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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan memainkan peran penting dalam perkembangan 

sebuah perusahaan. Perusahaan memerlukan berbagai kekayaan (mesin, gedung, 

kendaraan bermotor, persediaan bahan baku, dan sebagainya) untuk menjalankan 

operasinya. Untuk itu perusahaan perlu mencari sumber dana untuk membiayai 

kebutuhan untuk operasi tersebut. Dalam suatu organisasi, pengaturan kegiatan 

keuangan sering disebut sebagai manajemen keuangan. 

 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan dapat berpengaruh secara langsung terhadap 

kehidupan setiap orang dan perusahaan. Manajemen keuangan membicarakan 

pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik oleh individu, 

perusahaan maupun pemerintah. Untuk memperkuat pengertian manajemen 

keuangan, maka menurut Martono dan Harjito (2010:4) bahwa: 

 “Manajemen keuangan (financial management), atau dalam litelatur 

 lain disebut pembelanjaan adalah segala aktivitas perusahaan yang 

 berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan 

 dana dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara 

 menyeluruh.” 

 

Hal tersebut berarti bahwa manajemen keuangan merupakan bagian yang 

penting dari suatu perusahaan, karena tanpa ada manajemen keuangan, dana 

perusahaan tidak dapat terolah, teratur, dan terperoleh dengan baik. 
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2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan mempunyai fungsi dalam rangka pencapaian tujuan 

suatu perusahaan. Fungsi utama dalam manajemen keuangan menurut Martono 

dan Harjito (2010:4) yaitu: 

1. Keputusan Investasi (Investment Decision) 

Keputusan investasi adalah keputusan terhadap aktiva apa yang akan 

dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi iniberpengaruh secara 

langsungterhadap besarnyarentabilitas investasi dan alirankas perusahaan 

untuk waktu-waktuyang akan datang. 

2.     Keputusan Pendanaan (Financing Decision) 

Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal yaitu: 

a. Keputusan mengenai penetapan sumberdana yang di perlukan untuk 

membiayai investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk 

membiayai investasi tersebut dapat berupa utang jangka pendek, utang 

jangka panjang dan modal sendiri. 

b. Penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering 

disebut dengan struktur pembelanjaan yang optimum yang merupakan 

perimbangan utang jangka panjang dengan modal sendiri dengan biaya 

modal rata-rata minimal. Biaya modal muncul berkaitan dengan 

keputusan pendanaan adalah biaya bunga untuk dana yang berasal dari 

utang dan dividen bagi dana yang berasal dari saham atau modal sendiri. 
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3.     Keputusan Pengelolaan Aset (Assets Management Decision) 

Apabila aset yang telah di peroleh dengan pendanaan yang tepat, maka aset-

aset tersebut memerlukan pengelolaan secara efektif. Manajemen keuangan 

yang konservatif akan mengalokasikan dananya sesuai dengan jangka waktu 

aset yang di danai. Hal ini untuk mengurangi risiko kegagalan dalam 

pengembalian hutang perusahaan. 

 

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan sebagai aktivitas memperoleh dana, menggunakan 

dana dan mengelola aset secara efisien membutuhkan beberapa tujuan atau aturan. 

Untuk menilai apakah tujuan tersebut telah tercapai atau belum, maka dibutuhkan 

beberapa standar dalam mengukur efisiensi keputusan perusahaan sebagai tujuan 

normatif (seharusnya), tujuan manajemen keuangan berkaitan dengan keputusan di 

bidang keuangan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Tujuan 

memaksimumkan nilai perusahaa atau pemegang saham (stockholder wealth 

maximixation) yang dapat diartikan juga sebagai memaksimumkan harga saham 

biasa dari perusahaan. Tujuan memaksmimumkan nilai perusahaan ini digunakan 

sebagai pengukur keberhasilan perusahaan karena dengan meningkatnya 

kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. (Martono dan 

Harjito, 2010:12). 

 

2.2 Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu cerminan dari aktivitas 

keuangan perusahaan yang ditunjukkan dalam wujud laporan keuangan perusahaan 
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setiap tahunnya. Kondisi kinerja keuangan dari sebuah perusahaan dapat diketahui 

dengan melakukan analisis pada laporan keuangan perusahaan. Dengan 

diketahuinya kinerja keuangan, bagi pihak internal, seorang manajer dapat 

membuat keputusan keuangan yang lebih tepat dimasa yang akan datang. Bagi 

pihak eksternal, investor dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan 

investasi dan apakah perusahaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang 

diharapkan. 

 

2.2.1  Pengertian Kinerja Keuangan 

 Kinerja merupakan hal yang sangat penting yang harus dicapai oleh setiap 

perusahaan karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaa dalam 

mengelola dan mengalokasikan sumber dananya. Dengan diketahuinya kinerja 

keuangan dapat bermanfaat bagi seorang manajer dalam membuat dan mengambil 

keputusan keuangan yang lebih tepat untuk meningkatkan kondisi perusahaan. Bagi 

investor dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut memenuhi harapan dalam 

menghasilkan keuntungan. 

 Menurut Siegel dan Macroni dalam Mulyadi (2001:415) bahwa: 

 “Pengertian dari penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik 

 efektifitas operasional suatu organisasi, bagia organisasi, dan 

 karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang 

 telah ditetapkan sebelumnya.” 

   



24 
 

 

 

Selanjutnya Habib (2008:91) mengatakan: 

 “Suatu hasil yang dicapai oleh perusahaan atas berbagai akivitas yang 

 dilakukan dalam menggunakan sumber keuangan yang tersedia dan 

 dapat  dilihat dari laporan  keuangan dan analisis rasio keuangan.” 

 Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan kinerja keuangan merupakan 

hasil pencapaian perusahaan atas aktivitas yang dilakukan dan ukuran efektifitas 

serta efisiensi bagi organisasi, terutama bagaimana manajemen dalam mengelola 

sumber dana yang ada untuk mencapai tujuan. Dan penilaian kinerja merupakan 

efektifitas operasional berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah 

ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan tersebut. 

 

2.2.2  Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan 

 Pengkuran kinerja perusahaan meliputi proses perencanaan, pengendalian, 

dan proses transaksional bagi kalangan perusahaan sekuritas, manajer, eksekutif 

perusahaan, pemilik, pelaku bursa, kreditur, serta stakeholder lainnya. Penilaian 

kinerja perusahaan oleh stakeholder digunakan sebagai salah satu dasar 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan mereka terhadap 

perusahaan. 

 Pengukuran kinerja perusahaan merupakan alat pengendali bagi 

perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan untuk melakukan perbaikan dan 

pengendalian atas kegiatan operasionalnya untuk dapat bersaing dengan perusahaan 

lain dan melalui kinerja perusahaan, manajemen dapat memilih strategi perusahaan 

dalam mencapai tujuan perusahaan. 



25 
 

 

 

 Kinerja keuangan yang dimaksud didalam penelitian ini adalah kinerja 

keuangan yang mengukur sampai sejauh mana prestasi, peningkata, posisi atau 

performa dari nilai perusahaan yang diukur melalui laporan keuangan. Mulyadi 

(2001:434) menjalankan tiga macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja secara kuantitatif yaitu: 

1.  Ukuran kinerja tunggal (Single Criterion) 

Ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu macam ukuran untuk menilai 

kinerja manajer. Jika kriteria tunggal digunakan untuk mengukur 

kinerjanya, orang akan cenderung memusatkan usahanya kepada kriteria 

tersebut sebagai akibat diabaikannya kriteria yang lain yang kemungkinan 

sama pentingnya dalam menentukan sukses atau tidaknya perusahaan atau 

bagiannya. Sebagai contoh manajer produksi diukur kinerjanya dari 

tercapainya target kuantitas produk yang dihasilkan dalam jangka waktu 

tercapainya target kuantitas produk yang dihasilkan dalam jangka waktu 

tertentu kemungkinan akan mengabaikan pertimbangan penting lainnya 

mengenai mutu, biaya, pemeliharaan equipment dan sumber daya manusia. 

2.  Ukuran kinerja beragam (Multiple Criterion) 

Ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai 

kinerja manajer. Kriteria ini merupakan cara untuk mengatasi kelemahan 

kriteria tunggal dalam pengukuran kinerja. Berbagai aspek kinerja manajer 

dicari ukuran kriterianya sehingga seorang manajer diukur kinerjanya 

dengan berbagai kriteria. Tujuan penggunaan kriteria ini adalah agar 

manajer yang diukur kinerjanya mengerahkan usahanya kepada berbagai 
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kinerja. Contohnya manajer divisi suatu perusahaan diukur kinerjanya 

dengan berbagai kriteria antara lain profitabilitas, pangsa pasar, 

produktifitas, pengembangan karyawan, tanggung jawab masyarakat, 

kesimbangan antara sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. 

Karena dalam ukuran kinerja beragam, tidak ditentukan bobot tiap-tiap 

kinerja untuk menentukan kinerja keseluruhan manajer yang diukur 

kinerjanya, maka manajer akan cenderung mengarahkan usahanya, 

perhatian, dan sumber daya perusahaannya kepada kegiatan yang menurut 

persepsinya menjanjikan perbaikan yang terbesar kinerjanya secara 

keseluruahn. Tanpa ada penentuan bobot resmi tiap aspek kinerja yang 

dinilai didalam menilai kinerja menyeluruh manajerm akan mendorong 

manajer yang diukur kinerjanya menggunakan pertimbangan dan 

persepsinya masing-masing didalam memberikan bobot terhadap beragam 

kriteria yang digunakan untuk menilai kinerjanya. 

3.  Ukuran kinerja gabungan (Composite Criterion) 

Ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran, 

memperhitungkan bobot masing-masing ukuran dan menghitung rata-

ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja manajer. Karena disadari bahwa 

beberapa tujuan lebih penting bagi perusahaan secara keseluruhan, 

dibandingkan dengan tujuan yang lain. Beberapa perusahaan memberikan 

bobot angka tertentu kepada beragam kriteria kinerja untuk mendapatkan 

ukuran tunggal kinerja manajer, setelah memperhitungkan bobot beragam 

kriteria kinerja masing-masing. Contohnya diumpamakan seorang manajer 
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divisi diukur kinerjanya dari dua unsur yaitu profitabilitas dan pangsa pasar. 

Bobot kinerja profitabilitas ditetapkan sebesar 4 dan untuk pangsa pasar 

sebesar 6. Misalkan ukuran kinerja profitabilitas dan pangsa pasar sebesar 

6. Misalkan ukuran kinerja profitablitas dan pangsa pasar menggunakan 

nilai yang berkisar 0 s/d 10. Manajer divisi A yang memperoleh nilai 8 untuk 

profitabilitas dan 6 untuk pangsa pasar, akan memperoleh ukuran kinerja 

gabungan sebesar 20. 

 

2.2.3 Manfaat Penilaian Kinerja Perusahaan 

 Penilaian kinerja pada suatu organisasi sebaiknya menjadi syarat mutlak 

bagi penempatan sumber daya ketika akan melaksanakan kegiatan baru, 

memperhitungkan pendapatan dan biaya serta investasi suatu proyek. 

Menurut Mulyadi (2001:415), penilaian kinerja dimanfaatkan manajemen 

untuk: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan eifisien melalui memotivasi 

karyawan secara maksimal. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan 

seperti promosi, transfer dan pemberhentian. 

3. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasan menilai 

kinerja mereka. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasan menilai 

kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 
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2.2.4 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan  

 Penilaian kinerja keuangan perusahaan didasarkan pada data keuangan yang 

dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntasi keuangan yang berlaku 

umum. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu sering kali 

dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi posisi dan kinerja di masa depan. 

Adapun tujuan penilaian kinerja keuangan menurut Munawir (2002:31) adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat 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 panjangn 

3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitablitas, 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 hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat 

pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada 

para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. 

 Berdasarkan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja 

keuangan perusahaan berguna untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan 
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keuangan perusahaan, sehingga manajer dapat mengambil keputusan-keputusan 

atau kebijakan-kebijakan yang tepat dengan kondisi keuangan perusahaan. 

 

2.3 Laporan Keuangan 

Laporan  keuangan  bagi  suatu  perusahaan  hanyalah  sebagai  alat penguji   

dari   pekerjaan   bagian   pembukuan   yang   selanjutkan   laporan keuangan 

digunakan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan 

perusahaan tersebut, dimana dengan hasil analisa tersebut berguna bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan. Dengan laporan keuangan 

dapat mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan dan serta hasil-hasil yang telah 

dicapai oleh suatu perusahaan. 

 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi atau suatu 

proses pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang dilaksanankan oleh suatu 

perusahaan. Dalam proses ini diidentifikasi berbagai transaksi atau peristiwa yang 

merupakan aktivitas ekonomi perusahaan yang dilakukan melalui pengukuran, 

pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran sedemikian rupa sehingga hanya 

informasi yang relevan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya mampu 

memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan perusahaan. 

 Laporan keuangan menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

no.1 (2009:2) adalah: 

 “Laporan keuangan merupakan bagian proses pelaporan keuangan 

 yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 

 perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai 
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 cara misalnya sebagai arus kas, atau laporan arus dana), catatan  

 dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

 integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul 

 dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, 

 misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 

 pengungkapan pengaruh perubahan harga.” 

Menurut Badruzaman (2005:2), definisi laporan keuangan adalah: 

“Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi yang 

mengenai posisi keuangan pada tanggal tertentu, kinerja perusahaan,  

perubahan ekuitas,   dan arus kas yang merupakan hasil dari proses 

akuntansi selama periode akuntansi dari suatu kesatuan usaha.” 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah berupa laporan yang 

berisi laporan mengenai perubahan posisi keuangan yang terdiri dari laporan laba 

rugi, neraca, perubahan ekuitas, dan arus kas berdasarkan hasil dari proses 

akuntansi selama periode akuntansi dari suatu kesatuan usaha. 

 

2.3.2 Dasar-Dasar Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan (Financial Statement) merupakan ikhtisar mengenai 

keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Martono dan Harjito 

(2010:51) menjelaskan bahwa ada dua laporan keuangan yang biasanya digunakan 

untuk menyatakan keadaan keuangan perusahaan yaitu: 

1. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan (harta), 

kewajiban (hutang) dan modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu. 

2. Laporan laba rugi menurut laporan yang menggambarkan jumlah 

penghasilan atau pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan pada periode 

tertentu. Dari laporan laba rugi ini akan diperoleh laba atau rugi perusahaan. 
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2.3.3 Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

 Menurut Hanafi dan Halim (2005:79), tujuan laporan keuangan sebagai 

berikut: 

1. Menyajikan informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan 

2. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk pemakai eksternal untuk 

memperkirakan jumlah, waktu, dan ketidakpastian (yang berarti resiko) 

penerimaan kas yang berkaitan. 

3. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk membantu pihak eksternal 

untuk memperkirakan jumlah, waktu, dan ketidakpastian aliran kas masuk 

bersih perusahan. 

4. Memberikan   informasi   mengenai   sumber   daya   ekonomi perusahaan 

dan klaim-klaim atas sumber daya tersebut yang meliputi: hutang dan modal 

saham. 

5. Memberikan   informasi   mengenai   prestasi   perusahaan   selama periode 

tertentu untuk membantu pihak eksternal menentukan harganya 

(expectation) mengenai prestasi perusahaan pada masa- masa mendatang. 

Atau dengan kata lain memberikan informasi mengenai pendapatan dan 

komponen-komponennya. 
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6. Memberikan informasi mengenai aliran kas perusahaan, bagaimana 

perusahaan menerima kas dan mengeluarkan kas, mengenai pinjaman dan 

pelunasan pinjaman, mengenai transaksi permodalan termasuk deviden 

yang dibayarkan, dan mengenai factor-faktor lain yang bias mempengaruhi 

likuiditas perusahaan. 

2.3.4 Pengguna Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi atau suatu 

proses pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang dilaksanankan oleh suatu 

perusahaan, tentu tidak hanya berguna bagi investor, tetapi berguna untuk pihak-

pihak yang membutuhkan informasi akan data keuangan tersebut.  

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:2), pengguna laporan keuangan 

adalah : 

1. Investor 

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan 

risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang mungkinkan 

mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, 

dan kesempatan kerja. 
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3. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau bergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivits perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai 

dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 
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7. Masyarakat 

Perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan 

(tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya.” 

 

2.3.5 Manfaat Laporan Keuangan 

 Manfaat intern dari hasil interprestasi laporan keuangan dapat berupa 

tingkat kesehatan keuangan perusahaan untuk pemilik perusahaan, kondisi 

kesehatan keuangan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan saingan, 

efektifitas manajemen dalam pengoperasian dan sebagainya tingkat kesehatan 

keuangan perusahaan dapat diketahui melalui analisis atau interprestasi terhadap 

laporan keuangan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui potensi-potensi dan 

kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan sehingga pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan dapat mempergunakannya sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

 Manfaat eksternal dari hasil interprestasi laporan keuangan misalnya bagi 

investor, untuk pengambilan keputusan untuk menanamkan atau menarik modalnya 

pada perusahaan sedangkan bagi kreditur untuk membantu dalam pengambilan 

keputusan dalam hal pemberian pengamanan kepada perusahaan dan sebagainya. 
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2.4 Rasio Keuangan 

 Rasio keuangan merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan oleh 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adapun kaitannya dengan 

kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat berdasarkan rasio keuangan 

perusahaan tersebut dengan membandingkan laporan keuangannya, sehingga akan 

terlihat pencapaian perusahaan atas target yang telah ditetapkan dan membantu 

manajemen dalam membuat keputusan. 

 

2.4.1 Definisi Rasio Keuangan 

 Rasio keuangan menunjukkan hubungan sistematis dalam bentuk 

perbandingan antara perkiraan-perkiraan laporan keuangan. Agar hasil perhitungan 

rasio keuangan dapat diinterpretasikan, perkiraan-perkiraan yang dibandingkan 

harus mengarah pada hubungan ekonomis yang penting. Contoh perbandingan yang 

tidak dapat diinterpretasikan adalah perbandingan antara beban perlengkapan 

dengan harga saham karena beban perlengkapan tidak ada kaitannya dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut (Syamsudin, 

2000:21). Rasio keuangan menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005:36)  

“Rasio merupakan alat untuk menyediakan pandangan terhadap 

 kondisi yang  mendasari. Rasio merupakan salah satu titik awal, 

 bukan titik akhir. Rasio yang diinterpretasikan dengan tepat 

 mengindikasikan area yang memerlukan investigasi lebih lanjut” 

Menurut Scott, Martin, dan Petty (2005: 108): 

“Rasio keuangan dapat digunakan untuk menjawab setidaknya 4 

pertanyaan: bagaimana tingkat likuiditas perusahaan, apakah 

manajemen efektif dalam menghasilkan laba operasi atas aktiva yang 
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dimiliki perusahaan, bagaimana perusahaan didanai, apakah 

pemegang saham biasa mendapat tingkat pengembalian yang cukup.“ 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah perbandingan antara 

perkiraan-perkiraan laporan keuangan dan suatu alat ukur kinerja perusahaan yang 

akan dibandingkan dengan rasio keuangan di tahun-tahun sebelumnya sebagai 

bahan interpretasi perusahaan tersebut. 

 

2.4.2 Penggolongan Rasio 

 Dalam menganalisis laporan keuangan terdapat berbagai cara, salah satunya 

diperlukan beberapa rasio untuk memberikan gambaran mengenai situasi 

perusahaan. Menurut Hanafi dan Halim (2005: 77), pada dasarnya analisis Rasio 

bisa dikelompokkan ke dalam lima macam kategori, yaitu: 

1. Rasio Likuiditas  

 Rasio likuiditas adalah Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas mengukur 

kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva 

lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini 

merupakan kewajiban perusahaan). 

2. Rasio Aktivitas 

 Rasio aktivitas adalah Rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas 

penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset. Rasio ini melihat 

pada beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva-

aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada 

tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana 
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kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. Dana kelebihan 

tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih 

produktif. 

3. Rasio Solvabilitas 

 Rasio solvabilitas adalah Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

panjangnya. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total 

hutangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio ini mengukur 

likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan 

pada sisi kanan neraca. 

4. Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas adalah Rasio yang melihat kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba (profitabilitas). Rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuangan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, 

aset, dan modal saham yang tertentu. 

5. Rasio Pasar 

 Rasio yang terakhir adalah Rasio pasar yang mengukur harga pasar relatif 

terhadap nilai buku. Rasio ini melihat perkembangan nilai perusahaan relatif 

terhadap nilai buku perusahaan. Sudut pandang Rasio ini lebih banyak 

berdasar pada sudut investor (atau calon investor), meskipun pihak 

manajemen juga berkepentingan terhadap Rasio-Rasio ini. 

 



38 
 

 

 

2.4.3 Rasio Profitabilitas 

 Rasio ini adalah rasio yang seringkali dilihat oleh investor sebelum 

menginvestasikan dananya ke suatu perusahaan. Menurut Hanafi dan Halim 

(2005:85), dikemukakan bahwa: 

 “Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan 

 perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada 

 tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu.” 

Sedangkan Menurut Abdullah (2004:54-61), rasio profitabilitas terdiri dari: 

1. Gross Profit Margin 

Yaitu   rasio   yang   mengukur   besarnya   laba   bruto   yang   dapat 

dihasilkan dibanding dengan total nilai penjualan bersih perusahaan. 

Gross Profit Margin =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 𝑥 100% 

2. Operating Income Rasio (Operating Profit Margin) 

Yaitu rasio untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba operasi 

sebelum bunga dan pajak (Net Operating Income) yang dihasilkan oleh 

setiap rupiah penjualan, dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

Operating Profit Margin  =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 𝑥 100% 

3.  Net Profit Margin (Sales Margin) 

Yaitu rasio laba bersih untuk mengukur besarnya laba bersih yang dicapai 

dari sejumlah penjualan tertentu. Rumusnya sebagai berikut: 

Net Profit Margin  =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 𝑥 100% 
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4. Total Asset Turn Over 

Yaitu rasio perputaran total aktiva dipergunakan untuk mengukur tingkat 

efidiensi perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aktiva yang dimiliki 

guna menghasilkan penjualan tertentu. Dengan rumus:  

Total Asset Turn Over  =  
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 𝑥 100% 

5. Return on Investment (ROI) 

Adalah rasio yang mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan 

dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki guna menghasilkan penjualan 

tertentu. Dengan rumus: 

 ROI   =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 𝑥 100% 

6. Rate of Return for the Owner (ROE) 

Adalah rasio yang mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk 

menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferent dan saham 

biasa, dengan rumus: 

ROE  =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 𝑥 100% 

7. Rasio Laba Perlembar Saham (Earning Per Share) 

Yaitu rasio untuk mengukur jumlah rupiah yang diterima untuk setiap 

lembar saham biasa. Dengan rumus: 

Earning Per Share  =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 𝑥 100% 

 

2.5 Earning Per Share 

 pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon 

pemegang saham sangat tertarik akan EPS, karena hal ini menggambarkan jumlah 

rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Para calon pemegang 
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saham  tertarik  dengan  EPS  yang  besar,  karena  hal  ini  merupakan  salah  satu 

pengukuran keberhasilan suatu perusahaan. 

Jika EPS semakin besar maka pandangan investor tentang keberhasilan 

perusahaan di masa yang akan datang juga semakin besar sehingga investor berani 

menawar saham dengan harga lebih tinggi. Demikian sebaliknya, jika EPS semakin 

kecil maka pandangan investor akan keberhasilan perusahaan di masa yang akan 

datang semakin kecil sehingga investor tidak tertarik untuk membeli saham yang 

menyebabkan harga saham menurun. 

. 

2.5.1 Pengertian Earning Per Share (EPS) 

 Rasio Earning Per Share digunakan untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam mencapai keuntungan bagi para pemilik perusahaan. EPS 

menggambarkan profitabilitas perusahaan yang tergambar dalam setiap lembar 

saham (Darmadji dan  Fakhruddin, 2012:154), Sedangkan Kasmir (2012:207) 

menyatakan bahwa: 

 “Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku 

 merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

 mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah 

 berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang 

 saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang 

 saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang 

 tinggi.” 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan  bahwa satu lembar saham 

dapat dilihat besar keuntunganya dari rasio Earning Per Share, sehingga tidak 

heran apabila  EPS ini sangat diperhatikan oleh manajemen perusahaan, pemegang 

saham biasa dan calon pemegang saham. 
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2.5.2 Pengukuran Earning Per Share (EPS) 

 Pengukuran Earning Per Share dapat diperoleh dengan melihat laporan 

keuangan akhir tahun, namun dapat juga melihat laporan keuangan tengah tahun. 

Biasanya rasio Earning Per Share telah tersaji di laporan keuangan perusahaan 

tersebut, adapun EPS dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang 

tercantum di Indonesian Capital Market Directory (ICMD) yang merupakan 

produk ECFIN yang dihasilkan sejak tahun 1990. Adapun Berdasarkan pengertian 

di atas, maka EPS dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : (Darmadji dan  

Fakhruddin, 2012:154) 

 

Hal ini berarti semakin besar laba bersih setelah pajak maka semaki tinggi EPS 

yang dihasilkan,namun semakin kecil laba bersih setelah pajak yang dihasilkan 

maka semakin rendah EPS yang dihasilkan. Sebaliknya semakin banyak jumlah 

lembar saham yang beredar maka semakin rendah EPS yang dihasilkan akibat laba 

tersebut yang harus dibagikan ke lebih banyak saham. 

 

2.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Earning Per Share (EPS) 

 Berdasarkan rumus dan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kenaikan EPS dapat disebabkan karena : 

1. Laba bersih setelah pajak naik, dan jumlah lembar saham tetap. 

2. Laba bersih setelah pajak tetap, dan jumlah lembar saham turun. 

𝑬𝑷𝑺 =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝑩𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
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3. Laba bersih setelah pajak naik, dan jumlah lembar saham turun. 

4. Persentase kenaikan laba bersih setelah pajak lebih besar daripada 

persentase kenaikan jumlah lembar saham. 

5. Persentase penurunan laba bersih setelah pajak lebih kecil daripada 

pesentase penurunan jumlah lembar saham. 

Sedangkan penurunan EPS dapat disebabkan karena: 

1. Laba bersih setelah pajak tetap, dan jumlah lembar saham naik. 

2. Laba bersih setelah pajak turun, dan jumlah lembar saham tetap. 

3. Laba bersih setelah pajak turun, dan jumlah lembar saham naik. 

4. Persentase kenaikan laba bersih setelah pajak lebih kecil daripada persentase 

kenaikan jumlah lembar saham. 

5. Persentase penurunan laba bersih setelah pajak lebih besar daripada 

pesentase penurunan jumlah lembar saham. 

 

2.5.4  Keunggulan dan Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang paling sering dilakukan 

untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dibandingkan alat analisis 

keuangan lainnya. Analisis rasio keuangan memiliki beberapa keunggulan sebagai 

alat analisis sebagaimana yang dikemukakan oleh Harahap (2006: 298) yaitu 

sebagai berikut : 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah 

dibaca dan ditafsirkan.  
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2. Rasio merupakan pengganti yang sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.  

3. Rasio mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain.  

4. Rasio sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi (z-score).  

5. Rasio menstandarisir size perusahaan.  

6. Dengan rasio lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan 

perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau 

time series.  

7. Dengan rasio lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi 

di masa yang akan datang.  

Sebagai alat analisis keuangan, analisis rasio keuangan juga memiliki 

keterbatasan atau kelemahan. Menurut Syahyunan (2004: 82-83) ada beberapa 

keterbatasan atau kelemahan analisis rasio keuangan.  

1. Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang 

dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha. 

2. Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda, 

misalnya perbedaan metode penyusutan atau metode penilaian persediaan.  

3. Rasio keuangan disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi 

oleh cara penafsiran yang berbeda bahkan bisa merupakan hasil manipulasi.  

4. Informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan hasil 

manipulasi.  
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2.6 Economic Value  Added  (EVA) 

 Economic  Value  Added  (EVA)  pertama  kali  digambarkan-  oleh Alfred 

Marshall pada tahun 1890 dalam bukunya yang berjudul "Principle of Economic". 

Dasar teoritis dari konsep nilai tambah ekonomis disajikan dalam kertas akademis 

yang dipublikasikan  antara tahun 1958 dan 1961 oleh   dua   ekonom   keuangan,   

yaitu   Merton   H.   Miller   dan   Franco Modigiiani, yang memenangkan hadiah 

nobel dalam bidang ekonomi. Mereka berargumentasi  bahwa laba ekonomis 

merupakan sumber penciptaan nilai di perusahaan dan bahwa tingkat pengembalian 

ditentukan berdasarkan  risiko  yang  diasumsikan  oleh  investor.  Akan  tetapi,  

Miller dan Modigliani tidak memberikan teknik untuk mengukur laba ekonomis 

dalam suatu perusahaan. Konsep EVA mulai digunakan secara luas pada tahun  

1990an, tepatnya dipopulerkan pertama kali oleh G. Bennett Stewart, III, Managing 

Partner dari Stern Stewart and Co dalam bukunya "The Quest for Value" (Tunggal, 

2001) 

 

2.6.1 Pengertian Economic Value  Added  (EVA) 

EVA adalah nilai tambah yang diberikan oleh manajemen kepada pemegang  

saham  selama  satu  tahun  tertentu  (Bringham dan Houston,2001). Sedangka 

pengertian menurut Young (2001:18) adalah :  

“EVA merupakan alat komukasi yang efektif baik untuk penciptaan 

nilai yang dapat dijangkau oleh manajer lini yang akhirnya mendorong 

kinerja perusahaan dan untuk menghubungkan dengan pasar modal.” 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa EVA merupakan suatu alat 

analisis finansial untuk menilai profitabilitas yang realistis dari operasi perusahaan 

dan EVA mempergunakan biaya modal dalam perhitungannya. Selain itu EVA juga 

mempertimbangkan dengan adil harapan para penyandang dana, melalui 

perhitungan biaya modal tertimbang dari struktur modal perusahaan. 

  

2.6.2 Pengukuran Economic Value  Added  (EVA) 

 EVA merupakan alat ukur kinerja perusahaan yang mengutamaan nilai 

tambah perusahaan. Menurut Young dan O'Byrne (2001), EVA sama dengan Net 

Operating Profit After Tax (NOPAT) dikurangi biaya modal. NOPAT merupakan 

laba operasi perusahaan setelah pajak dan mengukur laba yang diperoleh 

perusahaan dan operasi berjalan. Biaya modal Sama dengan modal yang 

diinvestasikan oleh perusahaan dikalikan rata-rata tertimbang dari biaya modal 

(Weighted Average Cost of Capital/WACC). WACC sama dengan jumlah biaya 

dari setiap komponen modal- hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan 

equitas pemegang saham- ditimbang  berdasarkan  proporsi  relatifnya  dalam  

struktur  modal perusahaan pada nilai pasar. Modal yang diinvestasikan adalah 

jumlah seluruh  keuangan  perusahaan,  terlepas  dari  kewajiban  jangka  pendek, 

pasiva  yang  tidak  menanggung  bunga  (non  interest  bearing  liabilities) seperti  

hutang  upah  yang akan jatuh tempo  dan  pajak  yang akan jatuh tempo. Modal 

yang diinvestasikan sama dengan jumlah ekuitas pemegang saham,  seluruh   hutang 

jangka pendek dan jangka panjang yang menanggung bunga, hutang dan kewajiban 

jangka panjang lainnya. Jadi, komponen EVA terdiri dari Net Operating  Profit 



46 
 

 

 

After Tax  atau NOPAT  (laba  bersih  setelah  pajak),  dan  Cost  of  Capital atau 

COC  (biaya modal). COC  (biaya modal) merupakan perkalian antara WACC   

(biaya modal rata-rata tertimbang) dengan Invested Capital atau IC (modal yang 

diinvestasikan). Adapun langkah-langkah lengkapnya dalam menghitung EVA 

dipaparkan sebagai berikut : 

1. Menghitung NOPAT (Net Operating Profit After Tax) 

 Menurut pendekatan operasional, NOPAT merupakan laba operasi 

perusahaan setelah dikurangi pajak. Sedangkan menurut pendekatan keuangan,  

NOPAT didapat  dari  laba  bersih  seteiah pajak ditambah dengan beban bunga. 

Untuk perhitungan NOPAT dapat diperoleh dan laporan laba rugi perusahaan 

(Tunggal, 2001).  

 Dengan demikian NOPAT adalah jumlah laba yang didapat dari operasi 

perusahaan setelah pajak tetapi sebelum membiayai biaya-biaya dan memasukan 

pembukuan yang bukan tunai atau jumlah laba yang tersedia untuk memberikan 

pengembalian tunai kepada semua penyediaan dana untuk modal perusahaan. Data 

untuk menghitung NOPAT diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. 

Adapun rumus untuk menghitung NOPAT sebagai berikut: 

 NOPAT = EBIT X (1-Tax) 

     = (Pretax Income + Interest Expense) X (1-Tax) 

Untuk menghitung tingkat pajak yang dikenakan, dapat dihitung dengan rumus: 

Tax     = 
𝑩𝒆𝒃𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 (𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆 𝑻𝒂𝒙𝒆𝒔)

𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 (𝑷𝒓𝒆𝒕𝒂𝒙 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆)
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 
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2. Menghitung Invested Capital 

Invested Capital atau modal yang di investasikan adalah sesuatu yang 

sangat penting, karena menentukan mampu tidaknya perusahaan untuk 

memperbesar usahanya. Menurut Tunggal (2001), Invested Capital (IC)  adalah 

jumlah   seluruh   pinjaman   perusahaan   diluar   pinjaman   jangka pendek tanpa 

bunga atau non interesting bearing liabilities. Yang termasuk  dalam  kategori  non  

interest bearing  liabilities    yaitu hutang dagang, biaya yang masih harus dibayar, 

hutang pajak dan uang muka pelanggan. Adapun perhitungan Invested Capital 

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

 Invested Capital = Total Liabilities + Common Equity (Total) - Current 

Liabilities 

  =  Jumlah Utang dan Ekuitas - Utang Jangka Pendek 

 

3. Menghitung Weighted Average Cost Of Capital (WACC) 

Tingkat biaya penggunaan modal yang harus diperhitungkan oleh perusahaan 

adalah tingkat biaya penggunaan modal perusahaan secara keseluruhan. Karena 

biaya dari masing-masing sumber dana berbeda-beda. Maka, untuk menetapkan 

modal perusahaan secara keseluruhan perlu menghitung biaya tertimbang 

(weighted average) dari berbagai macam sumber dana tersebut. Menurut Mulyadi 

(2001:332) menyatakan bahwa: 

“Biaya modal rata-rata dihitung dengan berbagai modal khusus 

dengan menggunakan angka penimbang sebesar proporsi tiap-tiap 

sumber pembelanjaan dalam total investasi yang akan dilakukan.”  
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Adapun WACC dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : (Young:2001:39) 

WACC = (Wd x Kd) + (We x Ke) 

Dimana :  

Kd  = Biaya modal utang 

Ke  = Biaya modal sendiri 

Wd = Komposisi utang 

We = Komposisi modal sendiri 

Dimana pengukuran masing-masing komponennya sebagai berikut : 

Kd  = 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

Total utang jangka panjang
 x (1 − 𝑇𝑎𝑥) x 100%  

 Ke  = 
1

𝑃𝐸𝑅
 𝑥 100% 

 Wd  = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔+𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠)
 𝑥 100% 

 We  = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔+𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠)
 𝑥 100% 

 

4. Menghitung Economic Value Added (EVA) 

EVA memberikan pengukuran yang lebih baik atas nilai tambah yang 

diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Oleh karena itu manajer yang 

menitikberatkan pada EVA dapat diartikan telah beroperasi pada cara-cara yang 

konsisten untukm memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Adapun EVA 

dapat dirumuskan sebagai berikut: (Riyanto, 2007:163) 
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dimana  : 

NOPAT  = Net Operating Profit After Tax (laba operasi setelah 

pajak). 

WACC = Weighted Cost of Capital (biaya modal rata-rata 

tertimbang). 

Invested Capital   =  Jumlah modal yang tersedia bagi perusahaan untuk 

membiayai usahanya yang terdiri dari hutang dan 

modal sendiri. 

 

2.6.3 Tolak ukur Economic Value Added (EVA) 

EVA sebagai alat ukur kinerja perusahaan mempunyai tolak ukur 

berdasarkan nilai yang dihasilkan. Menurut Gallagher (2003:109), hasil  

perhitungan EVA  akan  bernilai  lebih  besar  dari  nol  (positif),  lebih  kecil  dari  

nol (negatif), dan sama dengan nol. yang berarti: 

1.  Kondisi EVA yang positif (EVA > 0) mencerminkan tingkat kompensasi 

yang  lebih tinggi daripada tingkat biaya modal. Ini berarti manajemen telah 

mampu menciptakan peningkatan kekayaan perusahaan. Semakin positif 

EVA berarti semakin bagus kinerja perusahaan tersebut, artinya manajemen 

telah menjalankan tugasnya dengan baik. 

2.  Kondisi EVA yang negatif (EVA < 0) menunjukkan adanya penurunan nilai 

kekayaan karena laba yang tersedia tidak mampu memberikan kompensasi 

yang setimpal dengan investasi yang ditanam. 

EVA = NOPAT- Cost of Capital (WACC x Invested Capital) 
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3.  Kondisi  EVA sama dengan  nol (EVA = 0)  berarti laba yang tersedia impas 

untuk memenuhi harapan pemodal dan kinerja keuangan perusahaan 

tergolong sehat. 

 

2.6.4 Kelebihan dan Kekurangan Economic Value  Added  (EVA) 

 Banyak  manfaat  yang didapat  dengan  menerapkan  EVA sebagai  

pengukur  kinerja  keuangan  suatu  perusahaan.  Menurut Utama (1997), kelebihan 

EVA antara lain : 

1.  EVA sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai penilai kinerja usaha  

dimana  fokus  penilaian  kinerja  adalah  pada  penciptaan nilai (value 

creation). 

2.  EVA akan menyebabkan perusahaan untuk lebih memperhatikan 

kebijaksanaan struktur modalnya karena EVA memperhitungkan biaya 

modal. 

3.  EVA  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi   kegiatan  atau proyek  

yang  memberikan  pengembalian  lebih  tinggi  daripada biaya modalnya. 

 Walaupun metode EVA umumnya mempunyai keefektifan yang tinggi 

dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan, metode EVA juga mempunyai   

beberapa kelemahan Utama (1997), yaitu : 

1.  EVA hanya menggambarkan penciptaan nilai pada suatu periode tertentu,  

padahal nilai suatu perusahaan merupakan akumulasi selama seumur hidup 

perusahaan. 
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3.  Secara  praktis  EVA  belum  dapat  diterapkan  dengan  mudah karena 

proses perhitungan EVA memerlukan estimasi atas biaya modal, dan 

estimasi ini terutama untuk perusahaan yang belum go public sulit dilakukan 

dengan tepat. 

 

2.7 Market Value Added (MVA) 

Selain EVA, ada pendekatan lain yang digunakan juga untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan yang didasarkan pada nilai pasar. Perhitungan pada 

nilai pasar tersebut dikenal dengan istilah MVA (Market Value Added). 

 

2.7.1 Pengertian Market Value Added (MVA)  

 MVA merupakan alat ukur kinerja keuangan perusahaan selain dari EVA 

dan rasio keuangan. Dengan MVA investor dapat melihat nilai tambah pasar suatu 

perusahaan. Adapun penegrtian MVA Menurut Brigham dan Houston (2010:111) 

adalah : 

 “MVA  adalah  perbedaan antara  nilai  pasar  ekuitas  dan  nilai  

buku.“ 

Sedangkan menurut Young dan O’Byrne (2001), 

 “MVA adalah perbedaan antara nilai pasar perusahaan (termasuk 

ekuitas dan hutang) dan modal keseluruhan yang diinvestasikan dalam 

perusahaan. “ 

Nilai pasar adalah nilai perusahaan, yakni jumlah nilai pasar dari semua tuntutan 

modal terhadap perusahaan oleh pasar modal  pada  tanggal  tertentu  (jumlah  nilai  
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pasar  dari  hutang  dan  ekuitas). Modal yang diinvestasikan adalah jumlah modal 

yang disediakan penyedia dana pada tanggal yang sama. 

 

2.7.2 Pengukuran Market Value Added (MVA) 

Dalam menghitung MVA terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. 

Menurut Ruky (1997), terdapat dua komponen pembentuk  MVA,  yakni  market  

value  equity  atau  nilai  pasar  ekuitas  dan equity capital  supplied  by   shareholders 

atau jumlah   modal   yang diinvestasikan    dalam perusahaan. Market value equity 

adalah nilai pasar yang dicerminkan   dengan harga saham perusahan yang dikalikan 

dengan jumlah saham yang beredar. Sedangkan equity capital supplied by 

shareholders dapat diperoleh dari nilai buku perusahaan. Adapun langkah-langkah 

lengkap menghitung MVA dipaparkan sebagai berikut: 

1. Menghitung Market Value of Equity (Nilai Pasar) 

Market Value of Equity atau nilai pasar ekuitas dapat diperoleh dari 

perkalian antara harga pasar per lembar saham dengan jumlah saham yang beredar. 

Rumus perhitunganya dapat dijabarkan sebagai berikut: (Young dan O’Byrne, 

2001:31) 

Market Value of Equity = harga pasar saham x jumlah saham 

Hal ini berarti bahwa semakin besar jumlah saham ataupun harga pasar saham, 

maka semakin besar Market Value of Equity tersebut. 

2. Menghitung Modal yang di Investasikan (Book Value) 

Perhitungan Book Value of Equity atau nilai buku saham ekuitas dapat 

diperoleh dari perkalian antara harga nominal per lembar saham dengan jumlah 
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saham yang beredar. Rumus perhitunganya dapat dijabarkan sebagai berikut: 

(Young dan O’Byrne, 2001:31) 

Book Value = Nilai Nominal Saham x Jumlah Saham 

Hal ini berarti semakin besar nilai nominal saham  ataupun jumlah saham yang 

beredar maka semakin besar Book Value of Equity perusahaan tersebut. 

3. Menghitung Market Value Added (MVA) 

Setelah nilai Market value of equity dan nilai Book value of equity diketahui, 

maka selanjutnya nilai Market Value Added (MVA) dapat dihitung dengan rumus: 

 MVA  = nilai pasar (market value of equity) – modal yang di 

investasikan (book value) 

Hal ini berarti bahwa semakin besar nilai pasar maka semakin baik nilai MVA, 

sebaliknya semakin kecil nilai pasar maka semakin kecil nilai MVA. 

 

2.7.3 Tolak Ukur Market Value Added (MVA) 

MVA sebagai alat ukur kinerja perusahaan mempunyai tolak ukur 

berdasarkan nilai yang dihasilkan. Menurut Young dan O’Byrne (2001: 27), tolak 

ukur Market Value Added adalah : 

1. Jika Market Value Added (MVA) > 0, bernilai positif, perusahaan berhasil 

meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh penyandang dana. 

berarti pihak manajemen perusahaan telah mampu meningkatkan kekayaan 

perusahaan dan para pemegang saham atau bisa dikatakan kinerja 

perusahaan tersebut sehat. 
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2. Jika Market Value Added (MVA) < 0, bernilai negatif, perusahaan tidak 

berhasil meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh 

penyandang dana. berarti pihak manajemen tidak mampu atau telah 

menurunkan kekayaan perusahaan dan kekayaan para pemegang saham, 

atau bisa dikatakan bahwa kinerja perusahaan tidak sehat. 

 

2.7.4 Kelebihan dan Kekurangan Market Value Added (MVA)  

 Kelebihan penggunaan MVA di antaranya adalah MVA dapat 

mencerminkan keputusan pasar mengenai bagaimana manajer suatu perusahaan 

sukses meningkatkan kinerja perusahaan dengan menginvestasikan modal yang 

sudah dipercayakan kepadanya. MVA secara konseptual sebagai tolak ukur kinerja   

juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan MVA menurut Napitupulu 

(2008:31) yaitu: 

1.   MVA tidak memperhitungkan opportunity cost dari modal yang ditanamkan 

dalam perusahaan. 

2. MVA tidak memperhitungkan intern cash return yang diberikan pada 

pemegang saham. 

3. MVA tidak dihitung pada tingkat divisional (unit bisnis) dan tidak dapat 

dipergunakan untuk perusahaan yang tidak memperjual belikan sahamnya 

secara publik. 

 

2.8 Harga Saham 

Harga saham adalah besaran nilai yang harus dibayarkan untuk 

mendapatkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dimana dalam pasar sekunder 
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harga saham terbentuk dari adanya hukum permintaan dan penawaran, sehingga 

harga saham menjadi penting, karena harga saham bisa menunjukkan berharga 

atau tidaknya suatu perusahaan terlihat dari besar harga sahamnya. 

 

2.8.1 Definisi Harga Saham 

 Harga saham menjadi salah satu faktor penting di pasar modal, karena 

berkaitan dalam patokan seseorang untuk bertransaksi saham. Pengertian harga 

saham menurut Darmadji & Fakhrudin (2012:102) adalah: 

 “Harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu. Harga saham bisa 

 berubah naik atau pun turun dalam hitungan waktu yang begitu 

 cepat.  Ia dapat berubah dalam hitungan menit bahkan dapat berubah 

 dalam hitungan detik. Hal tersebut dimungkinkan karena tergantung 

 dengan permintaan dan penawaran antara pembeli saham dengan 

 penjual saham.”  

 

Hal tersebut berarti bahwa harga saham berpengaruh terhadap besarnya 

jumlah permintaan dan penawaran di pasar. Jumlah permintaan dan penawaran di 

pasar tentu dipengaruhi dari perilaku pembeli dan penjual saham. Perilaku 

pembeli dan penjual saham dalam membeli sebuah saham didasari atas banyak 

pertimbangan, salah satunya analisis kinerja perusahaan. Maka dari itu, harga 

saham tidak dapat lepas dengan dampak dari hasil analisis kinerja keuangan 

perusahaan. 

 

2.8.2 Penilaian Harga Saham 

 Harga saham yang tinggi belum tentu menunjukkan bahwa saham itu baik 

juga sebaliknya dimana harga yang rendah belum tentu menunjukkan bahwa saham 

itu tidak baik untuk dibeli. menurut Darmadji dan Fakhrudi (2012:102): 
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 “Harga saham merupakan harga yang tejadi di bursa pada waktu 

tertentu. Harga saham bisa berubah naik atau pun turun dalam 

hitungan waktu yang begitu cepat. Ia dapat berubah dalam hitungan 

menit bahkan dapat berubah dalam hitungan detik. Hal tersebut 

dimungkinkan karena tergantung dengan permintaan dan penawaran 

antara pembeli saham dengan penjual saham.” 

 

Lalu menurut Darmadji dan Fakhrudi (2012:102), selembar saham mempunyai 

nilai atau harga dan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1.    Harga Nominal 

Harga nominal merupakan nilai yang tertera pada lembaran surat saham 

yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Harga 

nominal sebagian besar merupakan harga dugaan yang rendah, yang secara 

arbitrer dikenakan atas saham perusahaan. Harga ini berguna untuk 

menentukan harga “saham biasa yang dikeluarkan”. Besarnya harga 

nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya 

ditetapkan berdasarkan nilai nominal. 

2.   Harga Perdana 

Harga ini merupakan harga yang dicatat pada bursa efek. Harga saham pada 

pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (underwriter) dan 

emiten. Dengan demikian, akan diketahui berapa harga saham emiten itu 

akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana. 

3.   Harga Pasar 

Harga ini merupakan harga yang ditetapkan di bursa efek bagi saham 

perusahaan publik atau estimasi harga untuk perusahaan yang tidak 

memiliki saham.  Dalam bursa saham, angka ini berubah setiap hari sebagai 
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respon terhadap hasil aktual atau yang diantisipasi dan sentimen pasar 

secara keseluruhan atau sektoral sebagaimana tercermin dalam indeks bursa 

saham. Hal itu juga menunjukkan bahwa tujuan utama manajemen adalah 

menjamin harga sebaik mungkin dalam kondisi apapun. 

 

2.8.3 Analisis Harga Saham 

 Secara umum ada dua analisis yang sering digunakan dalam melakukan 

analisis harga saham, yaitu analisis teknikal (technical analysis) dan analisis 

fundamental (fundamental analysis) sebagai berikut: 

1.  Analisis Teknikal 

Analisis teknikal merupakan analisis yang memperhatikan perubahan 

harga saham dari waktu ke waktu. Analisis ini akan menentukan nilai saham 

dengan menggunakan data pasar dari saham, seperti harga dan volume 

transaksi saham. Harga suatu saham akan ditentukan oleh penawaran (supply) 

dan permintaan (demand) terhadap saham tersebut. Menurut Widoatmodjo 

(2005:77),  

“Analisis teknikal merupakan salah satu metode penilaian saham 

dengan mengamati pembentukan harga saham dengan berbagai 

varian yang mungkin terjadi dibandingkan dengan perilaku harga 

sebelumnya”.  

Analisis teknikal mengasumsikan bahwa harga saham mencerminkan 

informasi yang ditujukan oleh perubahan harga di waktu lalu sehingga 

perubahan harga saham mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan 

berulang 
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2. Analisis Fundamental  

Analisis fundamental merupakan alat analisis yang sangat 

berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. Widoatmodjo 

(2007:263) menyatakan bahwa  

“Analisis fundamental sebenarnya merupakan metode analisis 

saham dengan melakukan penilaian atas laporan keuangan.” 

Sedangkan menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:189),  

“Analisis fundamental merupakan salah satu cara melakukan 

penilaian saham dengan mempelajari atau mengamati berbagai 

indikator terkait kondisi makro ekonomi dan kondisi industri 

suatu perusahaan”.  

Dengan demikian analisis fundamental merupakan analisis yang 

berbasis pada data riil untuk mengevaluasi atau memproyeksikan nilai suatu 

saham. Dimana analisis fundamental mencoba memperhitungkan harga 

saham di masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang 

dan menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh 

taksiran harga saham. 

Sehingga dilihat dari jenis analisis harga saham, penelitian ini menggunakan 

penelitian dengan pendekatan analisis fundamental. 
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2.8.4 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

 Harga saham yang sudah dijualbelikan di pasar sekunder akan berfluktuasi 

berdasarkan beberapa faktor.  Adapun menurut Arifin (2001:115-116) pergerakan 

saham dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Kondisi fundamental emiten 

Faktor fundamental merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi 

perusahaan yaitu kondisi manajemen organisasi sumber daya manusia, 

kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam kinerja keuangan 

perusahaan. Nilai fundamental merupakan nilai intrinsik dari suatu saham 

yang dianalisis dengan menggunakan analisis yang menggunakan data-data 

finansial yaitu data-data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan, 

contohnya laba, dividend yang dibagi, penjualan dan sebaginya (Jogiyanto, 

2000: 70) 

2.  Hukum permintaan dan penawaran 

 Faktor hukum permintaan dan penawaran digunakan investor untuk 

mengetahui kondisi fundamental perusahaan dalam melakukan transaksi 

jual beli. Transaksi inilah yang akan mempengaruhi fluktuasi harga saham. 

Perlu diwaspadai juga bahwa kenaikan harga saham karena permintaan yang 

banyak atau penawaran yang sedikit tidak akan berlangsung terus sebab 

pada suatu titik harga akan terlalu mahal. 

3.  Tingkat suku bunga 

 Investor harus memperhatikan faktor suku bunga untuk mengetahui harapan 

hasil dari setiap investasi yang dilakukannya. Dengan adanya perubahan 
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suku bunga, tingkat pengembalian hasil berbagai sarana invertasi akan 

mengalami perubahan, ada yang cenderung naik dan ada pula yang 

cenderung turun. 

Bunga yang tinggi ini tentunya akan berdampak pada alokasi dana investasi 

para investor. Investor produk bank seperti deposito atau tabungan jelas 

lebih kecil resikonya jika dibanding dengan investasi dalam bentuk saham. 

Karena investor akan menjual saham dan dananya akan ditempatkan di 

bank. Penjualan saham secara serentak ini akan berdampak pada penurunan 

harga saham secara signifikan. 

4. Valuta asing 

Dolar amerika merupakan mata uang kuat yang mempengaruhi nilai dari 

mata uang negara-negara lain. Sebagai contoh ketika suku bunga dolar 

Amerika naik, investor asing mengharapakn hal yang sama. Mereka akan 

berbondong-bondong menjual sahamnya untuk ditempatkan di bank dalam 

bentuk dolar, otomatis harga saham akan turun. 

5. Dana asing di Bursa 

 Mengamati jumlah dana investasi asing merupakan hal yang penting, karena 

dengan semakin besarnya dana yang ditanamkan, hal ini menandakan 

bahwa kondisi investasi di Indonesia telah kondusif yang berarti 

pertumbuhan ekonomi tidak lagi negatif, yang tentu saja akan merangsang 

kemampuan emiten untuk mencetak laba. Sebaliknya, jika investasi asing 

berkurang, ada perkiraan bahwa mereka sedang ragu atas negeri ini, baik 

atas keadaan sosial politik maupun keamananya. Jadi besar kecilnya 
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investasi dana asing di bursa akan berpengaruh pada kenaikan atau 

penurunan harga saham. 

6.  Indeks harga saham 

 Kenaikan indeks harga saham gabungan sepanjang waktu tertentu, tentunya 

menandakan kondisi investasi dan perekonomian negara dalam keadaan 

baik. Sebaliknya jika turun berarti iklim investasi sedang buruk. Kondisi 

demikian akan mempengaruhi naik turunnya harga saham di pasar bursa. 

7. News dan Rumors 

 Berita yang beredar di masyarakat yang menyangkut berbagai hal baik itu 

masalah ekonomi, sosial, politik, keamanan, hingga berita seputar reshuffle 

kabinet. Dengan adanya berita tersebut, para investor bisa memprediksi 

seberapa kondusif keadaan negeri ini sehingga kegiatan investasi bisa 

dilaksanakan. Ini akan berdampak pada pergerakan harga saham di bursa. 

Begitu banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, dalam 

penelitian ini akan difokuskan pada faktor fundamental emiten sebagai 

pertimbangan utama dalam menanamkan saham. 

 

2.9 Perbedaan EPS, EVA dan MVA 

 Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa alat ukur kinerja 

perusahaan baik itu EPS, EVA dan MVA mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Perbedaan antara EPS dan MVA dalam hal memaksimumkan nilai 

perusahaan maupun pemegang saham. Konsep MVA merupakan ukuran kinerja 

keuangan eksternal dimana kemakmuran pemegang saham dimaksimumkan 
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dengan memaksimumkan kenaikan nilai pasar yang memperhatikan faktor modal. 

Sedangkan memaksimumkan nilai perusahaan dengan menggunakan EPS mungkin 

hanya memusatkan EPS pada saat ini dan tidak memperhatikan faktor resiko. 

(Syahlina, 2013). EVA sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai penilai kinerja 

usaha  dimana  fokus  penilaian  kinerja  adalah  pada  penciptaan nilai (value 

creation). 

 

2.10 Pengaruh EPS, EVA, dan MVA terhadap Harga Saham 

2.10.1 Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham 

Widoatmodjo (1996: 96) mengatakan bahwa di dalam perdagangan saham  

Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share/EPS) sangat berpengaruh pada harga  

saham. Semakin tinggi EPS semakin mahal suatu saham. Begitupun sebaliknya, 

karena EPS mempunyai hubungan positif dengan harga saham.  

 Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasongko dan 

Wulandari (2006) dalam jurnalnya yang berkesimpulan bahwa EPS mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga saham. Begitu pula dengan 

penelitian Priatinah dan Kusuma (2012) dalam jurnalnya yang berkesimpulan EPS 

juga berpengaruh positif dan signifikan. Sehingga EPS dapat diteliti sebagai salah 

satu alat ukur kinerja perusahaan dengan pendekatan harga saham. 

 

2.10.2 Pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap Harga Saham 

EVA merupakan salah satu alat pengukur keberhasilan manajemen dalam 

meningkatkan  nilai  tambah  bagi  perusahaan.  Perusahaan  yang  memiliki EVA 
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tinggi cenderung dapat lebih menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan 

tersebut karena semakin tinggi EVA maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. 

Semakin tinggi nilai perusahaan maka investor yang berinvestasi melalui saham 

pada perusahaan juga akan bertambah, sehingga akan meningkatkan harga saham. 

EVA yang positif mencerminkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi daripada 

tingkat biaya modal, yang berarti perusahaan tersebut menghasilkan nilai tambah 

atau memperoleh laba. Hal tersebut menarik investor untuk membeli saham 

perusahaan tersebut dengan harapan sebagian laba yang dihasilkan perusahaan 

dapat dibagikan sebagai dividen. Dengan meningkatnya permintaan saham 

perusahaan tersebut, maka akan terjadi juga peningkatan harga saham perusahaan 

tersebut sesuai dengan hukum permintaan, begitupun sebaliknya. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara EVA terhadap harga saham. 

Hal ini senada dengan  hasil penelitian yang dilakukan Pamungkas (2005) 

dalam jurnalnya  yang berkesimpulan bahwa EVA berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham. Namun bertentangan dengan hasil peneilitan yang 

dilakukan oleh Herry Mardiyanto (2013) dalam jurnalnya yang berkesimpulan 

bahwa EVA tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sehingga EVA 

dapat diteliti sebagai salah satu alat ukur kinerja perusahaan dengan pendekatan 

harga saham untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tersebut secara lebih lanjut. 

 

2.10.3 Pengaruh Market Value Added (MVA) terhadap Harga Saham 

 MVA adalah suatu pengukur  kinerja  yang  tepat  untuk  menilai  sukses  

tidaknya perusahaan dalam menciptakan kekayaan bagi pemiliknya. MVA 
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merupakan selisih antara nilai pasar saham dengan modal sendiri yang disetor oleh 

pemegang saham. MVA positif menunjukkan bahwa saham perusahaan tersebut 

dinilai oleh investor lebih besar dari pada nilai buku per lembarnya sehingga harga 

saham akan semakin tinggi (Brigham, 2006:68). 

Hal ini senada dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardiyanto 

(2013) dalam jurnalnya yang berkesimpulan bahwa MVA berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham. Namun bertentangan dengan hasil peneilitan yang 

dilakukan oleh Mustikowati (2011) dalam jurnalnya yang berkesimpulan bahwa 

MVA tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sehingga MVA dapat 

diteliti sebagai salah satu alat ukur kinerja perusahaan dengan pendekatan harga 

saham untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tersebut secara lebih lanjut.




