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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Lelly Yuni Syahlina (2013) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Dengan 

Menggunakan Metode EVA (Economic Value Added) dan MVA (Market Value 

Added) Pada Perusahaan Tambang Batubara yang Listing Di Bursa Efek Indonesia”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai EVA dan MVA perusahaan (PT. Adaro 

Energi, Tbk,   PT. Bumi  Resources, Tbk,  PT.  Indo  Tambangraya  Megah, Tbk,  dan  

PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk) mengalami fluktuasi dan bernilai 

positif selama tahun 2009 – 2011. EVA dan MVA yang positif menunjukkan bahwa 

masing-masing perusahaan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomis dan 

menciptakan kekayaan bagi para pemegang saham. Selain itu, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa antara EVA dan MVA memiliki hubungan yang tidak 

langsung,artinya peningkatan atau penurunan nilai EVA belum tentu mengakibatkan 

peningkatan atau penurunan terhadap nilai MVA dan atau sebaliknya.  

Tri Suciyati (2012) berjudul “Pengaruh ROA, ROE, NPM, EPS dan EVA 

Terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel EVA berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham. Hal ini membuktikan kemampuan manajemen perusahaan telah 

berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan, dan akan menarik 

investor. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik bagi para investor 
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dalam menanamkan modal atau perusahaan yang sedang menarik investor untuk 

berinvestasi di perusahaannya. 

Mila Christanty (2009) berjudul “Analisis Pengaruh Faktor Fundamental dan 

Economic Value Added (Eva) terhadap Return Saham (Studi Pada Saham Perusahaan 

yang tercatat Aktif dalam LQ 45 di BEI Periode 2003-2007)” Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan return saham dalam Perusahaan yang masuk 

daftar penelitian dengan asumsi variabel return on asset, price earning ratio, quick 

asset to inventory, debt to equity ratio, net profit margin, earning per share dan 

economic value added tidak mengalami perubahan. Untuk variabel ROA dan QAI tidak 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap return saham pada perusahaan yang 

terdaftar dalam LQ 45, sedangkan PER, NPM, EPS dan EVA mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap return saham sedangkan variabel DER menpunyai pengaruh 

negatif signifikan terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 

di BEI.   

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah Lelly Yuni Syahlina 

(2013) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode EVA 

(Economic Value Added) dan MVA (Market Value Added) Pada Perusahaan Tambang 

Batubara yang Listing Di Bursa Efek Indonesia”.Tri Suciyati (2012) berjudul 

“Pengaruh ROA, ROE, NPM, EPS dan EVA Terhadap Harga Saham Perusahaan 

Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI”.Mila Christanty (2009) berjudul 

“Analisis Pengaruh Faktor Fundamental dan Economic Value Added (Eva) terhadap 

Return Saham (Studi Pada Saham Perusahaan yang tercatat Aktif dalam LQ 45 di BEI 
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Periode 2003-2007)”. Dari penelitian terdahulu nilai EVA bernilai positif. Nilai positif 

di peroleh pada saat perusahaan mengalami peningkatan pada tahun 2009-2011,dari 

situ peneliti ingin meneliti kembali apakah nilai EVA masih menunjukkan positif pada 

saat perusahaan mengalami penurunan. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja Keuangan  

Menurut Sutrisno (2009: 53) menjelaskan pengertian kinerja keuangan 

perusahaan merupakan prestasiyang dicapai perusahaan dalam periode tertentu yang 

mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Menurut Sugiono (2009:69), 

penilaian kinerja organisasi mengukur aspek keuangan dan non keuangan. 

Pengukuran tersebut didesain untuk menilai seberapa baik aktivitas yang berhasil 

dicapai dan dipusatkan pada tiga dimensi utama yaitu efisiensi, kualitas dan waktu. 

a. Konsep nilai tujuan perusahaan 

a). Menciptakan laba 

b). Meningkatkan nilai kurs pemegang saham 

b. Metode penilaian kinerja perusahaan, yang terdiri dari : 

 NPV atau net present value adalah selisih antara present value aliran kas bersih 

atau sering disebut juga dengan proceed dengan present value investasi. Metode ini 

merupakan salah satu metode pendiskontoan aliran kas. Untuk menerapkan metode ini 

maka diperlukan terlebih dahulu menentukan discount rate yang akan digunakan. 
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 IRR atau Internal Rate of Return adalah tingkat discounto/discount  rate yang 

menyamakan present value aliran bersih dengan present value investasi. Atau dengan 

kata lain sebagai tingkat kembalian internal dicari dengan cara trial and error atau 

interpolasi. 

 EVA atau economic value added adalah merupakan ukuran kinerja yang 

menggabungkan perolehan nilai dengan biaya untuk memperoleh nilai tambah 

tersebut. EVA mencoba mengukur nilai tambah yang dihasilkan suatu perusahaan 

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

akibat investasi yang dilakukan. 

2. Laporan Keuangan   

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. 

Menurut Riyanto (2011:15) menyatakan laporan keuangan memberikan ikhtisar 

mengenai adanya keuangan suatu perusahaan, dimana neraca mencerminkan nilai 

aktiva, nilai hutang, dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan keuangan 

laba/rugi mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu biasanya 

dalam satu tahun. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah 

hasil dari proses akuntansi yang berisi data-data keuangan. Data-data keuangan 
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digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data 

atau aktivitas perusahaan tersebut. 

Adapun jenis-jenis laporan keuangan menurut Munawir (2010 :  13) terdiri dari 

“Neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal dan laporan arus kas.” Untuk 

lebih jelasnya ketiga bentuk-bentuk laporan keuangan tersebut di atas akan diuraikan 

satu persatu : 

a. Neraca 

Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari 

suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Adapun bentuk-bentuk Neraca terdiri dari 

tiga bagian utama yaitu aktiva, hutang dan modal, yaitu : 

1) Aktiva 

Pengertian aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, 

tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan (deffered 

charges)  atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan 

datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya (intangible assets). Pada dasarnya 

aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva 

tidak lancar. Aktiva lancar adalah kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk 

membiayai operasi perusahaan. Sedangkan aktiva tidak lancar adalah aktiva yang 

mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang, yang termasuk 

aktiva tidak lancar adalah : 

a). Investasi jangka panjang, dalam arti perusahaan dapat menanamkan modalnya 

dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya. 
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b). Aktiva tidak tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang phisiknya 

nampak (konkret) 

c). Aktiva tidak berwujud, adalah kekayaan perusahaan yang mempunyai nilai dan 

dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. 

d). Beban yang ditangguhkan adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya 

yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun). 

e). Aktiva lain-lain, adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak 

dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya, misalnya gedung 

dalam proses, tanah dalam penyelesaian dan sebagainya. 

2) Hutang 

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang 

belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan 

yang berasal dari kreditor. Macam-macam hutang adalah : 

a). Hutang dagang, yaitu hutang yang timbul karena adanya pembelian barang 

dagangan secara kredit 

b). Hutang wesel adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis untuk melakukan 

pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang 

c). Hutang pajak baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak 

pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara 

d). Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum 

dilakukan pembayarannya. 
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e). Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian ( seluruh) hutang 

jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera 

dilakukan pembayarannya. 

3) Modal 

Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang 

ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus  dan laba yang ditahan. 

a. Laporan Rugi Laba 

Laporan Rugi Laba merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, 

biaya, rugi-laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. 

b. Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan 

perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Laporan 

perubahan modal jarang dibuat bila tidak terjadi perubahan modal. Artinya laporan ini 

baru dibuat bila memang ada perubahan modal, yang meliputi : 

1) Jenis-jenis dan jumlah modal yang ada saat ini, 

2) Jumlah rupiah tiap jenis modal, 

3) Jumlah rupiah modal yang berubah, 

4) Sebab-sebab bertambahnya modal, 

5) Jumlah rupiah modal sesudah perubahan. 

c.  Laporan arus kas 
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Dalam semua bisnis, kekurangan kas, walaupun singkat, dapat membuat perusahaan 

menjadi gulung tikar. Kekurangan kas merupakan hal yang sangat sulit untuk diatasi 

perusahaan. Walaupun sebuah perusahaan mencatat laba pada laporan laba dan 

ruginya, belum tentu perusahaan tersebut memiliki uang tunai yang cukup untuk 

membayar tagihan-tagihannya. Agar dapat memperkirakan dan menghindari masalah 

arus kas, sebaiknya dibuat laporan arus kas. 

Neraca menunjukkan kesehatan perusahaan dalam waktu tertentu. Sedangkan 

laporan laba rugi menunjukkan kinerja usaha dalam periode tertentu. Kita akan 

menggunakan laporan arus kas sebagai alat perencanaan yang akan membantu kita 

pada masa yang akan datang. Laporan ini akan membantu dalam menentukan kapan 

uang tunai diperlukan untuk membayar tagihan-tagihan dan membantu manajer untuk 

membuat keputusan usaha, seperti kapan mengembangkan usaha atau membuat lini 

produk baru. Laporan arus kas hanya berhubungan dengan aktivitas kas, yakni kas 

keluar atau kas masuk. 

Laporan ini membantu mengenali kapan perlu dilakukan peminjaman uang. Selain 

itu, laporan arus kas pun memungkinkan mengatur segala sesuatu sebelum kas benar-

benar diperlukan. Kegiatan pra perencanaan sangat membantu dalam berhubungan 

dengan bankir. Sebuah laporan arus kas harus dibuat selama proses penganggaran pada 

tahun usaha. Tahun usaha tersebut dapat diuraikan dalam triwulan atau per bulan agar 

dapat dilakukan pengendalian dengan baik. 
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3. Saham   

Menurut Fakhruddin (2011: 05) saham merupakan surat berharga yang 

menunjukkan kepemilikan atau penyertaan pasar modal investor dalam suatu 

perusahaan.  

Secara sederhana, investor melakukan investasi karena ingin mendapatkan 

keuntungan atas uang mereka. Return saham merupakan income yang diperoleh 

pemegang saham sebagai hasil investasinya di perusahaan tersebut (Jones,2002). Disisi 

ini jelas bahwa keuntungan merupakan hal yang penting didalam menentukan 

keputusan investasi. Keuntungan yang diterima adalah keuntungan yang terjadi dan 

dianalisa melalui analisa keuntungan historis yang terjadi pada periode sebelumnya 

dengan dasar tersebut maka dapat ditentukan tingkat ecpected return (tingkat 

pengembalian yang diinginkan). 

4. EVA (Economic Value Added)  

Menurut Utama (1997:10), istilah EVA pertama kali di kemukakan oleh Sterward 

Management Service yang merupakan perusahaan konsultan dari amerika serikat. Stern 

Steward menghitug EVA sebagai laba operasi setelah pajak (after tex operating 

income) yang di kurangi dengan total biaya modal (total cost of capital),dimana total 

biaya modal di peroleh dari (tingkat biaya modal x total biaya yang di investasikan). 

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2012: 68), EVA menunjukkan ukuran yang baik 

sejauh mana perusahaan telah menambah nilai terhadap para pemilik perusahaan.EVA 

merupakan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai atau value added dari modal 

yang telah ditanamkan pemegang saham dalam operasi perusahaan. Oleh karenanya 
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EVA merupakan selisih laba operasi setelah pajak (net operating profit after tax atau 

NOPAT) dengan biaya modal (cost of capital).EVA yang positif menandakan 

perusahan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal karena perusahaan mampu 

menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi tingkat modalnya. Hal ini sejalan 

dengan tujuan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Sebaliknya EVA yang negatif  

menunjukkan bahwa nilai perusahaan menurun karena tingkat pengembalian lebih 

rendah dari biaya modal. EVA dapat diformulasikan sebagai berikut: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − (𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 ×  𝑊𝐴𝐶𝐶) 

Keterangan :  

EVA     = Economic Value Added 

NOPAT  = Laba Setelah Pajak 

WACC = Weighted Average Cost of Capital 

Menurut Resmi (2003 :286) keunggulan EVA adalah dibandingkan dengan 

pengukuran kinerja tradisional EVA  lebih akurat karena dilakukan penyesuaian 

terhadap biaya-biaya tertentu yang dikeluarkan. Disamping keunggulan tersebut, EVA 

memiliki beberapa kelemahan, antara lain (Rudianto, 2006: 353) :  

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

modal sendiri.   

b). Analisis EVA hanya mengukur faktor kuantitatif saja sedangkan untuk mengukur 

kinerja secara optimal, perusahaan harus diukur berdasarkan faktor kuantitatif dan 

kualitatif.  
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Stren Steward Management Service pada pertengahan 1990 – an secara matematis, 

formula EVA bisa dituliskan sebagai berikut ini: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 

Karena NOPAT pada dasarnya tingkat keuntungan yang diperoleh dari modal yang 

di tanam, dan biaya modal adalah biaya dari modal  yang kita tanamkan, maka NOPAT 

dan biaya modal bisa dituliskan sebagai berikut ini. 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝐿𝑎𝑏𝑎𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎𝑑𝑎𝑛𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 − 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 = 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛 × 𝑊𝐴𝐶𝐶 

Karena itu, EVA bisa juga dituliskan sebagai berikut ini : 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛 × (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) 

Keterangan : 

ROIC    = Return on Invested Capital 

WACC  = Weighted Average Cost of Capital 

Dari perhitungan akan diperoleh kesimpulan dengan interprestasi sebagai berikut:  

a). Jika EVA > 0, hal ini menunjukan terjadi nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. 

b). Jika EVA < 0, hal ini menunjukan tidak terjadi nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan. 

c). Jika EVA = 0, hal ini menunjukan posisi “impas” karena laba telah digunakan 

untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana baik kreditur maupun 

pemegang saham. 
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5. Biaya Modal (Cost Of Capital)  

Biaya modal adalah biaya riil yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh 

dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan 

untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. (Sutarno, 2012: 151).  

Menurut Arthur J. Keown, David F.scott, Jr John D.Martin,J.William Petty, yang 

diterjemahkan oleh Chaerul D. Djakman,.dan Dwi Sulistyorini. bahwa Biaya Modal 

merupakan (opportunity cost) biaya peluang dari penggunaan dana untuk di 

investasikan dalam proyek baru. Tingkat pengambilan modal dapat di peroleh 

pendapatan sendiri dimana resiko serupa. Maka tingkat pengambilan investasi 

perusahaan harus memperhatikan investasi dengan tujuan menemukan tingkat 

pengambilan investasi perusahaan investor. 

Menurut Arthur J.Keown, David F.scott, Jr John D.Martin, J.William Petty, yang 

diterjemahkan oleh Chaerul D. Djakman dan Dwi Sulistyorini, struktur modal 

merupakan paduansumber dana jangka panjang yang di gunakan oleh perusahaan yang 

pada intinya berkaitan pada kewajiban jangka panjang. 

 


