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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dijadikan landasan penulis adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Septianingrum (2008) dengan judul 

“Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Metode Economic 

Value Added (EVA) (Studi Pada Perusahaan Food and Beverages Yang 

Tercatat Pada BEI 2005-2007)” 

Tabel 2.1 Hasil Perhitungan EVA  
Nama Perusahaan 

Nilai EVA 
Kesimpulan  

2005 2006 2007 

PT Ades Waters Indonesia Tbk 15.581.878.266 3.112.098.617 (61.949.410.305) Tidak Sehat 

PT Davomas Abadi Tbk 97.153.272.091 93.561.570.618 (344.050.921.736) Tidak Sehat 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk 495.536.190.117 919.036.739.428 (5.099.052.372038) Tidak Sehat 

PT Mayora Indah Tbk 82.019.402.575 106.671.813.588 (883.261.991.208) Tidak Sehat 

PT Multi Bintang Indonesia Tbk 81.781.674.604 58.606.001.289 (93.162.916.883) Tidak Sehat 

PT Prashida Aneka Niaga Tbk (12.113.024.067) 4.394.209.598 (81.463.896.274) Tidak Sehat 

PT Sekar Laut Tbk 64.128.927.153 (750.117.815) (82.033.890.702) Tidak Sehat 

PT Siantar TOP Tbk (960.072.063) (20.676.057.197) (322.351.127.771) Tidak Sehat 

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (7.600.367.993) (26.702.146.801) (107.300.114.293) Tidak Sehat 

PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk (14.188.474.034) (41.248.774.835) (745.126.149.187) Tidak Sehat 

Sumber : Skripsi Septianingrum 
 

Hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan pendekatan Economic Value Added (EVA) dan, EVA yang 

positif menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kinerja 

keuangan yang efektif dan efisien. Adapun kesamaan dari penelitian yang 

terdahulu dan sekarang adalah sama-sama menggunakan alat analisis yaitu 
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dengan pendekatan metode Economic Value Added (EVA) dalam 

mengukur kinerja keuangan perusahaan, sumber data yang diperoleh 

adalah menggunakan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah 

obyek penelitian, dan periode data. Peneliti terdahulu obyek penelitiannya 

perusahaan yang bergerak di bidang Food and Beverages dan peneliti 

sekarang pada perusahaan Pertambangan Batubara. Periode data, peneliti 

terdahulu menggunakan periode 2005-2007 sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan periode data 2009-2011. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja 

Kinerja keuangan adalah alat untuk mengukur prestasi kerja 

keuangan perusahan melalui sruktur permodalannya. Tolak ukur yang 

digunakan dalam kinerja keuangan tergantung pada posisi perusahaan. 

Tujuan pokok kinerja keuangan adalah untuk memotivasi karyawan 

dalam mencapai sasaran organisasinya dan dalam mematuhi standar 

perilaku yang telah ditetapkan. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak 

keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh 

manajemen. Oleh karena itu untuk menilai kinerja keuangan suatu 

perusahaan, perlu dilibatkan analisa dampak keuangan kumulatif dan 
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ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan 

menggunakan ukuran komparatif. 

Kinerja sebuah perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan 

rasio-rasio keuangan selama satu periode tertentu. Pengukuran 

berdasarkan rasio keuangan ini sangatlah bergantung pada metode atau 

perlakuan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan 

keuangan perusahaan. Sehingga seringkali kinerja perusahaan terlihat 

baik dan meningkat, yang mana sebenarnya kinerja tidak mengalami 

peningkatan dan bahkan menurun. (Munawir,1995 :85) 

2. Faktor-Faktor Penentu Kinerja Keuangan 

Faktor-faktor penentu kinerja keuangan Munawir (2007:30)  yaitu :  

a. Likuiditas, yang mampu menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus 

segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya pada aat ditagih. 

b. Solvabilitas, yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan 

tersebut dilikuidasi baik keuangan jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

c. Rentabilitas atau profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

d. Stabilitas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 
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mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

beban bunga dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen 

secara teratur tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. 

3. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja keuangan mempunyai arti yang penting 

bagi pengambilan keputusan baik bagi pihak intern maupun ekstern 

perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat yang dijadikan acuan 

penilaian untuk meramalkan kondisi keuangan, operasi dan hasil usaha 

perusahaan. 

Mahmud dan Halim, (2003;75) ukuran kinerja meliputi rasio-

rasio berikut ini : 

a. Rasio Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan unutuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat 

ditagih. 

b. Rasio aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan 

asset dengan melihat tingkat aktivitas asset. 

c. Rasio Solvabilitas mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. 

d. Rasio Profitabilitas mengukur seberapa kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba (Profitabilitas). 

e. Rasio Pasar mengukur perkembangan nilai perusahaan relatif 

terhadap nilai pasar. 
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Rasio keuangan sebagai pengukuran kinerja keuangan dalam 

laporan keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu dasar 

untuk memprediksi laba bersih dan deviden pada masa yang akan 

datang. Cara yang digunakan untuk mendukung prediksi tersebut 

adalah dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis 

tersebut mengkombinasikan hubungan antara komponen keuangan 

yang satu dengan komponen keuangan yang lain. Pada umumnya, 

hubungan tersebut dilihat dari rasio antara komponen-komponen 

keuangan yang satu dengan yang lain. Dalam konteks manajemen 

keuangan, analisis tersebut dikenal dengan analisis rasio keuangan. 

Analisis rasio ini berguna untuk membandingkan kinerja perusahaan 

yang satu dengan perusahaan yang lain atau membandingkan kinerja 

satu perusahaan pada tahun ini dengan tahun yang lainnya.  

4. Laporan Keuangan 

a. Sifat Laporan Keuangan 

Weston & Copeland (1995 : 24) Laporan Keuangan adalah 

“Laporan keuangan melaporkan prestasi historis dari suatu 

perusahaan dan memberikan dasar, bersama dengan analisis bisnis 

dan ekonomi, untuk membuat proyeksi dan peramalan untuk masa 

depan". 

Laporan keuangan dibuat untuk memberikan gambaran atau 

laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak 
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manajemen yang bersangkutan, oleh karena itu laporan keuangan 

bersifat historis serta menyeluruh (Munawir, 2007:6). 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 

antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan 

tersebut (Munawir, 2002:2). Melalui laporan keuangan akan dapat 

dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka pendek, struktur modal perusahaan, distribusi 

daripada aktivanya, keefektifan penggunaan aktiva, hasil 

usaha/pendapatan yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus 

dibayar, serta nilai-nilai buku tiap lembar saham perusahaan yang 

bersangkutan (Munawir, 2007:5). 

Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses 

pencatatan, penggabungan dan pengiktisaran semua transaksi yang 

dilakukan perusahaan dengan seluruh pihak terkait dengan kegiatan 

usahanya dan peristiwa yang terjadi diperusahaan (Supangkat, 

2003:14). 

b. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan dari analisa laporan keuangan adalah untuk 

memperoleh informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan 

perusahaan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan 

bersangkutan (Munawir, 2002:31). 
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c. Kegunaan Hasil Analisis Laporan Keuangan 

Warsono (2003:24) pengguna hasil analisis laporan 

keuangan merupakan individu maupun kelompok individu. Mereka 

yang berkepentingan (stakeholders) tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi empat pihak. Pertama, manajemen perusahaan yang 

bersangkutan. Bagi manajemen perusahaan, hasil analisis laporan 

keuangan dapat digunakan untuk mengetahui sejauhmana efisiensi 

operasi, profita-bilitas jangka pendek dan jangka panjang, serta 

penggunaan yang efektif atas modal, sumberdaya manusia, dan 

sumber daya lainnya. Dengan dasar inilah, pihak manajemen dapat 

membuat suatu keputusan. 

Kedua, pemilik (para pemegang saham) perusahaan. 

Dengan melihat analisis laporan keuangan, pemilik perusahaan 

akan dapat mengetahui seberapa besar profitabilitas jangka pendek 

dan jangka panjang dari investasi yang mereka tanamkan. Mereka 

biasanya mengharapkan laba atas modal (capital agains) dan 

deviden yang meningkat, yang akan membawa pertumbuhan pada 

nilai ekonomi atas investasi mereka. 

Ketiga, pemberi pinjaman dan kreditor. Pemberi pinjaman 

dan kreditor perusahaan dapat berasal dari perbankan, para 

pemegang obligasi, maupun pihak lain, seperti pemasok. Dengan 

melihat hasil analisis laporan keuangan, mereka dapat mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pokok 
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pinjaman yang jatuh tempo, dan ketersediaan nilai aktiva residual 

tertentu yang memberikan margin perlindungan terhadap resiko 

yang mungkin timbul. 

Keempat, kelompok lain, seperti pemerintah, tenaga kerja, 

dan masyarakat. Mereka mempunyai tujuan spesifik bagi mereka 

sendiri. Dengan hasil analisis laporan keuangan, mereka dapat 

mengetahui kemampuan dan keandalan perusahaan dalam 

pembayaran pajak, kemampuan untuk membayar upah, stabilitas 

dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan, ataupun misalnya 

kemampuan keuangan untuk memenuhi berbagai kewajiban social 

dan lingkungan. Dalam manajemen keuangan, hasil analisis 

laporan keuangan lebih banyak ditujukan, terutama bagi pihak 

manajemen, pemilik perusahaan, dan pemberi pinjaman.   

5. Konsep Economic Value Added (EVA) 

a. Tinjauan Economic Value Added (EVA) 

Istilah EVA pertama kali dipopulerkan oleh Stern Steward 

Management Service yang merupakan perusahaan konsultan dari 

Amerika Serikat pada tahun 1980-an. EVA telah lama dikenal oleh 

para ekonom sebagai economic Profit, yaitu nilai profit yang 

melebihi (kurang dari) tingkat pengembalian minimum yang bisa 

diperoleh (diderita) oleh pemegang saham dan kreditor dengan 

berinvestasi di sekuritas lain yang mempunyai risiko sebanding 

(opportunity cost) (Resmi, 2003:279). 
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Akuntansi manajemen, EVA juga telah popular sebagai alat 

untuk menilai kinerja (performance) suatu pusat investasi. EVA 

merupakan alternative yang lebih baik dalam menilai kinerja 

manajer divisi dibandingkan dengan ROI. Dengan penilaian 

berdasarkan ROI, manajer divisi enggan melakukan investasi 

karena akan menurunkan ROI divisi meskipun dapat menaikkan 

laba perusahaan secara keseluruhan. Hansen dan Mowen dalam 

Resmi (2003:280). 

EVA merupakan laba operasi bersih setelah pajak (after tax 

operating income) dikurangi dengan total biaya modal (total cost 

of capital). Total biaya modal merupakan tingkat biaya modal 

dikalikan dengan total modal yang diinvestasikan. Utama dalam 

Resmi (2003:280). 

EVA jika positif berarti tingkat pengembalian yang 

dihasilkan lebih tinggi daripada tingkat pengembalian modal yang 

diminta investor, yang berarti bahwa perusahaan telah 

memaksimumkan nilai perusahaan. Demikian sebaliknya jika EVA 

negatif menandakan bahwa nilai perusahaan berkurang sehingga 

tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih rendah daripada 

tingkat pengembalian yang dituntut investor, yang berarti 

perusahaan tidak behasil menciptakan nilai bagi pemilik modal. 

Resmi (2003:280). 
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Utomo (1999:36) mengemukakan bahwa EVA atau 

Economic Value Added  adalah nilai tambah ekonomis yang 

diciptakan perusahaan dari kegiatan atau strateginya selama 

periode tertentu. 

Manajemen dapat melakukan banyak hal untuk 

menciptakan nilai tambah, tetapi pada prinsipnya EVA akan 

meningkat jika manajemen melakukan satu dari tiga hal berikut 

(Stewart, 1993: 118-119): 

1) Meningkatkan laba operasi tanpa adanya tambahan modal. 

2) Menginvestasikan modal baru ke dalam project yang 

mendapat return lebih besar dari biaya modal yang ada. 

3) Menarik modal dari aktivitas-aktivitas usaha yang tidak 

menguntungkan. 

Meningkatkan laba operasi tanpa adanya tambahan modal 

berarti manajemen dapat menggunakan aktiva perusahaan secara 

efisien untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Selain itu, 

dengan berinvestasi ke project-project yang menerima return lebih 

besar daripada biaya modal (cost of capital) yang digunakan berarti 

manajemen hanya mengambil project yang bermutu dan 

meningkatkan nilai perusahaan. Economic Value Added (EVA) 

juga mendorong manajemen untuk berfokus pada proses dalam 

perusahaan yang menambah nilai dan mengeliminasi aktivitas atau 

proses yang tidak menambah nilai. Perhitungan EVA suatu 
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perusahaan merupakan proses yang kompleks dan terpadu karena 

perusahaan harus menentukan terlebih dahulu biaya modalnya. 

Utomo (1999:37) 

EVA adalah salah satu cara untuk menilai kinerja 

keuangan. EVA merupakan indikator tentang adanya penambahan 

nilai dari suatu investasi. EVA yang positif menunjukkan bahwa 

manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan 

bagi pemilik perusahaan, sesuai dengan tujuan manajemen 

keuangan memaksimumkan nilai perusahaan (Agnes, 2001:48) 

EVA menghitung economic profit dan bukan accounting 

profit. Pada dasarnya, EVA mengukur nilai tambah dalam suatu 

periode tertentu. Nilai tambah ini tercipta apabila perusahaan 

memperoleh keuntungan (profit) diatas cost of capital perusahaan. 

Secara matematis, EVA dihitung dari laba setelah pajak dikurangi 

dengan cost of capital tahunan (Pradhono & Yulius, 2004:141). 

Warsono (2003:48), EVA adalah suatu estimasi laba 

ekonomi yang benar atas suatu bisnis selama tahun tertentu. EVA 

mempresentasikan pendapatan residual yang tersisa setelah biaya 

peluang (opportunity cost) dari semua modal yang ada. 

EVA adalah suatu estimasi dari laba ekonomi yang 

sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang bersangkutan, dan sangat 

jauh berbeda dari laba akuntansi. EVA mencerminkan laba residu 

yang tersisa setelah biaya dari seluruh modal, termasuk modal 
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ekuitas setelah dikurangkan, sedangkan laba akuntansi ditentukan 

tanpa mengenakan beban untuk modal ekuitas (Brigham&Houston, 

2006:69). 

b. Perhitungan Economic Value Added (EVA) 

Indikator Nilai Tambah Ekonomi Economic Value Added 

(EVA) sebagai berikut pertama, Net Operating Profit After Tax 

(NOPAT)Agus Sartono (2001: 100) NOPAT merupakan sejumlah 

laba perusahaan yang akan dihasilkan jika perushaaan tersebut 

tidak memiliki utang dan tidak memiliki aset finansial. Kedua, 

Biaya Modal (Cost Of Capital). Biaya modal atau Cost Of 

Capital(COC) adalah tingkat pengembalian minimum yang 

diharapkan oleh pemegang saham (pemilik) perusahaan dalam 

investasinya. Warsono (2003:138) menyatakan biaya modal secara 

keseluruhan untuk suatu perusahaan, terdiri atas berbagai 

komponen yaitu : 

1) Biaya Modal Hutang (Cost of Debt) 

Biaya hutang akan menunjukkan seberapa besar biaya 

yang harus di tanggung oleh perusahaan sebagai akibat dari 

penggunaan dana perusahaan yang berasal dari pinjaman. 

Biaya hutang dihitung atas dasar setelah pajak. Komponen 

biaya hutang juga memasuki perhitungan tingkat pajak yang 

berlaku. Suatu perusahaan memanfaatkan sumber 



21 
 

pembelanjaan hutang, dengan tujuan untuk memperbesar 

tingkat pegembalian modal sendiri (ekuitas). 

Biaya hutang dibagi menjadi dua macam yaitu : 

a) Biaya Hutang Sebelum Pajak (Before – tax cost of debt) 

Biaya hutang sebelum pajak dapat dengan 

menghitung tingkat hasil interval atas arus kas surat-surat 

obligasi, yang dinotasikan kengan Kd. biaya hutang dapat 

dicari dengan mengalikan tingkat bunga setelah pajak 

dengan (1 – pajak). 

b) Biaya Hutang Setelah Pajak (fter-tax cost of debt) 

Warsono (2003:139), perusahaan yang 

menggunakan sebagian sumber dananya dari hutang akan 

terkena kewajiban membayar bunga. Dengan adanya beban 

bunga ini akan menyebabkan besarnya pembayaran pajak 

penghasilan menjadi kurang.Biaya modal menunjukkan 

seberapa besar biaya yang harus ditanggung oleh 

perusahaan sebagai akibat penggunaan dana oleh 

perusahaan yang berasal dari pinjaman. 

c) Biaya Saham Freferen (Cost of Preferen Stock) 

Saham preferen merupakan kombinasi antara 

hutang dengan modal sendiri. Salah satu ciri saham 

preferen yag menyerupai hutang adalah adanya penghasilan 

tetap bagi pemiliknya. Saham preferen tidak mempunyai 
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masa jatuh tempo, sehingga penilaianya menyerupai 

obligasi abadi. 

d) Biaya Modal Saham (Cost of Equity) 

Warsono (1999:85) mengukur tingkat hasil 

minimum para pemegang saham biasa, dilakukan melaui 3 

pendekatan, yaitu sebagai berikut : 

(1) Pendekatan model pertumbuhan dividen, yaitu 

penghasilan dividen plus tingkat pertumbuhan atau arus 

kas diskonto (discount cash inflow/DCF), mengacu 

pada model penilaian saham biasa dengan pertumbuhan 

konstan. 

(2) Pendekatan premi risiko, yaitu penghasilan obligasi 

plus premi risiko. Premi risiko diperoleh dari hasil 

selisih antara tingkat pengembalian pasar saham biasa 

dengan suku bunga pinjaman. 

(3) Pendekatan CAPM (Capital Asset Pricing Model), 

tingkat pengembalian bebas risiko yang digunakan 

adalah tingkat pengembalian bebas resiko nominal yaitu 

mengacu pada suku bunga. 

Langkah-langkah penentuan biaya laba ditahan 

dengan menggunakan pendekatan CAPM adalah sebagai 

berikut : 
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(1) Tatapkan perkiraan tarif bebas risiko (Rf) yang 

umumnya ditetapkan berdasarkan suku bunga rata-rata 

SBI. 

(2) Cari tingkat pengembalian menurut “pasar” atau rata-

rata saham (Rm) dan tingkat pengembalian sahan 

individual (Ri). 

(3) Tentukan koefisien beta saham (β) dan gunakan sebagai 

indeks risiko saham. 

(4) Tentukan perkiraan tingkat pengembalian disyaratkan 

dari saham. 

Variabel-variabel yang diamati dalam penghitungan 

CAPM adalah : 

(1) Tingkat Suku Bunga Bebas Risiko (Rf) 

Tingkat suku bunga bebas risiko diambil dari 

suku bunga rata-rata Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

selama satu tahun. 

(2) Return Pasar (Rm)  

Rm merupakan tingkat pengembalian dari 

portofolio pasar dengan menggunakan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) perbulan untuk tiap-tiap 

tahun. 

(3) Tingkat hasil pengembalian saham individual (Ri) 
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 Return individual merupakan perhitungan 

dengan cara harga penutupan (Closing Market Price). 

Ri merupakan tingkat pengembalian saham selama 

interval waktu satu bulan. Perhitungan tingkat hasil 

pengembalian saham individual dapat diformulasikan 

sebagai berikut : 

Ketiga, Biaya Modal Tertimbang Rata-Rata (Weighted 

Average Cost Of Capital/WACC). Pengukuran biaya modal 

terdapat beberapa cara untuk menghitung berapa biaya modal yang 

dikeluarkan dari perusahaan atas modal asing yang dimilikinya. 

Salah satu metode penghitungan biaya modal tersebut memakai 

metode Biaya Modal Tertimbang Rata-Rata (Weighted Average 

Cost Of Capital/WACC). Penghitungan suatu WACC perusahaan 

kita perlu mengetahui  jumlah utang dalam struktur modalpada 

nilai pasar,jumlah ekuitas dalam struktur modalpada nilai pasar, 

biaya utang, tingkat pajak, dan biaya ekuitas. 

Sebagaimana telah disebutkan dalam pengertian mengenai 

Economic Value Added, dimana EVA adalah sama dengan NOPAT 

dikurangi biaya modal. Biaya modal sama dengan modal yang 

diinvestasikan perusahaan dikalikan rata-rata tertimbang dari biaya 

modal. WACC sama dengan jumlah biaya dari setiap komponen 

modal, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas 

pemegang saham ditimbang berdasarkan proporsi relatifnya dalam 
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struktur modal perusahaan pada nilai pasar. WACC merupakan 

tingkat return minimum yang harus dihasilkan oleh perusahaan 

untuk memenuhi ekspektasi kreditor dan pemegang saham. Resmi 

(2003:26) 

Modal yang diinvestaikan adalah jumlah keseluruhan 

keuangan perusahaan terlepas dari kewajiban jangka pendek , 

pasiva yang tidak menanggung bunga, seperti utang, upah yang 

akan jatuh tempo dan pajak yang akan jatuh tempo. Modal yang 

diinvestasikan sama dengan jumlah ekuitas pemegang saham , 

seluruh utang jangka pendek, dan jangka penjang yang 

menanggung bunga , utang dan kewajiban jangka panjang lainnya. 

Lebih singkatnya tingkat Economic Value Added (EVA) 

suatu perusahaan atau sebuah divisi dalam perusahaan dapat 

dhitung dengan  

EVA = NOPAT – Capital Charges 

Keterangan : 

NOPAT   = EBIT (1-Tax) 

Capital Charges = Invested Capital x Cost Of Capital 

Invested Capital adalah modal yang diinvestasikan oleh 

perusahaan atau unit bisnis dalam perusahaan, sedangkan cost of 

capital dapat dicari atau dihitung dengan menggunakan metode 

biaya modal tertiimbang rata-rata (Weighted Average Cost Of 

Capital/WACC). 
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c. Kelebihan dan Kelemahan Economic Value Added (EVA) 

McDaniel dalam Pradhono & Yulius (2004:141) EVA 

memiliki kelebihan : 

1) EVA tidak dibatasi oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum 

Pengguna EVA bisa menyesuaikan dengan kondisi spesifik 

2) EVA dapat mendukung setiap keputusan dalam sebuah 

perusahaan, mulai dari investasi modal, kompensasi karyawan 

dan kinerja unit bisnis 

3) Struktur EVA yang relatif sederhana membuatnya bisa 

digunakan oleh bagian engineering, environmental dan personil 

lain sebagai alat yang umum untuk mengkomunikasikan aspek 

yang berbeda dari kinerja keuangan 

Keunggulan EVA menurut Higgins dalam Pradhono 

(2004:144) bahwa EVA sebagai pengukur kinerja memiliki 

kemampuan menyatukan tiga fungsi penting manajemen, yaitu : 

capital budgeting, performance appraisal, dan incentive 

compensation. Keputusan capital budgeting didasarkan pada EVA, 

kinerja unit bisnis bisa diukur dengan EVA dan kompensasi 

insentif bisa tergantung pada unit EVA relative terhadap target 

yang tepat. 

Kelemahan yang dimiliki EVA (Pradhono & Yulius, 

2004:144) : 
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1) Sebagai ukuran kinerja masa lampau EVA tidak mampu 

memprediksikan dampak strategi yang kini diterapkan untuk 

masa depan perusahaan. 

2) Sifat pengukurannya merupakan potret jangka pendek, 

sehingga manajemen cenderung enggan berinvestasi jangka 

panjang, karena bisa mengakibatkan penurunan nilai EVA 

dalam periode yang bersangkutan. 

3) EVA mengabaikan kinerja non keuangan yang sebenarnya bisa 

meningkatkan kinerja keuangan. 

4) Tidak cocok diterapkan pada industri tertentu, misalnya pada 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi seperti 

pada sektor teknologi. 

5) Tidak bisa diterapkan pada masa inflasi, dimana inflasi akan 

mengakibatkan distorsi pada EVA dan menunjukkan bahwa 

EVA tidak untuk mengestimasi profitabilitas aktual. 

6) Memerlukan tambahan biaya, dimana penggunaan EVA 

memungkinkan meningkatnya auditing fees dan bisa 

menimbulkan potential litigation cost. 

Resmi (2003:286), kelebihan EVA adalah EVA lebih 

akurat dibandingkan dengan pengukuran kinerja tradisional, karena 

dilakukan penyesuaian terhadap biaya-biaya tertentu yang 

dikeluarkan. 

Kelemahan EVA Resmi (2003:283) : 
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1) EVA cenderung mengabaikan pengukuran nonfinansial dan 

kepentingan stakeholder. 

2) Penghitungan EVA masih mendasarkan pada laporan 

keuangan, yang kemungkinannya dapat direkayasa 

pembukuannya untuk mendapatkan EVA positif. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap 

gejala – gejala yang menjadi objek permasalahan, dengan kerangka 

pemikiran dapat diketahui alur pemikiran peneliti yang tujuannya adalah 

untuk menilai kondisi prestasi perusahaan kinerja keuangan yang dimulai 

dengan penentuan perusahaan yang akan diteliti yaitu perusahaan 

pertambangan batubara yang terdaftar di BEI selama periode penelitian 

tiga tahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Perusahaan 

pertambangan batubara tersebut diperoleh data berupa Laporan keuangan 

perusahaan, harga saham penutupan akhir tahun. 

Data selanjutnya yang di analisis menggunakan metode EVA. 

Economic Value Added (EVA) merupakan suatu teknik analisis yang 

memperhitungkan keuntungan operasi setelah pajak dikurangi dengan 

biaya modal dari seluruh modal untuk menghasilkan laba yang digunakan 

untuk menilai kinerja perusahaan dengan memperhatikan secara adil 

harapan – harapan para pemegang saham dan kreditur. 
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Kerangka pemikiran dari masalah yang ada serta pemecahannya, 

divisualisasikan pada gambar berikut. 

Gambar 2.1 EVA dalam mengukur Kinerja Perusahaan 
          Pertambangan Batubara 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka 

yang ada, maka peneliti mengambil suatu hipotesis sebagai berikut: 

Diduga bahwa kinerja keuangan pada Perusahaan Pertambangan Batubara 

yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2009-2011 ditinjau 

menggunakan Economic Value Added (EVA) berdasarkan cross section 

dan time series: 

1. Secara Cross Section dengan membandingkan rasio keuangan 

perusahaan, diduga dari perusahaan pertambangan batubara yang 

Perusahaan Pertambangan Batubara 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2009 sampai Tahun 2011 

Analisis EVA 

Laporan Keuangan, IHSG, SBI, Harga Penutupan Saham 

Time Series 
Analysis 

Cross Section 
Analysis 

Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan 

Terdapat nilai tambah 
Ekonomi 

EVA ≥ 0 

Tidak terdapat nilai 
tambah Ekonomi 

EVA t1 ≥ EVA t-1 

Bertambah Nilai 
Tambah Ekonomi 

Berkurang Nilai 
Tambah Ekonomi 
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terdaftar di BEI yang memiliki nilai tambah ekonomi paling baik jika 

diukur dengan metode EVA adalah PT. Adaro Energy Tbk. 

2. Secara Time Series dengan membandingkan rasio keuangan 

perusahaan dari tahun ke tahun yaitu diduga bahwa perusahaan 

pertambangan batubara yang terdaftar di BEI mengalami pertambahan 

nilai tambah ekonomi pada periode 2009-2011. 


