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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada Bab ini menguraikan beberapa teori yang digunakan dalam menganalisis 

permasalahan penelitian, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam 

pemecahan masalah. Antara lain penelitian terdahulu, landasan teori yang terdiri dari 

laporan keuangan yang berisi tentang pengertian laporan keuangan, tujuan, sifat, 

keterbatasan, dan analisis laporan keuangan; kinerja perusahaan yang berisi 

pengertian kinerja dan pengukuran kinerja, tujuan pengukuran kinerja; rasio 

keuangan; metode (EVA) yang terdiri dari pengertian, tujuan perhitungan (EVA), 

manfaat (EVA) sebagai penilai kinerja keuangan perusahaan, keunggulan dan 

kelemahan EVA, hubungan EVA dengan nilai perusahaan, biaya modal (cost of 

capital), penghitungan (EVA) dan langkah-langkah menghitung EVA. 

2.1. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian dilakukan oleh Maerzuki pada tahun 2005 yang mengambil judul ” 

Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Pan Brothers 

Tbk Periode 2002-2004”. Pada PT Pan Brothers Tbk diperoleh hasil bahwa 

Current ratio dan quick ratio yang melebihi standar menunjukkan Perusahaan 

memiliki tingkat likuiditas yang baik, Debt ratio periode 2002-2004 

mengindikasikan Perusahaan lebih banyak menggunakan sumber pembiayaan 

internal, yaitu ekuitas. Sedangkan rasio rentabilitas yang terlihat dari jumlah 

penjualan bersih yang terus menunjukkan peningkatan selama periode 2002-2004 

dan gross profit margin yang turun menjadi 14,35% di tahun 2004, peningkatan 
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penjualan membuat fixed asset turnover, total assets turnover, dan  account 

receivable turnover terus menunjukkan peningkatan. 

2. Penelitian dilakukan oleh Purwanti pada tahun 2005 yang mengambil judul ” 

Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Kondisi Keuangan Financial 

Distress Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 

2005”. Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

diperoleh hasil bahwa Tidak ada rasio keuangan lain yang dapat digunakan sebagai 

alat untuk memprediksi kondisi financial distress perusahaan selain rasio – rasio 

keuangan yang digunakan dalam model Altman. 

3. Penelitian dilakukan oleh Sari  pada tahun 2006 yang mengambil judul ” Analisis 

Rasio likuiditas dan Rasio Rentabilitas untuk menilai kinerja perusahaan pada PT. 

Berlian Maju Motor”. Pada PT. Berlian Maju Motor diperoleh hasil bahwa PT 

Berlian Maju Motor memilikiefisiensi yang semakin menurun. Hal tersebut 

tampak dari meningkatnya beban usaha, namun tidak diikuti oleh peningkatan 

penjualan. Keadaan yang demikian berakibat pada menurunnya laba bersih 

perusahaan, selain itu berdasarkan analisis rasio, kinerja PT Berlian Maju Motor 

cenderung menurun. 

4. Penelitian dilakukan oleh Anggeraini pada tahun 2008 yang mengambil judul 

“Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk (TELKOM) Setelah Privatisasi”.  Pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk (TELKOM) diperoleh hasil bahwa Kinerja keuangan perusahaan 

setelah privatisasi mengalami peningkatan. Dilihat dari struktur kepemilikan 

saham pemerintah maupun publik, dimana secara umum semakin besar 
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kepemilikan saham oleh publik kondisi kinerja keuangan perusahaan semakin 

baik, hanya pada perhitungan rasio investasi modal yang diproksikan oleh CESA 

kinerja keuangan. 

2.2. Laporan Keuangan 

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah laporan yang memuat hasil-hasil perhitungan dari 

proses akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan pada suatu 

saat tertentu. Menurut Sawir (2001.: 2) Laporan keuangan adalah media yang dapat 

dipakai unluk meneliti kondisi kesehatan perusahaan yang terdiri dari neraca, 

perhitungan laba rugi, ikhtisar laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. 

Menurut IAI (IAI, 2002 : 2) :  
Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang 
lengkap yang biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 
posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai 
laporan arus kas atau laporan arus dana) catatan (notes) dan laporan lain serta 
materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 
 
 
Laporan keuangan menurut adalah laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil 

dari proses akuntansi vang dapat digunakan sebagai alat unluk berkomunikaxi antara 

data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak vang 

berkepentingan dengan utau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2000:2). 

Berdasarkan pengertian laporan keuangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa laporan keuangan merupakan daftar yang berisi laporan utama yang memuat 

tentang posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang disajikan pada akhir suatu 

periode, terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta laporan laba ditahan. 
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2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan  

Penyajian laporan keuangan oleh perusahaan dimaksudkan untuk memberikan 

informasi kuantitatif mengenai kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode, baik 

oleh pihak intern maupun ekstern perusahaan. Pemakai yang ingin melihat apa yang 

telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka 

dapat membuat keputusan (ekonomi). Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan 

untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keuputusan 

untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

     Tujuan adanya analisa laporan keuangan adalah untuk memperoleh             

informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan dan hasil-hasil yang  

telah dicapai perusahaan bersangkutan (Munawir, 2000:31). Data-data yang disajikan 

dalam laporan keuangan akan lebih bermakna jika disajikan untuk dua periode atau 

bahkan lebih dari dua periode. Hal ini dilakukan sebagai bahan perbandingan diantara 

tahun-tahun sebelumnya, sehingga akan diperoleh data yang dapat mendukung dalam 

pengambilan keputusan. Menurut Baridwan (2004:4-6) tujuan laporan keuangan 

meliputi: 

1)  Tujuan umum 
a) Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur, pemakai 

lainnya pada saat ini maupun pada masa mendatang untuk pembuatan 
keputusan investasi kredit. 

b) Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakai eksternal untuk 
memperkirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian penerimaan kas yang 
berkaitan. 

c) Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakai eksternal dan 
memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian aliran kas masuk bersih 
perusahaan, dan  

d) Memberikan informasi mengenai prestasi perusahaan selain periode 
tertentu untuk membantu pihak eksternal menentukan harapannya 
mengenai prestasi perusahaan pada masa mendatang.  
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2)  Tujuan kualitatif  
a) Bermanfaat untuk pengambilan keputusan, bermanfaat atau tidaknya 

informasi akuntansi tergantung dari keputusan yang dibuat, cara 
pengambilan keputusan informasi lainnya yang telah ada dan kemampuan 
pengambilan keputusan.  

b) Tepat waktu, ketersediaan informasi ke pembuat keputusan sebelum 
informasi tersebut kehilangan kepastiannya untuk mempengaruhi 
keputusan. 

c) Kenetralan, informasi harus pada kebutuhan umum pemakainya dan tidak 
tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu, dan  

d) Konsistensi dan biasa diperbandingkan, informasi dalam laporan keuangan 
akan lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan dengan informasi yang 
serupa untuk perusahaan lain atau dengan informasi yang serupa dari masa 
lalu perusahaan. 

 
 
2.2.3. Sifat Laporan Keuangan 

 
Menurut Munawir (2000:6-8) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah 

bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai sesuatu progress report. Laporan 

keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi, antara 

lain: 

1. Fakta yang telah dicatat (recorded fast), berarti bahwa laporan keuangan 
ini dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi. Pencatatan dari pos-pos 
akuntansi berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa yang telah 
masa lampau, dan jumlah-jumlah uang yang tercatat dalam pos-pos itu 
dinyatakan dalam harga-harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut 
(atoriginal cost). 

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi, berarti data 
yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan 
tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (general 
accepted accounting principles) hal ini dilakukan dengan tujuan 
memudahkan pencatatan (expedients) atau untuk keseragaman. 

3. Pendapat pribadi (personal judgment), dimaksudkan bahwa, walaupun 
pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil 
dasar yang sudah ditetapkan menjadi standard praktek pembukaan, namun 
penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung 
daripada akuntansi atau management perusahaan yang bersangkutan. 
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2.2.4. Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2000:10), laporan keuangan mempunyai beberapa 

keterbatasan antara lain: 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 
interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 
sementara) dan bukan merupakan laporan yang final, karena itu semua 
jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan 
tidak menunjukkan nilai likuidasi dan realisasi di mana dalam interim 
report ini terdapat/terkandung pendapat-pendapat pribadi (personal 
judgment) yang telah dilakukan oleh akuntan atau management yang 
bersangkutan. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 
bersifat pasti dan kuat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 
standard nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan 
keuangan dibuat berdasarkan konsep going concern atau anggapan bahwa 
perusahaan akan berjalan terus sehingga aktiva tetap dinilai berdasarkan 
nilai-nilai historis atau harga perolehannya dan pengurangannya dilakukan 
terhadap aktiva tetap tersebut sebesar akumulasi depresiasinya. Karena itu 
angka yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai 
buku (bookl value) yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang 
maupun nilai gantinya. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 
keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, di 
mana daya beli (purchasing power) uang tersebut semakin menurun, 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume 
penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau 
mencerminkan unit yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan itu 
disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti 
menaikkan tingkat harga-harga. Jadi suatu analisa dengan 
memperbandingkan data berapa tahun tanpa membuat penyesuaian 
perubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan yang keliru 
(misleading). 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 
mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-
faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang (dikwantifisir), 
misalnya reputasi dan prestasi perusahaan, adanya beberapa pesanan yang 
tidak dapat dipenuhi atau adanya kontrak-kontrak pembelian maupun 
penjualan yang telah disetujui, kemampuan serta integritas manajemen.  
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2.2.5. Analisis Laporan Keuangan 

 Salah satu tugas penting manajemen atau investor setelah akhir tahun adalah 

menganalisa laporan keuangan perusahaan. Secara harfiah, analisis laporan keuangan 

terdiri dari dua kata yaitu “analisis” dan “laporan keuangan”. Menururt Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata “analisis” didefinisikan sebagai “penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 

 Menurut Prastowo dan Rifka (2005:56) analisis laporan keuangan  merupakan 
suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsure-unsurnya, 
menelaah masing-masing unsure tersebut, dan menelaah hubungan diantara 
unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk mmperoleh pengertian dan 
pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. 

 
Tujuan analisis laporan keuangan sendiri menurut Prastowo dan Rifka (2005 : 

53) antara lain :  

1.sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger  
2.sebagai alat forecasting menenai kondisi dan kinerja keuangan di masa 

datang  
3.sebagai proses diagnosis terhadap masalah – masalah manajemen, operasi 

atau masalah lainnya  
4.sebagai alat evaluasi terhadap manajemen.   

Menurut Harahap (2007:3) Analisa laporan keuangan yaitu menguraikan pos-
pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 
hubungan yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu 
dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif dengan 
tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangatl penting 
dalam proses menghasilkan keputusan yung tepat. 
 
 
Tujuan analisis laporan keuangan mempunyai maksud untuk menegaskan apa 

yang diinginkan atau yang diperoleh dari analisis yang dilakukan. Dengan adanya 

tujuan, analisis selanjutnya akan terarah, mamiliki batasan dan mendapatkan hasil 
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yang ingin dicapai. Pengindetifikasian tujuan analisis laporan keunagan didasarkan 

pada latar belakang kepentingan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan 

terhadap laporan keuangan perusahaan. Berikut beberapa contoh tujuan dari analisis 

laporan keuangan menurut Hanafi (2007:6-9) yaitu: 

a. Untuk pemutusan investasi pada saham bagi investor 
b. Untuk pemutusan pemberian kredit bagi kreditur 
c. Untuk menilai kesehatan pemasok (supplier) bagi perusahaan. 
d. Untuk menilai kesehatan pelanggan (customer)bagi perusahaan 
e. Untuk menilai kesehatan perusahaan bagi karyawan 
f. Untuk menetapkan pajal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

perusahaan. 
g. Untuk mengidentifikasi perkembagan perusahaan bagi pihak manajemen 

perusahaan (analisis internal)  
h. Untuk menetapkan strategi perusahaan dari analisis yang dilakukan 

terhadap pesaing 
i. Untuk menilai kerusakan yang dialami perusahaan 
j. Dan lain-lain 
 
 
Menurut Prastowo dan Rifka (2005:54) Tehnik analisis laporan keuangan 

dikategorikan menjadi dua metode, yaitu:  

1. Metode analisis horizontal, adalah metode analisis yang dilakukan dengan 
cara membandingkan laporan keuangan oleh beberapa periode sehingga dapat 
diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Metode ini terdiri dari 4 
analisis, antara lain :  
a. Analisis komparatif (comparative financial statement analysis)  

Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah neraca, laporan laba rugi atau 
laporan arus kas yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya.  

b. Analisis trend  
Adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi 
daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik 
atau bahkan turun. Sebuah alat yang berguna untuk perbandingan tren 
jangka panjang adalah tren angka indeks. Analisis ini memerlukan tahun 
dasar yang menjadi rujukan untuk semua pos yang biasanya diberi angka 
indeks 100. Karena tahun dasar menjadi rujukan untuk semua 
perbandingan, pilihan terbaik adalah tahun dimana kondisi bisnis normal.  

c. Analisis arus kas (cash flow analysis)  
Adalah suatu analisa untuk sebab – sebab berubahnya jumlah uang kas atau 
untuk mengetahui sumber – sumber serta penggunaan uang kas selama 
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periode tertentu. Analisis ini terutama digunakan sebagai alat untuk 
mengevaluasi sumber dana penggunaan dana. Analisis arus kas 
menyediakan pandangan tentang bagaimana perusahaan memperoleh 
pendanaannya dan menggunakan sumber dananya. Walaupun analisis 
sederhana laporan arus kas memberikan banyak informasi tentang sumber 
dan penggunaan dana, penting untuk menganalisis arus kas secara lebih 
rinci.  

d. Analisis perubahan laba kotor (gross profit analysis)   
Adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab – sebab perubahan laba kotor 
suatu perusahaan dari periode ke periode yng lain atau perubahan laba 
kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut.  
 

2. Metode analisis vertikal, adalah metode analisis yang dilakukan dengan 
cara menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu. Metode ini terdiri 
dari 3 analisis, antara lain :  
a. Analisis common – size  

Adalah suatu metode analisis untuk mengetahui prosentase investasi pada 
masing – masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui 
struktur permodalannya dan komposisi perongkosannya yang terjadi 
dihubungkan dengan jumlah penjualannya. Analisis common size 
menekankan pada 2 faktor, yaitu :  
1. sumber pendanaan, termasuk distribusi pendanaan antara kewajiban 

lancar, kewajiban tidak lancar dan ekuitas.  
2. komposisi aktiva, termasuk jumlah untuk masing – masing aktiva lancar 

aktiva tidak lancar.  
b. Analisis impas (break-even)  

Adalah analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai 
oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian, 
tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisa break-even ini 
juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk 
berbagai tingkat penjualan.  

 c. Analisis ratio.  
Analisis ratio adalah suatu cara untuk menganalisis laporan keuangan yang 
mengungkapkan hubungan matematik antara suatu jumlah dengan jumlah 
lainnya atau perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya.  

 

2.3. Kinerja 

 Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur dengan cara 

menganalisis laporan keuangan yang tersedia. Melalui analisis laporan keuangan, 

keadaan dan perkembangan financial perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai 
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perusahaan dapat diketahui, baik di waktu lampau maupun di waktu yang sedang 

berjalan sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang akan diterapkan. 

2.3.1.Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang 

dalam strategic planning suatu organisasi. Suatu kinerja keuangan perusahaan 

diartikan sebagai prospek (masa depan), pertumbuhan dan potensi perkembangan 

yang baik.  

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk 
menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin 
dikendalikan dimasa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam 
hal ini. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan 
dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Disamping itu, 
informasi tersebut juga berguna dalam perumusan perimbangan tentang 
efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya. (IAI, 2002). 
 
 
Menurut Mulyadi (2001:417) Penilaian kinerja adalah penentuan secara 

secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan 

karyawannya berdasarkan sasaran, standard dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan 

terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi 

atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas 

barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan 

efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. 
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2.3.2.Tujuan Pengukuran Kinerja 

Menurut Mulyadi (2001:418) Tujuan pengukuran dan penilaian kerja adalah 

memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi 

standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan 

hasil yang diinginkan. Selain itu, penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku 

yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang 

semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta 

penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik  

 Munawir (2000:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan adalah : 

1. Mengetahui tingkat likuiditas  
Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 
kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. 
Perusahaan yang mampu memenuhi kewajibannya pada saat ditagih 
berarti perusahaan tersebut berada dalam keadaan likuid. Sebaliknya 
apabila perusahaan tidak dapat memnuhi kewajibannya saat ditagih 
berarti perusahaan tersebut dikatakan dalam keadaan illikuid. Perusahaan 
dikatakan dapat memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya 
apabila perusahaan mempunyai aktiva lancar lebih besar daripada hutang 
lancarnya 

2. Mengetahui tingkat solvabilitas 
Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 
keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan 
jangka pendek maupun jangka panjang 

3. Mengetahui tingkat rentabilitas 
Rentabilitas atau disebut dengan profitablitas menunjukkan kemampuan 
perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas 
suatu perusahaan dapat diukur berdasarkan kesuksesan perusahaan dan 
kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif 

4. Mengetahui tingkat stabilitas  
Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya 
dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan 
perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban 
bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya. 
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      Berdasarkan tujuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian kinerja 

keuangan perusahaan berguna untuk mengevaluasi perubahan-perubahan atas dasar 

sumber daya yang dimiliki perusahaan apakah menunjukkan kenaikan, statis atau 

penurunan. Kemudian dengan informasi mengenai perubahan-perubahan tersebut, 

manajer perusahaan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan perusahaan yang 

dikelolanya. Manajer segera dapat mengambil keputusan-keputusan yang berkenaan 

dengan kelebihan dan kekurangan perusahaan yang dipimpinnya. Apabila terdapat 

kekurangan, maka manajer harus segera mengatasi dan mencari jalan keluarnya dan 

apabila terdapat kelebihan, maka manajer harus mempertahankan kelebihan tersebut 

atau bahkan meningkatkannya.  

Menurut Anthony dan Govindarajan (2004:15), pengukuran kinerja keuangan 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi yang berguna dalam keputusan yang bagus mengenai 

aktiva yan dignakan dan untuk memicu para manajer dalam pengambilan 

keputusan demi kepentingan perusahaan. 

b.Untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai entitas ekonomi. 

Jadi, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Jadi penilaian kinerja 

dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas bisnis telah dijalankan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan strategis serta untuk 

mencegah pemborosan. Adapun alat yang dipergunakan untuk dilakukannya 
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pengukuran kinerja tersebut yaitu menggunakan rasio keuangan atau rasio finansiil 

dan Economic Value Added (EVA). 

2.4. Rasio Keuangan 

Rasio finansial atau rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan 

perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data 

keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, 

laporan aliran kas). Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan 

(mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. 

Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor untuk 

membuat keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian perusahaan dan prospek 

di masa datang. Salah satu cara pemrosesan dan penginterpretasian informasi 

akuntansi, yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan 

hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain dari suatu laporan 

keuangan (Munawir,Bambang 2000:94) 

Analisis rasio keuangan menggunakan data laporan keuangan yang telah ada 

sebagai dasar penilaiannya. Meskipun didasarkan pada data dan kondisi masa lalu, 

analisis rasio keuangan dimaksudkan untuk menilai resiko dan peluang di masa yang 

akan datang. Pengukuran dan hubungan satu pos dengan pos lain dalam laporan 

keuangan yang tampak dalam rasio-rasio keuangan dapat memberikan kesimpulan 

yang berarti dalam penentuan tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan. Laporan 

keuangan merupakan media informasi yang digunakan oleh perusahaan yang 

bersangkutan untuk melaporkan keadaan dan posisi keungannya kepada pihak-pihak 
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yang berkepentingan , terutama bagi pihak kreditur, investor dan pihak-pihak 

manajemen dari perusahaan itu sendiri.  

Kelebihan analisis rasio dibandingkan dengan teknik analisis yang lainnya 

menurut Harahap (2001:298) adalah sebagai berikut: 

1. Rasio merupakan angka-angka atai ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca 
dan ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yan lebih sederhana dari informasi yang disajikan 
laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 
4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan 

keputusan dan model prediksi. 
5. Menstandarisir size perusahaan 
6. Lebih mudah memperbadingkan perusahaan dengan perusahaan lainnya atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau Time Series. 
7. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang 

akan datang. 
 
Rasio keuangan merupakan suatu bentuk rumusan matematis yang 

menunjukan hubungan diantara angka-angka tertenntu. Dalam analisis keuangan 

angka-angka berasala dari data-data keuangan, analisis rasio mampu menjelaskan 

hubungan antara variable-variabel yang bersangkutan sehingga dapat digunakan 

untuk menilai kondisi keuangan 

Analisis rasio pada dasarnya terdiri dari dua macam perbandingan, yaitu : 

1. Perbandingan Eksternal (Cross Sectional Approach) yaitu dengan cara 
membandingkan rasio-rasio keuangan dari satu perusahaan tertentu dengan 
rasio keuangan yang sama dari perusahaan lain yang sejenis/industri (rasio 
industri) dalam waktu yang sama.  

2. Perbandingan Internal (Time Series Analysis) yaitu dengan cara 
membandingkan rasio-rasio waktu-waktu tertentu dengan rasio dari waktu-
waktu sebelumnya dari perusahaan yang sama, cara ini akan membrikan 
informasi rasio dari waktu kewaktu sehingga dapat diketahui 
perkembangannya dan untuk proyeksi dimasa yang akan datang. 
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Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial suatu 

perusahaan, perlu diadakan interpretasi atau analisis terhadap data financial dari 

perusahaan yang bersangkutan, yang tercermin dalam laporan keuangannya. Rasio-

rasio keuangan dikelompokkan ke dalam lima kelompok dasar, yaitu: 

1. Rasio Likuiditas 

Menurut Syamsuddin (2000:39) Likuiditas merupakan suatu indikator 
mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban keuangan 
jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang 
tersedia. Likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan 
perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva 
lancer tertentu menjadi uang kas. 

 
 

Likuiditas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya yang harus segera dipenuhi dan likuiditas menunjukan tingkat 

kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek yang 

dimiliki (Brealey, Myer dan Marcus, 1995). Dua faktor yang digunakan dalam 

rasio untuk mengukur likuditas perusahaan aktiva lancar dan utang lancar, yang 

disebut likuid adalah perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dan jika tidak mampu disebut likuid. 

Suatu keadaan likuid pada perusahaan berarti mengalami kerugian bagi 

kreditur dan bagi pihak managemen , Rasio likuiditas menunjukan efisinsi modal 

kerja yang ada. Jadi rasio likuiditas mengukur kemampuan tersebut. Rasio 

likuiditas merupakan indikator yang baik apakah perusahaan memiliki masalah 

dalam arus kas atau tidak. Ukuran yang sering digunakan adalah Current ratio 

(CR) dan Quick (Acid-Test) Ratio (QR). 
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a.  Current Ratio  

Menurut Brigham dan Houston (2001) Rasio ini menunjukkan sejauh 

mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Jadi current ratio 

merupakan alat ukur bagi kemampuan likuiditas (solvabilitas jangka pendek) 

yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang segera harusdipenuhi dengan 

aktiva lancar.Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar 

semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. Apabila rasio 1 : 1 atau 100% ini berarti bahwa aktiva lancar 

dapat menutupi semua hutang lancar. 

 Rumus :  

LancargHu
LancarAktivaRatioCurrent

tan
=  

Makin tinggi Current ratio makin baik bagi perusahaan.Current ratio 

= 2,0 dapat dikategorikan bahwa perusahaan mempunyai kondisi likuiditas 

baik, walaupun hal ini tergantung pada industrinya. Misalnya rasio 1,0 baik 

bagi perusahaan public utility tetapi tidak baik bagi industri manufaktur. 

b. Quick ratio atau Acid Test Rasio  

Menurut Brigham dan Houston (2001) Acid-Test Ratio adalah 

Kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan 

aktiva lancar yang lebih likuid (quick assets). Acid-Test Ratio merupakan 

ukuran yang sama dengan current ratio, tanpa memperhitungkan persediaan 

(persediaan adalah harta lancar yang paling tidak likuid karena tidak mudah 

dijual, dan kalaupun dijual biasanya dengan kredit/tidak tunai). Menunjukan 
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kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang-hutangnya tanpa 

memperhitungkan persediaan  

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid 

mampu menutupi hutang lancar. Semakin besar ratio ini semakin baik.Dengan 

rasio ini persediaan dianggap membutuhkan waktu yang relatif lama untuk 

direalisasikan menjadi uang. 

 Rumus : 

LancarHutang
PersediaanLancarAktiva

Ratio Quick
−

=  

Rasio ini dimulai lebih tajam daripada current ratio karena lainnya 

memperhitungkan aktiva lancar yang sangat likwid.Apabila current ratio 

tetapi quick rationya rendah, hal ini menunjukan adanya investasi yang besar 

dalam persediaan. 

 2.  Rasio Leverage 

Rasio leverage (leverage ratios), mengukur tingkat sejauh mana aktiva 

perusahaan telah dibiayai oleh penggunaan hutang. Rasio-rasio leverage memiliki 

beberapa implikasi. Pertama, para kreditur memandang ekuitas sebagai suatu 

pelindung atau basis pelunasan hutang. Kedua, dengan mengumpulkan dana 

melalui hutang, pemilik memperoleh manfaat dari memegang kendali atas 

perusahaan dengan komitmen terbatas. Ketiga, penggunaan hutang dengan tingkat 

bunga yang tetap memperbesar baik keuntungan maupun kerugian bagi pemilik. 

Keempat, penggunaan hutang dengan biaya bunga yang tetap dan dengan saat 
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jatuh tempo yang tertentu memperbesar resiko bahwa perusahaan mungkin tidak 

dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

a. Debt Ratio atau Rasio Hutang  

Debt ratio yaitu rasio yang menghitung berapa bagian dari 

keseluruhan kebutuhan dana yang dibiayai dengan hutang. (brigham dan 

Houston, 2001) 

Rumus : 

aktivaTotal
hutangTotalRatioDebt =   

b. Time Interest Earned Ratio  

Menurut brigham dan Houston (2001) Time Interest Earned Ratio 

yaitu rasio untuk mengukur seberapa besar keuntungan dapat berkurang 

(turun) tanpa mengakibatkan adanya kesulitan keuangan karena perusahaan 

tidak mampu membayar bunga.  

Rumus:  

Expense Interest
Tax&Interest Before EarningRatio Earned Interest Time =  

3.  Rasio Aktivitas 

   Activity Ratio merupakan alat ukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan sumber daya - sumber dayanya. Manajemen aktiva dan investasi 

(asset and  investment management), mengukur efektivitas keputusan-keputusan 

investasi  perusahaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomis dalam 

kekuasaannya. Investasi  dilakukan untuk menghasilkan penjualan yang 
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menguntungkan. Manajemen biaya (cost management), mengukur bagaimana 

masing-masing elemen biaya dikendalikan. Rasio - rasio tersebut antara lain: 

a. Inventory Turn Over Ratio 

 Rumus: 

Inventory
SalesRatio TurnOverInventory =    

 b. Total Assets Turn Over Ratio 

 Rumus: 

aktivaTotal
bersihPenjualanOverTurnAssetsTotal =  

Sumber : (Brigham dan Houston, 2001) 

4.  Rasio Profitabilitas 

Dari laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan maka pihak 

manajemen perusahaan akan dapat melakukan rencana-rencana untuk 

menentukan tujuan perusahaan. Salah astu rencana perusahaan adalah melakukan 

analisa rentabilitas yang berkitan dengan peningkatan efisiensi kerja perusahaan. 

Pada umumnya rentabilitas dapat diartikan sebagai suatu perbandingan 

antara laba diperoleh dalam operasi perusahaan dengan modal. Menurut pendapat 

Munawir (2000:33) Rentabilitas atau profitabilitas adalah menunjkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Sedangkan menurut Riyanto (2001:27) memberikan pengertian 

rentabilitas adalah sebagai berikut : ”Rentabilitas suatu perusahaan menunjukan 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 
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tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selam periode tertentu. 

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa rentabilitas suatu 

perusahaan merupakan pencerminan kemampuan modal perusahaan yang 

bersangkutan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena rentabilitas 

merupakan pencermian efisiensi suatu perusahaan di dalam menggunakan modal 

kerjanya, maka cara mengguankan tingkat rentabilitas untuk ukuran efisiensi 

suatu perusahaan merupakan cara yang baik. 

Dengan demikian jelaslah bahwa rentabilitas merupakan suatu hal yang 

sangat penting bagi suatu perusahaan, sebagai suatu usaha efisiensi di mana setiap 

perusahaan dalam operasinya selalu berusaha meningkatkan labanya agar asset 

rentabilitas sesuai dengan standar.  

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Investment 

(ROI). Menurut Syamsuddin (2009:73) return on investment (ROI) adalah 

kemampuan mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh dari total aktiva 

perusahaan. 

 Rumus: 

%100X
aktivaTotal

pajaksesudahbersihLaba
InvestmentOn Return =  
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2.5. Metode Economic Value Added (EVA) 

2.5.1.Pengertian Economic Value Added (EVA)  

 Economic Value Added (EVA) diartikan sebagai suatu konsep yang dilandasi 

oleh pemikiran bahwa dalam pengukuran laba operasi perusahaan harus dengan adil 

memperhatikan harapan-harapan setiap penyedia dana (kreditur dan pemegang 

saham). Derajat keadilannya dinyatakan dengan ukuran tertimbang dari struktur 

modal yang ada (Widayanto, 1997:30). 

 EVA didefinisikan sebagai laba operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya 

modal (cost of capital) dari seluruh modal yang dipergunakan untuk menghasilkan 

laba tersebut (Mike Rausana, 1997). EVA dapat pula didefinisikan sebagai 

keuntungan operasional setelah pajak dikurangi dengan biaya modal atau dengan kata 

lain EVA merupakan pengukuran pendapatan sisa (residual income) yang 

mengurangkan biaya modal terhadap laba operasi (Mirza, 1997). 

  Hansen & Mowen (2000) dalam Resmi menyatakan bahwa EVA juga telah 

populer sebagai alat untuk menilai kinerja (performance) suatu pusat investasi. EVA 

merupakan alternatif yang lebih baik dalam menilai kinerja manajer divisi 

dibandingkan dengan ROI. Dengan penilaian berdasar ROI, manajer divisi enggan 

melakukan investasi karena akan menurunkan ROI divisi meskipun dapat menaikkan 

laba perusahaan secara keseluruhan.  

  Keown (2000:421) bahwa yang dimaksud dengan pengertian               

Economic Value Added adalah The difference in afirm’s net operating profit after 

taxes (NOPAT) and the capital charge for the period (i.e., the product of the firm’s 

cost of capital and its invested capital at the beginning of the period). 
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 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

Economic Value Added adalah keuntungan operasi setelah pajak dikurangi biaya 

modal yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan memperhatikan 

secara adil harapan-harapan penyandang dana. Economic Value Added merupakan 

perangkat finansial untuk mengukur keuntungan nyata perusahaan. Hal ini yang 

membuat perhitungan EVA lain dengan perhitungan konvensional lainnya, karena 

perhitungan biaya modal. 

 Pada dasarnya EVA ditentukan oleh dua hal yaitu: keuntungan bersih 

operasional setelah pajak dan tingkat biaya modal. Laba bersih operasi setelah pajak 

menggambarkan hasil penciptaan nilai di dalam perusahaan, sedangkan biaya modal 

dapat diartikan sebagai pengorbanan yang dikeluarkan dalam pencapaian nilai 

tersebut. 

2.5.2.Tujuan Perhitungan Economic Value Added (EVA) 

 Dengan menghitung EVA diharapkan untuk mendapatkan hasil perhitungan 

nilai ekonomis perusahaan yang lebih realistis. Hal ini disebabkan karena konsep 

EVA dihitung berdasarkan perhitungan biaya modal (cost of capital) yang 

menggunakan nilai pusat berdasar kepentingan kreditur dan terutama para pemegang 

saham dan bukan berdasar nilai buku yang bersifat historis. Karena seorang investor 

yang rasional tentu akan mendasarkan keputusannya pada data-data keuangan yang 

paling up to date bukannya pada data-data yang bersifat historis. 

 Perhitungan EVA yang diharapkan dapat mendukung penyajian laporan 

keuangan sehingga akan mempermudah para pemakai laporan keuangan diantaranya 
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para investor rumah, karyawan, kreditur, pemerintah, pelanggan, dan pihak-pihak 

yang berkepentingan lainnya. 

 Dalam standard akuntansi keuangan (2002:5) diterangkan tentang tujuan dari 

laporan keuangan yaitu: menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

 Dalam laporan keuangan informasi mengenai posisi keuangan terutama 

disediakan dalam laporan laba, rugi, informasi perubahan posisi keuangan disajikan 

dalam laporan tersendiri. Selain itu laporan keuangan juga menampung catatan dan 

schedule tambahan serta informasi lainnya. Laporan keuangan tersebut juga 

menampung informasi tambahan yang relevan dengan bantuan pemakaian neraca dan 

laporan laba rugi. Mungkin pula munculnya pengungkapan tentang resiko dan 

ketidakpastian yang mempengaruhi perusahaan dan setiap sumber daya dan 

kewajiban (obligasi) yang tidak dicantumkan dalam neraca. Jadi berdasarkan hal 

tersebut di atas konsep EVA sesuai dengan tujuan laporan keuangan.  

2.5.3. Manfaat Economic Value Added (EVA) sebagai penilai kinerja keuangan 

perusahaan  

 Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari EVA menurut Siddharta (1997) 

adalah:  

1) Penilaian kinerja dengan mempergunakan pendekatan EVA menyebabkan 
perhatian manajemen sesuai dengan keputusan pemegang saham. 

2) Dengan EVA para manajer akan berpikir dan bertindak seperti halnya pemegang 
saham yaitu memilih investasi yang memaksimalkan tingkat pengembalian dan 
meminimalkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat 
dimaksimalkan.  
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3) EVA membuat manajer memfokuskan perhatian pada kegiatan yang menciptakan 
nilai dan mengevaluasi kinerja berdasarkan kriteria memaksimumkan nilai 
perusahaan.  

4) EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan atau praktek yang 
memberikan pengembalian yang lebih tinggi dari pada biaya modal. 

5) EVA akan menyebabkan perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijakan 
struktur modal.  

 
 
 Dengan demikian konsep EVA mampu mendorong manajer untuk 

memaksimumkan EVA jika ingin meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu sebagai 

pengukur kinerja perusahaan, EVA secara langsung menunjukkan seberapa besar 

perusahaan telah menciptakan nilai bagi pemilik modal. Hal ini juga berkaitan dengan 

meningkatnya kesadaran manajer bahwa tugasnya adalah memaksimumkan nilai 

perusahaan.  

2.5.4. Keunggulan dan Kelemahan EVA 

  Economic Value Added (EVA) merupakan salah satu alat pengukur tingkat 

kinerja keuangan perusahaan yang dapat menunjukkan adanya penciptaan nilai bagi 

pemilik modal ataukah tidak. Walaupun begitu, EVA juga memiliki keunggulan dan 

juga kelemahan. Utama dan Afriani (2005:8-9) menyatakan bahwa terdapat 

keunggulan dan kelemahan EVA  antara lain : 

1. Keunggulan Economic Value Added (EVA), antara lain : 

1). Penilaian kinerja dengan menggunakan EVA, menyebabkan kepentingan 
manajemen sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Dengan adanya 
EVA, para manejer akan memilih investasi yang dapat memaksimumkan 
tingkat pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga akan 
memaksimumkan nilai perusahaan. 

2). EVA juga memperhitungkan adanya biaya modal sebagai akibat dari investasi 
yang dilakukan. EVA yang memperhitungkan biaya modal mengakui bahwa 
biaya modal atas ekuitas adalah lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat 
biaya modal atas utang. 
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2. Kelemahan Economic Value Added (EVA) 

1). EVA hanya menggambarkan penciptaan nilai pada suatu tahun tertentu. 
Sedangkan nilai perusahaan adalah akumulasi dari EVA selama umur 
perusahaan. Sehingga bisa saja suatu perusahaan memilki EVA pada tahun 
yang berlaku adalah positif tetapi nilai perusahaan tersebut rendah karena 
EVA di masa mendatangnya adalah negatif.  

2). Perhitungan EVA tetap mendasarkan pada laporan keuangan khususnya  laba 
perusahaan. Seperti yang telah diketahui, bahwa laporan keuangan  dapat 
“dikelola” untuk dapat memberikan gambaran yang sesuai keinginan 
pengelola. Istilah “dikelola” tersebut biasa disebut dengan window            
dressing atau pengelolaan manajemen laba (earnings management). 

3). Meskipun EVA telah mengungguli laba akuntansi, tetapi secara praktis belum 
tentu EVA dapat diterapkan dengan mudah karena proses perhitungan EVA 
membutuhkan estimasi untuk biaya modal. Sedangakan estimasi ini bagi 
perusahaan yang belum go public sulit untuk dilakukan dengan tepat. 
Kesalahan dalam melakukan estimasi terhadap biaya modal tersebut dapat 
mengurangi manfaat dari EVA itu sendiri.   

 
 
2.5.5.Hubungan EVA dengan Nilai Perusahaan 

 Keterkaitan EVA dan nilai perusahaan dapat dijelaskan bahwa EVA dapat 

digunakan sebagai alat untuk menilai perusahaan, apabila perhitungan EVA tidak 

hanya pada periode masa kini, tetapi juga mencakup periode yang akan datang. EVA 

pada suatu tahun tertentu menunjukkan besarnya penciptaan nilai pada tahun tersebut, 

sedangankan nilai perusahaan menunjukkan nilai sekarang dari total penciptaan nilai 

selama umur perusahaan tersebut. Nilai perusahaan dapat dinyatakan sebagai 

penjumlahan dari total modal yang diinvestasikan ditambah  dengan nilai sekarang 

dari total EVA perusahaan di masa yang akan datang (Young & O’Byrne, 2001 : 32) 

 

Nilai perusahaan =  total modal yang diinvestasikan + nilai sekarang dari EVA di 
masa sekarang 
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Persamaan di atas jelas menunjukkan bahwa semakin tinggi EVA akan 

meningkatkan nilai perusahaan dimana penciptaan nilai tersebut akan tercermin pada 

harga saham yang lebih tinggi. Sebaliknya, mungkin saja nilai perusahaan lebih 

rendah dari total modal yang diinvestasikan apabila total EVA yang dihasilkan 

perusahaan tersebut adalah negatif.  

2.5.6. Biaya Modal (cost of capital) 

1. Pengertian Biaya Modal  

 Salah satu komponen penting perhitungan Economic Value Added (EVA) 
adalah biaya modal. Biaya modal adalah konsep cost of capital dimaksudkan 
untuk dapat menentukan besarnya biaya riil dari penggunaan modal dari 
masing-masing besarnya biaya riil dari penggunaan modal dari masing-
masings sumber dana, untuk kemudian menentukan biaya modal rata-rata 
(average cost of capital) dari keseluruhan dana merupakan tingkat 
penggunaan modal perusahaan (Riyanto, 2001:246). 

 
 

Biaya modal adalah uang yang harus dikeluarkan atau harus dibiayai untuk 

mendapatkan modal baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, 

maupun laba ditahan untuk membiayai investasi perusahaan jangka panjang (G. 

Sugiyarso, 2005:86) 

 Biaya modal didefinisikan sebagai penghasilan yang harus diperoleh dari 
asetnya guna memenuhi persyaratan dari sumber yang harus diperoleh dari 
asetnya guna memenuhi persyaratan dari sumber yang membiayainya. 
Ditinjau dari nilai pasar saham, biaya modal dapat didefinisikan sebagai 
tingkat hasil yang terus ditawarkan oleh suatu perusahaan atas surat-surat 
berharga perusahaan supaya dapat mempertahankan nilai pasarnya (Warsono, 
1998:77). 

 
 
 Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan atau harus dibayar untuk 

mendapatkan modal baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa 

maupun laba ditahan untuk membiayai konsep investasi perusahaan. Hal ini hanya 
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modal (dana) jangka panjang karena konsep biaya modal hanya relevan untuk 

keputusan jangka panjang. Keputusan jangka panjang itu khususnya menyangkut 

masalah keputusan investasi pada aktiva tetap atau secara luas masalah capital 

budgeting (Sartono, 1999:217). 

2. Komponen Biaya Modal  

 Biaya modal secara keseluruhan untuk suatu perusahaan, terdiri atas berbagai 

komponen, yaitu: 

1) Biaya Modal Hutang 

 Biaya hutang merupakan tingkat laba yang diisyaratkan pada investasi dari 

kreditur yang berupa pinjaman perusahaan kepadanya. Meskipun pinjaman 

perusahaan itu bermacam-macam tetapi yang dimaksud disini adalah pinjaman 

jangka panjang. Biaya hutang umumnya sudah disesuaikan dengan faktor pajak. 

Weston dan Brigham (1990:106) menyatakan bahwa biaya hutang setelah pajak 

adalah biaya yang digunakan untuk menghitung biaya rata-rata tertimbang dari 

modal. Biaya hutang ini terkait dengan hutang baru yang telah memperhitungkan 

dampak penghematan pajak akibat adanya beban bunga.  

2) Biaya modal sendiri (cost of equity) 

 Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri dengan yaitu laba ditahan dan 

mengeluarkan saham baru (Sartono, 1999:25). Sedangkan menurtu Warsono 

(1998:85-87) biaya modal sendiri adalah hasil minimum (minimum rate of return) 

yang baru dihasilkan oleh perusahaan atas dana yang diinvestasikan dalam suatu 

proyek yang bersumber dari modal sendiri, agar harga saham perusahaan dipasar 

saham tidak berubah 
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a) Biaya saham preferen 

 Biaya modal saham preferen dapat didefinisikan sebesar tingkat keuntungan yang 

diisyaratkan (required rate of return) oleh investor saham preferen (pemegang 

saham preferen) (Sartono, 1999:221). 

 Rumus: 

   Kp = 
D
P

P

n

 

 Kp = Biaya saham preferen  

 Dp = Deviden saham preferen 

 Pn = Harga bersih pada saat emisi 

b) Biaya saham biasa 

 Saham biasa dapat didefinisikan sebagai bukti penyertaan modal dalam 

perusahaan. Pemegang saham biasa diharapkan akan memperoleh pembayaran 

deviden dan tingkat keuntungan penjualan saham atau capital gain (Sartono, 

1999:25). 

 Rumus: 

   Ke = D
P

g1

0

+  

 Keterangan:  

 Ke = Biaya saham biasa 

 D1 = Deviden saham biasa 

 P0 = Harga saham biasa 

 g = Tingkat pertumbuhan deviden 
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c) Biaya laba ditahan  

 Biaya laba ditahan dapat didefinisikan sebagai keuntungan yang diperoleh oleh 

suatu perusahaan, dapat sebagian di bayarkan sebagai deviden dan sebagian 

ditahan oleh perusahaan sebagai penambahan modal (Riyanto, 2001:234). 

  Perhitungan biaya laba ditahan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan 

antara lain:  

1) Pendekatan model pertumbuhan deviden, yaitu penghasilan deviden plus 

tingkat pertumbuhan atau arus kas yang didiskontokan (discounted cash flow = 

DCF) 

2) Pendekatan model CAPM (capital asset pricing mode) 

3) Pendekatan premi resiko, yaitu penghasilan obligasi plus premi resiko. 

 Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan pendekatan CAPM, karena 

pendekatan CAPM menegaskan bahwa tingkat hasil-hasil pengembalian atas saham 

biasa yang diinginkan oleh para investor sama dengan tingkat bebas resiko ditambah 

dengan premi resiko, premi resiko ini adalah premi resiko besar (yang besar adalah 

hasil pengembalian pasar dikurangi tingkat bebas resiko) di kalikan dengan beta yang 

dapat diterapkan pada perusahaan yang bersangkutan.  

Biaya laba ditahan dengan pendekatan CAPM dapat dihitung dengan rumus:  

 Ke = Rf + β (Rm-Rf) 

Di mana: 

Ke = biaya modal saham biasa 

Rf = tingkat pengembalian bebas risiko 

Rm = tingkat pengembalian pada portofolio pasar/indeks pasar 
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β = beta saham perusahaan Struktur Permodalan 

(Brigham & Houston, 2001:475) 

Sedangkan variabel-variabel yang harus dicari terlebih dahulu adalah:  

a) Tingkat suku bunga bebas resiko  

 Suku bunga bebas resiko disini diambil dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI). 

b) Tingkat pengembalian pasar (return market)  

 Tingkat pengembalian pasar dalam perhitungannya didasarkan atas indeks harga 

saham gabungan (IHSG) di pasar modal dengan rumus:  

  Km = ( ) ( )

( )

V V

V
IHSG t IHSG t 1

IHSG t 1

− −

−

 

Keterangan:  

 VIHSG  = Indeks harga saham gabungan periode t 

 VIHSG(t-1) = Indeks harga saham gabungan sebelum periode t 

 (Sharpe and Baeliy, 1997:475) 

c) Koefisien beta (β)  

 Koefisien β merupakan suatu koefisien yang mengukur hingga sejauh mana hasil 

pengembalian atas investasi tertentu bergerak mengikuti pasar saham atau 

mengukur responsibilitas return atas suatu surat berharga terhadap perubahan 

return pasar.  

rumus:  

  β = ( ) ( )
( )

N xy x y
N x x
.

.
Σ Σ Σ

Σ Σ

− ⋅

−2 2  
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 Keterangan:  

 N = Banyaknya periode pengembalian 

 x = Tingkat hasil pengembalian dari pasar  

 y = Tingkat hasil pengembalian saham individual 

3. Biaya modal rata-rata tertimbang (Weighted Average of Capital) 

 Dasar pemikiran penggunaan biaya modal rata-rata tertimbang adalah bahwa 

masing-masing sumber dana mempunyai biaya modal sendiri-sendiri juga besarnya 

dana dari masing-masing sumber dana tidak sama. Perhitungan biaya modal secara 

keseluruhan harus mempertimbangkan bobot atau proporsi masing-masing komponen 

modal.  

WACC = Wd.Kd(1-T) + Wp.Kp + Ws(Ks atau Ke) 

Di mana: 

WACC = biaya modal rata-rata tertimbang 

Kd  = biaya Hutang 

Kp  = biaya saham preferen 

Ks  = biaya saham biasa 

Ke  = biaya saham biasa baru 

T  = presentasi pajak 

Wd  = presentasi hutang dari modal 

Wp  = presentasi saham preferen dari modal 

Ws  = Presentasi saham biasa atau laba ditahan dari modal 

(Sugiyarso dan Winarmi, 2005;99), 
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EVA = NOPAT – (WACC x invested capital) 

2.5.7. Penghitungan Economic Value Added (EVA) 

   EVA disebut sebagai total faktor kinerja karena EVA memasukkan semua 

unsur yang ada dalam laporan laba/rugi dan neraca perusahaan EVA memadukan size 

dan ROIC (return on invested capital) menjadi satu nilai tunggal dimana biasanya 

perusahaan hanya memfokuskan pada salah satunya saja (Surya, 2002:26). 

   Utama dan Afriani (2005) mengatakan terdapat berbagai variasi dalam 

penghitungan EVA. Akan tetapi secara umum penghitungan EVA adalah sama yaitu 

mengurangkan biaya modal dari laba bersih perusahaan setelah pajak.  

 Total biaya modal menunjukkan besarnya kompensasi atau pengembalian 

yang dituntut investor atas modal yang diinvestasikan di perusahaan. Besarnya 

kompensasi   tergantung    pada   tingkat   risiko   perusahaan   yang   bersangkutan : 

dengan asumsi bahwa investor tidak suka dengan risiko, semakin tinggi tingkat 

risiko, semakin tinggi tingkat pengembalian yang dituntut investor. 

EVA dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 
 
Sumber : Financial Management Principles and Applications, Keown et.al 2000 hal 

421 Texas Instrument 

Keterangan : 

EVA   = nilai tambah ekonomi  

NOPAT   = laba operasi bersih setelah pajak 

WACC   = Nilai rata-rata tertimbang dari biaya modal 

Invested capital  = modal yang diinvestasikan 



39 
 

 

2.5.8. Langah-Langkah Menghitung EVA 

Rousana (1997:19) menjelaskan bahwa terdapat langkah-langkah dalam 

menghitung nilai EVA, yaitu : 

1. Menghitung Biaya Modal 

Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan atau harus dibayar untuk 

mendapatkan modal baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, 

maupun laba ditahan untuk membiayai investasi perusahaan (Sartono, 1999:217). 

Sementara Riyanto (2001:246) menjelaskan bahwa konsep biaya modal dimaksudkan 

untuk dapat menetukan besarnya biaya riil dari penggunaan modal dari masing- 

masing sumber dana, untuk kemudian menentukan biaya modal rata-rata (average 

cost of capital) dari keseluruhan dana yang digunakan di dalam perusahaan yang 

merupakan tingkat biaya penggunaan modal perusahaan (the firm’s cost of capital).  

Dalam perhitungan EVA, komponen biaya modal yang digunakan yaitu biaya 

modal hutang (cost of debt/kd) dan biaya modal saham biasa (cost of equity/ke). 

a) Biaya Modal Hutang (Cost of Debt) 

 Biaya hutang perusahaan adalah sebesar tingkat keuntungan yang                 

diminta (required rate of return) oleh investor (pemilik dana)                       

(Sartono, 1999:222). Biaya hutang umumnya sudah disesuaikan dengan              

faktor pajak. Weston dan Brigham (1990:106) menyatakan bahwa                     

biaya hutang setelah pajak adalah biaya yang digunakan untuk menghitung biaya 

rata-rata tertimbang dari modal. Biaya hutang ini terkait dengan hutang baru yang 

telah memperhitungkan dampak penghematan pajak akibat adanya beban bunga.  
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Rumus : kd* = kd  (1 – T) 

Kd = Beban bunga
Hutang jangka panjang

 

Keterangan : 

kd*  : biaya hutang setelah pajak 

kd   : tingkat bunga atas hutang 

T  : tarif pajak marginal dari perusahaan  

(Weston & Brigham, 1990:106) 

b) Biaya Modal Saham Biasa (Cost of Equity) 

Biaya modal saham biasa didapatkan dengan menggunakan model Penentuan 

Harga Aktiva Modal (Capital Asset Pricing Model/CAPM. CAPM is a statement 

of a relationship between expected returns and risk in which risk is captured by 

the systematic risk (beta) for the risky asset (Keown2000:388), dirumuskan:  

   Ke = Rf + β (Rm-Rf) 

 Di mana: 

 Ke = biaya modal saham biasa 

 Rf = tingkat pengembalian bebas risiko 

 Rm = tingkat pengembalian pada portofolio pasar/indeks pasar 

 β = beta saham perusahaan Struktur Permodalan 

 (Brigham & Houston, 2001:475) 
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EVA = NOPAT – (WACC x invested capital) 

2. Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (Weighted Average Cost of Capital/ 

WACC) 

 Weston & Brigham (1990:116) menyatakan bahwa biaya modal rata-rata 

tertimbanga terdiri dari komponen biaya hutang, saham preferen dan ekuitas biasa. 

Dalam perhitungan WACC digunakan bentuk struktur modal yang mengacu pada 

proporsi dari masing-masing sumber keuangan yang digunakan oleh perusahaan. 

Secara matematik perhitungan WACC dapat dituliskan sebagai berikut  

WACC = Wd.Kd(1-T) + Wp.Kp + Ws(Ks atau Ke) 

Di mana: 

WACC = biaya modal rata-rata tertimbang 

Kd = biaya Hutang 

Kp = biaya saham preferen 

Ks = biaya saham biasa 

Ke = biaya saham biasa baru 

T = presentasi pajak 

Wd = presentasi hutang dari modal 

Wp = presentasi saham preferen dari modal 

Ws = Presentasi saham biasa atau laba ditahan dari modal 

(Sugiyarso dan Winarmi, 2005;99), 

3. Menghitung EVA 

Keown et.al (2000:421), EVA dihitung : 
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  Nilai EVA menunjukkan seberapa besar perusahaan memberikan nilai lebih 

pada pemegang saham. EVA < 0, menunjukkan nilai perusahaan berkurang sebagai 

akibat tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih rendah daripada tingkat 

pengembalian yang diharapkan penyedia dana atau dengan kata lain tidak ada nilai 

tambah pada perusahaan tersebut karena laba yang tersedia tidak memenuhi harapan-

harapan para penyedia dana terutama pemegang saham. 

  Apabila EVA = 0, artinya bahwa perusahaan secara ekonomis berada dalam 

keadaan impas karena semua laba yang tersedia telah digunakan untuk membayar 

kewajiban kepada penyedia dana, baik kreditur maupun pemegang saham. Nilai EVA 

> 0, memilki arti bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan melebihi tingkat biaya 

modal atau tingkat biaya yang diminta investor atas investasi yang dilakukannya. 

Keadaan seperti ini yang menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil menciptakan 

nilai bagi pemilik modal karena telah memaksimalkan nilai perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


