
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pasar modal di indonesia terus berkembang, seiring dengan perkembangan 

pasar yang terus berkembang di era globalisasi ini. Terutama pada tahun terakhir 

ini terdapat peningkatan investor yang berminat terhadap pasar modal. Pasar 

modal merupakan salah satu alternatif investasi bagi para investor. Melalui pasar 

modal, investor dapat melakukan investasi di beberapa perusahaan melalui 

pembelian efek-efek baru yang ditawarkan atau yang diperdagangkan (di jual) di 

pasar moda Salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak atau dominan di 

perjual-belikan adalah saham. Saham merupakan tanda kepemilikan kekayaan 

dalam suatu perusahaan, selembar saham mempunyai nilai atau harga. Seperti 

halnya harga-harga barang pada pasar tradisional yang dapat mengalami fluktuasi, 

harga-harga saham yang diperdagangkan di pasar modal pun juga mengalami 

fluktuasi.  

Investor harus benar-benar menyadari bahwa di samping akan memperoleh 

keuntungan, tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami kerugian. 

Keuntungan atau kerugian tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan investor 

dalam menganalisis keadaan harga saham. Banyak cara yang dilakukan investor 

dalam menganalisis nilai perusahaan, misalnya dengan menggunakan analisis 

fundamental untuk menilai kinerja perusahaan. Namun analisis fundamental 

memiliki kelemahan sehingga diperlukan metode baru untuk menilai kinerja 

perusahaan. Metode baru tersebut adalah EVA (Economic Value Added), REVA   

(Refined Economic Value Added), serta MVA (Market Value Added). EVA, 

REVA serta MVA merupakan indikator dengan adanya penciptaan nilai dari suatu 

investasi. EVA dan MVA dianggap paling memiliki korelasi dengan perubahan 

dan penciptaan nilai saham di perusahaan. Sedangkan REVA itu sendiri 

merupakan turunan dari EVA yang pernah mendapat kritik dari Bacidore (1997) 

yang dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengukuran kinerja yang 

berkaitan erat dengan penciptaan shareholder value adalah menggunakan REVA. 



Dalam artikel Kartini dan Hermawan (2008), EVA dijabarkan sebagai nilai 

tambah ekonomis yang diciptakan perusahaan dari kegiatan atau strateginya 

selama periode tertentu. Prinsip EVA memberikan sistem pengukuran yang baik 

untuk menilai suatu kinerja dan prestasi keuangan manajemen perusahaan karena 

EVA berhubungan langsung dengan nilai pasar sebuah perusahaan. Metode 

pengukuran kinerja yang ke-2 adalah REVA, seperti yang kita ketahui bahwa 

REVA menurut bacidore et.al pada tahun 1997  menyempurnakan konsep EVA 

sehingga menghasilkan konsep REVA, ia menyatakan bahwa “REVA is a more 

appropriate performance measure than EVA when considering the shareholders” 

view of the firm”. REVA memang diadopsi dari EVA dan dalam perhitungan 

EVA, tetapi dibedakan dalam memperlakukan modal. Metode MVA (market 

value added) merupakan perbedaan antara nilai pasar saham perusahaan dengan 

jumlah ekuitas modal investor yang telah diberikan.  

Adapun sektor perusahaan yang tercantum (listing) di BEI sangat beragam, 

namun disini penulis tertarik mengambil salah satu sektor yang listing di BEI 

yaitu sektor pertambangan karena pada sektor ini banyak investor yang tertarik 

untuk menginvestasikan dana mereka. Karena kegiatan bisnis industri 

pertambangan di Indonesia ini sudah mengalami pertumbuhan yang pesat, makin 

canggihnya teknologi di bidang pertambangan maka sumber daya alam emas, 

perak, tembaga menjadi industri pertambangan yang banyak dieksplorasi.  

Namun pada tahun 2012 ini industri pertambangan banyak mengalami 

penurunan yang bisa kita lihat dari penurunan harga saham yang terjadi pada 

indeks bursa indonesia. Hal ini disebabkan oleh pertambangan mineral dan 

batubara (minerba) Indonesia kini mendapatkan „kejutan‟ baru. Kejutan itu 

ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 

2012. PP yang merupakan hasil dari revisi PP No.23/2010 tentang pelaksanaan 

kegiatan usaha tambang  tersebut mewajibkan perusahaan tambang asing untuk 

mendivestasikan minimal 51% sahamnya setelah 10 tahun berproduksi kepada 

pihak nasional. Banyak perusahaan tambang khawatir dengan regulasi baru ini. 

Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Bob Kamandanu, 



mengatakan, PP ini tidak adil bagi investor asing. Menurutnya, regulasi  ini bisa 

mempengaruhi investasi pertambangan di Indonesia (Kontan,7/3/2012). 

Kemudian masalah berlakukannya bea keluar sebesar 20 persen. Penetapan 

bea keluar 20% turut memicu melorotnya ekspor mineral bulan Juni lalu. 

Akhirnya pada tanggal 25 november lalu Pergerakan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) selama sepekan terakhir tak banyak mengalami perubahan dari 

posisi akhir pekan lalu. Pada periode 19-23 November 2012, indeks tercatat turun 

tipis 0,06% menjadi 4.348,808. Secara sektoral, sektor pertambangan mencatat 

penurunan terbesar. Sektor pertambangan turun 2,01%. 

Berdasarkan uraian diatas  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan  judul: “Pengaruh EVA (Economic Value Added), REVA (Refined 

Economic Value Added), dan MVA (Market Value Added) Terhadap Harga 

Saham Industri Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2007-2011.” 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat 

diidentifikasikan adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana perkembangan Economic Value Added (EVA), Refined 

Economic Value Added (REVA), Market Value Added (MVA) dan Harga 

Saham Industri Pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagaimana  Economic Value Added (EVA), Refined Economic Value 

Added (REVA), Market Value Added (MVA) berpengaruh secara Parsial 

terhadap harga saham industri pertambangan yang ada di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

3. Bagaimana  Economic Value Added (EVA), Refined Economic Value 

Added (REVA), Market Value Added (MVA) berpengaruh secara Bersama-

sama terhadap harga saham industri pertambangan yang ada di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

 

 

 



1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud penulis melakukan penelitian tentang judul yang 

disampaikan yaitu untuk mengumpulkan data serta informasi mengenai pengaruh 

dari penilaian kinerja keuangan melalui alat ukur Economic Value Added (EVA), 

Refined Economic Value Added (REVA), Market Value Added (MVA) terhadap 

harga saham perusahaan. Disamping itu, penelitian ini dimaksudkan untuk 

memenuhi salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Ekonomi pada 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Sedangkan  tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perkembangan pengaruh Economic Value Added 

(EVA), Refined Economic Value Added (REVA), Market Value Added 

(MVA) dan Harga Saham pada industri pertambangan indonesia periode 

2007-2011. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Economic Value Added (EVA), Refined 

Economic Value Added (REVA), Market Value Added (MVA), terhadap 

harga saham pada industri pertambangan indonesia periode 2007-2011 secara 

Parsial  

3. Untuk mengetahui pengaruh Economic Value Added (EVA), Refined 

Economic Value Added (REVA), Market Value Added (MVA), terhadap 

harga saham pada industri pertambangan indonesia periode 2007-2011 secara 

Bersama-sama. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini mengungkapkan pengaruh Economic Value Added (EVA), 

Refined Economic Value Added (REVA), dan Market Value Added (MVA) 

terhadap Harga Saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan untuk: 

 

1.4.1 Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam aspek 

teoritis (keilmuan) terhadap ilmu manajemen keuangan terutama yang berkaitan 



dengan pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham dengan menggunakan 

pendekatan Economic Value Added (EVA), Refined Economic Value Added 

(REVA), dan Market Value Added (MVA). Sehingga penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan bagi para akademisi dalam mengembangkan teori 

keuangan. 

 

1.4.2 Kontribusi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

perusahaan dan pertimbangan dalam membuat keputusan keuangan di masa yang 

akan datang khususnya yang mempengaruhi nilai perusahaan. Serta dengan 

adanya penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai acuan untuk dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan dengan baik dimasa mendatang. 

 

1.5 Definisi Variabel Penelitian 

Definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.5.1 Harga Saham 

Jogiyanto (2008) mendefinisikan harga saham adalah harga yang terjadi di 

pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar, permintaan dan 

penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal 

 

1.5.2 Economic Value Added (EVA) 

EVA merupakan keuntungan ekonomis yang diciptakan oleh perusahaan 

dari kinerja atau strateginya selama periode tertentu dan merupakan indikator 

tentang adanya pertambahan nilai dari suatu investasi. Dalam menghitung EVA 

suatu perusahaan diperlukan tiga indikator utama yaitu pendapatan operasional 

bersih setelah pajak (NOPAT), biaya modal yang diinvestasikan (invested capital) 

dan biaya rata-rata tertimbang (WACC/c*). 

 

 

 



1.5.3 Refined Economic Value Added (REVA) 

Refined Economic value Added merupakan upaya perbaikan EVA yang 

dianggap tidak memperhitungkan opportunity cost. EVA telah menunjukkan 

economic book value dari perusahaan, namun tetap tidak memperhitungkan nilai 

total dari perusahaan karena tidak memasukkan nilai dari future opportunities. 

Jadi untuk menghasilkan nilai bagi para investornya, operating profit pada akhir 

periode harus melebihi jumlah dana yang diinvestasikan berdasarkan market value 

dari asset tersebut. 

 

1.5.4 Market Value Added (MVA) 

Market Value Added mengukur selisih antara nilai pasar dari peusahaan 

(hutang dan Modal) dan sejumlah modal yang diinvestasikan. Secara sekilas, 

MVA sama dengan nilai Present Value dari EVA yang diharapkan dimasa yang 

akan datang. Menghitung MVA, pertama menjumlahkan semua modal yang 

ditanamkan dalam perusahaan, Kemudian dianalisis bagaimana pasar 

mengevaluasi perusahaan dengan cara memeriksa nilai pasar yang beredar dan 

menambahkan hutang-hutang perusahaan. 

 

1.6 Outline Skripsi  

Outline skripsi ini dimaksudkan untuk memudahkan penyampaian informasi 

berdasarkan urutan dan aturan logis penelitian. Pembahasan skripsi ini disusun 

dalam 5 bab yang secara keseluruhan membahas pengaruh rasio keuangan 

terhadap harga saham perusahaan. Pertama yang dilakukan adalah menentukkan 

judul skripsi yang menggambarkan secara singkat tentang masalah yang diteliti.  

Skripsi ini diawali Bab I yang berisi pendahuluan. Pada pendahuluan ada 

beberapa hal yang disampaikan yaitu latar belakang penelitian, identifikasi 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi variabel penelitian. 

Dilanjutkan pada Bab II yaitu tinjauan pustaka yang menyampaikan teori-teori 

maupun hal lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka Bab 

II pada penelitian ini memuat hal-hal sebagai berikut: definisi harga saham, 



definisi laporan keuangan, definisi Analisis rasio keuangan, kajian penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

Selanjutnya diikuti oleh Bab III berisi uraian mengenai metodelogi penelitian. 

Dimulai dari objek penelitian, populasi dan sampel, metode penelitian dan teknik 

pengumpulan data, desain dan prosedur penelitian, operasionalisasi variabel, 

metode analisis dan pengujian hipotesis. 

Pada Bab IV hasil penelitian dan pembahasan di dalamnya memuat 

pendeskripsian yang dilakukan menyangkut data hasil penelitian, baik data 

mengenai perkembangan variabel setiap tahunnya, maupun mengenai hasil 

pengukuran variabel-variabel yang diteliti, pengujian hipotesis dan analisis hasil 

penelitian, serta interpretasi data. 

Kemudian pada akhir penulisan skripsi ini adalah Bab V yaitu kesimpulan 

dan saran yang merupakan bab terakhir, dimana pada bagian ini diambil 

kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang 

dapat bermanfaat bagi objek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


