayai suatu 

usaha akan terkena beban biaya yaitu biaya administrasi, provisi, 

komisi serta bunga yang besarnya relatif. Adanya kewajiban untuk 

mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu sesuai 

perjanjian sebelumnya. Perolehan modal asing juga relatif sulit karena 

diperlukan syarat tertentu sesuai dengan kebijakan pemilik dana. 

Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang relatif 

tidak terbatas artinya tersedia dalam jumlah banyak. Menggunakan 

modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk 

sungguh-sungguh mengerjakan usaha yang dijalankan. Hal ini 

dikarenakan adanya kewajiban untuk mengembalikan modal tersebut. 

Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari pinjaman dari 

dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan 

modal ventura, asuransi, leasing dan pinjaman dari perusahaan 

nonbank. 

Menurut Sutrisno (2009:151), biaya utang dibagi menjadi dua 

macam yaitu: 
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a) Biaya utang sebelum pajak (before tax cost debt) 

Besar biaya hutang sebelum pajak dapat ditentukan dengan 

menghitung besarnya tingkat hasil internal yield to maturity atas 

arus kas obligasi yang dinotasikan dengan kd. Rumus: 

Kd =  
Beban Hutang

Hutang Jangka Panjang
 

b) Biaya utang setelah pajak (after tax cost debt) 

Perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya 

dari hutang akan terkena kewajiban membayar bunga. Bunga 

merupakan salah satu bentuk beban bagi perusahaan (interest 

expense). Adanya beban bunga ini akan menyebabkan besarnya 

pembayaran pajak penghasilan akan berkurang. Biaya modal yang 

dihitung juga harus setelah pajak maka biaya hutang ini perlu 

disesuaikan dengan pajak. 

Rumus: 

Ki =  Kd (1 − T) 

Ki : Biaya utang setelah pajak 

Kd : Biaya utang sebelum pajak 

T : Tarif pajak 
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2)  Modal Sendiri 

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik 

perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau 

terbuka. Tertutup artinya hanya dari kalangan internal pemilik saham 

sebelumnya, sedangkan terbuka dengan menjual saham kepada 

masyarakat luas. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk 

membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga seperti 

modal pinjaman. Perusahaan hanya berkewajiban membayar dividen. 

Menurut Sutrisno (2009:154), cara menghitung biaya ini yaitu : 

a)  Biaya Modal Saham (Ks) 

Biaya modal saham adalah tingkat pengembalian minimum 

yang diharapkan oleh para pemegang saham atas investasinya. 

Menurut Sutrisno (2009:154) cara menghitungnya sebagai berikut: 

Ks =  Rf + (Rm − Rf) β 

Keterangan : 

Ks : Biaya laba ditahan 

Rf : Tingkat pengembalian beban risiko 

Β : Beta, pengukuran sistematis saham 

Rm : Tingkat pengembalian saham 

Sebelum menghitung biaya modal saham terdapat 

komponen-komponen yang harus dipenuhi. Perhitungan biaya 
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modal saham dapat dihitung dengan pendekatan Capital Asset 

Pricing Model (CAPM), dimana biaya modal laba ditahan adalah 

tingkat pengembalian atas modal sendiri yang diinginkan oleh 

investor yang terdiri dari tingkat bunga bebas resiko dengan premi 

resiko pasar dikalikan dengan β (resiko saham perusahaan). 

Menurut Jogiyanto (2014:517) cara perhitungan CAPM adalah 

sebagai berikut : 

i. Perhitungan Tingkat Pengembalian Bebas Resiko (Rf) 

Besarnya tingkat pengembalian bebas risiko menggunakan 

suku Bunga Sertifikat/SBI. 

ii. Perhitungan Tingkat Pengembalian Pasar (Rm) 

Rm = 
IHSGt−IHSGt−1

IHSGt−1
 

Keterangan : 

Rm       : Tingkat pengembalian pasar 

IHSGt   : Indeks harga saham gabungan periode ke t 

IHSGt−1 : Indeks harga saham gabungan periode ke t-1  

iii. Pengembalian Tingkat Pengembalian Saham Individu (Ri) 

Ri = 
(Pit−Pt−1)+Dit

Pit
 

Keterangan : 

Ri : Tingkat pengembalian saham individu 
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𝑃𝑖𝑡 : Harga saham periode ke-t 

𝑃𝑖𝑡−1 : Harga saham periode ke t-1 

𝐷𝑖𝑡 : Dividen pada periode ke-t 

iv. Estimasi Beta 

β = 
𝑛.Ʃ𝑥.𝑦−(Ʃ𝑥)(Ʃ𝑦)

𝑛.Ʃ𝑥 2−(Ʃ𝑥)2
 

Keterangan :  

n : Jumlah periode pengamatan 

x : Tingkat keuntungan rata-rata pasar  

y : Tingkat keuntungan saham periode ke t-1 

3) Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (WACC) 

Mengukur biaya modal terdapat beberapa cara menghitung 

biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan atas modal asing yang 

dimilikinya. Salah satu motode perhitungannya menggunakan metode 

biaya rata-rata tertimbang (Weight Average Cost of Capital/ WACC). 

Menurut Sutrisno (2009:72), perusahaan dalam membiayai proyek 

investasinya bisa saja hanya menggunakan modal sendiri, sehingga 

cost of capital yang digunakan sebagai cut of rate sebesar biaya modal 

sendiri yang bersangkutan. 

Rumus : 

WACC =  Wd. Kd (1 − T) +  Ws. Ks 
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Keterangan : 

WACC : Biaya modal rata-rata tertimbang 

Wd   : Proporsi utang 

Kd   : Biaya utang 

Ws   : Proporsi modal 

Ks   : Tingkat pengembalian yang dinginkan investor 

3. NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) 

Net Operating Profit After Tax (NOPAT) diartikan sebagai laba bersih 

setelah pajak. Menurut Sartono (2010:100) menyatakan bahwa Net Operating 

Profit After Tax (NOPAT) sendiri merupakan sejumlah laba perusahaan yang 

akan dihasilkan jika perusahaan tersebut tidak memiliki utang dan tidak 

memiliki asset financial. Dengan rumus sebagai berikut : 

NOPAT = EBIT (1-Tarif Pajak) 

4. Invested Capital 

Invested Capital merupakan pinjaman jangka pendek ditambah 

pinjaman jangka panjang ditambah dengan ekuitas pemegang saham atau total 

hutang dengan ekuitas dikurangi dengan pinjaman jangka panjang tanpa 

bunga. 

Menurut Amin W. Tunggal (2001:5) Invested Capital adalah jumlah 

seluruh pinjaman perusahaan di luar pinjaman jangka pendek tanpa bunga 

(non-interest bearing liabilities) seperti hutang dagang, biaya yang masih 

harus dibayar, hutang pajak, uang muka pelanggan, dan sebagainya. 
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5. Saham 

Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling 

populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan ketika memutuskan 

untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain saham merupakan instrumen 

investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan 

tingkat keuntungan yang menarik. Saham merupakan tanda penyertaan 

seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut maka pihak tersebut memiliki 

klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan. 

Menurut Husnan (2005:9) saham merupakan secarik kertas yang 

menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk 

memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan 

sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut 

menjalankan haknya. Saham merupakan salah satu dari beberapa alternatif 

yang dapat dipilih untuk berinvestasi. 

Investasi dengan membeli saham suatu perusahaan, berarti investor 

telah menginvestasikan dana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan 

dari hasil penjualan kembali saham tersebut. Wujud saham adalah selembar 

kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut dan porsi kepemilikan 

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan dalam 

perusahaan. 
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Pada umumnya fluktuasi harga saham dipengaruhi oleh penawaran 

dan permintaan di pasar. Harga saham akan cenderung mengalami penurunan 

jika terjadi penawaran yang berlebihan dan harga saham akan cenderung 

mengalami kenaikan jika permintaan terhadap saham itu meningkat. 

Kuntungan hasil penjualan akibat adanya fluktuasi harga saham ini dapat 

berupa Capital Gain atau Capital Loss. Capital Gain adalah keuntungan dari 

hasil jual beli harga saham, diperoleh pada saat nilai jual lebih tinggi daripada 

nilai beli. Sedangan Capital Loss adalah kerugian dari harga jual beli saham 

dimana nilai jual saham lebih kecil daripada nilai beli saham. 

6. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah alat untuk mengukur prestasi kerja 

perusahaan melalui struktur permodalannya. Tolak ukur yang digunakan 

dalam kinerja keuangan perusahaan tergantung pada posisi perusahaan di daur 

hidup bisnis. Bagi investor informasi tentang kinerja perusahaan dapat 

digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi 

mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja 

suatu perusahaan baik membuat para investor tertarik pada perusahaan 

tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga terjadi kenaikan harga saham. 

Penilaian kinerja keuangan dalam perusahaan terdapat beberapa 

metode yang dapat digunakan, tetapi metode yang umum digunakan yaitu 

dengan menghitung rasio dari data laporan keuangan. Rasio keuangan 

digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari sebuah perusahaan jika 
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dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama dan 

untuk menunjukkan apakah posisi keuangannya selama ini membaik atau 

memburu (Brigham dan Houston, 2009:128). Penggunaan metode rasio masih 

cukup luas terutama jika dikaitkan dengan pengguna (stakholders) sehingga 

masih ada kelemahan antara lain : 

a. Sulit mengidentifikasi kategori industri dengan perusahaan jika beroperasi 

beberapa bidang usaha. 

b. Angka rata-rata industri yang diterbitkan hanya merupakan perkiraan saja 

dan hanya memberikan panduan umum. 

c. Perbedaan praktik pada tiap-tiap perusahaan dapat menghasilkan 

perbedaan rasio yang dihitung. 

d. Rasio keuangan dapat menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

e. Rata-rata industri mungkin tidak memberikan target rasio atau norma yang 

diinginkan. 

f. Banyak perusahaan mengalami situasi musiman dalam kegiatan 

operasionalnya. 

Banyaknya kelemahan pada analisis rasio kemudian dikembangkannya 

analisis EVA dan MVA dengan menggabungkan laporan keuangan dan nilai 

pasar. Konsep EVA dikembangkan oleh Joel Stern dan Bennet Stewart. EVA 

dan MVA berusaha untuk mengakomodasi kepentingan pemilik dalam 

analisis laporan keuangan sehingga metode EVA dan MVA dianggap lebih 

baik jika dibandingkan dengan metode rasio keuangan. 
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7. Pengertian EVA 

Metode EVA pertama kali dikembangkan oleh Stewart dan Stern 

seorang analisis keuangan dari perusahaan Stern Stewart & Co pada tahun 

1993. Di Indonesia metode tersebut dikenal dengan metode NITAMI (Nilai 

Tambah Ekonomi). EVA/NITAMI adalah metode manajemen keuangan 

untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan 

bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta dimana perusahaan mampu 

memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal (Tunggal, 2001:15). 

EVA bisa di artikan sebagai keuntungan operasional setelah pajak 

dikurangi biaya modal. EVA ditentukan oleh keuntungan bersih operasional 

setelah pajak dan tingkat biaya modal. Laba operasi setelah pajak 

menggambarkan hasil penciptaan value didalam perusahaan, sedangkan biaya 

modal diartikan sebagai pengorbanan yang dikeluarkan dalam penciptaan 

value tersebut. 

Peningkatan EVA dan penciptaan nilai dapat terjadi ketika suatu 

perusahaan dapat mencapai berikut ini (Young&O’Bryne , 2001:62) : 

a. Meningkatnya pengembalian atas modal yang ada. Jika NOPAT 

meningkat sedangkan WACC dan modal yang diinvestasikan tetap maka 

EVA akan meningkat. 

b. Pertumbuhan yang menguntungkan, nilai diciptakan ketika pertumbuhan 

NOPAT melebihi WACC. 
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c. Pelepasan dari aktiva yang memusnahkan nilai. Jika pengurangan modal 

lebih mengganti kerugian dengan peningkatan perbedaan NOPAT dan 

WACC, maka EVA meningkat. 

d. Periode lebih panjang dimana diharapkan NOPAT lebih tinggi 

dibandingkan WACC. 

e. Pengurangan biaya modal. 

EVA dihitung berdasarkan perhitungan biaya modal (cost of capital) 

yang menggunakan nilai pasar berdasarkan kreditur terutama pemegang 

saham dan bukan menggunakan nilai buku yang bersifat historis. Perhitungan 

EVA juga diharapkan mendukung penyajian laporan keuangan yang akan 

mempermudah pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, 

karyawan, pemerintah, pelanggan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Manfaat dalam penerapan EVA dalam suatu perusahaan adalah sangat 

bermanfaat sebagai alat ukur kinerja perusahaan dimana fokus penilaian 

kinerja adalah penciptaan nilai (value creation). 

Penilain kinerja keuangan dengan menerapkan metode EVA 

menyebabkan manajemen sesuai dengan kepentingan pemegang saham. 

Dengan EVA para manajer akan bertindak seperti halnya pemegang saham 

yaitu memilih investasi yang dapat memaksimumkan tingkat pengembalian 

dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat 

dimaksimalkan. 
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1) EVA mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijakan 

struktur modalnya. 

2) EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi proyek atau kegiatan yang 

memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari biaya modalnya. 

Menurut Tunggal (2001:15) rumus EVA yaitu sebagai berikut : 

EVA = NOPAT – (WACC x Invested Capital) 

EVA yang semakin tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan, 

dimana munculnya nilai akan tercermin pada harga saham yang lebih tinggi 

dan sebaliknya jika nilai perusahaan lebih rendah dari total modal yang 

diinvestasikan apabila total EVA yang dihasilkan perusahaan tersebut negatif. 

Penilaian kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan EVA dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 kategori yang berbeda ( Rusdianto, 2006:348 ) : 

1) Nilai EVA > 0 atau EVA bernilai positif 

Pada posisi ini berarti manajemen perusahaan telah berhasil menciptakan 

nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. 

2) Nilai EVA = 0 

Pada posisi ini berarti manajemen perusahaan berada dalam titik impas. 

Perusahaan tidak mengalami kemunduran tetapi sekaligus tidak 

mengalami kemajuan secara ekonomi. 
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3) Nilai EVA < 0 atau EVA bernilai negatif 

Pada posisi ini berarti tidak terjadi proses penambahan nilai ekonomis 

bagi perusahaan, dalam arti laba yang dihasilkan tidak dapat memenuhi 

harapan para kreditor dan pemegang saham perusahaan (investor). 

Menurut Rudianto (2000:352) selain sebagai alat penilai kinerja 

perusahaan EVA mempunyai keunggulan dibanding dengan ukuran kinerja 

konvensional lainnya. Keunggulan yang dimiliki EVA antara lain : 

1) 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. 

2) EVA memberikan pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan laba 

operasi tanpa tambahan dana / modal, mengeksposur pemberian pinjaman 

(piutang) dan menginvestasikan dana yang memberikan imbalan tinggi. 

3) EVA merupakan system manajemen keuangan yang dapat memecahkan 

semua masalah bisnis mulai dari strategi dan pergerakannya sampai 

keputusan operasional sehari-hari. 

Selain memiliki keunggulan EVA juga memiliki beberapa kelemahan 

antara lain (Rudianto, 2006:353) : 

1) Sulitnya menentukan biaya modal yang benar-benar akurat, khususnya 

biaya modal sendiri. Terutama pada perusahaan go public biasanya 

mengalami kesulitan dalam perhitungan sahamnya. 
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2) Analisis EVA hanya mengukur faktor kuantitatif saja sedangkan untuk 

mengukur kinerja secara optimal, perusahaan harus diukur berdasarkan 

faktor kuantitatif dan kualitatif. 

8. Pengertian MVA 

Menurut Warsono (2003:47) Market Value Added (MVA) adalah 

perbedaan antara nilai pasar ekuitas perusahaan pada periode tertentu dengan 

nilai ekuitas yang dipasok para investornya. Menurut Winarto (2005:4) 

Market Value Added adalah perbedaan antara modal yang ditanamkan di 

perusahaan sepanjang waktu (untuk keseluruhan investasi baik berupa modal, 

pinjaman, laba ditahan dan sebagainya) terhadap keuntungan yang dapat 

diambil sekarang, yang merupakan selisih antara nilai buku dan nilai pasar 

dari keseluruhan tuntutan modal. MVA harus menjadi tujuan utama 

perusahaan yang tujuan utamanya adalah kemakmuran pemegang saham. 

Keunggulan MVA menurut Zaky & Ary (2002:139) MVA merupakan 

pengukuran 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, 

sedangkan kelemahannya hanya dapat diaplikasikan pada perusahaan yang 

sudah go public. Menurut Gatot (2008:359) kriteria penilaian kinerja dengan 

menggunakan MVA ada 3 kategori sebagai berikut : 

a. MVA > 0 

Pihak manajemen mampu meningkatan kekayaan pemegang saham. 
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b. MVA = 0 

Perusahaan tidak mampu meningkatkan kekayaan bagi pemegang saham. 

c. MVA < 0 

Berkurangnya nilai modal pemegang saham. 

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

Added ) 

EVA dan MVA mempunyai suatu hubungan tetapi hubungan tersebut 

bukan merupakan hubungan langsung. Jika sebuah perusahaan memiliki nilai-

nilai EVA yang negative maka nilai MVA-nya kemungkinan juga akan 

negative dan begitu pula sebaliknya. Harga saham merupakan unsur utama 

dari perhitungan MVA, lebih tergantung pada gambaran kinerja di masa 

mendatang daripada suatu kinerja historis. Oleh sebab itu sebuah perusahaan 

dengan nilai EVA yang negative dapat saja memiliki nilai MVA yang positif, 

asalkan para investornya mengharapkan terjadinya suatu perubahan dimasa 

mendatang. 

Penelitian O’Byrne dan Stewart menyatakan bahwa MVA dependen 

terhadap EVA. Hal ini menyatakan bahwa harga saham mencerminkan 

seluruh informasi yang tersedia di pasar modal, atau MVA merupakan 

pencerminan dari EVA, atau harga saham di pasar modal mencerminkan 

kinerja intern perusahaan (Winarto, 2005:2-3). Hasil penilaian dengan metode 

EVA dan MVA dapat digunakan oleh para pemilik modal sebagai bahan 
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pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi agar mendapat tingkat 

pengembalian yang sesuai dengan resiko yang diambil. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan skema atau gambar arah pemikiran yang 

menunjukkan hubungan antara masing-masing variabel yang akan dibahas. 

Dibawah ini merupakan kerangka pikir dari hubungan masing-masing variabel :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, diketahui bahwa untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan harus melihat laporan keuangan. Adanya laporan 

keuangan membantu perusahaan untuk mengetahui baik atau buruknya kinerja 

keuangan dalam perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 

PT Adaro Energy, Tbk. dan PT 

Indo Tambangraya Megah, Tbk. 

Laporan Keuangan 

Perusahaan Periode 2013 -

2015 

Economic Value 

Added ( EVA ) 

Market Value 

Added ( MVA ) 

Kinerja Keuangan 
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perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI, peneliti melihat 

keadaan kinerja keuangannya dengan menggunakan laporan keuangan 

perusahaan tahun 2013-2015. Untuk mengukur kinerja keuangan peneliti 

menggunakan dua metode yaitu metode Economic Value Added (EVA) dan 

Market Value Added (MVA). 

Metode Economic Value Added merupakan alat untuk menilai kinerja 

keuangan perusahaan berdasarkan nilai tambah yang memperhatikan adanya 

biaya modal yang ditanggung perusahaan. Selanjutnya peneliti melihat metode 

Market Value Added, Market Value Added merupakan konsep untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan dari sudut pandang eksternal dengan menghitung 

selisih antara nilai pasar saham dengan nilai buku saham. Setelah mengetahui 

hasil EVA dan MVA, peneliti dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan 

perusahaan serta dapat membandingkan perusahaan satu dengan yang lainnya, 

sehingga menjadi dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi. 

D. Hipotesis 

1. Ada perbedaan kinerja keuangan antara PT Adaro Energy, Tbk. dan PT Indo 

Tambangraya Megah, Tbk. yang signifikan dengan menggunakan metode 

EVA dan MVA. 

2. Kinerja keuangan yang paling baik terdapat pada PT Adaro Energy, Tbk.  


