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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan memainkan peranan penting dalam perkembangan 

sebuah perusahaan. Dalam penerapannya, manajemen keuangan tidak dapat berdiri 

sendiri. Manajemen keuangan selalu berkaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu 

yang lain seperti akuntansi, ilmu ekonomi mikro dan makro, manajemen pemasaran, 

manajemen produksi, metode kuantitatif, dan manajemen sumber daya manusia. 

 

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 beberapa ahli manajemen keuangan adalah: 

 Menurut Gitman (2006:4) pengertian manajemen keuangan adalah 

“Management finance is concerned with the duties of the financial 

manager in the business firm. Financial managers actively manage the 

financial affairs of any type of business-financial, private and public, large 

and small, profit-seeking and not-for-profit. They perform such varied 

financial tasks as planning, extending credit to costumers, evaluating 

purposed large expenditures, and raisisng money to fund the firm’s 

operation.” 

 Artinya bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan kewajiban dari 

seorang manajer keuangan di suatu perusahaan. Seorang manajer keuangan secara 

aktif mengelola urusan-urusan keuangan dari semua jenis bisnis, swasta maupun 

publik, besar ataupun kecil, untuk mencari keuntungan maupun tidak. Manajer 

keuangan melakukan beberapa fungsi keuangan seperti perencanaan, memperluas 
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kredit kepada pelanggan, menilai berbagai pengeluaran, dan menghimpun dana untuk 

keperluan operasi perusahaan. 

 Sama halnya menurut Martono dan Harjito (2005:4) mengartikan bahwa: 

“Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, 

dan mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh.” 

 Sedangkan menurut Sutrisno (2001:3): 

“Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai semua aktivitas 

perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana 

perusahaan dengan biaya murah serta usaha menggunakan dan 

mengalokasikan dana tersebut secara efisien.” 

 Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian 

manajemen keuangan yaitu usaha-usaha pengelolaan dana secara optimal, dan dana 

yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk membiayai segala aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan, kemudian dana tersebut dialokasikan kedalam berbagai 

bentuk investasi. 

 

2.1.2  Fungsi Manajemen Keuangan 

 Selain itu dijelaskan pula oleh Sutrisno (2001:5) fungsi manajemen keuangan  

terdiri dari tiga kepuusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu: 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah bagaiman manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuantungan dimasa depan. Investasi akan mengandung 

banyak resiko dan ketidakpastian. Resiko dan hasil yang diharapkan dari 

investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, 

maupun nilai perusahaan. 
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2. Keputusan Pendanaan 

Manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dana dan 

menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi 

perusahaan guna membelanjai kebuuhan-kebutuhan investasi serta 

usahanya. 

3. Kebjakan Deviden  

 Deviden merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibayarkan 

kepada para pemegang saham. Keputusan deviden merupakan keputusan 

keuangan untuk menentukan (1) besarnya persentase laba yang dibagikan 

kepada para pemegang saham dalam bentuk cash deviden, (2) stabilitas 

deviden yang dibagikan, (3) deviden saham (stock devident), (4) 

pemecahan saha (stock split), (5) penarikan kembali saham yang beredar, 

yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran para 

pemegang saham.  

 

2.1.3  Tujuan Manajemen Keuangan  

 Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang 

digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian keefisienan keputusan 

keuangan. Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, 

manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang 

benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara 

normatif, tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan 

karena dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik perusahaan (pemegang 

saham). 

Menurut Ross et. al. (2006:11) tujuan manajemen keuangan adalah sebagai 

berikut: 

“The goal of financial management is to maximize the current value per 

share of the existing stock.” 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan yang dilakukan 

oleh manajer keuangan adalah untuk merencanakan, memperoleh, dan menggunakan 

dana guna memaksimalkan nilai perusahaan. 

 

2.2  Pasar Modal 

2.2.1  Pengertian Pasar Modal 

 Pasar modal pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mempertemukan 

penjual dan pembeli dana. Dana yang diperjualbelikan tersebut digunakan untuk 

jangka waktu yang lama dalam tujuan menunjang pengembangan usaha organisasi 

atau perusahaan. Kegatan jual-beli dana tersebut dilakukan dalam suatu lemmbaga 

resmi yang disebut bursa efek. 

 Sundjana dan Barlin (2003:424) mendefinisikan pasar modal dalam dua arti 

sebagai berikut: 

Pengertian Pasar Modal dalam arti yang sempit: 

“Pasar modal merupakan kegiatan yang mempertemukan penjual dan 

pembeli dalam jangka waktu yang panjang.” 

Pengertian pasar modal dalam arti luas: 

“Pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisasi 

termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di bidang keuangan 

serta surat-surat berharga jangka panjang dan pendek.” 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang 

pasar modal pasal 1 ayat 13 mendefinisikan pasar modal sebagai berikut: 

“Pasar modal adalah kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum 

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek 

yang ditebitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.” 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah 

suatu tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli didalam kegiatan jual beli 

dana jangka panjang baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, dan berfungsi 



26 
  

sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan alternatif untuk melakukan investasi 

bagi investor maupun  masyarakat. 

 

2.2.2  Peranan Pasar Modal 

 Hampir semua Negara didunia ini memiliki pasar modal yang bertujuan untuk 

menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam 

memenuhi permintaan dan penawaran modal. Pasar modal dalam suatu Negara bisa 

berperan sebagai sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka 

panjang dan menjual saham atau menerbitkan obligasi. (Jogiyanto,2003:11) 

 

2.2.3  Jenis-jenis Pasar Modal 

 Penjualan saham (termasuk jenis sekuritas lain) kepada masyarakat dapat 

dilakukan dengan beberapa cara. Umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan jenis 

ataupun bentuk pasar modal dimana sekuritas tersebut diperjualbelikan. Jenis-jenis 

pasar modal menurut Jogiyanto (2003:15) ada beberapa macam, yaitu: 

1) Pasar perdana (primary market), yaitu pasar modal yang menjual pertama 

saham sekuritas lainnya sebelum sekuritas tersebut dicatatkan di bursa 

efek. Harga pasar di pasar ini ditentukan oleh penjamin emisi dan 

perusahaan yang go-public. 

2)  Pasar sekunder (secondary market), yaitu pasar modal dalam bentuk bursa 

efek yang memperjual-belikan saham dan sekuritas pada umumnya setelah 

penjualan di primary market. Harga pasar di pasar ini ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran yang dipengaruhi faktor dari emiten. 

3) Pasar ketiga (third market), yaitu pasar modal tempat saham dan sekuritas 

lain diperdagangkan diluar bursa efek. 

4) Pasar keempat (fourth market), yaitu pasar perdagangan saham antar 

investor atau antar pemegang saham tanpa melalui pialang atau perantara 

dagang efek. 
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2.2.4  Instrumen Pasar Modal Indonesia 

 Instrumen pasar modal merupakan suatu bukti kepemilikan modal dari 

lembaga yang mengeluarkannya yang dapat diperjualbelikan. Pemegang instrumen 

pasar modal mengharapkan memperoleh keuntungan dengan menahan instrumen 

tersebut. 

 Sedangkan menurut “Panduan Bursa Efek Indonesia” mengenai instrumen 

pasar modal yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia, antara lain: 

1. Saham Biasa (common stock) 

Merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. 

Keuntungan yang dimilki oleh pemilik saham berasal dari deviden dan 

kenaikan harga saham (capital gain). Pemilik saham biasa memiliki hak 

memilih dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk keputusan-

keputusan yang memerlukan pemungutan suara, seperti pembagian 

deviden, pengangkatan direksi, komisaris,dsb. 

2. Saham Preferen (preferred stock) 

Saham preferen adalah saham istimewa, yaitu pemilik akan menerima 

sejumlah deviden dengan jumlah yang tetap. Biasanya pemiliknya tidak 

mempunyai hak pilih dalam RUPS. 

3. Obligasi (bond) 

Obligasi yaitu surat berharga yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman 

(pemodal atau investor) dengan yang diberi pinjaman (emiten). Obligasi 

dapat diartikan juga sebagai surat tanda hutang jangka panjang yang 

diterbitkan oleh pemerintah. Obligasi tersebut membayarkan bunga yang 

ditunjukkan oleh coupon rate yang tercantum pada obligasi tersebut. 

4. Obligasi Konversi 

Obligasi konversi hampir sama dengan obligasi biasa, yaitu mempunyai 

coupon rate, memiliki waktu jatuh tempo, dan punya nilai pari. Hanya saja 

obligasi konversi memiliki keunikan, yaitu dapat dikonversi (tukar) 

menjadi saham biasa sesuai persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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5. Right Issue 

Merupakan produk turunan (derifative) dari saham. Right Issue merupakan 

hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh 

emiten. Biasanya hak ini diberikan kepada pemegang harga saham lama 

ketika dilakukan penawaran umum terbatas. 

6. Reksadana (mutual fund) 

Adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang 

kepada pengelola reksadana (disebut juga manajer investasi), untuk 

digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal. 

7. Waran 

Merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk 

membeli saham dar perusahaan yang menerbitkan waran tersebut, dengan 

harga tertentu, dan pada waktu tertentu. Biasanya waran dijual bersamaan 

dengan surat berharga lain, misalnya obligasi atau saham. Penerbit waran 

harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. 

Namun, setelah obligasi atau saham yang disertai waran memasuki pasar, 

baik obligasi, saham, maupun waran dapat diperdagangkan terpisah.  

Dengan demikian terlihat jelas bahwa pasar modal Indonesia adalah tempat 

untuk jual-beli dana dalam berbagai bentuk kepemilikan yang dapat dipilih oleh 

investor dalam alternatif investasi terhadap suatu perusahaan. 

 

2.3  Saham 

2.3.1  Pengertian Saham 

 Saham adalah sebuah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dan 

dikeluarka oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (emiten) yang 

menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari 

perusahaan itu. Dengan demikian jika seorang investor membeli saham, maka ia pun 

menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan. 
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 Mishkin and Eakins (2006:28) 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 (2002:303) menyebutkan bahwa: 

“Sekuritas (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 Tandelilin (2001:18) mendefinisikan bahwa: 

“Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas asset-asset perusahaan 

yang menerbitkan saham.” 

 Jadi saham adalah surat berharga yang diperdagangkan dipasar modal yang 

dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dimana 

saham tersebut menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik 

sebagian dari perusahaan tersebut. 

 

2.3.2  Jenis-jenis Saham 

 Dalam praktek menurutt Darmaji dan Hendi (2001:6) menyebutkan bahwa 

saham terdiri dari beberapa jenis, yaitu: 

1. Cara peralihan hak 

Ditinjau dari cara peralihannya saham dibedakan menjadi saham atas unjuk 

dan saham atas nama. 

a. Saham atas unjuk (bearer stock). Diatas sertifikat saham atas unjuk tidak 

dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilikan saham ini, seorang 

pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkan kepada 

orang lain karena sifatnya mirip dengan uang. 
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b. Saham atas nama (registered sock). Diatas sertifikat saham ini ditulis 

nama pemiliknya. Cara pemindahannya harus memenuhi prosedur 

tertentu yaitu dengan dokumen peralihan, kemudian nama pemiliknya 

dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama 

pemegang saham. 

2. Hak Tagihan (klaim) 

Ditinjau dari segi manfaatnya, pada dasarnya saham dapat digolongkan 

menjadi saham biasa dan saham preferen. 

a. Saham Biasa (common stock). Saham biasa selalu muncul dalam setiap 

struktur modal saham perseroan terbatas. Besar kecilnya devden yang 

diterima tidak tetap, tergantung pada kepuusan RUPS. 

b. Saham Preferen (preferred stock). Saham preferen merupakan gabungan 

penandaan antara hutang dan saham biasa. Dalam praktek terdapat 

beraneka jenis saham preferen diantaranya adalah: 

1) Cumulative Preffered Stock. Saham preferen jenis ini memberikan 

hak pada pemiliknya atas pembagian deviden yang sifatnya 

kumulatif dalam suatu persentase atau jumlah tertentu deviden yang 

dibayarkan tidak mencukupi atau tidak dibayar sama sekali, maka 

akan diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya. 

2)  Non Cumulative Preffered Stock. Pemegang saham jenis ini 

mendapat prioritas dalam pembagian deviden sampai pada suatu 

persentase atau jumlah tertentu, tapi tidak bersifat kumulatif. Dengan 

demikian apabila pada suatu tahun tertentu deviden yang dibayarkan 

lebih kecil dari yang ditentukan atau tidak dibayar sama sekali, maka 

hal ini dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya. 

3) Participating Preffered Stock. Pemilik saham jenis ini disamping 

memperoleh deviden tetap seperti yang telah ditentukan, juga 

memperoleh ekstra deviden apabila perusahaan dapat mencapai 

sasaran yang ditetapkan. 
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4) Convirtible Preffered stock (saham istimewa). Pemegang saham 

istimewa mempunyai hak lebih tinggi disbanding pemegang saham 

lainnya. Hak lebih itu terutama dalam penunjukkan direksi 

perusahaan. 

3. Berdasarkan kinerja saham 

a. Blue Chip Stock 

yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi 

sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan 

konsisten dalam membayar deviden. 

b. Income Stock 

merupakan saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan 

membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata yang dibayarkan pada 

tahun sebelumnya. 

c. Growth Stock 

saham ini merupakan saham-saham dari emiten yang memiliki 

pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis 

yang mempunyai reputasi tinggi. 

d. Speculative Stock 

adalah saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten 

memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai 

kemungkinan penghasilan yang tinggi dimasa mendattang meskipun 

belum pasti. 

e. Counter Cyclical Stock 

saham ini merupakan saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi 

ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. 
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2.3.3  Nilai Saham 

 Saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang go-

public. Nilai saham ditentukan oleh perkembangan perusahaan penerbitnya. Jika 

perusahaan penerbit mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, perusahaan 

tersebut akandapat menyisihkan bagian keuntungan sebagai deviden dalam jumlah 

yang tinggi pula. Pemberian deviden yang tinggi akan menarik minat investor untuk 

membeli saham tersebut. Hal ini mengakibatkan permintaan atas saham yang 

bersangkutan akan meningkat yang pada akhirnya akan mendorong naiknya nilai 

saham. 

 Menurut Arifin (2004:45) nilai dari suatu saham terbagi atas: 

a. Nilai Intrinsik, yaitu harga yang diharapkan dari saham pada setiap akhir 

tahun pertama dari saham hari ini sebagaiman dilihat oleh investor tertentu 

pada waktu melakukan analisis. 

b. Nilai Par (Par Value), digunakan untuk menunjukkan nilai nominal, yakni 

nilai akuntansi yang menjadi dasar penilaian kewajiban hukum pemegang 

saham. 

c. Nilai Buku (Book Value), menunjukkan besarnya penyertaan pemegang 

saham (stockholder’s equity) di perusahaan. Nilai buku perlembar saham 

diperoleh dengan membagi nilai buku ekuitas dengan jumlah lembar saham 

yang ada. 

d. Nilai Pasar (Market Value), yaitu harga pasar yang berlaku dari suatu emisi 

saham, dan merupakan petunjuk bagaimana para pelaku pasar secara 

keseluruhan mengukur nilai dari saham itu. 

 

2.4  Laporan Keuangan  

2.4.1  Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil dari proses akuntansi 

yang dilaksanankan oleh suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk 
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mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai 

bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.  

 Pengertian laporan keuangan menurut Sundjaja dan Barlin (2007:87) adalah 

sebagai berikut 

“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.” 

Menurut Martono dan Harjito (2005:51) mengartikan bahwa: 

“Laporan keuangan (financial statement) merupakan ikhtisar mengenai 

keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.” 

Sedangkan menurut Myers yang dikutip oleh Munawir (2004:5), 

menyatakan bahwa: 

“Laporan keuangan adalah dua daftar 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 yang dimiliki perusahaan pada 

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

keuangan dalam pengambilan keputusan. 

 

2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu 

memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang 

bersifat financial.  
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 Tujuan laporan keuangan yang dikemukakan oleh Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) secara lengkap yaitu: 

“ Tujuan Laporan Keuangan secara umum adalah memberikan 

informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan 

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan 

pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas pengguanaan 

sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi 

mengenai perusahaan yang meliputi: 

a) Aktiva ; 

b) Kewajiban; 

c) Ekuitas; 

d) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan 

e) Arus kas 

Informasi tersebut diatas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam 

catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam 

memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan 

kepastian diperolehnya kas dan setara kas.” 

 

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. 

 

2.4.3  Pengguna Laporan Keuangan 

 Pengguna laporan keuangan sangat beragam dan memanfaatnkan informasi 

dari laporan keuangan sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok. Menurut 

Harianto (2001:93) kelompok pemgguna dan pemanfaat laporan keuangan tersebut 

adalah: 

1. Pemegang saham 

Pemegang saham sebuah perusahaan publik akan sangat berkepentingan 

untuk memanfaatkan informasi yang berupa laporan keuangan. Sebagai 

pemilik perusahaan mereka akan menilai kinerja manajemen sebagai pihak 

yang diberi tanggungjawab untuk menjalankan dana pemegang saham. 
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2. Investor  

Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai laba yang 

dihasilkan perusahaan, karena berhubungan erat dengan harga pasar surat 

berharga (securities). Selain itu juga menggunakan laporan keuangan 

neraca untuk menilai kesehatan perusahaan yang mengeluarkan surat 

berharga tersebut. 

3. Analis Sekuritas 

Bagi para analis sekuritas dan juga manajer investasi suatu perusahaan 

investasi, laporan keuangan digunakan untuk melakukan analis teknik dan 

analis fundamental. Prioritasnya adalah untuk mendeteksi ketidaktepatan 

harga surat berharga. 

4. Manajer 

Pengguna laporan keuangan untuk manajer merupakan bentuk 

pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Selain itu laporan keuangan 

digunakan sebagai landasan untuk menuntut hak manajemen dan 

menjabarkan kewajiban yang telah dilakukan oleh manajemen kepada 

pemegang saham. 

5. Karyawan 

Karyawan menggunakan laporan keuangan untuk melihat rencana pensiun 

di masa mendatang. 

6. Pemasok dan Kreditur 

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi tentang 

likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas yang sangat berperan dalam proses 

kredit dari perbankan. 

7. Pelanggan 

Laporan keuangan merupakan media informasi bagi pelanggan yang 

mampu memberikan informasi tentang jaminan kelangsungan perusahaan 

dan kualitas produk yang dibelinya. 
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8. Pemerintah 

Laporan keuangan digunakan pemerintah, dalam hal ini adalah instansi 

pajak untuk menentukan tingkat pajak perusahaan. 

9. Pengguna Lain 

Pengguna lain ini seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, 

lembaga internasional, dan lain-lain. 

 

2.5 Analisis Rasio Keuangan 

2.5.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Pengertian rasio keuangan menurut Harahap (2004:297) menyatakan: 

“Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan 

dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai 

hubungan yang relevan dan signifikan (berarti).” 

Menurut Keown (2004:7) adalah: 

“Rasio keuangan merupakan penulisan ulang data akuntansi kedalam 

bentuk perbandingan dalam rangka mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan keuangan perusahaan.” 

Sedangkan Keown dkk (2005:108) berpendapat bahwa: 

“Rasio keuangan dapat digunakan untuk menjawab setidaknya 4 

pertanyaan: bagaimana tingkat likuiditas perusahaan, apakah 

manajemen efektif dalam menghasilkan laba operasi atas aktiva yang 

dimiliki perusahaan, bagaiman perusahaan didanai, apakah pemegang 

saham biasa mendapat tingkat pengembalian yang cukup.” 

 

 Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio keuangan 

merupakan alat utama untuk melakukan analisis keuangan dan memiliki beberapa 

kegunaan. 

 

2.5.2 Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

 Manfaat analisis rasio keuangan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu: 
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a. Pihak Intern 

manajemen perusahaan bisa mengetahui kondisi serta kinerja keuangan 

pada suatu periode tertentu sehingga bisa melakukan perencanaan 

keuangan dimasa yang akan datang. 

b. Pihak Ekstern 

bagi investor bisa melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan serta manfaat dalam menentukan kebijaksanaan. 

 

2.5.3 Jenis-jenis Rasio Keuangan 

 Menurut Fakhrudin dan Hardianto (2001:58-59). Jenis-jenis rasio keuangan 

dibagi menjadi lima macam dan dijelaskan masing-masing sebagai berikut: 

a.  Rasio Likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban financial jangka pendek. Rasio-rasio tersebut 

antara lain :current ratio, cash ratio, quick ratio, dan net working ratio. 

b.  Rasio Laverage atau Rasio Hutang, adala rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai hutang atau dibiayai 

oleh pihak luar. Rasio-rasio tersebut antara lain: debt to asset ratio, debt to 

equity ratio, time interest earned ratio, fixed change coverage ratio, dan 

debt service coverage. 

c.  Rasio Aktivitas, yaitu rasio yang mengukur seberapa perusahaan 

menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan kata lain, sejauh mana 

efisiensi perusahaan dalam menggunakan asset untuk memperoleh 

penjualan. Rasio-rasio aktivitas antara lain: periode pengumpulan hutang, 

perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan 

perputaran total aktiva. 

d. Rasio Profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, 

asset maupun laba dan modal sendiri. Rasio profitabilitas antara lain: 
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gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on 

investment (ROI), return on equity (ROE), dan earning power. 

e. Rasio Saham, yaitu rasio yang menunjukkan bagian dari laba perusahaan, 

deviden dan modal yang diberikan setiap saham. Rasio saham ini antara 

lain: price earning ratio (PER), earning per share (EPS), deviden per 

share, deviden yield, pay out ratio, nilai buku per saham, dan price to 

book ratio. 

 

2.5.3.1 Rasio Profitabilitas 

 Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya akan berusaha untuk 

menghasilkan laba atau profit yang optimal. Menurut Harahap (2001:304) 

mendefinisikan bahwa: 

“Rasio profitabilitas adalah salah satu teknik analisis rasio keuangan 

yang mmenggambarkankemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan 

sebagainya.” 

 

Selanjutnya Husnan dan Pudjiastuti (2002:73) berpendapat bahwa: 

“Rasio profitabilitas ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan aktiva perusahaan atau mungkin sekelompok aktiva 

perusahaan. Mungkin juga efisiensi ingin dikaitkan dengan penjualan 

yang berhasil diciptakan. 

 

Sedangkan Sugiono dan Untung (2008:70), mengemukakan bahwa: 

“Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur efektivitas 

manajemen yang mencerminkan pada imbalan atas hasil investasi 

melalui kegiatan perusahaan atau dengan kata lain mengukur kinerja 

perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dalam pengelolaan 

kewajiban dan modal.” 

 

 Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rasio 

profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba (keuntungan). 
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2.6  Return On Asset (ROA) 

2.6.1  Pengertian Return On Asset (ROA) 

 Analisis ROA dalam analisis laporan keuangan mempunyai arti yang sangat 

penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat menyeluruh 

(komprehensif). Analisis ROA ini merupakan teknik yang lazim digunakan oleh 

pemimpin perusahaan juga investor untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan 

operasi perusahaan. Para analis keuangan juga menyebut rasio ini sebagai Return On 

Investment (ROI).  

 Return On Asset (ROA) menurut Keown, (2005:87) dalam analisis keuangan 

mempunyai arti yang sangat penting, yaitu: 

“ Sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat menyeluruh 

atau komprehensif. Teknik ini lazim digunakan untuk mengukur 

efektivitas keseluruhan kegiatan perusahaan. Return On Asset (ROA) 

adalah salah satu bentuk rasio profitabiltas untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan 

dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam 

memperoleh laba.” 

 

Menurut Darsono (2005:54) yaitu: 

“Return on Asset Ratio adalah rasio yang digunakan untuk menghitung 

perbandingan antara laba bersih rata-rata dengan total aktiva suatu 

perusahaan. Rata-rata total aktiva diperoleh dari total aktiva awal tahun 

ditambah total aktiva akhir tahun dibagi dua.” 

 

Sedangkan menurut Jumingan (2006:141), yaitu: 

“Return On Asset menunjukkan laba yang diperoleh dari investasi modal 

dalam aktiva tanpa mengandalkan dari sumber mana modal tersebut 

berasal (keseluruhan modal). ” 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan nilai Return On Asset (ROA) 

inilah yang menjadi dasar penilaian analis dalam menganalisa harga saham 

perusahaan, dimana nilai Return On Asset (ROA) berbanding lurus dengan harga 

saham. Dengan kata lain harga saham dapat dipengaruhi oleh tingkat laba perusahaan.  
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 Untuk menentukan besarnya Return On Asset (ROA) dapat dihitung dengan 

rumus (Keown, 2005:87): 

ROA =  
𝑵𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆

𝑻𝑨
 x 100% 

Dimana : 

Total Asset                = Semua aktiva yang dipergunakan dalam kegiatan  

  operasi perusahaan. 

Net Income     =  Laba usaha setelah pajak. 

 

2.6.2  Kegunaan Return On Asset (ROA) 

 Rasio ROA merupakan rasio yang bersifat komprehensif, oleh karena itu rasio 

ini memberikan beberapa kegunaan (manfaat) bagi para pihak yang mempergunakan 

rasio ini. Keguanaan ROA menurut Munawir (2002:91) dikemukakan sebagai 

berikut: 

1.  Rasio ROA bersifat menyeluruh, artinya pabila perusahaan sudah 

menjalankan praktik akuntansi yang baik maka manajemen dengan 

menggunakan teknik analisa ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan 

modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan. 

2.  Apabila perusahaan mempunyai data industri yang diperoleh dari rasio 

industri, maka dengan analisis ROA dapat dibandingkan efisiensi 

penggunaan modal perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. 

Sehingga dapat diketahui apakah perusahaan berada dibawah, sama atau 

diatas rata-ratanya. Dengan demikian dapat diketahui apa yang menjadi 

kelemahan dan apa yang menjadi kekuatan perusahaan dibandingkan 

dengan perusahaan lain yang sejenis. 

3.  Analisis yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi yang 

dilakukan oleh divisi atau bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua 

biaya dan modal kedalam bagian yang bersangkutan. Arti pentingnya 
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adalah membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian lain 

diperusahaan. 

4.  Analisis ROA dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas  dari 

masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan. 

5.  ROA berguna untuk kepentingan perencanaan dan pengawasan, misalnya 

ROA dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan jika 

perusahaan akan melakukan ekspansi. 

 

2.7  Economic Value Added (EVA) 

2.7.1  Konsep Economic Value Added (EVA) 

 Konsep Economic Value Added (EVA) pertama kali diperkenalkan oleh  

Stewart, III, Managing Pertner dari Stern Stewart & Co. (Harper 

Business,1991). Konsep Economic Value Added (EVA) menjadi sistem manajemen 

keuangan yang hangat dewasa ini. 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). 

 Stern & Stewart  melakukan beberapa penyesuaian terhadap laba operasi 

setelah pajak yang disusun menurut Standar Akuntansi Keuangan (Utama & Afriani, 

2005:8). Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan distorsi 

yang ditimbulkan. Penyesuaian disini yaitu dengan menambahkan cadangan-

cadangan ekuitas ekuivalen ke modal serta menambahkan beban periodic dari 

cadangan-cadangan tersebut ke laba setelah pajak. 
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2.7.2  Definisi Economic Value Added (EVA) 

 Tunggal (2008:6) menyimpulkan pengertian Economic Value Added sebagai 

berikut: 

1. EVA merupakan tujuan korporat untuk meningkatkan nilai 

(value) dari modal (capital) yang investor telah tanamkan dalam 

operasi usaha, 

2. EVA merupakan selisih dari laba operasi bersih setelah pajak 

(Net Operating After Tax) dikurangi dengan biaya modal (Cost of 

Capital), 

3. Apabila perusahaan memiliki nilai EVA positif, maka dapat 

dikatakan bahwa manajemen telah menciptakan nilai (Creating 

Value). 

 

Menurut Gitman (2006:513) 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. 

Sedangkan menurut Van Horne dan Wachowicz (2005:388) adalah: 

“EVA is measure of business performance. It is a type of economic profit, 

which is equal to a company’s after tax net operating profit minus a dollar 

cost of capital charge.” 

  Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan EVA adalah 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.  

 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*). 
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Pendapatan operasi bersih setelah pajak menggambarkan hasil penciptaan nilai 

(value) tersebut. Economic Value Added (EVA) atau para analis menamakannya 

sebagai Economic Profit (EP) dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 Stern Stewart merumuskan EVA  sebagai berikut: 

EVA= NOPAT- (Total Cost of Capital x 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 x 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 nonoperasional 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 konstan, maka EVA 

meningkat. 

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

penggunaan utang dan penggunaan modal saham (equity). 
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3. Mencari dan mempertahankan pertumbuhan yang menguntungkan, jika 

investasi yang dilakukan menghasilkan return yang lebih besar daripada 

WACC. 

4. Melepas atau merestrukturisasi bisnis yang memusnahkan nilai. 

5. Memperpanjang periode competitive advantage, yang menghasilkan nilai 

NOPAT lebih besar dari pada WACC. 

 

2.7.3  Perhitungan Economic Value Added (EVA) 

2.7.3.1 Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

 Pengukuran kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode Economic 

Value Added (EVA) dilandasi konsep bahwa dalam pemgukuran 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), keuantungan 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 (2001:39) 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 ) 
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2.7.3.2 Invested Capital 

 Invested Capital merupakan hasil reorganisasi neraca untuk melihat besarnya 

capital yang diinvestasi dalam aktivitas operasional dan nonoperasional perusahaan. 

Invested capital dapat dihitung dengan rumus: 

Invested capital = jumlah utang dan ekuitas - utang jangka pendek 

 

2.7.3.3 Biaya Modal (Cost of Capital) 

A. Biaya Atas Hutang (Cost of Debt) 

 Hutang atau debt adalah pinjaman yang diperoleh perusahaan dari pihak 

ketiga baik berua 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 diperoleh dengan rumus: 

Kb = 
𝑨𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒍𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒆𝒓𝒎 𝒅𝒆𝒃𝒕
 x 100% 

 

B. Biaya atas modal sendiri (cost of equity) 

 Ekuitas bagi suatu perusahaan seperti yang dicatat dalam neraca terdiri dari 

dua 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. 
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 Nilai cost of equity didapat dengan rumus: 

Ke = 
𝟏

𝑷𝑬𝑹
 x 100%  

Dimana: Ke  = Cost of equity 

PER = Price Earning Ratio 

 

Sedangkan nilai PER harus dihitung dengan rumus : 

PER = 
 𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒆𝒎𝒃𝒂𝒓 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎

𝑬𝑷𝑺
 

 

2.7.3.4 Weighted Average Cost of Capital(WACC) 

 Weighted Average Cost of Capital(WACC) adalah 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 x Kd ) + ( We x 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 

 

2.7.4  Kelebihan dan Kekurangan Economic Value Added (EVA) 

 Salah satu kelebihan EVA sebagai penilaian kinerja perusahaan adalah dapat 

dgunakan sebagai penciptaan nilai (value creation). 

 Keunggulan EVA sebagai pengukuran kinerja keuangan perusahaan meliputi : 

(Govindarajan, 2002).  
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1. Dengan EVA, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba untuk perbandingan 

investasi yang sama.  

2. Dengan meningkatnya EVA maka investai-investasi akan menghasilkan 

laba diatas biaya modal sehingga akan lebih menarik para manajernya 

untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut.  

3.  Adanya tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis 

asset yang berbeda pula.  

4. EVA memiliki korelasi positif yang kuat terhadap perubahan-perubahan 

nilai pasar perusahaan. 

 Disamping kelebihan yang dimiliki, EVA juga ternyata mempunyai 

kelemahan-kelemahan seperti yang dikemukakan oleh Faisal Abdullah (2003:143): 

 1.  Secara konseptual, EVA memang lebih unggul dari pada pengukur 

 tradisional akuntansi, namun secara praktis belum tentu dapat 

 diterapkan dengan mudah. 

2.  EVA adalah alat ukur semata dan tidak bisa berfungsi sebagai cara 

 untuk mencapaisasaran perusahaan sehingga diperlukan suatu cara 

 bisnis tertentu untuk mencapai sasaran perusahaan. 

3.  EVA hanya menggambarkan penciptaan nilai pada satu tahun tertentu. 

4.  Masih mengandung unsur keberuntungan (tinggi rendahnya EVA 

 dapat dipengaruhi oleh gejolak di pasar modal). 

 

2.7.5 Beberapa distorsi Dalam Laporan Keuangan Terhadap Economic Value 

Added (EVA) 

 Laporan keuangan disusun mengikuti kaidah-kaidah standar akuntansi dalam 

penyusunan laporan, sedangkan penilaian kondisi keuangan perusahaan adalah 

dengan mengevaluasi data akuntansi laporan keuangan. 

 Maka hasil evaluasi tersebut akan memuat beberapa masalah yang krusial 

sebagai berikut: 
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1. Mengenai Laba 

Laba dapat dalam bentuk laba ekonomis dan laba bisnis, sedangkan EVA 

dalam penilaiannya menggunakan laba ekonomis, hal ini adalah perbedaan 

yang cukup penting, baik dalam pengertian maupun dalam perhitungannya. 

Menurut Wiratomo dapat disimpulkan bahwa laba ekonomi adalah total 

pendapatan (TR) dikurangi dengan total pengeluaran (TC) baik yang 

eksplisit maupun implisit. Sedangkan laba bisnis adalah total pendapatan 

(TR) dikurangi dengan total pengeluaran (TC) yang eksplisit saja. 

Pengeluaran eksplisit adalah pengeluaran tunai yang benar-benar terjadi 

(out of pocket expenditures) saat perusahaan melakukan pembelian sumber 

bukan tunai yang dapat berupa pengorbanan waktu, kerja atau usaha. 

2.  Biaya Penelitian dan Pengembangan 

Didalam pencatatan laporan keuangan biaya penelitian dan pengembangan 

dibebankan pada periode tersebut, yang seolah-olah kontribusi dari 

penelitian dan pengembangan habis seluruhnya dalam periode terjadinya 

penelitian dan pengembangan tersebut, padahal kenyataannya tidak 

demikian, penelitian dan pengembangan akan meningkatkan nilai 

perusahaan dan kontribusinya selama hasil penelitian dan pengembangan 

masih digunakan. 

3. Penangguhan Pajak 

Penangguhan pajak dalam catatan akuntansi merupakan pajak yang 

sebenarnya dibayar, hal ini menurut konsep EVA harus diperbaiki karena 

pajak yang ditangguhkan berupa cash flow dan belum dibayarkan pada saat 

itu. Dengan menambahkan kembalipeningkatan pajak tertundaa ke 

pendapatan, NOPAT hanyadikurangi pajak yang sebenarnya dibayar tanpa 

memperhitungkan penangguhan pajak akuntansi, cara ini memberikan 

gambaran yang lebih jelas tentang pendapatan yang diperoleh perusahaan. 

 

 



49 
  

4. Penggunaan Metode Persediaan 

Untuk menghemat beban pajak perusahaan biasanya menggunakan metode 

LIFO ketika harga naik, hal ini yang mengakibatkan mengakumulasinya 

biaya dari periode sebelumnya, dan menjadikan harga persediaan 

kadaluarsa, harga persediaan bisa dibawah nilai sebenarnya, kemudian 

ketika memberi nilai metode FIFO yang digunakan agar barang sesuai 

dengan harga baru, penyesuaian metode LIFO ke FIFO dalam EVA disebut 

LIFO reserve. Penambahan LIFO reserve pada modal mengkonversikan 

penilaian LIFO ke FIFO dengan pendekatan nilai sekarang, penambahan 

LIFO ke NOPAT menjadikan laba perusahaan lebih mendekati nilai 

sebenarnya. 

5. Akuntansi Amortisasi Goodwill 

Goodwill merupakan asset tak berwujud, bagi perusahaan goodwill akan 

diamortisasikan terhadap laba akuntansi selama periode tertentu, hal ini 

jelas mengurangi besarnya laba akuntansi yang dilaporkan sehingga 

mempengaruhi penilaian. Goodwill tersebut merupakan beban (expense) 

yang bersifat bukan tunai (non-cash) dan tidaak dapat mengganggu pajak 

(non-tax deducitable) sehingga dia harus ditambahkan kembali kedalam 

laba yang dilaporkan. 

6. Succesful Effort to Full Cost 

Perusahaan-perusahaan penghasil sumber alam yang akan menganut 

akuntansi succesfull-effort menyatakan tingkat pengembalian yang lebih 

tinggi dari pada yang sebenarnya. Seharusnya tingkat pengembalian 

dinyatakan kembali dengan akuntansi full-cost. Namun, bukan hanya 

perusahaan yang melakukan investasi yang beresiko dan kemudian 

melakukan write-off harus menerapkan akuntansi full-cost. Dalam buku 

Wiratmo mengenai teori laba, laba yang akan diperoleh cukup besar 

karena mengandung resiko cukup besar pula (risk bearing theory of profit). 
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Para investor menggunakan laba yang diharapkan dari aktivitas 

perusahaan, oleh karena itu NOPAT harus dinormalisasikan agar tidak 

dimasukan keuntungan dari kerugian yang tidak rutin. Agar konsisten, 

kumulatif kerugian tersebut dikurangi pajak dan ditambahkan ke modal. 

Jika hanya modal yang sukses saja yang diperhitungkan maka tingkat 

pengembalian yang dihasilkan oleh bisnis yang beresiko akan dicatat lebih 

tinggi dari pada sebenarnya. 

7. Keuntungan/ Penghasilan yang Ditangguhkan 

Keuntungan yang ditangguhkan mengaburkan waktu yang sebenarnya dari 

penerimaan tunai yang akan diperoleh perusahaan. Keuntungan yang 

ditangguhkan harus dihitung sebagai equity equivalents sebagai 

penambahan pada capital, dengan demikian seluruh keuntungan yang 

diperoleh perusahaan pada periode berjalan akan terlihat jumlah 

sebenarnya. 

8. Other Equity Equivalents 

Cadangan berjaga-jaga mengaburkan timing sebenarnya dari penerimaan 

tunai dan pengeluaran tunai. Cadangan untuk kredit macet, persediaan yang 

kadaluarsa, jaminan harus dihitung sebagai equity equivalents, jika 

merupakan kejadian rutin dalam bisnis. Dengan demikian hal-hal tersebut, 

distorsi akuntansi dapat dikurangi sehingga NOPAT dihitung berdasarkan 

aliran tunai yang sebenarnya. 

 

2.8  Market Value Added (MVA) 

2.8.1  Konsep Market Value Added (MVA) 

 Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan perusahaan yang utama adalah 

untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. 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 



51 
  

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 : 

Menurut Brigham (2005:50) menyatakan:  

“MVA dapat didefinisikan sebagai total modal yang diberikan, termasuk 

hutang dan ekuitas. “ 

Menurut Tunggal (2008:12) menyatakan: 

“MVA menyatakan seberapa besar kemakmuran yang diciptakan atau 

dihilangkan perusahaan. MVA juga menunjukan berapa besar kekayaan 

atau keuntungan yang mampu dihasilkan perusahaan bagi pemegang 

saham, apabila perusahaan menjual sahamnya pada saat itu.” 

Sedangkan menurut Rahayu, (2007: 13): 

“Market Value Added (MVA) merupakan perbedaan antara nilai modal 

yang ditanamkan di perusahaan sepanjang waktu dari investasi modal, 

pinjaman, laba ditahan, dan uang yang bisa diambil sekarang atau sama 

dengan selisih antara nilai buku dengan nilai pasar perusahaan.” 

 

 Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan MVA adalah perbedaan 

antara nilai perusahaan (termasuk ekuitas dan hutang) dan modal keseluruhan yang 

diinvestasikan dalam perusahaan. 

 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 actual dari 

modal saham karena informasi harga pasar tidak tersedia secara teratur.  

 

2.8.2  Perhitungan Market Value Added (MVA) 

 Untuk 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 bagaiman pasar mengevaluasi perusahaan denegn cara memeriksa nilai 

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



52 
  

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 x 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 x 

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. 
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 Dikurangi dengan book value dari marketable securities dan construction 

in progress (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 

diinvstasikan dalam aktivits bisnis yang bersifat going concern. Capital secara 

essential merupakan net assets perusahaan hanya saja membutuhkan tiga 

penyesuaian, yaitu: 

 Marketable securities dan construction in progress dihapuskan. 

 Penambahan preffered stock dan minority interest. 

 Present value dan non capitalized leases ditambahkan pada net property 

plant dan equipment, sejumlah equity equivalent reserve ditambahkan 

pada assets. 

 Adanya penyesuaian-penyesuaian tersebut untuk menghilangkan distorsi yang 

diakibatkan oleh sistem pencatatan akuntansi konvensional sehingga menghasilkan 

perhitungan yang lebih akurat. 

 

2.8.3  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. 
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2.9  Pengaruh Return On Asset, Economic Value Added, dan Market Value 

 Added terhadap Harga  Saham 

 Harga saham sangat ditentukan sekali oleh faktor-faktor non fundamental dan 

fundamental perusahaan. Faktor fundamental tersebut antara lain adalah return on 

equity (ROE) dan return on Asset (ROA). ROE mengukur pengembalian nilai buku 

kepada pemilik perusahan yang merupakan perbandingan laba bersih terhadap ekuitas 

saham (Weston et. Al,:1995). Sedangkan ROA tidak lain adalah perbandingan net 

profit after tax terhadap average total asset. Rasio ini memberikan gambaran 

seberapa efektif perusahaan mengunakan seluruh assetnya didalam menghasilkan 

keuntungan. Pendekatan tradisional accounting (ROE dan ROA) ini sering dipakai 

oleh para investor didalam keputusan investasi pada saham.(Taufik, 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. 

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) 

 


