
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan perusahaan dalam upaya untuk mengantisipasi persaingan yang 

semakin tajam dalam pasar yang semakin global seperti sekarang ini akan selalu 

dilakukan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Perkembangan dunia 

bisnis yang pesat menjadikan suatu perusahaan terus bersaing secara kompetitif 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kondisi tersebut merupakan hal 

yang harus disikapi agar tujuan perusahaan tercapai, berbagai macam masalah 

yang timbul harus dihadapi dan disertai dengan solusi pengembalian keputusan 

yang selektif. 

Kesuksesan suatu perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya tidak luput 

dari peran manajer keuangan yang telah dilakukan. Para manajer keuangan 

tersebut memiliki tugas utama dalam merencanakan pengadaan dan penggunaan 

dana guna memaksimumkan nilai perusahaan, dengan kata lain menentukan 

sumber dan penggunaan dana dari berbagai alternatif yang tersedia. Secara 

normatif, tujuan keputusan keuangan yang dilakukan adalah meningkatkan 

kemakmuran pemilik perusahaan yang ditujukan dengan meningkatnya nilai 

perusahaan atau harga saham bagi perusahaan yang telah go public. 
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Menurut Mc Donald (1996), perusahaan yang baik selalu berkonsentrasi pada 

penciptaan adding value bagi perusahaannya. Kendala yang muncul kemudian 

adalah bahwa mengukur nilai tambah bukan merupakan suatu hal yang mudah. 

Selama Economic booming setelah PD II, beberapa perusahaan yang telah 

berpengalaman memfokuskan perhatian mereka pada diskonto arus kas (internal 

rate of return dan net present value) sebagai alat analisis mereka dalam menilai 

kinerja perusahaan. Kemudian berkembang alat analisis baru seperti ROA (Return 

on Assets) dan RONA (Return on Net Assets). 

Selanjutnya oleh Utama (1997) dikatakan, walaupun terjadi peningkatan dalam 

penggunaan ROA dan RONA dalam menilai kinerja perusahaan, para manajer 

tetap menyadari adanya kelemahan pada pengukur akuntansi tradisional. Hal ini 

disebabkan pengukur akuntansi tradisional sebagai pengukur penciptaan nilai 

mengabaikan adanya biaya modal. Dengan demikian sulit untuk mengetahui 

apakah suatu perusahaan telah menciptakan nilai tambah bagi pemegang 

sahamnya. 

Menyadari bahwa pengukur akuntansi tradisional dapat memberikan kesimpulan 

yang misleading, Joel M Stern dan G Bannet Stewart III dari dan Stern Stewart & 

Co. of New York City menciptakan alat pengukuran baru yang disebut Nilai 

Tambah Pasar (Economic Value Added) atau disingkat EVA dan Nilai Tambah 

Pasar (Market Value Added) atau disingkat MVA. EVA dan MVA membuat para 

manajer untuk memfokuskan perhatian pada kegiatan yang menciptakan nilai dan 

memungkkinkan mereka untuk mengevaluasi kriteria memaksimumkan nilai 

perusahaan. EVA dan MVA juga telah banyak diterapkan di berbagai perusahaan 
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seperti Coca Cola, General Electrik Merck, Philip Morris, Microsoft, dan lain-

lain. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan beberapa pakar, dan mengasumsikan 

jika kinerja manajemen baik atau efektif (dilihat dari nilai tambah yang diberikan, 

maka akan tercermin dalam harga saham perusahaan. Oleh sebab itu apabila hasil 

dari pengukuran EVA dan MVA positif, berarti ada nilai tambah bagi perusahaan, 

dan biasanya akan direspon oleh meningkatnya harga saham perusahaan sehingga 

tingkat pengembalian saham (return saham) akan mengalami peningkatan atau 

perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah perusahaan bagi investor. Dan 

sebaliknya jika EVA dan MVA negatif berarti perusahaan mengalami penurunan 

kinerja yang biasanya akan direspon dengan penurunan harga saham perusahaan 

sehingga tingkat pengembalian saham (return saham) akan mengalami penurunan 

atau nilai perusahaan berkurang karena tingkat pengembalian yang dihasilkan 

lebih rendah dari yang diharapkan investor. Dimana nilai EVA dan MVA yang 

positif diharapkan akan memberikan pengaruh yang positif juga terhadap 

kenaikan tingkat pengembalian saham (return saham) tersebut. 

Secara teoritis dikatakan bahwa EVA berhubungan secara langsung pada nilai 

pasar intrinsik perusahaan. Jika nilai EVA diproyeksikan dan di discount ke dalam 

present value maka hasilnya adalah MVA, karena MVA adalah ukuran kumulatif 

kinerja perusahaan yang memperlihatkan penilaian pasar modal pada suatu waktu 

tertentu dari nilai EVA di masa mendatang atau absolut antara nilai pasar saham 

perusahaan dengan modal yang diinvestasikan. 
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Menurut Taufik (2001) 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. MVA saat kini dianggap menjadi 

panduan terbaik untuk menilai manajemen perusahaan publik apakah bagus atau 

tidak karena MVA menjawab persoalan penting yang dibutuhkan investor atau 

kemempuan manajemen perusahaan publik untuk menambah kekayaan mereka. 

Konsep EVA dan MVA yang merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang 

berfokus pada nilai perusahaan, dapat membantu manajemen untuk mengetahui 

berapa the true cost of capital dari bisnisnya sehingga tingkat pengembalian 

bersih dari modal, hal yang sesungguhnya menjadi perhatian investor bisa 

diperlihatkan secara jelas dan berapa jumlah sebenarnya dari modal yang 

diinvestasikan ke dalam bisnis. Ini berarti tujuan manajemen untuk 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimisasi nilai 

perusahaan yang dapat dicapai. Nilai perusahaan yang tercipta ini akan 

mempengaruhi respon masyarakat yang dicerminkan dari naik atau turunnya 

harga saham. 
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Berikut ini perkembangan harga saham perusahaan manufaktur yang listing di LQ 

45 periode 2008 – Maret 2010.

Tabel 1.1 Perkembangan Harga Saham Perusahaan Manufaktur Peiode 2008 – 
Maret 2010

Sumber : www.yahoofinance.com

Grafik 1.1 Perkembangan Harga Saham Perusahaan Manufaktur Peiode 2008 – 
Maret 2010

Sumber : Data diolah

No
Kode 
Emiten

Harga Saham Per Triwulan
2008 2009 2010

I II III IV I II III IV I
         

1 ASII
2425
0

1925
0

1710
0

1055
0

1425
0

2380
0

3335
0

3470
0 41900

2 GGRM 7650 6450 5900 4250 5900
1255
0

1490
0

2155
0 24750

3 INDF 2325 2400 1960 930 940 1890 3025 3550 3775
4 SMCB 1200 1120 850 630 550 1100 1330 1550 2075
5 SMGR 5000 4000 3425 4175 3725 4900 6300 7550 7300

6 UNVR 6900 6750 7500 7800 7950 9250
1070
0

1105
0 12150



6

Sumber : Data diolah

Dari data pada tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa harga saham pada 

perusahaan manufaktur periode 2008 –  Maret 2010 mengalami fluktuasi 

walaupun pada umumnya terjadi peningkatan harga saham pada tahun 2009.

Harga pasar saham adalah market clearing prices yang ditentukan berdasarkan 

kekuatan permintaan dan penawaran. Harga pasar saham memberikan ukuran 

yang objektif tentang nilai investasi pada sebuah perusahaan. Oleh karenanya, 

harga saham memberikan indikasi pembahan harapan pemodal sebagai akibat 

perubahan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. 

Harga saham yang tersedia dibayar oleh investor mencerminkan arus kas bersih 

yang diharapkan setelah mempertimbangkan waktu dan resiko investasi. Nilai 

sebuah saham terkait erat dengan perkiraan prestasi perusahaan di masa depan. 

Kinerja keuangan dapat di gunakan sebagai input untuk membayar return (tingkat 

pengembalian) yang mungkin diperoleh sebagai akibat investasi pada saham. 
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Konsep EVA dan MVA merupakan pendekatan yang relatif baru untuk menilai 

kinerja perusahaan. Tidak seperti ukuran kinerja perusahaan konvensional yang 

memerlukan analisis pembanding dengan perusahaan pada industri yang sejenis, 

sedangkan EVA dan MVA dapat berdiri sendiri. Metode EVA dan MVA yang 

berhasil diciptakan perusahaan adalah faktor yang paling relevan dalam 

pembentukan nilai perusahaan yang akhirnya akan berpengaruh pada harga 

saham.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH EVA DAN MVA 

TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2008 – MARET 2010”.

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

perusahaan industri manufaktur yang sudah go publik di BEI selama periode 

2008-Maret 20010, untuk mengetahui apakah pengukur kenerja perusahaan yang 

tercermin pada Nilai Tambah Ekonomi (Economic Value Added) dan Nilai 

Tambah Pasar (Market Value Added) suatu perusahaan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

menguji apakah Nilai Tambah Ekonomi (Economic Value Added) atau EVA dan 

Nilai Tambah Pasar (Market Value Added) atau MVA sebagai pengukur kinerja 

perusahaan mempunyai pengaruh terhadap harga saham.

1. Memberikan bukti empiris bagi perusahaan maupun investor sebagaimana 

pengaruh kinerja perusahaan yang tercermin pada EVA dan MVA 

terhadap harga saham.

2. Memberi kepada investor tentang kinerja perusahaan yang tercermin pada 

EVA dan MVA yang paling berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan, khususnya yang telah terdaftar di BEI sebagai bahan 

pertimbangan alternatif dalam menilai kinerja perusahaan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan sebagai berikut : 

1. Memberikan bukti empiris bagi perusahaan maupun investor sebagaimana 

pengaruh kinerja perusahaan yang tercermin pada EVA dan MVA 

terhadap harga saham. 

2. Memberi kepada investor tentang kinerja perusahaan yang tercermin pada 

EVA dan MVA yang paling berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan, khususnya yang telah terdaftar di BEI sebagai bahan 

pertimbangan alternatif dalam menilai kinerja perusahaan. 
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3. Membarikan gambaran dan informasi kepada investor agar dalam 

melakukan investasi di pasar modal harus memperhatikan kinerja 

perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut .

4. Memberikan pemikiran dalam pengambilan keputusan bagi kalangan 

pebisnis, baik investor maupun pihak menejer perusahaan. Khusus bagi 

manajemen selain dapat mengetahui struktur modal yang dapat 

menandingkan nilai perusahaan juga mengetahui the true cost of capital 

dari bisnisnya sehingga tingkat pengembalian bersih dari modal 

diperlihatkan dengan jelas. 

1.4 Kerangka Pemikiran

Analisis yang digunakan oleh pihak internal perusahaan bertujuan untuk 

membandingkan kinerja keuangan saat ini dengan rencana, tujuan dan budget 

perusahaan atau bahkan dengan kinerja perusahaan pesaing. Investor, selaku pihak 

ekternal perusahaan , selalu berusaha untuk menilai kemampuan keuangan dan 

kinerja perusahaan di mana mereka berkepentingan, karena hal ini berkaitan 

dengan keamanan dana yang ditanamkan oleh investor di perusahaan atau 

perbankan tersebut serta berkaitan dengan tingkat keuntungan yang diharapkan 

oleh pemegang saham. Jadi jelas bahwa kinerja keuangan perusahaan perbankan 

menjadi tolak ukur bagi pihak ekstern untuk melihat baik atau tidaknya kondisi 

keuangan perusahaan perbankan, karena kondisi keuangan suatu perusahaan 

perbankan merupakan bagian penting dan akan mempengaruhi kondisi perusahaan 

perbankan secara umum.
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Konsep-konsep pengukuran kinerja yang banyak digunakan saat ini adalah 

dengan alat ukur akuntansi tradisional, yaitu rasio-rasio keuangan yang meliputi 

rasio likuiditas (current ratio, quick ratio, cash ratio), rasio solvabilitas (rasio 

modal dengan aktiva, rasio hutang dengan modal sendiri) dan rasio profitabilitas 

(Return On Asset, Return On Equity). Rasio tersebut dapat memberikan informasi 

yang penting tetapi terkadang memberikan gambaran yang bias tentang kinerja 

perusahaan. (Walbert, The Economic, Desember 2002). Konsep ini pulalah yang 

membedakan EVA dan MVA dengan alat pengukur kinerja lainnya.Dengan 

pertimbangan tersebut ,maka dapat digambarkan kerangka fikir dari penelitian ini 

sebagai berikut :
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Gambar I : Kerangka pemikiran

1.5 Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian adalah terdapat pengaruh 

yang signifikan baik secara parsial maupun simultan dari nilai EVA dan MVA 

terhadap harga saham.

Perusahaan yang Go Public di 
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Perusahaan yang tergabung dalam LQ 
45 yang tergolong Perusahaan 
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Laporan Keuangan 
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Keuangan
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Harga 
Saham


