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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis pengaruh laba, nilai buku ekuitas, arus kas 
dan EVA terhadap MVA. Penelitian ini penting dilakukan karena konsep MVA merupakan tolak 
ukur kumulatif kinerja perusahaan yang menggambarkan perkiraan pasar modal tentang NPV 
proyek-proyek investasi perusahaan, baik yang telah maupun yang akan terjadi di masa depan. 
MVA mencerminkan seberapa sukses investasi baru di masa datang (Endri, 2005). 

Penelitian ini menghipotesiskan bahwa: Pertama, laba; nilai buku ekuitas; arus kas; 
dan EVA berpengaruh positif dan signifikan terhadap MVA. Kedua, relevansi nilai laba; 
nilai buku ekuitas; dan arus kas terhadap MVA  lebih tinggi dibanding relevansi nilai EVA 
terhadap MVA. 

Penelitian ini menggunakan sampel manufaktur (perusahaan sejenis) BEI dengan 
periode penelitian tahun 2004-2006. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, laba; nilai buku 
ekuitas dan arus kas berpengaruh positif terhadap MVA sedangkan EVA berpengaruh 
negatif MVA. Secara statistik pengaruh laba, nilai buku ekuitas, arus kas dan EVA 
terhadap MVA tidak signifikan (menolak Ha1). Kedua, secara statistik nilai relevansi laba; 
arus kas dan nilai buku ekuitas terhadap MVA lebih rendah dibandingkan dengan relevansi 
nilai relevansi EVA terhadap MVA tidak signifikan (menolak Ha2). 
 
 
Kata kunci : laba, nilai buku ekuitas, arus kas , economic value added (EVA), dan market 

value added (MVA).  
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ABSTRACT 
 

 This research purposed to examine the effect of earning, book of value equity, cash flow, 
and EVA towards MVA. This research is important because the concept of MVA is the benchmark 
of cumulative performance of a company that reflected the estimation of capital market about 
NPV’s projects of a company, that happened in the past or in the future. MVA reflected how far the 
new investment success in the future (Endri, 2005). 
 This research hypothesis are: First, earning; book of value equity; cash flow; and EVA 
have positive effects and significant toward MVA. Second, value relevance of earning; book of 
value equity; and cash flow toward MVA are higher than the relevance of EVA towards MVA.  

This research used manufactur’s company as sample (company in the same industry)in BEI 
with period research is years 2004-2006. The result of this research are: First, earning; book of 
value equity; and cash flowhave positively effects towards MVA, meanwhile EVA have negatively 
effects toward MVA. Statistically, the effects of earning, book of value equity, cash flow and EVA 
towards MVA not significant (reject Ha1). Second, value relevance of earning; cash flow; and book 
of value equity towards MVA is lower than the relevanceof EVA towards MVA not significant 
(reject Ha2). 

 
 

Keywords : earning, book of value equity, cash flow , economic value added (EVA), and market 
value added (MVA). 
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