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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. TEORI 

a. Pengukuran Kinerja Keuangan 

Menurut Sudiyatno dan Suroso (2010) penilaian kinerja keuangan 

adalah penilaian kinerja manusia atas kinerja yang mereka lakukan dalam suatu 

organisasi. selain itu pengertian kinerja yang sesungguhnya ialah penentuan 

ukuran-ukuran yang dijadikan indikator dalam mengukur keberhasilan 

manajemen  suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.kinerja keuangan 

digunakan sebagai salah satu informasi penting dari suatu laporan keungan dalam 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi disebuah perusahaan.Pengukuran 

kinerja keuangan perusahaan sagat dibutuhkan untk menentukan suatu 

keberhasilan yang telah dicapai oleh perusahaan (Adiguna et al, (2017). 

 Kinerja perusahaan mencerminkan suatu kekuatan perusahaan yang 

angka-angka berasal dari laporan keuangan. laba akuntansi selalu menjadi fokus 

utama dalam mengukur penilaian kinerja keuangan. Seorang investor harus 

memperhatikan beberapa konsep penilaian kinerja dan pengaruhnya terhadap 

tingkat penegmbalian sehingga seorang investor dapat mengetahui kepastian suatu 

investasi yang akan dilakukan terhadap suatu perusahaan yang dinilai termaksud 

dalam kategori perusahaan yang memiliki kinerja yang baik (Sunardi,(2010). 

b. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Afriyeni (2008)  Laporan keuangan ialah hasil akhir dari 

sebuah siklus akuntansi diakhir periode yang dimulai dari proses mengidentifikasi 
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akun dan mengukur data secara relevan , pencatatan transaksi dengan 

mengklasifikasikan data  ke setiap akun hingga pemrosesan data yang akhirnya 

menghasilkan suatu laporan keuangan sebagai informasi akuntansi. 

 Laporan keuangan dijadikan sebagai alat pengkomunikasian antar 

pihak manajemen perusahaan yang merupakan suatu keasatuan usaha dengan para 

pemegang saham (stakeholder) atau pihak-pihak lain (shareholder) yang 

berkepentingan. Sebuah laporan keuangan haruslah memenuhi beberapa syarat 

kwalitas yang baik dari suatu laporan keuangan agar dapat menghasilkan manfaat 

bagi pemakai atau penggunanya. Syarat berkwalitasnya suatu laporan keuangan 

antara lain dapat dipahami,  informasi yang disajikan relevan untuk memenuhi 

semua kebutuhan para pemakai, andal serta dapat diperbandingkan antar periode 

dalam suatu perusahaan maupun dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. 

Laporan keuangan ialah salah satu sumber informasi penting 

perusahaa disamping sumber-sumber informasi lainnya seperti sumber informasi 

industri, konsi perekonomian, pangsa pasar dan kualitas manajemen. Tujuan 

laporan keuangan sebagai sumber penyedia informasi menyangkut financial 

perusahaan , kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermannfatat dan digunakan bagi sejumlah besar para pengambil 

keputusan.banyak pihak berkepentingan yang menjadikan laporan keuangan 

sebagai salah satu faktor dalam mempertimbangankan keputusan yang akan 

diambil, seperti bagi para investor dan calon investor hingga manajemen 

perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai 

profitabilitas perusahaan yang telah dicapai, risiko perusahaan, aliran kas, 
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perubahan saldo hingga perubahaan posisi keuangan yang kesemuanya akan 

memepengaruhi harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan (Kristianto, 

(2011). 

c. Economic Value Added (EVA) 

Menurut Ratnasariet al (2013) Economic Value Added pertama kali 

dikembangkan tahun 1993 oleh Stern dan Steward yang merupakan seorang 

analisis keuangan pada perusahaan konsultan Stern dan Steward 

company.Economic Value Added (EVA) ialah suatu ukuran yang digunakan oleh 

banyak perusahaan dalam menentukan suatu investasi yang ada ataupun yang 

diusulkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kekayaan para 

pemegang saham (stakeholder). Selain itu, economic value added (EVA) juga 

merupakan alat pengukuran kinerja keuangan suatu persahaan dengan 

mempertimbangkan harapan para pemegang saham dan kreditur dengan cara 

mengurangkan laba oprasional perusahaa setelah pajak dengan biaya tahunan 

dari semua modal yang digunakan perusahaan. Dalam penerapannya EVA akan 

lebih memfokuskan pada penciptaan nilai tambah perusahaan, hal ini ialah suatu 

keunggulan yang dimiliki EVA. 

Dengan adanya EVA maka pengukuran kinerja menjadi lebih relevan 

berdasarkan nilai ekonomisnya yang dihasilkan dalam suatu perusahaan. Pemilik 

suatu perusahaan akan memberikan imbalan aktivitas yang dapat menambah 

nilai dan membuang imbalan aktivitas yang dapat mengurangi nilai suatu 

perusahaan. EVA juga membantu manajemen dalam menentukan tujuan internal 

perusahaan untuk mengimplikasikannya ke jangka panjag bukan hanya ke 
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jangka pendek saja (Sunardi,(2010). EVA merupakan tujuan perusahaan untuk 

memperoleh nilai tambah atau value edded dari modal yang telah ditanamkan 

oleh para pemegang saham dengan cara menentukan selisih dari laba oprasi 

setelah pajak (Net Operating Profit After Tax) dengan biaya modal (Cost Of 

Capital)(Iramani dan Febrian, (2005).  Jika suatu perusahaan menghasilkan nilai 

yang positif maka perusahaan tersebut dapat dikatakan memiliki prospek yang 

baik kedepannya. Namun, sebaliknya jika nilai EVA yang dihasilkan bernilai 

negatif  atau suatu perusahaan tidak memperoleh profit atau keuntungan maka 

Hal ini akan menjadi warning bagi manajemen karna kemungkinan akan terjadi 

financial distress bagi perusahaan tersebut. 

Menurut Gulo dan Ernawati (2011) Konsep EVA  dalam suatu 

perusahaan aka membantu memfokuskan pada nilai penciptaan pertambahan 

nilai suatu perusahaan. EVA ialah metode pengukuran kinerja perusahaan 

dengan menghitung laba ekonomis sebenarnya yang telah berhasil dicapai oleh 

suatu perusahaan. Perusahaan dapat melihat gambaran prospek kedepan 

mengenai peningkatan atau penurunan nilai laba ekonomis yang sebenarnya dari 

suatu penilaian menggunakan EVA sehingga dapat menentukan suatu 

perusahaan telah menjadi wealth creator atau welth destroyer. 

d. Pengukuran EVA 

Menurut Iramani Dan Febrian (2005) EVA diukur apabila struktur modal 

perusahaan hanya menggunakan modal sendiri dengn cara : 

EVA= NOPAT - (ie x E) 
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dimana : 

NOPAT : Net Operating After Tax 

ie :Opportunity Cost Of Equity 

E :Total Equity 

 Sedangkan jika dalam struktur perusahaan terdiri atas hutang dan modal sendiri , 

maka dalam menentukan EVA dapat dilakukan dengan cara : 

EVA =NOPAT- (WACC x TA) 

dimana : 

NOPAT : Net Operating After Tax 

WACC : Weighted Average Cost Of Capital  

TA : Total Assets  

 Dari perhitungan tersebut maka dapat menentukan nilai EVA dalam suatu 

perusahaan. sehingga akan mempermudah dalam memperoleh kesimpulan dengan 

interpretasikan dari hasi EVA, sebagai berikut : 

Jika EVA >0 maka menunjukan adanya nilai tambah ekonomis bagi perusahaan 

Jika EVA <0 maka menunjukan tidak adanya nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan 
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Jika EVA=0 maka menunjukan hasil impas, dimana laba tersebut telah mampu 

untuk menutupi kewajiban kepada penyandang dana baik kreditur maupun para 

pemegang saham perusahaan. 

Menurut Kaunang (2013) EVA ialah suatu alat analisis kineja keuangan degan 

mengukur seluruh biaya modal. EVA dihitung dengan mengurangkan laba bersih 

setelah pajak dengan biaya modal rata-rata. EVA dapat mengukur kesejahtraan 

yang diperoleh dari para investor karna selain memperoleh keuntungan EVA juga 

dapat menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaannya.Dalam menghitung 

EVA ada beberapa langkah, yaitu : 

1. Menghitung NOPAT : 

 Laba Bersih Setelah Pajak - Biaya Bunga 

2. Menghitung Invested Capital (IC) : 

 Hutang JK.Panjang+ Hutang JK.Pendek + Ekuitas 

3. Menghitung WACC : 

 {D xrd (1-T)} + (E x re) 

Cara Menentukan :  

A. Tingkat Modal Dari Hutang / Tingkat Hutang (D)  =
Total Hutang

Total Hutang Dan Ekuitas
 

B. Biaya Hutang Jangka Pendek/ Cost Of Debt(Rd)  = 
Biaya Bunga

Total Hutang
 

C. Pajak Penghasilan(Tingkat Pajak (T) = 
Beban Pajak

Laba Sebelum Pajak
 

  D.Tingkat Modal Dari Ekuitas/ Tingkat Modal  (E) = 
Total Ekuitas

Total Hutang Dan Ekuitas
 

E. Biaya Modal (Cost Of Equity(re) ) = 
1

PER
 

4. Menghitung Capital Charges : 

 Capital Charges = WACC x Invested Capital 



15 
 

 
 

5.Menentukan Nilai EVA : 

EVA = NOPAT - Capital Charges 

 

 

e. Biaya Hutang 

  Menurut Iramani Dan Febrian (2005) Hutang dalam suatu perusahaan 

dapat diperoleh dari lembaga pembiayaan atau dengan menerbitkan suatu surat 

hutang perusahaan yang sering disebut dengan obligasi. Biaya hutang yang 

berasal dari pinjaman suatu perusahaan disebut dengan bunga yang harus 

dibayarkan, sedangkan biaya hutang dengan menerbitkan obligasi ialah 

mengharapkan adanya required of return yang diharapkan oleh investor 

digunakan untuk tingkat diskonto dalam mencari nilai obligasi. hal ini 

mengingat biaya bungan dibayarkan sebelum perusahaan memperhitungkan 

pajak penghasilan, maka biaya riil yang ditanggung suatu perusahaan adalah 

biaya hutang setelah pajak. 

Biaya Hutang (kd) 

Biaya Hutang Setelah Pajak  (kd *)= kd(1-t) 

dimana : 

kd= Biaya Hutang 

kd* =Biaya Hutang Setelah Pajak 

t =Tarif Pajak 

 

f. Biaya Modal  

 Biaya modal ialah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para 

investor atas investasi saham biasa.Suatu perusahaan yang menetapkan struktur 

modal yang optimal akan lebih  mudah menghasilkan keseimbangan antara risiko 
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dihadapi dengan tingkat pengembalian yang dihasilkan nantinya. Adanya 

perubahan pada struktur modal akan mempengaruhi tingkat resiko yang dalam 

saham biasa perusahaan sehingga akan mempengaruhi harga saham suatu 

perusahaan (Iramani dan Febrian, (2005). 

Konsep biaya modal (cost of capita) sangat penting bagi perusahaan 

dimaksudkan untuk menentukan besarnya biaya secara riil biaya yang ditanggung 

perusahaan dalam memperoleh sumber dana. Biaya modal ialah biaya riil yang 

harus ditanggung perusahaan karena digunakannya modal untuk berinvestasi 

dalam memperoleh dana dalam bentuk hutang, saham preferen, saham biasa, 

maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaan. 

konsep cost of capitaljuga dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya 

biaya riil dari penggunaan modal masing-masing sumber dana. Untuk kemudian 

menentukan biaya modal rata-rata (average cost of capital) dari keseluruhan dana 

yang digunakan merupakan tingkat biaya modal perusahaan. Pada umumnya 

biaya modal rata-rata digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau 

ditolaknya suatu usulan investasi yaitu dengan membandingkan rate of return 

investasi tersebut dengan cost of capital. Sehingga Biaya modal sebenarnya 

adalah batas tingkat hasil yang harus di capai agar dapat menaikkan nilai 

perusahaan dengan menghasilkan keuntungan lebih besar dibandingkan tingkat 

biaya modal (Hasan, (2013). 
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g. Biaya Modal Rata-rata Tertimbang (WACC) 

Pada dasarnya struktur modal ialah keseimbangan perusahaan dalam 

menetapkan komposisi sumber dana (modal) perusahaan. Struktur modal ialah 

perbandingan antara hutang dengan modal sendiri yang digunakan perusahaan 

untuk mendanai investasi dan kebutuhan operasional suatu perusahaan. Baik 

buruknya penetapan struktur modal oleh manajemen perusahaan yang akan 

berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan, karena struktur modal 

merupakan bagian dari struktur keuangan. Pada dasarnya struktur modal yang 

optimal adalah struktur modal yang meminimumkan biaya modal secara 

keselurahan yang akan memaksimalkan nilai perusahaan (Rahma Et al, (2014).  

Struktur modal yang optimum ialah struktur modal yang dapat 

meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata baik yang berasal dari hutang 

maupun yang berasal dari modal sendiri.  Besar atau kecilnya struktur modal 

nantinya bergantung pada proporsi masing-masing sumber dana beserta biaya 

masing-masing komponen. Sehingga penting bagi suatu perusahaan untuk 

meminimumkan biaya modal rata-rata tertimbang (wacc) dan memaksimimkan 

laba perusahaan agar dapat menciptakan nilai bagi suatu perusahaan (Riyanto, 

2010). 

Jadi struktur modal merupakan campuran proporsi antara hutang jangka 

panjang dan ekuitas dalam rangka mendanai kegiatan investasi perusahaan. 

Struktur modal yang optimal merupakan sturktur modal dimana jumlah ekuitas 

sendiri harus lebih besar dibandingkan dengan jumlah liabilitas yang dimiliki 

suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus menetapkan struktur modal 
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yang optimal sehingga besarnya modal yang dijaminkan oleh hutang tidak lebih 

besar dari besarnya modal yang dijaminkan oleh modal sendiri. Sehingga semakin 

kecil biaya modal rata-rat tertimbang suatu perusahaan, maka semakin optimal 

pula kinerja perusahaan tersebut dalam menciptakan nilai perusahaan. 

 

h. Keunggulan dan Kelemahan  EVA 

Menurut Iramani dan Febrian (2005) salah satu keunggulan EVA sebagai 

peniliaian kinerja dibandingkan dengan penilaian kinerja lainnya yaitu dapat 

menciptakan nilai tambah (Value Added), adapun keunggulan EVA lainnya yaitu : 

1. EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan 

beban sebagai salah satu konsekuensi dari investasi 

2. Konsep EVA yaitu alat yang digunakan perusahaan dalam mengukur harapa 

para penyandang dana secara adil yang dinyatakan dari ukuran tertimbang 

dari struktur modal  ada serta berpedoman pada nilai pasar bukan nilai buku. 

3. Perhitungan EVA dapat dipergunakan secara mandiri tanpa memerlukan data 

perbandingan seperti standar industri atau data dari perusahaan lain sebagai 

penilaiannya. 

4. Konsep EVA juga dapat dijadikan sebagai dasar pemberian bonus kepada 

kariawan terutama pada divisi yang denciptakan nilai btambah sehingga dapat 

dikatakan bahwa EVA menjalankan Stakeholder Satisfication Concept, serta 

5. Pengaplikasian EVA yang lebih mudah sehingga menunjukan bahwa EVA 

merupakan konsep yang praktis, mudah dihitung dan Mudah digunakan 
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sehingga  dijadikan bahan pertimbangan dalam mempercepat mengambil 

keputusan bisnis. 

Menurut Alverniatha dan Dossugi (2010)terdapat beberapa Kelemahan 

yang dimiliki oleh metode EVA yaitu : 

1. EVA hanya mengukur hasil akhir suatu perusahaan tanpa mengukur 

berbagai aktivitas atau biaya penentu 

2. EVA hanya bertumpu pada keyakinan bahwa para pemegang saham sangat 

mengandalkan pendekatan fundamental dalam menganalisis dan mengambil 

keputusan untuk membeli dan menjual saham tanpa mempertimbangkan 

faktor-faktor lain yang terkadang lebih dominan. 

3. konsep EVA tergantung pada transparansi perusahaan. perhitungan nilai 

EVA yang secara tepat dan akurat. Namun, pada kenyataannya suatu 

manajemen dalam sebuah perusahaan dalam praktirkkanya kurang 

transparan dalam mengemukakan kondisi internal sesungguhnya )  

(Kristianto, (2011). 

Selain keunggulan dan kelemehan yang dimiliki oleh EVA, Manfaat dari 

ekonomic Value Added (EVA) (Kristianto, (2011)antara lain : 

1. EVA digunakan dalam mengukur kinerja, dimana dengan menggunakan 

EVA lebih memfokuskan pada nilai tambahn yang diciptakan oleh 

manajemen perusahaan 

2. EVA menyebabkan perhatian lebih manajemen sesuai dengan kepentingan 

stakeholder atau para pemegang saham. 
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i. Market Value Added (MVA)  

Market Value Added(MVA) merupakan perbedaan nilai pasar perusahaan 

(termaksud ekuitas dan hutang) dengan modal keseluruhan yang diinvestasikan 

dalam perusahaan. Nilai pasar saham biasa merupakan hasil penjumlahan dari 

saham biasa, bunga minoritas, utang jangka pendek, utang jangka panjang dan 

utang jangka panjang lainnyayang merupakan hasil selama setahun berlangsung. 

Modal yang dimiliki suatu perusahaan berasal dari hutang jangka pendek, hutang 

jangka panjang dan ekuitas yang diinvestasikan oleh investoryang merupakan 

total modal dari para pemegang saham. 

Ketika harga saham yang merupakan unsur utama dalam perhitungan 

MVA lebih bergantung pada ekspektasi kinerja masa datang dari pada pada 

kinerja historis suatu perusahaan. Sehingga walaupun perusahaan menghasilkan 

nilai EVA yang negatif, Kemungkinan nilai MVA akan bernilai positif dengan 

catatan para investor harus yakin terhadap terjadinya nilai perubahan kinerja 

keuangan manajemen yang akan lebih baik lagi kedepannya. Namun, hal ini juga 

bergantung pada informasi yang diperoleh dari para investor dan pencitraan 

perusahaan dimata masyarakat. Peningkatan harga saham salah satunya karna 

banyak dicari oleh para investor walaupun memiliki nilai EVA yang tidak baik 

(negatif) (Gulo dan Ernawati,(2011).  

MVA dihitung berdasarkan selisih dari nilai pasar saham dengan modal 

yang diinvestasikan. nilai perusahaan terdiri dari penjumlahan saham biasa, 
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bungan minoritas, utang jangka pendek, utang jangka panjang  serta utang jangka 

panjang lainnya (Kristianto, (2011) 

 

j. Pengukuran Market Value Added (MVA) 

Jika nilai MVA bernilai positif, maka menunjukan bahwa manajemen 

telah berhasil memberikan nilai tambah melalui penjualan  saham yang dilakukan 

oleh manajemen  dipasar dengan harga premium 

Jika nilai MVA bernilai negatif maka menunjukan bahwa manajemen 

tidak berhasil menghasilkan nilai tambah atas harga saham karna harga saham di 

pasar menunjukan sama dengan nilai buku perusahaan. 

Jika nilai MVA=0, maka menunjukan manajemen tidak dapat memberikan 

nilai tambah kepada investor atas saham yang diterbitkan dimana harga saham 

dibawah nilai buku (Ginanjar dan Ferlina, (2015). 

 

k. Keunggulan dan Kelemahan MVA 

Terdapat kelemahan MVA secara konseptual sebagai tolak ukur dari 

kinerja suatu manajemen dalam sebuah perusahaan yaitu Market Value Added 

(MVA) mengabaikan kesempatan biaya modal yang diinvestasikan perusahaan. 

Namun, selain memiliki kelemahan, MVA juga memiliki Keunggulan yaitu MVA 

menunjukan kepada manajemen seberapa besar potensi penciptaan nilai tambah 

yang dapat dikomunikasikan kepada para investor dan MVA sebagai pengukuran 

pasar dapat dijadikan tolak ukut kinerja bagi rencana bonus menejer, sehingga 
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menejer diberikan insentif atas pencapaian dan melebihnya target yang telah 

ditetapkan oleh investor (Kristianto, (2011). 

l. Hubungan EVA dan MVA 

Peningkatan Market Value Added (MVA) dapat dilakukan dengan terlebih 

dahulu peningkatan Economic Value Added  (EVA) yang merupakan pengukuran 

kinerja oprasional perusahaan secara tahunan. Dengan demikian Economic Value 

Added (EVA) sangat erat hubungannya dengan Market Value Added (MVA). 

MVA merupakan pengukuran perusahaan secara eksternal, dimana Market Value 

Added(MVA)  cendurung memberikan gambaran informasi yang lebih besar dari 

tambahan kekayaan yang diperoleh dari investasi yang sesungguhnya (Kristianto, 

(2011). 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yaang dilakukan oleh Sulistyaningsih (2017) tentang Analisis 

Kinerja Keuangan Dengan Metode Economic Value Added(EVA) Pada 

Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2012-2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan tehnik analisis 

data menggunakan perhitungan Economic Value Added (EVA). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa PT Bakrie Telecom Tbk   memiliki   nilai   EVA   masing-

masing   sebesar -4.922.373.126.169, -2.706.422.197.160,  dan -

2.386.619.704.405.  PT  Indosat  Tbk  memiliki  nilai EVA   masing-masing   

sebesar   1.010.028, -3.163.248,   dan -1.159.105.PT Smartfren   Telecom   Tbk   

memiliki   nilai   EVA  masing-masing   sebesar -2.055.559.871.029, 
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2.641.999.498.258, dan -1.328.345.126.431.PT Telekomunikasi  Indonesia  Tbk  

memiliki  nilai  EVA masing-masing  sebesar 16.030,  20.593,  dan  16.904.PT  

XL  Axiata  Tbk memiliki  nilai  EVA  masing-masing  sebesar  2.870.699,  

1.264.491,  dan -456.737.Nilai  EVA  positif menunjukan bahwa perusahaan 

mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi  investor,  sedangkan  nilai  EVA  

negatif menunjukan  bahwa  perusahaan belum mampu menciptakan nilai tambah 

ekonomi bagi investor.  

Penelitian yang dilakukan oleh Purnami, et al (2016) tentang  Kinerja 

Keuangan Menggunakan Pendekatan Economic Value Added(Eva)Dan Market 

Value Added(Mva) Pada Bank Bumn. Subjek dalam penelitian ini ialah Bank 

BUMN sedangkan objek dalam penelitian ini ialah Kinerja keuangan bank 

BUMN  yang diukur menggunakan EVA dan MVA. Jenis penelitian yang 

digunakan ialah tehnik pencatatan dokumen dan analisis dengan menggunakan 

analisis metode EVA dan MVA. Hasil penelitian menunukan bahwa EVA bank 

BUMN selama periode 2012-2014 bernilai positif, sehingga  mampu memberikan  

nilai  tambah  ekonomis  terhadap  perusahaan.   bank BUMN yang memiliki nilai 

MVA positif selama periode 2012-2014 terdiri dari BBNI, BBRI dan BMRI, 

sedangkan MVA BBTN mengalami fluktuasi yaitu bernilai positif tahun 2012 

kemudian bernilai negatif tahun 2013 dan kembali bernilai positif tahun 2014. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syahlina (2013) tentang Analisis Kinerja 

Keuangan Dengan Menggunakan Metode Eva (Economic Value Added) Dan Mva 

(Market Value Added)Pada Perusahaan Tambang Batubara Yang Listingdi Bursa 

Efek Indonesia. Subjek dalam penelitian ini ialah perusahaan tambang batu bara 
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dan objek dalam penelitian ini menggunakan kinerja keuangan yang diukur 

dengan metode EVA dan MVA pada perusahaan pertambangan batu bara. Jenis 

penelitian ini Deskripsi Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa   nilai   

EVA  dan   MVA masing-masing   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 antaraEVA 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. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar dan Ferlina (2015) tentang 

Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Economic Value 

Added (EVA) Dan Market Value Added (MVA)( Studi Pada Perusahaan Rokok 

Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2009-2013). dengan 

menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif dengan semua populasi 

perusahaan rokok yang terdaftar di BEI menjadi sampel. Hasil penelitian 

menunjukan perusahaan rokok yang dijadikan sampel pada umumnya  

menunjukan nilai EVA dan MVA yang positif, artinya perusahaan-perusahaan 

tersebut telah menciptakan nilai tambah atau laba yang dihasilkan telah mampu 

memenuhi harapan bagi pemegang saham perusahaan (investor). Dan mampu 
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menciptakan atau meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh 

penyandang dana, kacuali untuk PT Bentoel International Investama Tbk, 

meskipun tahun 2009-2012 memiliki EVA dan MVA yang positif tetapi tahun 

2013 mengalami perubahan dengan nilai EVA dan MVA yang negatif.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hamid (2016) tentang Analisis Kinerja 

Keuangan Perusahaan dengan Menggunakan Pendekatan Economic Value Added 

(EVA) dan Market Value Added (MVA) (Studi Kasus pada PT Astra 

International, Tbk. Periode Tahun 2008–2012).Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian Kualitatif dengan tehnik analisis data menggunakan economic Value 

Added (EVA) dan Market Value Added (MVA). Hasil penelitian menunjukan 

nilai EVA tahun ini 2008 - 2012, PT. Astra International, Tbk memiliki kinerja 

keuangan yang baik yang dikelola untuk memenuhi harapan perusahaan dan 

investor. Berdasarkan nilai MVAselama tahun 2008-2012, PT. Astra 

International, Tbk berhasil menciptakan kekayaan dankemakmuran bagi 

perusahaan dan investor. Ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan. 

AstraInternational, Tbk selama lima tahun sudah memuaskan. 

C. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian atau faktor-faktor 

yang digunakan oleh peneliti ialah Kinerja keuangan, EVA dan MVA. EVA dapat 

diperoleh dari mengurangkan seluruh biaya modal dengan  laba oprasi bersih 

setelah pajak (NOPAT). MVA diperoleh dengan selisih dari nilai pasar ekuitas 

dengan nilai modal ekuitas yang dinvestasikan dalam persahaan. Dengan 
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pengukuran kinerja manajemen dapat melihat sejauh mana  tngkat kinerja dan 

tingkat nilai tambah yang dihasilkan untuk para investor yang telah menanamkan 

sahamnya. Atas dasar kerangka pemikiran diatas, maka peneliti membuat 

paradigma atas penilitian  “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan 

Dengan Menggunakan Pendekatan Metode Economic Value Added (EVA) Dan  

Market Value Added (MVA)(Studi Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia (BEI)Tahun 2016)” : 

Perusahaan Farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2016 

Analisis Kinerja 

Economic Value Added Market Value Added  

Laporan Kauangan 

Perusahaan 

Sumber : Ginanjar dan Ferlina (2015) 

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran 


