
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pengertian Saham 

Saham (stock) secara umum merupakan “surat berharga yang dapat dibeli 

atau dijual oleh perorangan atau lembaga di pasar tempat surat tersebut 

diperjualbelikan”. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan 

modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki 

klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Mishkin and Eakins (2009) mendefinisikan saham sebagai berikut: A security 

that is claim on the earnings and assets of a corporation. Artinya saham 

merupakan sekuritas yang menyatakan tentang pendapat dan aktiva dari sebuah 

perusahaan. 

Menurut Husnan (2005) menyatakan bahwa sekuritas atau saham merupakan 

secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas 

tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang 

menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan 

pemodal tersebut menjalankan haknya. 

Sedangkan Gitman (2000) mendefinisikan bahwa: Saham adalah bentuk 

paling murni dan sederhana dari kepemilikan perusahaan. Jadi saham merupakan 

surat berharga yang diperdagangkan dipasar modal yang dikeluarkan oleh sebuah 

perusahaan, dimana saham tersebut menyatakan bahwa pemilik saham tersebut 

adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan. 

 

2.1.1 Jenis-Jenis Saham 

Ada beberapa sudut padang untuk membedakan saham menurut Darmadji 

dan Fakhruddin (2001) : 

1.Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klim 

a.Saham Biasa (common stock) 



 Mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki 

perusahaan 

 Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika 

perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh 

pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. 

b.Saham Preferen (preferred stock) 

 Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham 

biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga 

obligasi), tetapi juga bisa tidak mandatangkan hasil, seperti yang 

dikehendaki investor. 

 Serupa saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan 

diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran 

saham tersebut dan membayar dividen. 

2.Ditinjau dari cara peralihannya 

a.Saham Atas Unjuk (bearer stock) 

 Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah 

dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. 

 Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah 

diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS. 

b.Saham Atas Nama (registered stocks) 

Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di 

mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. 

3.Ditinjau dari kinerja perdagangan 

a.Blue Chip Stocks 

Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai 

leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten 

dalam membayar dividen. 

b.Income Stocks 

 Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar 

dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun 

sebelumnya. 



 Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang 

lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. 

 Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi 

c.Growth Stocks 

1.(Well-Known) 

Saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan 

yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi 

tinggi. 

2.(Lesser-Known) 

Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri, namun 

memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah 

kurang populer di kalangan emiten. 

 Speculative Stock 

Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh 

penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan 

penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti. 

 Counter Cyclical Stocks 

Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun 

situasi bisnis secara umum. 

 

2.1.2  Nilai Saham 

Nilai saham ditentukan oleh perkembangan penerbitnya. Jika perusahaan 

penerbit mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, perusahaan tersebut dapat 

menyisihkan sebagian keuntungan sabagai dividen dalam jumlah yang tinggi pula. 

Dengan adanya pemberian dividen yang tinggi dapat menarik investor untuk 

membeli saham perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan permintaan akan 

saham tersebut meningkat dan pada akhirnya nilai perusahaan tersebut mengalami 

peningkatan. 

 

 

 



Nilai dari suatu saham dapat memiliki empat konsep, yaitu : 

1. Nilai Nominal 

Merupakan nilai per lembar saham yang berkaitan dengan akuntansi dan 

hukum. Nilai ini diperlihatkan pada neraca perusahaan dan merupakan 

modal disetor penuh dibagi dengan jumlah saham yang sudah diedarkan. 

2. Nilai Buku 

 Nilai buku per lembar saham menunjukkan nilai aktiva bersih per lembar 

 saham yang merupakan nilai ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham. 

3. Nilai Pasar 

Nilai suatu saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang 

 terbentuk di bursa saham. 

4. Nilai intrinsik 

 Merupakan harga wajar saham yang mencerminkan harga saham yang 

 sebenarnya. Nilai intrinsik ini merupakan nilai sekarang dari semua arus kas 

 di masa mendatang (yang berasal dari capital again dan dividen). 

 

2.1.3 Harga Saham 

Harga saham adalah harga yang terbentuk dari adanya transaksi yang terjadi 

pada pasar modal yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang 

bersangkutan. 

Menurut Jogiyanto (2008) 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. Menurut Husnan dan 

Pudjiastuti (2004) harga saham merupakan nilai sekarang (present value) dari 

penghasilan-penghasilan yang akan diterima oleh pemodal dimasa yang akan 

datang. Dapat disimpulkan harga saham adalah harga selembar saham yang terjadi 

pada saat tertentu yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar modal. 

 

 

 



Menurut Widoatmojo (2005) harga saham dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: 

a) Harga Nominal 

Harga nominal adalah harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang 

ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. 

b) Harga Perdana 

Harga perdana adalah harga yang didapatkan pada waktu harga saham tersebut 

dicatat di bursa efek. 

c) Harga pasar 

Harga pasar adalah harga jual dari investoryang satu dengan investor yang lain. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham menurut Bunarto (2006), 

yaitu (1) faktor fundamental, memberikan informasi tentang kinerja perusahaan 

dan faktor yang dapat mempengaruhinya, meliputi kemampuan manajemen dalam 

mengelola kegiatan operasional perusahaan, prospek bisnis perusahaan di masa 

dating, prospek pemasaran dari bisnis yang dilakukan, perkembangan teknologi 

yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, dan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. (2) faktor teknis, menggambarkan pasaran suatu 

efek baik secara individu maupun secara kelompok dalam menilai harga saham, 

seperti perkembangan kurs, keadaan pasar modal, volume dan frekuensi transaksi 

suku bunga, serta kekuatan pasar modal dalam mempengaruhi harga saham 

perusahaan. 

 

2.2 Pengertian Laporan Keuangan 

Setiap perusahaan mempunyai suatu laporan keuangan yang digunakan untuk 

mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya 

merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengetahui data keuangan sebuah perusahaan serta aktivitas dari suatu 

perusahaan. 

Pengertian laporan keuangan menurut Kasmir (2010) adalah sebagai berikut : 

Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau 

dalam suatu periode tertentu. 



Menurut Sundjaja dan Barlian (2007) mengemukakan bahwa : Laporan 

keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi 

yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan/aktivitas perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data/aktivitas tersebut. 

Sedangkan menurut Munawir (2004), menyatakan bahwa: Laporan keuangan 

adalah dua faktor yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu 

perusahaan. Kedua daftar itu adalah neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar 

pendapatan atau daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi 

kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar 

surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan (laba ditahan). 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan 

bertujuan untuk memberikan berbagai informasi mengenai aktivitas perusahaan, 

keadaan keuangan perusahaan, dan posisi sumber daya yg dimiliki perusahaan 

pada suatu periode tertentu, yang dapat bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 

 

2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi baik bagi 

penulis maupun penguna laporan keuangan. Bagi penulis laporan keuangan sangat 

penting karena digunakan sebagai salah satu bahan dalam proses analisisnya 

sedangkan bagi para pengguna laporan keuangan digunakan untuk membuat 

keputusan yang bersifat keuangan. 

Tujuan laporan keuangan diungkapkan dalam“penyajian laporan keuangan”, 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia yang dikutif oleh (Harianto, 2001) sebagai berikut: Tujuan 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. 

Agar pembuat keputusan tidak menderita kerugian atau paling tidak, mampu 

menghindarkan kerugian yang lebih besar, semua keputusan harus didasarkan 



pada informasi yang lengkap, nyata, valid, dan penting. Informasi yang 

mempunyai karakteristik seperti itu salah satunya adalah laporan keuangan. 

2.3 Analisis laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Analisis laporan keuangan  

Analisis Laporan Keuangan merupakan suatu kegiatan dalam menganalisis 

laporan keuangan perusahaan. Kata analisa adalah memecahkan atau menguraikan 

sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah 

Neraca, Laba/Rugi, dan Arus Kas (Dana). Kalau dua pengertian ini digabungkan 

maka analisa laporan keuangan adalah: Menguraikan pos-pos laporan keuangan 

menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat 

signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara 

data kuantitatif maupun data nonkuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui 

kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan 

keputusan yang tepat (Harahap,2004). 

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein yang dikutif oleh Harahap 

(2004) adalah sebagai berikut: 

1. Screening 

Analisa dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi 

perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan. 

2. Understanding 

Memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil usahanya 

3. Forcasting  

Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di 

masa yang akan datang. 

4. Diagnosis  

Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah 

yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau masalah lain 

dalam perusahaan. 



5. Evaluation  

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan. 

 

2.3.3 objek Analisis Laporan Keuangan 

Objek analisis menurut Harahap (2004) laporan keuangan meliputi: 

 Analisis Neraca 

 Analisis Laba Rugi 

 Analisis Arus Kas 

 

2.4 Economic Value Added (EVA) 

2.4.1 Konsep Economic Value Added (EVA) 

Konsep Economi Value Added (EVA) pertama kali dperkenalkan oleh Joel 

M. Stern dan G. Benner Stewart III pemilik perusahaan konsultan Stern Stewart 

Management Service. Beliau menyatakan bahwa EVA merupakan adalah ukuran 

dari keuntungan ekonomi. Hal ini dihitung sebagai perbedaan antara Laba 

Operasional Bersih Setelah Pajak dan biaya peluang dari modal yang 

diinvestasikan. Biaya peluang ditentukan oleh biaya rata-rata tertimbang atas 

Utang dan Modal ("WACC") dan sejumlah modal yang digunakan. 

Sebuah cara yang sama untuk menghitung EVA® adalah dengan 

mengkalikan modal dengan selisih antara pengembalian Modal dan WACC. Jika 

salah satu tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan EVA pada dasar yang 

berkelanjutan, catatan dari rumus ini adalah tujuan tersebut dapat dicapai dalam 

empat cara yang berbeda. Pertama, perusahaan dapat mengembangkan bisnis 

dengan berinvestasi adalah dimana pengembalian melebihi WACC. Kedua, 

perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasi pada Modal yang ada, sehingga 

meningkatkan laba atas modal. Ketiga, perusahaan dapat memanen modal dari 

investasi jangka panjangnya, dimana pengembalian lebih kecil dari pada WACC 

dan hampir tidak memiliki harapan untuk perbaikan. Dana yang diperoleh 

digunakan untuk para pemegang saham atau digunakan untuk investasi yang lebih 

bernilai di tempat yang lain. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan rasio 



utang dan modalnya ketika WACC lebih rendah dan tidak mengancam 

fleksibilitas atau kelangsungan hidup. (http://www.sternstewart.com) 

Menurut majalah Economics (2 Agustus 1997) dalam Widjaja, Amin (2001) 

lebih dari 300 perusahaan didunia telah mengadopsi sistem berbasis Economic 

Value Added (EVA) untuk penilaian kinerja keuangannya. EVA adalah suatu 

sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu 

perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika 

perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi (operating cost) dan biaya 

modal (cost of capital). 

 

2.4.2 Definisi Economic Value Added (EVA) 

Badriah dan Sugiarto (2011) mendefinisikan bahwa EVA merupakan: EVA 

(Economic Value Added) adalah salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan. 

EVA merupakan indikator tentang adanya petambahan nilaidari suatu investasi. 

Menurut Brigham & Houston (2007) definisi EVA sebagai berikut: 

Economic Value Added (EVA) sometimes called “economic profit”, EVA is an 

estimate of a business’s true economic profit for a given year, and it differs 

sharply from accounting net income primarily in that accounting income has no 

deduction for the cost of equity whereas this cost is deducted when calculating 

EVA. 

Sedangkan menurut Gitman (2006) menyatakan definisi EVA sebagai 

berikut: EVA is a popular measure used by firms to determine whether an 

investment contributes positively to the owners wealth. Artinya, bahwa EVA 

adalah metode penilaian yang popular digunakan oleh perusahaan dalam 

menentukan apakah investasi yang dilakukan memberikan kontribusi yang positif 

terhadap pemilik perusahaan. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan 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. 

 



2.4.3 Perhitungan Economic Value Added (EVA) 

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*). 

Pendapatan operasi bersih setelah pajak menggambarkan hasil penciptaan nilai 

(value) pada perusahaan, sedangkan biaya modal diartikan sebagai pengorbanan 

yang dikeluarkan untuk penciptaan nilai (value) tersebut. Stewart merumuskan 

EVA sebagai berikut : 

EVA = NOPAT – (Total Cost of Capital × Total Capital Invested) 

Dimana : 

NOPAT = Net Operating Profit After Taxes 

Total cost of capital = jumlah dari Cost of Debt dan Cost of Equity 

Total Capital Invested = jumlah dari Total Debt dan Total Equity 

Atau menggunakan rumus : 

EVA = NOPAT – (WACC × INVESTED CAPITAL) 

Dimana : 

NOPAT =  laba operasi setelah pajak (Net Operating  

    Profit after Tax) 

WACC = Biaya ekuitas rata-rata tertimbang (Weighted  

    Average Cost of Capital) 

INVESTED CAPITAL   = Besarnya capital yang diinvestasikan dalam    

aktivitas operasional dan non operasional    

perusahaan.     

Berdasarkan perumusan tersebut, maka untuk meningkatkan nilai Economic 

Value Added (EVA) dilakukan dengan mengambil langkah-langkah berikut : 



1. Meningkatkan return dari capital yang telah dimiliki, jika NOPAT meningkat, 

sementara WACC dan invested capital kostan, maka EVA meningkat. 

2. Pengurangan cost of capital (WACC), dengan cara mengoptimalkan 

penggunaan utang dan penggunaan modal saham (equity). 

3. Mencari dan mempertahankan pertumbuhan yang menguntungkan, jika 

investasi yang  dilakukan menghasilkan return yang lebih besar dari pada WACC. 

4 . Melepas atau merekstrukturisasi bisnis yang memusnahkan nilai. 

5. Memperpanjang periode competitive advantage, yang menghasilkan nilai 

NOPAT lebih  besar dari pada WACC. 

 

2.4.3.1 Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode Economic 

Value Added (EVA) dilandasi konsep bahwa dalam pengukuran laba diperlukan 

prinsip keadilan untuk mempertimbangkan harapan setiap penyedia dana, yang 

dinyatakan dengan ukuran Weighted Average Cost of Capital (WACC) dari 

struktur modal yang ada. Perhitungan EVA melibatkan Net Operating Profit After 

Tax (NOPAT), keuntungan bersih perusahaan setelah pajak yang menggambarkan 

hasil penciptaan nilai dalam perusahaan dan biaya modal yang dianggap sebagai 

kompensasi atas penciptaan nilai tersebut. 

Demikian pula dengan biaya bunga yang timbul akibat kebijakan 

keuangan perusahaan harus ditambahkan dalam laba perusahaan. Selain itu pajak 

yang ditangguhkan untuk dibayarkan harus ditambah juga. 

Menurut Young dan O‟byrne (2001) NOPAT adalah: laba operasi 

perusahaan setelah pajak, dan mengukur laba yang diperoleh perusahaan dari 

operasi berjalan. 

Dengan demikian, NOPAT adalah jumlah laba yang tersedia untuk 

memberikan pengembalian (return) tunai kepada semua penyumbang dana untuk 

modal perusahaan. NOPAT dapat dirumuskan sebagai berikut : 

NOPAT = EBIT(1-Tax) 

 

 



2.4.3.2 Invested Capital 

Invested capital merupakan hasil reorganisasi neraca untuk melihat 

besarnya capital yang diinvestasi dalam aktivitas operasional dan non operasional 

perusahaan. Invested Capital dapat dihitung dengan rumus : 

Invested Capital = jumlah utang dan ekuitas – utang jangka pendek 

2.4.3.3 Biaya Modal (Cost of Capital) 

A. Biaya Atas Hutang (Cost of Debt) 

Hutang atau debt adalah pinjaman yang diperoleh perusahaan dari pihak 

ketiga baik berupa barang maupun uang untuk kemudian dibayarkan pada waktu 

yang telah ditentukan sebelumnya. Perhitungan biaya cost of debt menurut Keown 

(2005) adalah biaya pinjaman atau biaya bunga setelah dikurangi pajak. 

Perumusannya sebagai berikut : 

Kd = Kb (1-Tax) 

Dimana : 

Kd = Cost of Debt 

Kb = Biaya bunga (interest expense) 

Tax = Pajak 

Dan nilai untuk biaya bunga (Kb) sendiri dapat diperoeh dengan rumus : 

Kb = 
               

                    
       

B. Biaya atas modal sendiri (cost of equity) 

Ekuitas bagi perusahaan seperti yang dicatat dalam neraca terdiri dari 2 

sumber, yaitu modal dari pemegang saham (stakeholder equity) dan laba ditahan 

(retained earning). Dan cost of equity itu sendiri merupakan tingkat pengembalian 

yang diperlukan pemegang saham atas saham biasa perusahaan. 

Nilai cost of equity didapat dengan rumus : 

Ke = 
 

   
       

Dimana : Ke = Cost of equity 

 PER = Price Earning Ratio  

 



Sedangkan nilai PER harus dihitung dengan rumus : 

PER : 
                      

   
 

2.4.3.4 Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

Weighted Averaga Cost of Capital (WACC) adalaha metode biaya rata-

rata tertimbang dari struktur permodalan perusahaan. Dari laporan neraca dapat 

diketahui financial laverage yaitu sumber dana permodalan perusahaan yang 

diperoleh dari dua macam sumber yaitu dari hutang (debt) dan dari modal sendiri 

(equity). Nilai WACC dapat diperoleh dengan rumus : 

WACC = ( Wd   Kd ) + ( We   Ke ) 

Dimana : 

Wd = Bobot utang jangka panjang dalam struktur modal 

Kd = Biaya hutang setelah pajak 

We = Bobot ekuitas dalam struktur modal 

Ke = Biaya modal ekuitas 

 

2.4.4 Kelebihan dan Kekurangan Economic Value Added (EVA) 

EVA adalah nilai tambah ekonomis yang diciptakan perusahaan dari 

kegiatan atau aktivitas manajemen selama periode tertentu. Prisip EVA 

memberikan sistem pengukuran yang baik untuk menilai perusahaan karena EVA 

berhubungan langsung dengan nilai pasar sebuah perusahaan. Salah satu 

kelebihan EVA sebagai penilaian kinerja perusahaan adalah dapat digunakan 

sebagai penciptaan nilai ( value creation). 

Adapun kelebihan EVA menurut David & O‟byrne (2001), yaitu : 

1. EVA mengukur seluruh biaya modal. 

2. Salah satu kebaikan EVA adalah targetnya dapat dialihkan kepada divisi dan 

departemen. 

3. EVA menghubungkan dengan bonus manajemen menambah perasaan terdesak 

yang dibutuhkan manajer untuk mengimplementasikan proyek secepat mungkin 

sehingga perusahaan dapat merealisasikan nilai seperti yang dijanjikan proyek-

proyek tersebut. 



4. Keunggulan dari pendekatan ini yaitu mesin pelaporan keuangan yang 

 dibutuhkan sudah tepat pada tempatnya. 

5. EVA akan menyebabkan perusahaan lebih memperhatikan kebijakan struktur 

modal. 

Meningkatnya laba operasi tanpa adanya tambahan modal berarti 

manajemen dapat menggunakan aktiva perusahaan secara efisien untuk 

mendapatkan keuntungan yang optimal. 

Disamping kelebihan yang dimiliki, EVA juga mempunyai kelemahan-

kelemahan seperti yang dikemukakan oleh Chandra (2009) sebagai berikut: 

1. EVA dikritik untuk menjadi sebuah pengukuran kinerja jangka pendek. 

Beberapa perusahaan menyimpulkan bahwa EVA tidak cocok untuk mereka 

karena fokus mereka adalah investasi jangka panjang. Sebuah contoh yang 

ditawarkan oleh perusahaan Amerika GATX (Glasser, 1996), yang menyewakan 

peralatan transportasi dan cukup membuat investasi jangka panjang. 

2. Pengembalian yang sebenarnya atas EVA yang sebenarnya dari investasi 

jangka panjang tidak bisa diukur secara objektif karena pengembalian di masa 

yang akan datang tidak bisa diukur, mereka hanya bisa meramalkannya secara 

subjektif. 

3. EVA mungkin tidak cocok untuk mengukur kinerja-kinerja utama untuk 

perusahaan-perusahaan yang memiliki investasi yang sangat besar di saat ini dan 

berharap arus kas positif hanya di beberapa waktu di masa yang akan datang. 

4. EVA yang berkala gagal meramalkan nilai tambah pada pemegang saham, 

karena inflasi dan faktor lain. 

5. EVA menyebabkan kesalahan perhitungan. Sebuah perusahaan mengkin 

memiliki banyak aset-aset baru yang tidak disusutkan dalam neracanya dan 

mungkin menunjukan EVA yang negatif bahkan jika bisnis mungkin cukup 

menguntungkan di masa yang akan datang. 

6. Rasio keuangan tradisional secara umum digunakan untuk meramalkan 

kebangkrutan. Itu diobservasi bahwa EVA tidak memiliki nilai Incremental dalam 

meramalkan. 

 



2.5 Refined Economic Value Added (REVA) 

2.5.1 Pengertian Refined Economic Value Added (REVA)  

Refined Economic Value Added (REVA) sebagai alat pengukur kinerja 

keuangan merupakan salah satu alternative baru dalam upaya mengetahui 

performance sebuah perusahaan, khususnya di kaitkan dengan harga saham di 

bursa. Konsep REVA, sebagaimana juga EVA, mendasarkan pengukuran 

shareholder value dengan risk dan return dari modal yang diinvestasikan. 

Menurut Jeffrey M. Bacidore et al. (1997) REVA merupakan sebagai 

pengukur Kinerja tingkat tinggi, Reva adalah ukuran kinerja yang menganggap 

pendapatan operasional bersih setelah pajak, jumlah modal yang diinvestasikan, 

dan tingkat pengembalian modal. "EVA" didefinisikan sebagai laba operasi bersih 

setelah pajak - (biaya rata-rata tertimbang modal x nilai buku disesuaikan modal 

bersih pada awal periode). Reva secara konseptual berbeda karena menggunakan 

pasar-nilai dan biaya rata-rata pasar berbasis tertimbang modal. Reva dapat 

dihitung berdasarkan arus operasi total utang dan ekuitas atau hanya pada aliran 

ke ekuitas. Kemampuan ini berlaku untuk EVA hanya ketika nilai pasar dari utang 

dan ekuitas bertepatan dengan nilai masing-masing buku ekonomi. Reva 

menganggap pasar-nilai (strategi dimasukkan) dari suatu perusahaan. Strategi 

eksekutif senior dianggap dalam ukuran kinerja Reva. EVA, bagaimanapun, 

hanya mewakili aset fisik di tempat. Dengan demikian, Reva dapat digunakan 

untuk mengkompensasi manajemen senior dan EVA dapat digunakan untuk 

mengkompensasi manajer divisi dan orang-orang di bawah mereka. 

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. 

 

 



2.5.2 Perhitungan Refined Economic Value Added (REVA) 

Konsep REVA sebagaimana EVA juga mendasarkan pengukuran 

shareholders value dengan risk dan return dari modal yang diinvestasikan. 

             – (WACC× MV) 

Dimana :  

        : NOPAT pada akhir periode  

      : Market value of equity plus book value of total debt less 

non interest   current liabilities pada akhir tahunt-1  

WACC : Weighted Average Cost of Capital 

 

 2.5.3 Keunggulan Refined Economic Value Added (REVA) 

1. REVA mudah dihitung, manajemen bisa memahami bahwa nilai pasar 

(market value) lebih relevan untuk menghitung economic return daripada 

nilai buku (book value) 

2. REVA positif berarti penambahan nilai pemegang saham yang telah 

diciptakan oleh manajemen perusahaan. Arus pendapatan operasi untuk 

pembiayaan pada akhir periode sebagai persentase dari market value atas 

investasi yang telah dilakukan. 

3. REVA dapat menjadi dasar perhitungan atas total arus operasi untuk 

debt dan equity. 

2.6 Market Value Added (MVA) 

2.6.1 Konsep Market Value Added (MVA) 

Metode MVA (market value added) merupakan perbedaan antara nilai pasar 

saham perusahaan dengan jumlah ekuitas modal investor yang telah diberikan. 

Dengan sasaran dapat menguntungkan pemegang saham dan juga dapat 

membantu untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas telah di 

alokasikan secara efisien, yang akan memberikan keuntungan pada ekonomi. 

Stewart mengemukakan ukuran kinerja financial yaitu EVA dan MVA sebagai 

ukuran yang tepat untuk mengukur apakah shareholder wealth telah berhasil 

diciptakan atau belum, jika total market value dari perusahaan telah melebihi 



jumlah modal yang diinvestasikan didalamnya maka perusahaan telah berhasil 

menciptakan shareholder value dan sebaliknya, lebih jauh lagi MVA memiliki 

gambaran kinerja dimasa lampau maupun prospeknya dimasa yang akan datang. 

MVA dapat didefinisikan (Stewart, 1991): market value added is difference 

between the market value of company and the sum capital have invested in it over 

the year. 

Lebih mendalam Stewart mendefinisikan MVA sebagai berikut: market 

value is the approximation of a company’s market value of total obligation and 

capital’s capitalization in order to estimate this market value, book value from 

total obligation added to actual market value from share value. 

Nilai pasar (Market Value) adalah pendekatan dari nilai total pasar hutang 

dan kapitalisasi modal sebuah perusahaan. Untuk mengestimasi nilai pasar ini, 

nilai buku dari hutang kewajiban jangka panjang lain ditambah ke nilai tambah 

aktual dari modal saham karena informasi harga pasar tidak tersedia secara 

teratur. 

Market Value Added mengukur selisih antara nilai pasar dari perusahaan 

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

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

akan datang. Perusahaan menjual diatas harga modal memiliki nila MVA yang 

positif, sedangkan mereka yang menjual dibawah harga modal memiliki nilai 

MVA yang negatif. 

Kemudian menurut Brigham & Houston (2007) Market Value Added 

merupakan: MVA is simply the difference between the market value of a firm’s 

equity and the book value as shown on the balance sheet , with market value 

found by multiplying the stock price by the number of shares outstanding. If EVA 

is positive, then after-tax operating income exceeds the cost of the capital needed 

to produce that income, and management’s actions are adding value for 

stockholders. Positive EVA on a yearly basis will help ensure that MVA is also 

positive. Note that whereas MVA applies to the entire firm. 

Berarti bahwa MVA secara jelas selisih antara nilai pasar atas sebuah modal 

perusahaan dan nilai buku ditunjukan pada neraca, dengan nilai pasar yang 



ditemukan dengan mengkalikan nilai saham dengan sejumlah harga saham yang 

dibagikan. Jika EVA positif maka EBIT setelah pajak melebihi biaya modal dari 

modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan income tersebut, dan tindakan 

manejemen menambahkan nilai untuk pemegang saham. EVA yang positif pada 

dasar tahunan akan menolong menjamin bahwa MVA juga positif yang dimana 

MVA berlaku untuk seluruh perusahaan. 

Sedangkan menurut Tunggal (2008) menyatakan: MVA menyatakan 

seberapa besar kemakmuran yang diciptakan atau dihilangkan perusahaan. MVA 

juga menunjukkan berapa besar kekayaan atau keuntungan yang mampu 

dihasilkan perusahaan bagi pemegang saham, apabila perusahaan menjual 

sahamnya pada saat itu. 

 

2.6.2 Perhitungan Market Value Added (MVA) 

Cara menghitung MVA, pertama menjumlahkan semua modal yang 

ditanamkan dalam perusahaan, yaitu yang diinvestasikan oleh pemegang saham, 

pinjaman bank dan pinjaman dari penjualan obligasi, serta laba ditahan. 

Kemudian dianalisis bagaimana pasar mengevaluasi perusahaan dengan cara 

memeriksa nilai pasar yang beredar dan menambahkan hutang-hutang perusahaan. 

Jika nilai perusahaan lebih besar daripada modal maka perusahaan memiliki nilai 

MVA positif, artinya para manajer telah melakukan tugas utama mereka yaitu 

menciptakan kekayaan, jika MVA negatif berarti manajer memusnahkan nilai. 

Secara umum MVA dapat dihitung dengan rumus : 

MVA = Market Value of Equity – Invested Capital 

Market value of equity atau nilai pasar ekuitas adalah pendekatan dari nilai 

pasar, total hutang dan kapitalisasi modal sebuah perusahaan. Karena harga pasar 

ekuitas ini tidak tersedia secara lengkap dalam laporan keuangan perusahaan, 

maka dapat dihitung dengan : 

Market Value of Equity = harga per lembar saham × jumlah saham 

Jumlah saham yang dimaksud adalah jumlah saham yang disetor dan 

ditempatkan (outstanding share) dan harga perlembar saham adalah harga 



penutupan (closing price) dibursa. Namun untuk mendapatkan nilai MVA yang 

akurat maka masing-masing komponennya disesuaikan terlebih dahulu, berikut 

komponen-komponen yang berkaitan didalamnya. Market Value merupakan 

pendekatan fair market value akan seluruh kapitalisasi debt dan equity 

perusahaan. MVA dihitung melalui komponen-komponen berikut : 

 Actual market value dari common equity (harga saham penutupan × jumlah 

saham yang beredar untuk kuartal terakhir yang terdekat dengan tanggal 

saham penutupan). 

 Ditambah book value (sesuai dengan tanggal laporan fiskal yang terdekat 

dengan hasil penutupan saham) dari preffered stock, minority interest, long 

term non interest bearing liabilities (kecuali deffered income tax reserve), 

all-interest bearing liabilities and capitalized lease, the present value of non 

capitalized lease. 

 Dikurangi dengan book value dari marketable securities dan construction 

inprogress (item ini dihapuskan dalam capital maka tidak akan memiliki 

efek terhadap MVA). 

Sedangkan komponen lain adalah invested capital. Invested capital 

merupakan perkiraan economic book value dari seluruh cash capital yang 

diinvestasikan dalam aktivitas bisnis yang bersifat going concern. Capital secara 

essential merupakan net assets perusahaan hanya saja membutuhkan tiga 

penyesuain, yaitu : 

 Marketable securities dan construction in progress dihapuskan. 

 Penambahan preffered stock dan minority interest. 

 Present value dan non capitalized leases ditambahkan pada net 

propertyplant dan equipment, sejumlah equity equivalent reserve 

ditambahkan pada assets. 

Adanya penyesuain-penyesuain tersebut untuk menghilangkan distorsi yang 

diakibatkan oleh sistem pencatatan akuntansi konvensional sehingga 

menghasilkan perhitungan yang lebih akurat. 

 

 



2.6.3 Kekurangan Market Value Added (MVA) 

Market Value Added memiliki beberapa kekurangan, yaitu : 

 MVA tidak memperhitungkan opportunity cost dari modal yang ditanamkan 

dalam perusahaan. 

 MVA tidak memperhitungkan intern cash return yang diberikan pada 

pemegang saham. 

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

dipergunakan untuk perusahaan yang tidak memperjual-belikan sahamnya 

secara public. 

 

2.7 Kajian Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk meneliti harga saham diantaranya 

oleh Dewanto (2006) yang berjudul “Analisis pengaruh economic value added 

(eva) market value added (mva), residual income, dan cash flow operation 

terhadap imbal hasil saham sektor pertambangan di Bursa Efek Jakarta periode 

1995 – 2004” dengan metode yang digunakan untuk melihat kontribusi pengaruh 

masing-masing variabel diatas terhadap Imbal Hasil Saham digunakan analisis 

regresi linier sederhana (uji t) dan untuk mengetahui pengaruh kesemua variabel 

secara simultan terhadap Imbal Hasil Saham digunakan analisis regresi berganda 

(uji F).  

Dari hasil uji t terhadap saham sektor pertambangan periode 1995-2004 

disimpulkan bahwa secara parsial dihasilkan EVA, MVA, Residual Income, dan 

Arus Kas Operasi (cash flow operation) tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Imbal Hasil Saham dan mempunyai hubungan positif terhadap Imbal 

Hasil Saham. Sedangkan dari hasil uji F terhadap variabel EVA, MVA, Residual 

Income, dan Arus Kas Operasi (cash flow operasion) secara simultan dihasilkan 

bahwa ke empat variabel tersebut secara bersama-sama signifikan tidak 

mempengaruhi Imbal Hasil Saham, sehingga keempat variabel tersebut bukanlah 

faktor utama yang menentukan imbal hasil saham maupun dividen. 

Kemudian Pashei (2008) dalam artikel Moreteza (2012) melakukan penelitian 

tentang hubungan antara penciptaan nilai dari EVA, REVA, MVA dan akuntansi 



tradisional seperti ROE, ROA dan CFO terhadap tingkat pengembalian di pasar 

(MAR) pada perusahaan iran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

REVA di bandingkan dengan alat ukur kinerja seperti ROA dan ROE mempunyai 

hubungan yang lebih baik dengan tingkat pengembalian di pasar (MAR). 

Sehingga dengan kata lain bahwa REVA cukup baik sebagai pengukuran kinerja 

dalam suatu perusahaan yang juga di dukung oleh Jeffrey M. Bacidore et al. 

(1997) yang mengatakan bahwa REVA merupakan sebagai pengukur kinerja 

tingkat tinggi. 

 Meita Rosy (2009), Market Value Added (MVA) merupakan pengukuran 

kinerja yang menunjukkan besarnya kekayaan yang diciptakan oleh perusahaan 

bagi kepentingan investor atau perbedaan antara yang diperoleh investor (total 

market value) dengan jumlah yang dikeluarkan oleh investor (invested capital). 

Market Value Added (MVA) dihitung dari hasil pengurangan nilai pasar dengan 

nilai nominal per lembar saham, kemudian dikalikan dengan jumlah saham. Nilai 

pasar menggambarkan keberhasilan manajer dalam menginvestasikan modal dari 

para investor. Kekayaan atau kesejahteraan pemilik perusahaan (pemegang 

saham) akan bertambah bila Market Value Added (MVA) bertambah.  

Berdasarkan uji t, penelitian “Analisis Pengaruh antara Economic Value 

Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) terhadap Harga Saham 

perusahaan sektor LQ45 ”. Diperoleh hasil bahwa Market Value Added (MVA) 

terhadap harga saham terdapat pengaruh secara parsial.  

Pada uji statistik regresi linier berganda menunjukkan bahwa Market Value 

Added (MVA) mempengaruhi harga saham, sedangkan untuk uji statistik korelasi 

menunjukkan bahwa Market Value Added (MVA) memiliki hubungan dengan 

harga saham. Dengan kata lain jika perusahaan mampu menghasilkan MVA 

positif maka perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemilik modal, 

karena perusahaan mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi 

tingkat biaya modal diikuti dengan meningkatnya harga saham. 

 

 

 



2.8 Kerangka Pemikiran 

Kinerja keuangan sebuah perusahan merupakan salah satu faktor yang sering 

dilihat oleh seorang investor dalam berinvestasi. Kondisi keuangan yang baik 

akan mencerminkan bahwa perusahan tarsebut baik dan sebaliknya apabila 

kondisi keuangan perusahaan tersebut buruk maka dapat di simpulkan bahwa 

perusahaan itu tidak baik maka biasanya investor akan menjauhi perusahaan 

tersebut. Oleh karena itu suatu perusahaan selalu meningkatkan kinerja 

perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan dan biasanya investor lebih 

sering melihat laba perusahaan dari tahun ke tahun. Laporan keuangan itu sendiri 

merupakan hasil akhir dari suatu aktivitas-aktivitas keuangan suatu perusahaan 

yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.  

Dengan mengetahui serta memahami laporan keuangan suatu perusahaan 

seorang investor dapat mengetahui gambaran, informasi serta posisi keuangan 

sebuah perusahaan. Fungsi dan tujuan laporan keuangan tersebut adalah  

memberikan berbagai informasi mengenai aktivitas perusahaan, keadaan 

keuangan perusahaan, dan posisi sumber daya yg dimiliki perusahaan pada suatu 

periode tertentu, yang dapat bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan. Biasanya komponen laporan keuangan 

terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dll. 

Laporan laba-rugi atau Income Statement merupakan laporan yang 

memberikan informasi mengenai kenaikan kekayaan entitas karena pendapatan 

yang diperoleh serta penurunan kekayaan karena biaya yang dikeluarkan selama 

periode tertentu. Biasanya periode ini ditetapkan sebagai satu tahun buku yang 

bisa dimulai dalam bulan apa saja. Di indonesia umumnya Januari-Desember. 

Urutan penyajian perkiraan laba-rugi lebih sederhana, pada bagian pertama 

disajikan pendapatan perusahaan dari operasi normal atau kegiatan utama. Segera 

sesudah pendapatan usaha, maka biaya produksi disajikan untuk mendapatkan 

laba kotor. Urutan berikutnya adalah biaya penjualan, serta biaya lain-lain berupa 

bunga pinjaman. 



Urutan diatas disusun untuk memudahkan pembaca melakukan analisis atas 

kegiatan perusahaan terutama para investor. Karena apabila suatu perusahaan 

memiliki laba yang tinggi maka kemungkinan akan menyebabkan adanya 

kenaikan harga saham ini disebabkan banyak investor yang tertarik membeli 

saham perusahaan tersebut. Dan jika suatu perusahaan dalam keadaan buruk atau 

rugi hal ini dapat menyebabkan investor tidak tertarik pada saham tersebut yang 

nantinya dapat menyebabkan terjadinya kemerosotan harga saham karena tidak 

diminati oleh para investor. 

Berikutnya dalam laporan keuangan terdapat neraca yang sangat penting buat 

investor karena neraca merupakan laporan yang memberikan infornasi mengenai 

berapa jumlah harta (asset), utang (liability), dan modal (equity) dari suatu 

perusahaan pada suatu titik waktu, biasanya akhir tahun atau akhir periode 

akuntansi yang ditetapkan. Neraca memiliki urutan komponen yang standar, 

urutan ini ditentukan berdasarkan likuiditasnya. Artinya, harta yang paling cepat 

dikonversi menjadi uang kas akan ditempatkan pada urutan pertama, dan 

seterusnya sampai pada utang dan modal. Neraca sangat penting bagi para 

investor karena dengan adanya neraca investor dapat melihat kondisi keuangan 

perusahaan baik modal dan hutang yang dimiliki yang nantinya dapat memberikan 

tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi para investor. 

Laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi sangat dibutuhkan 

oleh seorang investor karena dengan laporan keuangan tersebut investor dapat 

menganalisis kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan suatu alat ukur 

keuangan. Biasanya pengukuran kinerja keuangan umumnya dilakukan dengan 

menganalisis laporan keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas, leverage, 

dll. Namun pengukuran yang hanya menganalisa laporan keuangan memiliki 

kelemahan utama yaitu mengabaikan adanya biaya modal, sehingga sulit untuk 

mengetahui apakah suatu perusahaan telah berhasil menciptakan nilai atau tidak. 

Untuk mengatasi kelemahan tersebut para ahli keuangan menemukan metode baru 

dalam mengukur kinerja perusahaan yaitu Economic Value Added (EVA), Refined 

Economic Value Added (REVA), serta Market Value Added (MVA). 



Economic Value Added (EVA) yang kita kenal dengan Nilai Tambah 

Ekonomi (NITAMI) merupakan suatu konsep yang lebih menekankan pada 

economic profit yaitu pendapatan atau nilai tambah dihitung dengan 

mengurangkan seluruh biaya termasuk biaya modal (cost of capital). Dengan 

menghitung EVA dapat diketahui berapa sebenarnya biaya yang harus 

dikeluarkan sehubungan dengan pemakaian modal perusahaan, melalui 

perhitungan biaya modalnya dengan kata lain hasil perhitungan EVA mendorong 

pengalokasian dana perusahaan untuk investasi dengan biaya modal yang rendah. 

Hal ini sejalan dengan keinginan para investor yang menginginkan suatu investasi 

dengan biaya yang rendah tetapi dapat menghasilkan laba yang maksimal. Dengan 

demikian maka suatu perusahaan akan mampu meningkatkan harga saham 

perusahaan mereka karena pasti banyak investor yang akan berinvestasi pada 

perusahaan yang memberikan laba tinggi namun biaya yang relatif rendah. 

 Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lehn dan Makhija 

(1996) yang mengungkapkan bahwa EVA berkorelasi positif dengan tingkat 

pengembalian investasi dalam saham (stock return). Dengan demikian para 

pemegang saham akan memperoleh penghasilan lebih besar bila EVA perusahaan 

milik mereka meningkat. Korelasi positif itulah yang membuat penerapan EVA 

mendapat dukungan yang kuat khususnya dari kalangan pemilik perusahaan dan 

pasar modal. Apabila para investor bersedia menanamkan modalnya, maka akan 

berpengaruh pada naiknya harga saham penutupan.  

Sama halnya dengan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sakir (2009) beliau 

meneliti tentang “Pengaruh Economic Value Added (EVA) Terhadap Harga 

Saham Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Bursa Efek Indonesia”. 

Diketahui rata-rata nilai EVA perusahaan yang terdaftar di JII selama periode 

2002-2006 bernilai positif (EVA>0). Menunjukkan bahwa perusahaan JII (Jakarta 

Islamic Index) telah berhasil memenuhi harapan penyandang dana/investor atas 

tingkat pengembalian yang sama atau lebih dari modal yang telah diinvestasikan 

pada perusahaan tersebut dan beliau juga mengungkapkan bahwa Perusahaan 

yang memiliki nilai EVA yang tinggi akan lebih menarik bagi investor, karena 

semakin besar EVA maka semakin tinggi nilai perusahaan.  



Dimana hal ini menunjukkan semakin besar tingkat keuntungan yang dapat 

dinikmati oleh pemegang saham. Sesuai dengan hukum permintaan-penawaran, 

semakin banyak investor yang tertarik untuk membeli saham suatu perusahaan 

maka semakin besar pula kemungkinan harga saham perusahaan tersebut 

mengalami kenaikan di bursa efek. Dengan demikian jelas EVA dapat menjadi 

alat ukur kinerja perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham. 

Refined Economic Value Added (REVA)  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 agar memberikan keuntungan baik pada perusahaan dan para 

investor yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap harga saham.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2010) dan Safitri 

(2006) yang mengatakan bahwa Refined Economic Value Added (REVA) 

merupakan salah satu metode dalam upaya mengetahui kinerja perusahaan, 

khususnya dikaitkan dengan harga saham di bursa. Penelitian  yang dilakukan 

adalah mengetahui pengaruh Refined Economic Value Added (REVA) terhadap 

return saham pada perusahaan perbankan go public yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2005-2007. Adapun hasilnya berdasarkan analisis regresi 

dapat disimpulkan bahwa REVA berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham perusahaan perbankan go public periode 2005-2007. Meningkatnya return 

saham maka akan berdampak pula terhadap harga saham.  

Kemudian metode pengukuran kinerja perusahaan berikutnya adalah Market 

Value Added (MVA), merupakan pengukur kinerja perusahaan yang menunjukkan 

berapa besar kekayaan atau keuntungan yang mampu dihasilkan oleh suatu 

perusahaan. Nilai perusahaan yang tercipta ini akan mempengaruhi respon 

masyarakat yang dicerminkan dari naik atau turunnya harga saham. 

 Menurut Rosy (2009), Market Value Added (MVA) merupakan pengukuran 

kinerja yang menunjukkan besarnya kekayaan yang diciptakan oleh perusahaan 



bagi kepentingan investor atau perbedaan antara yang diperoleh investor (total 

market value) dengan jumlah yang dikeluarkan oleh investor (invested capital). 

Market Value Added (MVA) dihitung dari hasil pengurangan nilai pasar dengan 

nilai nominal per lembar saham, kemudian dikalikan dengan jumlah saham. Nilai 

pasar menggambarkan keberhasilan manajer dalam menginvestasikan modal dari 

para investor. Kekayaan atau kesejahteraan pemilik perusahaan (pemegang 

saham) akan bertambah bila Market Value Added (MVA) bertambah.  

Berdasarkan uji T, penelitian “Analisis Pengaruh antara Economic Value 

Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) terhadap Harga Saham 

perusahaan sektor LQ45”. Diperoleh hasil bahwa Market Value Added (MVA) 

terhadap harga saham terdapat pengaruh secara parsial. Pada uji statistik regresi 

linier berganda menunjukkan bahwa Market Value Added (MVA) mempengaruhi 

harga saham. 

Sedangkan untuk uji statistik korelasi menunjukkan bahwa Market Value 

Added (MVA) memiliki hubungan dengan harga saham. Dengan kata lain jika 

perusahaan mampu menghasilkan MVA positif maka perusahaan berhasil 

menciptakan nilai tambah bagi pemilik modal, karena perusahaan mampu 

menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi tingkat biaya modal diikuti 

dengan meningkatnya harga saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

2.9 Pengembangan Hipotesis 

Harga saham di bursa dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang bersifat 

kuantitatif maupun kualitatif, salah satunya kecenderungan perilaku investor. 

Investor cenderung untuk mengincar perusahaan yang sudah sangat stabil karena 

perusahaan yang seperti itu dapat menjamin tentang adanya kepastian keuntungan 

yang relatif stabil kepada para pemegang saham. Harapan utama kelompok ini 

Perusahaan Industri  

Pertambangan 

Laporan Keuangan 

Tahun 2007-2011 

Neraca Laba/Rugi 

EVA MVA REVA 
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Industri 
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adalah untuk memperoleh deviden yang cukup dan terjamin setiap tahun. 

Perusahaan yang memiliki EVA yang tinggi akan lebih menarik bagi investor, 

karena semakin besar EVA maka semakin tinggi nilai perusahaan. Dimana hal ini 

menunjukkan semakin besar tingkat keuntunggan yang dapat dinikmati oleh 

pemegang saham. Sesuai dengan hukum permintaan-penawaran, semakin banyak 

investor yang tertarik untuk membeli saham suatu perusahaan maka semakin 

besar pula kemungkinan harga saham perusahaan tersebut mengalami kenaikan di 

bursa efek. Berdasarkan hasil penelitian Sakir (2009) menunjukkan bahwa 

hubungan antara harga saham dan nilai EVA perusahaan yang terdaftar pada 

Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia (BEI) signifikan karena nilai 

p=0.000 atau p<0.05, dan nilai r=0.649 menunjukkan hubungan korelasi yang 

kuat maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

HI : Economic Value Added (EVA) berpengaruh positif signifikasi terhadap 

Harga Saham 

Refined Economic Value Added (REVA) merupakan salah satu metode 

dalam upaya mengetahui kinerja perusahaan, khususnya dikaitkan dengan harga 

saham di bursa. Apabila return yang dihasilkan oleh suatu perusahaan meningkat 

maka peningkatan tersebut akan berpengaruh kepada harga saham. Karena 

investor akan membeli saham yang mempunyai return tinggi yang akan 

memberikan tingkat kesejahteraan lebih baik.semakin banyak investor yang 

membeli saham tersebut maka semakin tinggi pula harga saham suatu perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Refined Economic Value 

Added (REVA) terhadap return saham pada perusahaan perbankan go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2005-2007. Adapun hipotesis 

pada penelitian ini adalah variabel bebas (REVA) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (return saham). Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil analisis regresi dapat disimpulkan 

bahwa REVA menurut Cecep (2010) berpengaruh secara signifikan terhadap 

return saham yang nantinya akan meningkatkan harga saham perusahaan 

perbankan go public periode 2005-2007. maka dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut: 



H2 : Refined Economic Value Added (REVA) berpengaruh positif signifikasi     

terhadap Harga Saham 

Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) mencoba 

mengukur nilai tambah yang dihasilkan suatu perusahaan dengan cara mengurangi 

beban biaya modal (cost of capital) yang timbul akibat adanya investasi yang 

dilakukan. Metode Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added 

(MVA) berusaha mengukur nilai tambah yang dihasilkan perusahaan dengan 

memperhatikan biaya modal yang meningkat, karena biaya modal 

menggambarkan suatu resiko bagi perusahaan. Oleh karena itu, manajer berusaha 

untuk berfikir dan bertindak seperti para investor, yaitu memaksimalkan tingkat 

pengembalian (return) serta harga sahamnya dan meminimumkan tingkat biaya 

modal (cost of capital) sehingga nilai tambah perusahaan dapat dimaksimalkan. 

(Rahayu,2007) 

Fardiansyah (2003) menyatakan present value nilai EVA secara periodik di 

masa depan dikenal dengan MVA. Berdasarkan keadaan tersebut, maka EVA 

yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan MVA 

juga, serta menunjukkan bahwa EVA dan MVA memiliki kendali terhadap harga 

saham di pasar modal. Maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Market Value Added (MVA) berpengaruh positif signifikasi terhadap 

Harga Saham 

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran 

yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat diambil suatu 

hipotesis yang menyatakan bahwa : 

a.    : Pengaruh Economic Value Added secara signifikan terhadap harga 

saham industri pertambangan.  

b.    : Pengaruh Refined Economic Value Added secara signifikan terhadap 

harga saham industri pertambangan. 



c.    : Pengaruh Market Value Added secara signifikan terhadap harga saham 

industri pertambangan. 

d.    : Pengaruh Economic Value Added, Refined Economic Value Added, dan 

Market Value Added secara signifikan terhadap harga saham industri 

pertambangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


