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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Globalisasi pasar sudah menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindari 

baik oleh individu maupun perusahaan. Fenomena tersebut mendorong 

perusahaan berlomba-lomba dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan 

adanya peningkatan kinerja tersebut akan memudahkan perusahaan untuk dapat 

mencapai tujuannya.  

Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba, namun dalam 

perkembangannya sudah tidak relevan lagi jika tujuan perusahaan hanyalah untuk 

memaksimalkan laba, akan tetapi bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan 

kekayaan dari para pemegang sahamnya. Bahkan tidak hanya itu dalam 

lingkungan bisnis yang kompetitif seperti saat ini perusahaan diharapkan sebagai 

institusi pencipta kekayaan  dan juga perusahaan diharapkan dapat menjadi 

institusi pelipat ganda kekayaan perusahaan agar perusahaan dapat tetap 

berkembang dan bertahan. Semua hal tersebut dapat dilihat dari kinerja 

perusahaan, untuk menilai kinerja suatu perusahaan dibutuhkan suatu alat analisis.  

Menurut Horne & Wachowicz (2012, hlm. 163) kinerja perusahaan dapat 

diukur dengan menggunakan pengukuran kinerja tradisional yaitu rasio keuangan. 

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu cara pemprosesan dan 

penginterprestasian informasi akuntansi yang digunakan untuk menjelaskan 

hubungan tertentu antara dua buah data keuangan dengan membagi satu angka 

dengan angka lainnya dari laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat 

digunakan untuk membimbing para investor dan kreditor untuk membuat 

keputusan mengenai pencapaian perusahaan dan prospek perusahaan dimasa yang 

akan datang. 

Menurut Horne & Wachowicz (2012, hlm. 166) rasio keuangan dibagi 

menjadi lima jenis yang berbeda: rasio likuiditas, leverage keuangan (utang), 

cakupan (coverage), aktivitas, dan rasio profitabilitas. Harmono (2016, hlm. 109) 
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mengatakan analisis rasio profitabilitas dapat menggambarkan tingkat efisiensi 

dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba sehingga dinilai dapat 

menjelaskan kinerja suatu perusahaan. Return on Asset (ROA) dan imbal hasil 

atas ekuitas yaitu Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang sering digunakan 

karena apabila rasio tersebut meningkat maka kinerja perusahaan dianggap 

membaik. Namun penggunaan rasio diatas dinilai kurang efektif karena 

mengabaikan unsur biaya modal (cost of capital), sehingga sulit untuk mengetahui 

apakah suatu perusahaan telah berhasil menciptakan suatu nilai atau tidak. 

Adanya ketidakpuasan atas lemahnya metode pengukuran dengan 

menggunakan rasio keuangan tersebut mendorong Stewart dan Sterm dalam 

analisis keuangan dari Stern Stewart & Co. of New York City untuk mencetuskan 

konsep yang disebut Economic Value Added (EVA). Sukarmiasih (2015) 

mengatakan EVA secara sederhana dapat didefinisikan sebagai laba operasi 

setelah pajak dikurangi dengan biaya modal (cost of capital) dari seluruh modal 

yang digunakan untuk menghasilkan laba. Analisis EVA dinilai baik bagi 

perusahaan karena menyebabkan perusahaan lebih memperhatikan kebijakan 

struktur modal dan dapat memberikan informasi kepada para investor mengenai 

laba perusahaan dan kemampuan perusahaan tersebut dalam memberdayakan 

modalnya. Konsep analisis EVA dinilai lebih memiliki keterkaitan dengan nilai 

perusahaan jika dibandingkan dengan analisis tradisional seperti ROA, ROE, dan 

rasio lainnya. Sehingga jika EVA meningkat maka dapat dikatakan nilai 

perusahaan juga meningkat.  

Nilai perusahaan merupakan salah satu aspek penting yang harus 

diperhatikan oleh investor dalam pengambilan keputusan atas penginvestasian 

dana mereka pada perusahaan tersebut. Nilai perusahaan merupakan cerminan 

kinerja perusahaan yang dapat dijadikan salah satu informasi bagi para investor 

dalam menanamkan modal mereka. Semakin tinggi nilai perusahaan maka akan 

semakin besar nilai yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Nilai pemegang 

saham ini dapat dinilai dengan menggunakan Market Value Added (MVA). 

Puspitawati (2010) mengatakan bahwa MVA merupakan seberapa kekayaan 

pemegang saham yang diperoleh dan dihilangkan oleh suatu perusahaan. MVA 

merupakan indikator yang digunakan perusahaan dalam rangka meningkatkan 
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kekayaan pemegang saham yang merupakan tujuan perusahaan secara umum. 

Sehingga semakin besar MVA, maka semakin berhasil kinerja perusahaan dalam 

mengelola perusahaan perusahaan sehingga akan menghasilkan nilai pemegang 

saham yang tinggi.  

Fenomena yang terjadi pada PT KMI Wire and Cable Tbk. PT KMI Wire 

and Cable Tbk mendapatkan penghargaan dari majalah Forbes Indonesia sebagai 

salah satu dari 50 perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan 

kategori kinerja gemilang. Penghargaan tersebut telah dilaksanakan selama 6 

tahun dan daftar Forbes Indonesia tersebut dijadikan tolak ukur kesuksesan bagi 

banyak perusahaan di Indonesia. Penilaian didasarkan pada banyak faktor dan 

salah satunya adalah nilai Return on Equity (ROE) dan kinerja pertumbuhan 

perusahaan yang konsisten selama 3-5 tahun (bisnis.tempo.co). 

 

Tabel 1. Perkembangan mengenai MVA, EVA, ROA, dan ROE pada PT KMI 

Wire and Cable Tbk periode 2013-2015.  

No. Variabel 
Tahun 

2013 2014 2015 

1. Market Value Added (Rp) (317.622.315.537) (383.751.038.578) (550.500.953.309) 

2. Economic Value Added 

(Rp) 
24.791.191.856 17.505.967.014 33.156.206.951 

3. Return on Asset (%) 5,50 5,24 7,43 

4. Return on Equity (%) 8,29 7,45 11,23 

Sumber: Laporan Keuangan tahun 2013 – 2015.  

 

Berdasarkan tabel 1 yang disajikan diatas, dapat diketahui bahwa PT KMI 

Wire and Cable Tbk memiliki nilai MVA yang cenderung menurun namun 

termasuk kedalam salah satu dari 50 perusahaan dengan kinerja yang gemilang. 

Hal tersebut sangat bertentangan dengan teori yang mengatakan bahwa jika nilai 

MVA suatu perusahaan meningkat maka dapat dikatakan perusahaan tersebut 

telah berhasil dalam meningkatkan nilai pemegang sahamnya sehingga kinerja 

perusahaan dianggap baik. Pada tahun 2014, MVA mengalami penurunan sebesar 

Rp. -383.751.038.578 dan kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 

2015 yaitu sebesar Rp.-550.500.953.309. Hal ini menunjukkan adanya beberapa 

faktor yang mempengaruhi penurunan nilai MVA perusahaan. Penurunan MVA 

dapat disebabkan oleh penurunan EVA, ROA, dan ROE. Seperti pada tahun 2014 

penurunan EVA sebesar Rp. 17.505.967.014 penurunan ROA sebesar 5,24% dan 

penurunan ROE sebesar 7,45% dapat menurunkan nilai MVA. Namun tidak pada 
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tahun 2015, meningkatnya nilai EVA sebesar RP. 33,156,206,951,00  nilai ROA 

sebesar 7,43%, dan nilai ROE sebesar 11,23% tidak mempengaruhi meningkatnya 

MVA tetapi menurunkan nilai MVA. Penurunan MVA dapat disebabkan oleh 

adanya penurunan EVA, ROA, dan ROE, namun terjadi kesenjangan yang terjadi 

akibat peningkatan nilai EVA, ROA, dan ROE yang dapat mempengaruhi 

menurunnya nilai MVA, sehingga hal tersebut menarik untuk diteliti.  

 Untuk menguatkan pernyataan di atas penelitian ini juga didukung dengan 

beberapa penelitian sebelumnya yang memberikan pengaruh pada setiap variabel 

independen kepada variabel dependen. Penelitian yang dilakukan oleh Ramana 

(2003), Mertayasa, dkk (2014) dan Nakhaei & Norhan (2013) menyatakan bahwa 

Economic Value Added (EVA) berpengaruh secara signifikan positif (+) terhadap 

Market Value Added (MVA). Sedangkan menurut Wibowo & Windyarti (2007) 

dan de Wet (2005), menyatakan bahwa Economic Value Added (EVA) 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Market Value Added (MVA). 

Sedangkan untuk Return on Asset (ROA) dilakukan beberapa penelitian 

oleh Aisyana & Sun (2012), dan Sukarmiasih, dkk (2015) yang menyatakan 

berpengaruh signifikan positif (+) terhadap Market Value Added (MVA). Namun 

ada penelitian yang memiliki hasil yang berbeda yaitu penelitian Mertayasa, dkk 

(2014) dan Nakhaei & Norhan (2013) menyatakan bahwa Return on Asset (ROA) 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Market Value Added (MVA).  

Selanjutnya untuk mengetahui hasil penelitian sebelumnya mengenai Return 

on Equity (ROE) yang dilakukan oleh Nakhaei & Norhan (2013) menyatakan 

berpengaruh signifikan terhadap Market Value Added (MVA), sedangkan 

penilitian lain seperti de Wet (2005), Aisyana & Sun (2012), dan Sukarmiasih, 

dkk (2015) menyatakan bahwa Return on Equity (ROE) berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Market Value Added (MVA).  

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini berpedoman pada penelitian yang 

dilakukan oleh Sukarmiasih, dkk (2015). Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Sukarmiasih, dkk (2015) adalah penelitian ini lebih memfokuskan 

kepada Economic Value Added (EVA), dan alat ukur akuntansi tradisional yaitu 

Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) dan dengan variabel 

dependen Market Value Added (MVA). Sedangkan Sukarmiasih, dkk (2015) 
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menggunakan Economic Value Added (EVA) Momentum, dan menambahkan 

variabel Net Profit Margin (NPM) dan Basic Earning Power (BEP) sebagai 

variabel independen dan Return Saham sebagai variabel dependen. Perbedaan lain 

juga terletak pada objek penelitian, dimana Sukarmiasih, dkk (2015) 

menggunakan perusahaan yang termasuk dalam LQ 45 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2013. Sedangkan penelitian ini menggunakan 

data perusahaan manufaktur dari tahun 2013-2015 laporan tahunan dan laporan 

keuangan yang dipublikasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan 

keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

analisis pengaruh Economic Value Added (EVA), Return on Asset (ROA), dan 

Return on Asset (ROA) terhadap Market Value Added (MVA). 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

a. Apakah Economic Value Added (EVA) berpengaruh signifikan terhadap 

Market Value Added (MVA)? 

b. Apakah Return on Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Market 

Value Added (MVA)? 

c. Apakah Return on Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap Market 

Value Added (MVA)? 

 

I.3  Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Economic Value Added 

(EVA) terhadap Market Value Added (MVA). 

b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Return on Asset (ROA) 

terhadap Market Value Added (MVA). 

c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Return on Equity (ROE) 

terhadap Market Value Added (MVA). 
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I.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak antara lain : 

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

referensi dalam pengembangan ilmu akuntansi dan tambahan 

pengetahuan secara empiris kepada penulis mengenai pengaruh 

Economic Value Added (EVA), Return on Asset (ROA), dan Return on 

Equity (ROE) terhadap Market Value Added (MVA), di luar dari 

pengetahuan yang telah dipelajari.  

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kesejahteraan para pemegang saham serta nilai perusahaan  dalam 

nilai Market Value Added (MVA) yang telah diolah peneliti guna 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. 

2) Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor yang melakukan 

investasi pendapatan dalam menganalisis informasi laporan keuangan 

perusahaan guna mengambil keputusan berinvestasi saham di pasar 

modal dan guna menambah pengetahuan investor mengenai nilai 

perusahaan dengan menggunakan analisis Market Value Added 

(MVA) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), karena investor jenis tersebut cenderung memilih 

saham perusahaan yang loyal membagi dividen, sehingga mereka bisa 

aman mendapatkan penghasilan rutin. 
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