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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan referensi dan rujukan terhadap analisis hasil penelitian ini, 

maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu, yaitu : 

Jayati (2005), menyatakan diantara kedua perusahaan Telekomunikasi 

kinerja keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang lebih baik, karena nilai 

EVA dan MVA tahun 2001 dan 2002 positif. Dan pada tahun 2003 EVA negatif 

dan MVA positif. Sedangkan PT. Indonesian Satellite EVA dan MVA tahun 2001 

positif, tahun 2002 dan 2003 EVA negatif dan MVA tahun 2002 dan 2003 positif. 

EVA yang positif menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan nilai tambah 

ekonomi sehingga para penyandang dana terutama bagi pemegang saham 

mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih besar dari investasi yang 

ditanamkan dan kreditur mendapatkan bunganya, dan MVA yang positif 

menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu memberikan nilai tambah kepada 

penyandang dana atau memberikan nilai tambah pasar. 

Aisah (2005), menyimpulkan bahwa jika dinilai dengan metode EVA 

selama tiga tahun kinerja kedua perusahaan dinyatakan baik, untuk perusahaan 

PT. Gudang Garam maupun PT. H. M. Sampoerna, karena selama tiga tahun 

perusahaan mampu menghasilkan nilai EVA yang positif. Apabila dinilai dengan 

metode MVA kinerja kedua perusahaan yaitu PT. Gudang Garam dan PT. H. M. 
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Sampoerna dinyatakan sehat, karena selama tiga tahun perusahaan mampu 

menghasilkan nilai MVA yang positif, sehingga perusahaan mampu menciptakan 

nilai tambah pasar atau bisa memberikan nilai tambah kepada penyandang dana. 

Prakasa (2007), menemukan bahwa EVA berkorelasi positif dengan tingkat 

pengembalian investasi dalam saham (stock return). Korelasi tersebut lebih kuat 

jika dibandingkan korelasi MVA dengan tingkat pengembalian investasi dalam 

harta aratu return on equity (ROE) dan tingkat pengembalian penjualan atau 

Return On Sales. Dengan demikian para pemegang saham akan memperoleh 

penghasilan lebih besar bila EVA perusahaan milik mereka meningkat, korelasi 

positif itulah yang membuat penerapan EVA mendapat dukungan yang kuat 

khususnya dari kalangan pemilik perusahaan dan pasar modal. 

Karuniawan (2009), menyimpulkan bahwa perusahaan rokok PT. H. M. 

Sampoerna dengan alat analisis yaitu EVA dan MVA. Diperoleh hasil kinerja PT. 

H. M. Sampoerna apabila diukur dengan EVA dan MVA pada periode tahun 

2006-2007 mendapatkan nilai lebih dari 0 (positif), yang mengindikasikan bahwa 

perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah pada perusahaan dan stakeholder. 

Brata (2010), menyatakan bahwa kinerja PT. Indosat, Tbk tahun 2004-2008 

mempunyai nilai EVA dan MVA yang poitif. Tetapi, dari hasil analisis untuk 

membuktikan hipotesis yang telah diajukan, didapatkan hasil pengujian hipotesis 

yang menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan 

antara variabel EVA dan variabel MVA pada PT. Indosat, Tbk. Jadi jika dinilai 

EVA bertambah atau berkurang maka hal tersebut tidak akan berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai MVA, begitu juga sebaliknya jika nilai MVA bertambah 
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atau berkurang maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi nilai EVA pada PT. 

Indosat, Tbk. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini 

mempunyai keterkaitan dengan penelitian terdahulu. Keterkaitan itu meliputi 

persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menilai 

kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode Economic Value Added 

(EVA) dan Market Value Added (MVA), sedangkan perbedaannya adalah pada 

periode waktu, dan obyek atau perusahaan yang akan diteliti. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

     Sehubungan dengan teori yang diperlukan untuk menganalisa masalah 

yang timbul maka, dikemukakan teori yang sekiranya dapat dipergunakan dalam 

pemecahan masalah. 

 

1. Kinerja Keuangan 

1.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan menurut Tampubolon (2005:20), yaitu pengukuran 

kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan 

keputusan manajemen karena menyangkut pemanfaatan modal, efisiensi, dan 

rentabilitas dari kegiatan perusahaan. Sedangkan menurut Rudianto (2013:189), 

kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh 

manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset secara 

efektif selama satu periode tertentu. 
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1.2 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan 

Tujuan penilaian kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir (2002:31), 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk penilaian likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih. 

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi 

baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas dan profitabilitas, yaitu menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga 

atas utang-utangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat 

pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada 

para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. 

 

2. Laporan Keuangan 

2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Sumarsan (2013:35), mendefinisikan laporan keuangan merupakan hasil 

akhir dari siklus akuntansi yang memberikan gambaran keuangan tentang suatu 

perusahaan yang secara periodik disusun oleh manajemen perusahaan. Sundjaja 
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(2003:76), laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari 

proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan / 

aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data / 

aktivitas tersebut.  

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai 

alat analisis untuk proyeksi masa depan perusahaan. 

2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 (2009), laporan keuangan mempunyai tujuan sebagai 

berikut : 

1. Menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna, namun demikian 

laporan keuangan tidak menyediakan informasi yang mungkin dibutuhkan 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, maka tidak diwajibkan 

untuk menyediakan informasi non keuangan. 

3. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

perusahaan. Pengguna yang ingin menilai pertanggungjawaban manajemen 

akan menggunakan laporan tersebut untuk pengambilan keputusan ekonomi. 

Keputusan ini mencakup misalnya, keputusan untuk menahan dan menjual 

investasi mereka dalam perusahaan atau mengangkat kembali atau mengganti 

manajemen. 
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2.3 Arti Penting Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang lazimnya terdiri dari neraca dan ihtisar laba rugi, 

keduanya memiliki sifat saling berkaitan dan melengkapi. Untuk mengetahui 

sebab-sebabnya, maka kita harus melihat laporan laba rugi. 

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan sangatlah 

membutuhkan adanya informasi yang bersifat menyeluruh tentang kondisi 

kekayaan dan kegiatan operasi perusahaan tersebut, sehingga mereka dapat 

mengambil keputusan-keputusan dalam kaitannya dengan perusahaan yang 

bersangkutan. Selanjutnya, dengan adanya informasi itu dan setelah 

menganalisisnya, maka dapat diambil langkah-langkah secara tepat. Laporan yang 

dibutuhkan adalah laporan keuangan, dengan adanya laporan keuangan, maka 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dapat mengambil 

keputusan-keputusan dan langkah-langkah berikutnya secara efektif dan efisien. 

Laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi 

keuangan mengenai suatu badan yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan 

ekonomi. 

2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Menurut Syam (2010:2), terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu : 

1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, 

pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 
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ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang 

seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya 

atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat 

dipahami oleh pengguna tertentu. 

2. Relevan 

Informasi memiliki kualitas relevan, jika dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, 

masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi, hasil evaluasi 

pengguna di masa lalu. 

3. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus handal (reliabel). Informasi memiliki 

kualitas andal juga bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material 

dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur 

(faithful representation) dari yang seharusnya disajikan. Informasi mungkin 

relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka 

pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 

4. Dapat Dibandingkan 

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan 

antar periode untuk mengidentifikasi kecendrungan (trend) posisi dan kinerja 

keuangan. Pengguna juga harus dapat mempertimbangkan laporan keuangan antar 

perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak 
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keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara 

konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan 

untuk perusahaan yang berbeda. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif 

dapat diperbandingkan, adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang 

kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan 

perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. 

2.5 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut Syam (2009:11) jenis laporan keuangan secara umum yaitu : 

1. Neraca (Balance Sheet) 

Neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal 

tertentu. 

2. Laporan laba rugi (Income Statement) 

Laporan laba rugi menggambarkan jumlah hasil, biaya dan laba-rugi 

perusahaan pada suatu periode tertentu. 

3. Laporan perubahan modal / ekuitas 

Menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan 

selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut 

dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. 

4. Laporan arus kas 

Menggambarkan aliran kas perusahaan selama satu periode tertentu dimana 

transaksi kas dikelompokkan pada : transaksi kegiatan operasi, transaksi kegiatan 

pembiayaan, dan transaksi kegiatan investasi. 
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5. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan ini merupakan penjelasan lebih rinci dari laporan keuangan. 

Informasi yang tidak dapat diungkapkan di batang tubuh laporan keuangan yang 

sangat terbatas itu dapat dimuat dalam bentuk catatan penjelasan laporan 

keuangan ini. 

 

3. Analisis Laporan Keuangan 

3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Dalam melakukan penilaian kinerja keuangan perusahaan, maka perlu 

diadakannya analisis laporan keuangan. Analisis terhadap laporan keuangan pada 

perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas 

(keuntungan) dan tingkat rasio atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Rudianto 

(2013:190), menyatakan bahwa analisis laporan keuangan adalah analisis yang 

meneliti hubungan yang ada diantara unsur-unsur dalam laporan keuangan, dan 

membandingkan unsur-unsur pada laporan keuangan tahun berjalan dengan unsur-

unsur yang sama tahun yang lalu atau angka pembanding lain serta menjelaskan 

penyebab perubahannya. Analisis laporan keuangan dilakukan agar informasi 

yang ada dalam laporan keuangan menjadi bermakna bagi keperluan pemakai 

laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi. 

3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Hanafi (2003:6-9) tujuan dari analisis laporan keuangan yaitu : 

1. Investasi pada saham 
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Dalam hal ini analisis keuangan dilakukan oleh investor untuk mengetahui 

tingkat keuntungan dan resiko yang akan diperoleh dari kegiatan investasinya. 

2. Pemberian kredit 

Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman 

yang diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. 

3. Kesehatan pemasok (Supplier) 

Bagi perusahaan, analisis ini dilakukan untuk mengetahui profitabilitas 

perusahaan pemasok, kondisi keuangan, kemampuan untuk menghasilkan kas 

untuk memenuhi operasi sehari-harinya, dan kemampuan membayar 

kewajibannya pada saat jatuh tempo. Pengetahuan akan kondisi keuangan supplier 

juga akan bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan negosiasi dengan 

supplier.  

4. Kesehatan pelanggan 

Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kemampuan pelanggan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat perusahaan memberikan 

penjualan kredit pada pelanggan. 

5. Kesehatan perusahaan ditinjau dari karyawan 

Untuk memastikan apakah perusahaan yang akan dimasuki tersebut 

mempunyai prospek karyawan yang bagus. 

6. Pemerintah 

Untuk menentukan besarnya pajak yang dibayarkan, atau menentukan 

tingkat keuntungan yang wajar bagi suatu industri. 
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7. Analisis internal 

Untuk menentukan sejauh mana perkembangan perusahaan, sebagai basis 

evaluasi prestasi manajemen. 

8. Analisis pesaing 

Untuk menentukan sejauh mana kekuatan keuangan pesaing. 

9. Penilaian kerusakan 

Analisis keuangan juga bisa dipakai untuk menentukan besarnya kerusakan 

yang dialami oleh perusahaan. Misalkan barang dagangan perusahaan mengalami 

kebakaran dan perusahaan mengasuransikan barang dagangan tersebut, analisis 

keuangan bisa dipakai oleh pihak asuransi untuk menentukan besarnya kerusakan 

yang dialami oleh perusahaan. Informasi ini bisa dipakai untuk menentukan 

besarnya ganti rugi yang dibayarkan ke perusahaan. 

 

4. Economic Value Added (EVA) 

4.1 Pengertian Economic Value Added (EVA) 

Resmi (2003:279), istilah EVA pertama kali dipopulerkan oleh Stern 

Steward Management Service yang merupakan perusahaan konsultan dari 

Amerika Serikat pada tahun 1980-an. EVA telah lama dikenal oleh para ekonom 

sebagai Economic Profit, yaitu nilai profit yang melebihi (kurang dari) tingkat 

pengembalian minimum yang bisa diperoleh (diderita) oleh pemegang saham dan 

kreditor dengan berinvestasi di sekuritas lain yang mempunyai risiko sebanding 

(opportunity cost). Hanafi (2005:52), Economic Value Added (EVA) merupakan 

ukuran kinerja yang menggabungkan perolehan nilai dengan biaya untuk 
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memperoleh nilai tambah tersebut. Sedangkan menurut Rudianto (2013:217), 

EVA merupakan alat pengukur kinerja perusahaan, dimana kinerja perusahaan 

diukur dengan melihat selisih antara tingkat pengembalian modal dan biaya 

modal, lalu dikalikan dengan modal yang beredar pada awal tahun. EVA juga 

merupakan alat pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai yang 

merefleksikan jumlah absolut dari nilai kekayaan pemegang saham yang 

dihasilkan, baik bertambah maupun berkurang setiap tahunnya. EVA merupakan 

alat yang berguna untuk memilih investasi keuangan yang paling menjanjikan dan 

sekaligus sebagai alat yang cocok untuk mengendalikan operasi perusahaan. 

4.2 Keunggulan dan Kelemahan EVA 

4.2.1 Keunggulan EVA 

Menurut Rudianto (2013: 224), EVA memiliki kelebihan : 

a. EVA dapat menyelaraskan tujuan manajemen dan kepentingan pemegang 

saham dimana EVA digunakan sebagai ukuran operasi dari manajemen yang 

mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi 

pemegang saham atau investor 

b. EVA memberikan pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan laba 

operasi tampa tambahan dana/modal, mengeksposur pemberian 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 operasi sehari-hari. 



18 
 

Keunggulan EVA menurut Sumarsan (2013: 133) pertama, EVA mudah 

dihitung dan mudah dipahami. Kedua, EVA membantu para penyandang dana 

untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal. EVA dapat mengidentifikasi 

kegiatan atau proyek yang memberikan pengembalian lebih tinggi dari pada biaya 

modalnya. Ketiga, penilaian kinerja dengan menggunakan pendekatan EVA 

menyebabkan perhatian manajemen sesuai dengan keputusan pemegang saham. 

4.2.2 Kelemahan EVA 

Selain berbagai keunggulan, menurut Rudianto (2013: 224) EVA juga 

memiliki beberapa kelemahan yang belum dapat ditutupi yaitu: 

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

modal sendiri. Dalam perusahaan go public biasanya mengalami kesulitan 

dalam melakukan perhitungan sahamnya. 

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

mengukur kinerja perusahaan secara optimum, perusahaan harus diukur 

berdasarkan faktor kuantitatif dan kualitatif. 

4.3 Kriteria EVA  

Untuk melihat apakah dalam perusahaan telah terjadi penciptaan nilai atau 

tidak, dapat ditentukan dengan kriteria yang dikemukakan oleh Rudianto (2013) 

sebagai berikut : 

1. Bila EVA > 0, terjadi proses nilai tambah perusahaan, kinerja organisasi 

bisnis baik. 

2. Bila EVA = 0, laba yang diperoleh digunakan untuk membayar utang, 

sehingga menunjukkan posisi impas. 
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3. Bila EVA < 0 berarti total biaya modal lebih besar daripada laba operasi 

setelah pajak yang diperolehnya, sehingga kinerja keuangan perusahaan 

tersebut tidak baik 

4.4 Rumus Perhitungan Economic Value Added (EVA) 

EVA dapat dihitung dengan menggunakan langkah perhitungan sebagai 

berikut : 

1. NOPAT (Net Operating Profit After Taxes)  

NOPAT adalah jumlah laba yang tersedia untuk memberikan pengembalian 

(return) tunai kepada semua penyumbang dana untuk modal perusahaan. NOPAT 

(Net Operating Profit After Tax) dapat dihitung dengan rumus : 

NOPAT = EBIT - Pajak 

Keterangan : 

EBIT : Laba Sebelum Bunga dan Pajak 

2. Invested Capital 

IC (Invested Capital) merupakan pinjaman jangka pendek ditambah 

pinjaman jangka panjang ditambah ekuitas pemegang saham atau total hutang 

dengan ekuitas dikurangi pinjaman jangka pendek tanpa bunga. 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 (Tunggal, 

2001:5). Invested Capital dapat dihitung dengan rumus : 

Invested Capital = (Total Hutang + Ekuitas) – Hutang Jangka Pendek. 
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3. WACC (Weighted Average Cost of Capital)   

Biaya modal tertimbang, adalah biaya ekuitas dan biaya htang masing-

masing dikalikan dengan persentase ekuitas dan hutang dalam struktur modal 

perusahaan. WACC adalah jumlah biaya dari masing-masing komponen modal, 

misalnya pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang (cost of debt) 

serta setoran modal saham (cost of equity) yang diberikan bobot sesuai dengan 

proporsinya dalam struktur modal perusahaan (Tunggal, 2001:4).  

WACC dapat dihitung dengan rumus : 

WACC = Wd. kd (1 - T) + Ws. ks 

Keterangan: 

WACC = Biaya modal rata-rata tertimbang 

Wd    = Proporsi hutang jangka panjang dalam struktur modal 

kd    = Biaya hutang (cost of debt) 

T     = Tarif Pajak  

Ws = Proporsi saham biasa dalam struktur modal 

ks = Tingkat biaya modal saham biasa 

Dimana : 

(i) Menghitung Tingkatan Modal dari Hutang (Wd) 

Tingkat Modal (Wd) =  x 100% 

(ii) Menghitung Biaya Hutang (Kd) 

a.  Kd =  

Keterangan : 

Kd = Biaya hutang sebelum pajak 
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b. Ki = Kd (1-T) 

Keterangan : 

Ki   = Biaya hutang setelah pajak 

Kd = Biaya hutang sebelum pajak 

T   = Tarif pajak 

(iii) Menghitung Tingkat Modal dari Ekuitas (Ws) 

Tingkat modal (Ws) =  

(iv) Menghitung Biaya Modal Saham (Ks) 

Cost of Equity (Ks) =  (Jogiyanto,2003) 

4. Capital charges 

Adalah aliran kas yang dibutuhkan untuk mengganti para investor atau 

resiko usaha dari modal yang ditanamkannya (Tunggal, 2001:3). Capital Charges 

didapat dengan mengkalikan WACC dengan invested capital, dan ditulis dengan 

rumus : 

Capital Charges = WACC x Invested Capital. 

5. Menghitung Economic Value Added (EVA).  

EVA (Economic Value Added) atau nilai tambah ekonomi (Tunggal, 

2001:3) menuliskan rumus EVA sebagai berikut : 

EVA = NOPAT – Capital Charges 

Atau 

EVA = NOPAT – (WACC x C) 

Keterangan: 

EVA   = Economic Value Added 
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NOPAT  = Net Operating Profit After Tax 

WACC  = Weighted Average Cost of Capital 

C    = Invested Capital 

 

5. Market Value Added (MVA) 

5.1 Pengertian Market Value Added (MVA) 

Menurut Warsono (2003:47), tujuan utama manajemen keuangan 

perusahaan adalah memaksimumkan bagi para pemegang sahamnya. Tujuan ini 

jelas bermanfaat bagi para pemegang saham biasa, dan itu juga menjamin bahwa 

sumberdaya yang terbatas dialokasikan secara efisien. 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). 

Sedangkan menurut Sartono (2001:103), tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Selain memberi manfaat bagi 

pemegang saham, tujuan ini juga menjamin sumber daya perusahaan yang langka 

dialokasikan secara efisien dan memberi manfaat ekonomi. Kemakmuran 

pemegang saham di maksimalkan dengan memaksimalkan kenaikan nilai pasar 

dari modal perusahaan di atas nilai modal yang disetor pemegang saham. 

Kenaikan ini disebut Maeket Value Added (MVA). 
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5.2 Tujuan metode Market Value Added (MVA) 

Tujuan dari pengukuran dengan menggunakan metode Market Value Added 

(MVA) menurut Mulyadi (2001:86) adalah : 

a. MVA yang bagus berperan memberi nilai tambah buat stakeholder, tetapi 

juga citra yang baik buat perusahaan serta mempermudah perusahaan untuk 

memperoleh sumber pendanaan baru dari pihak kreditor. 

b. Untuk investor strategi yang arahnya pada perbaikan manajemen analisis 

MVA dapat digunakan sebagai alat pertimbangan. 

c. Hasil perhitungan MVA dapat digunakan sebagai dasar pemilihan strategi 

yang tepat dan sebagai sinyal jika diperlukan perubahan strategi. 

5.3 Keunggulan dan kelemahan metode Market Value Added (MVA) 

5.3.1 Keunggulan MVA 

1. MVA tidak hanya menghitung penciptaan nilai perusahaan untuk periode 

tertentu, tapi untuk kurun waktu yang panjang di masa depan. 

2. Sebagai ukuran tunggal dalam mengukur nilai tambah perusahaan, sehingga 

bagi pihak manajemen dan penyedia dana akan lebih mudah dalam mengukur 

kinerja perusahaan. 

3. MVA dapat dipergunakan sebagai tolak ukur pemberian bonus dalam jangka 

panjang berupa saham atau opsi saham berdasarkan persentase tertentu dari 

MVA tersebut. 
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5.3.2 Kelemahan MVA 

Pertama, konsep ini sangat tergantung pada transparansi internal kegiatan 

perusahaan. Kedua, konsep ini tergantung pada kondisi dan informasi yang 

berkembang dalam pasar modal itu sendiri. 

5.4 Tolak Ukur Market Value Added (MVA) 

Kriteria apakah dalam perusahaan terjadi nilai tambah atau tidak bila diukur 

dengan konsep MVA adalah sebagai berikut : 

1. Jika MVA > 0, maka kinerja keuangan perusahaan baik atau kesejahteraan 

pemegang saham bertambah. 

2. Jika MVA = 0, berarti tidak terjadi penambahan atau penurunan kinerja 

keuangan perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham tetap. 

3. Jika MVA < 0, maka kinerja keuangan perusahaan buruk atau kesejahteraan 

pemegang saham berkurang atau menurun. 

5.5 Keterkaitan antara EVA dan MVA 

Menurut Sartono (2001:105) keterkaitan antara EVA dan MVA adalah : 

1. Ada hubungan antara MVA dan EVA, namun sifatnya tidak selalu searah. 

Jika suatu perusahaan memiliki EVA negatif, maka MVA mungkin saja akan 

bernilai negatif dan sebaliknya jika EVA positif maka belum tentu MVA 

perusahaan akan positif. Harga saham sebagai salah satu komponen MVA 

akan lebih banyak ditentukan oleh kinerja masa depan dan bukan kinerja 

masa lalunya. Sehingga perusahaan dengan EVA negatif dapat saja memiliki 

MVA positif jika investor memiliki harapan akan perubahan yang lebih baik 

pada perusahaan di masa depan.  
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2. EVA secara umum lebih bermanfaat dibanding MVA untuk mengevaluasi 

kinerja manajerial sebagai bagian dari incentif compesation program dengan 

alasan : Pertama, EVA menunjukkan nilai tambah atau value added yang 

terjadi pada tahun tertentu sedangkan MVA mencerminkan kinerja 

perusahaan selama hidupnya. Kedua, EVA dapat diterapkan untuk 

perusahaan besar secara individual sedangkan MVA harus diterapkan untuk 

perusahaan secara keseluruhan 

5.6 Langkah Perhitungan Market Value Added MVA) 

Brigham dan Houston (2001:50), mengatakan bahwa secara sederhana 

perhitungan MVA ditulis sebagai berikut :  

MVA = EMV – EBV 

EMV = Jumlah saham yang beredar x Harga saham akhir tahun 

EBV = Jumlah saham yang beredar x Nilai nominal saham 

 


