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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Hanifa (2006) dengan objek 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Hasil penelitian tersebut yaitu analisis 

terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 

dengan menggunakan metode EVA menyimpulkan pada tahun 2000-2004 

kinerja keuangan sehat. 

Landasan penelitian yang kedua yaitu hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Fidianti (2011) dengan objek PT Sumber Batu Gowa Makassar. Hasil 

analisis pendekatan EVA pada perusahaan PT Sumber Batu Gowa pada tahun 

2006-2009 terjadi hasil yang positif berarti kinerja keuangan perusahaan 

sehat, namun pada tahun 2010 kinerja keuangan perusahaan tidak sehat.  

 

B. Tinjauan Teori 

Tujuan perusahaan bagi kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan barang dan jasa 

Adanya kebutuhan yang harus dipenuhi mendorong perusahaan 

menciptakan barang dan jasa pemuas kebutuhan. Barang dan jasa yang 

dihasilkan perusahaan nantinya disalurkan kepada pelaku ekonomi yang 

lain. 

 



10 
 

2. Sebagai pengguna faktor produksi 

Bagaimana perusahaan dapat menghasilkan barang dan jasa? 

Perusahaan harus mengolah faktor produksi menjadi barang dan jasa. 

Faktor produksi tersebut berupa tenaga kerja, sumber daya alam, dan 

modal. Faktor produksi tersebut disediakan oleh rumah tangga. Untuk 

semua faktor produksi yang telah disediakan, perusahaan akan 

memberikan balas jasa kepada rumah tangga. Balas jasa tersebut berupa 

upah atau gaji, sewa, bunga, dan laba. Pembelian faktor produksi ini 

kadang juga melibatkan masyarakat luar negri, baik berupa tenaga ahli, 

pinjaman modal, barang-barang modal, maupun bahan baku. 

3. Membayar pajak kepada pemerintah 

Perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat umum,  

dengan demikian, perusahaan ikut memanfaatkan fasilitas umum yang 

disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan harus 

membayar pajak kepada pemerintah sebagai bukti partisipasinya terhadap 

pembangunan. 

4. Sebagai agen pembangunan 

Kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan ternyata membawa 

pengaruh yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Dari kegiatannya 

perusahaan telah membantu pemerintah dalam hal menyediakan lapangan 

kerja, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan membangun berbagai 

fasilitas ekonomi. 
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Adanya tujuan pada perusahaan mengharuskan perusahaan melakukan 

langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang kemudian 

dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan untuk mengetahui kondisi 

perusahaan terutama kondisi keuangan perusahaan, hal itu sangat penting  

untuk tercapainya tujuan perusahaan. 

Fahmi (2010:142) mengemukakan bahwa kinerja keuangan adalah 

suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan 

telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan 

keuangan secara baik dan benar, selanjutnya Wahyudi (2008:48) menyatakan 

bahwa kinerja keuangan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu 

organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang 

ditetapkan. 

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik tampilan 

perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur organisasi, dan 

karyawan yang berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 1997:419). 

Hanafi (2003:69) menyatakan bahwa pengukuran kinerja 

didefinisikan sebagai “performing measurement” (penilaian kinerja) adalah 

kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan dalam 

pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian 

kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk 

mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah 

dilaksanakan pada periode tertentu. 
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Pengukuran kinerja keuangan perlu dikaitkan antara organisasi 

perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban. Dalam melihat organisasi 

perusahaan dapat diketahui besarnya tangungjawab manajer yang diwujudkan 

dalam bentuk prestasi kerja keuangan, namun demikian mengatur besarnya 

tangungjawab sekaligus mengukur prestasi keuangan tidaklah mudah sebab 

ada yang dapat diukur dengan mudah dan ada pula yang sukar untuk diukur. 

Yuwono, dkk (2003:23) mengemukakan manfaat sistem pengukuran 

kinerja yang baik adalah sebagai berikut: 

1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan, sehingga akan 

membawa perusahaan lebih dekat dengan pelanggannya dan membuat 

seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan 

kepada pelanggan. 

2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari 

mata rantai pelanggan dan pemasok internal. 

3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-

upaya terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste). 

4. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih 

konkret, sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. 

5. Membangun konsensus untuk melakukan perubahan dengan “reward”  

atas perilaku yang diharapkan tersebut. 

Hasil prestasi keuangan perusahaan yang berupa kinerja keuangan 

dari pengelolahan usaha ini, maka dapat dilakukan langkah-langkah 

selanjutnya untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan berbagai tolok 



13 
 

ukur yang dapat digunakan, salah  satunya adalah metode Economic Value 

Added (EVA). 

Economic Value Added (EVA) yang pertama kali dicetuskan oleh G. 

Bennet Stewart & Joel M. Stren yaitu seorang analis keuangan dari 

perusahaan Stern Stewart & Company pada tahun 1993. Di Indonesia metode 

EVA dikenal dengan sebutan metode NITAMI (Nilai Tambah Ekonomi). 

EVA didefinisikan sebagai laba atau keuntungan operasi setelah pajak 

dikurangi dengan biaya modal (cost of capital) dari seluruh modal yang 

dipergunakan untuk menghasilkan laba. Laba operasional setelah pajak 

menggambarkan hasil penciptaan nilai (value) di dalam perusahaan, 

sedangkan biaya modal dapat diartikan sebagai pengorbanan yang 

dikeluarkan dalam penciptaan nilai tersebut. 

EVA mengukur nilai tambah dalam suatu periode tertentu. 

Asumsinya apabila kinerja manajemen baik atau efektif (dilihat dari nilai 

tambah yang diberikan), maka akan tercermin pada peningkatan harga saham 

perusahaan. Economic Value Added (EVA) memberikan tolok ukur yang 

baik tentang apakah perusahaan telah memberikan nilai tambah kepada 

pemegang saham. Oleh karena itu, apabila manajer memfokuskan pada 

Economic Value Added (EVA) ini akan membantu memastikan bahwa 

mereka beroperasi dengan cara konsisten untuk memaksimalkan nilai tambah 

pemegang saham.  

Warsono (2003:48) mengemukakan bahwa analisis EVA 

memfokuskan pada efektivitas manajerial dalam suatu tahun tertentu yang 
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menunjukkan tentang seberapa besar nilai bersih yang dapat diciptakan oleh 

manajemen perusahaan dengan menggunakan semua sumberdaya yang 

dimilikinya, termasuk penggunaan atas semua dana yang ada, baik dari 

pemilik/pemegang saham maupun kreditor.   

Brigham & Houston (2006:68) menyatakan bahwa EVA adalah suatu 

estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang 

bersangkutan, dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi dan juga 

merupakan nilai yang ditambahkan oleh manajemen kepada pemegang 

saham selama suatu tahun tertentu. 

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dalam menggunakan EVA 

sebagai alat ukur kinerja dan nilai tambah perusahaan. Sartono (2010:105) 

menjelaskan beberapa manfaat EVA dalam mengukur kinerja perusahaan 

antara lain:  

1. EVA menunjukkan nilai tambah atau value based yang terjadi pada tahun 

tertentu. 

2. EVA dapat diterapkan pada tingkat divisi atau unit dari perusahaan besar 

secara individual. 

Warsono (2003:49) mengungkapkan bahwa analisis nilai tambah 

ekonomis dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi bagi 

eksekutif dalam bentuk insentif-insentif tertentu. Hal ini didasarkan pada 

argumen bahwa dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan eksekutif, berarti 

mereka memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kemakmuran bagi 

para pemegang saham biasa, sehingga perlu diberi insentif. 
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Economic Value Added (EVA) dapat diketahui sebagai dasar dalam 

mengukur kinerja keuangan perusahaan untuk mengetahui apakah 

perusahaan dapat menciptakan nilai tambah ekonomis bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

Keunggulan yang dimiliki model EVA ini menurut Sartono 

(2010:104) diantaranya adalah: 

a) EVA mampu menghitung laba ekonomi yang sebenarnya atau true 

economic profit suatu perusahaan pada tahun tertentu dan sangat 

berbeda jika dibanding dengan laba akuntansi. 

b) EVA mencerminkan residual income yang tersisa setelah semua biaya 

modal, termasuk modal saham, telah dikurangkan, sedangkan laba 

akuntansi dihitung tanpa mengurangkan biaya modal. 

c) EVA memberikan pengukuran yang lebih baik atas nilai tambah yang 

diberikan perusahaan kepada pemegang saham. 

EVA menyajikan suatu ukuran yang baik mengenai sampai sejauh 

mana perusahaan telah memberikan tambahan pada nilai pemegang saham. 

Oleh karena itu, jika manajer berfokus pada EVA dapat membantu 

memastikan bahwa mereka telah menjalankan operasi dengan cara yang 

konsisten dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. 

EVA juga dapat dihitung untuk divisi-divisi sekaligus untuk perusahaan 

secara keseluruhan, sehingga dapat menjadi dasar yang berguna untuk 

menentukan kompensasi manajerial pada seluruh tingkatan (Brigham dan 

Houston, 2006:69). 
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Kelemahan - kelemahan Economic Value Added (EVA): 

a. EVA hanya mengukur hasil akhir (result), konsep ini tidak mengukur 

aktivitas-aktivitas penentu seperti loyalitas dan tingkat retensi 

konsumen. 

b. EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat 

mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan 

mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham-saham 

tertentu, padahal faktor-faktor lain terkadang justru lebih dominan. 

Langkah-langkah untuk menghitung Economic Value Added (EVA) 

yaitu: 

a) Menghitung Laba Operasi Bersih Setelah Pajak atau NOPAT (Net 

Operating Profit After Taxes)  

Laba operasi bersih setelah pajak merupakan sejumlah laba 

perusahaan yang akan dihasilkan jika perusahaan tersebut tidak 

memiliki utang dan tidak memiliki asset financial (Sartono, 

2010:100). 

Rumus: 

Laba Operasi Bersih Setelah Pajak = EBIT (1- T) 

Keterangan: 

EBIT = Earning After Interest Tax 

T = Tarif Pajak 

T = pajak pendapatan / EBIT 
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b) Menghitung Modal Operasi 

Menghitung modal operasi perusahaan dapat diformulasikan sebagai 

berikut (Sartono, 2010:103): 

Rumus: 

Modal Operasi = Total Utang + Total Ekuitas 

c) Menghitung Bobot Rata-rata dari Biaya Modal atau WACC (weighted 

average cost of capital)  

Warsono (2003:153) menjelaskan bahwa biaya modal rata-rata 

tertimbang dapat diformulasikan sebagai berikut:  

Rumus: 

WACC = KiWd +  KsWs 

Keterangan: 

WACC = Bobot Rata-rata dari Biaya Modal 

Ki = biaya utang setelah pajak 

Ks = biaya ekuitas 

Wd = bobot utang 

Ws = bobot laba ditahan 

1. Menghitung Menghitung Biaya Utang atau cost of debt  

Warsono (2003:138) mengemukakan biaya modal dari 

hutang dapat ditentukan sebagai berikut: 

a. Biaya hutang sebelum pajak (Kd) atau before tax cost of debt 

Rumus: 

Kd = Beban Bunga / Utang Jangka Panjang 
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b. Biaya hutang setelah pajak (Ki) atau after tax cost of debt 

Rumus: 

Ki = Kd (1-T) 

Keterangan: 

T = Tarif Pajak 

T = pajak pendapatan / EBIT 

2. Menghitung Biaya Ekuitas (Ks) atau cost of common equity  

Menghitung biaya ekuitas dapat dilakukan dengan model 

penentuan biaya laba ditahan yaitu dengan pendekatan premi 

resiko (Warsono, 2003:150). 

Rumus:  

Ks = Ki + RP 

Keterangan: 

Ki = Biaya hutang setelah pajak 

RP = Premi Resiko 

d) Menghitung Economic Value Added (EVA) 

Economic Value Added (EVA) secara sistematis dapat dihitung 

dengan formula sebagai berikut (Warsono, 2003:48 dan Sartono, 

2010:103): 

Rumus: 

EVA = Laba Opersi Bersih Setelah Pajak – (Modal Operasi x WACC) 
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Perusahaan dapat mengetahui telah terjadi penciptaan nilai atau 

tidak dengan kriteria sebagai berikut: 

a) EVA > 0, maka telah terjadi nilai tambah ekonomis (NITAMI) dalam 

perusahaan, sehingga semakin besar EVA yang dihasilkan maka 

harapan para penyandang dana dapat terpenuhi dengan baik, yaitu 

mendapatkan pengembalian investasi yang sama atau lebih dari yang 

diinvestasikan dan kreditur mendapatkan bunga. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai (Create 

value) bagi pemilik modal sehingga menandakan bahwa kinerja 

keuangannya sehat. 

b) EVA < 0, maka menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah 

ekonomis (NITAMI) bagi perusahaan, karena laba yan tersedia tidak 

bisa memenuhi harapan para penyandang dana terutama pemegang 

saham yaitu tidak mendapatkan pengembalian yang setimpal dengan 

investasi yang ditanamkan dan kreditur tetap mendapatkan bunga. 

Sehingga dengan tidak ada nilai tambah mengindikasikan kinerja 

keuangan perusahaan tidak sehat. 

c) EVA = 0, maka menunjukkan posisi impas karena semua laba yang 

telah digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana 

baik kreditur dan pemegang saham.  

Strategi yang dapat dilakukan oleh pengelola perusahaan untuk 

meningkatkan EVA, diantaranya yaitu (Santoso, 2008:50): 
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1) Meningkatkan NOPAT versi laporan keuangan melalui earning 

management yaitu mempercepat / menunda pengakuan beban. 

2) Meningkatkan NOPAT versi EVA dengan cara memperpanjang masa 

amortisasi sejumlah biaya, seperti biaya riset dan pengembangan, 

biaya Man dan lain-lain. 

3) Tidak menghapus goodwill dan aktiva tak berwujud lainnya meskipun 

nilai sebenarnya sudah turun atau habis. 

4) Menunda beban pengakuan piutang tak tertagih, 

5) Meminimumkan pajak yang harus dibayar, dan 

6) Mengurangi jumlah modal diinvestasikan (mengurangi besarnya 

ekuitas dan utang berbunga) dengan melunasi sebagian utang 

berbunga dan atau membeli kembali saham di bursa untuk sementara 

pada akhir tahun. 

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan metode EVA 

(Economic Value Added), biaya modal merupakan unsur yang penting 

untuk menentukan kinerja keuangan suatu perusahaan. Warsono 

(2003:136) mengemukakan biaya modal adalah tingkat pengembalian 

yang disyaratkan dari semua sumber pembelanjaanya. 

 Biaya modal yang tepat bagi suatu perusahaan merupakan sesuatu 

yang penting, karena tiga alasan. Pertama, pemaksimuman nilai 

perusahaan mensyaratkan bahwa semua biaya input, termasuk modal, 

diminimumkan, dan untuk meminimumkannya, biaya modal harus dapat 

diestimasi. Kedua, keputusan penganggaran modal mensyaratkan suatu 
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estimasi biaya modal. Ketiga, beberapa keputusan lain, termasuk yang 

berhubungan dengan peraturan utilitas publik, sewa guna usaha, 

pendanaan kembali obligasi, kompensasi eksekutif, dan manajemen aset 

jangka pendek, mensyaratkan estimasi biaya modal. 

Warsono (2003:138) menjelaskan bahwa biaya modal yang 

digunakan, baik untuk perusahaan maupun proyek khusus adalah biaya 

modal rata-rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang mempunyai 

beberapa komponen, yaitu biaya utang (cost of debt), biaya saham preferen 

(cost of preferred stock), dan biaya ekuitas biasa (cost of common equity). 

1. Biaya utang 

Biaya utang dibagi menjadi dua macam, yaitu biaya utang 

sebelum pajak (before tax cot of debt) dan biaya utang setelah pajak 

(after tax cot of debt). 

a. Biaya utang sebelum pajak (before tax cost of debt) 

Warsono (2003:138) menjelaskan biaya modal dari utang 

sebelum pajak diperoleh dari beban bunga dibagi dengan utang 

jangka panjang perusahaan. 

Rumus: 

Kd = େ ା(ିౚ)/୬
(ାౚ)/ଶ

  atau 

Kd = Beban  Bunga / Utang Jangka Panjang 

Keterangan: 

C = pembayaran bunga (kupon) tahunan 

M = nilai nominal (maturitas) atau face value setiap surat obligasi 
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NVd = nilai pasar atau hasil bersih dari penjualan obligasi 

N = masa jatuh tempo obligasi dalam n tahun 

b. Biaya utang setelah pajak (after tax cost of debt) 

Warsono (2003:140) mengemukakan konsep biaya utang 

setelah pajak didasarkan pada argumen bahwa perusahaan yang 

menggunakan sebagian sumber dananya dari utang akan terkena 

kewajiban membayar bunga. Biaya utang setelah pajak dapat 

dihitung dengan mengalikan biaya utang sebelum pajak dengan 

(1-T), secara sistematis besarnya biaya utang setelah pajak dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

Rumus: 

Ki = Kd (1-T) 

Keterangan: 

T = Tarif Pajak 

T = pajak pendapatan / EBIT 

2. Biaya saham preferen (cost of preferred stock) 

Saham preferen mempunyai karakteristik kombinasi antara 

utang dengan modal sendiri atau saham biasa. Biaya saham preferen 

dibagi menjadi dua macam, yaitu biaya saham preferen sebelum biaya 

pengambangan dan biaya saham preferen setelah biaya pengambangan 

(Warsono, 2003:143). 
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a. Biaya saham preferen sebelum biaya pengambangan 

Model penilaian saham preferen besarnya nila saham 

preferen diformulasikan sebagai berikut: 

Vps = Dps / Kps 

Besarnya biaya saham preferen sebelum biaya 

pengambangan adalah sebagai berikut: 

Kps = Dps / Vps 

Keterangan: 

Vps= harga pasar saham preferen 

Dps= dividen saham preferen 

Kps= tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan para 

pemegang saham preferen 

b. Biaya saham preferen setelah biaya pengambangan 

Biaya pengambangan akan mengurangi harga pasar, 

sehingga besarnya harga bersih dapat dihitung sebagai berikut: 

NVps = Vps – Ft 

Keterangan: 

NVps= harga bersih saham preferen 

F= biaya pengambangan  

Ft= tingkat biaya pengambangan 

Biaya saham preferen setelah biaya pengambangan dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

Kps = Dps / NVps 
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3. Biaya ekuitas (cost of common equity) 

Pembelanjaan suatu proyek disamping dapat diperoleh dengan 

penerbitan sekuritas utang, perusahaan dapat menggunakan dana yang 

berasal dari pemegang saham biasa. Hal ini dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu dengan menggunakan dana dari laba ditahan (retained 

earning) dan menerbitkan saham biasa baru (new common stock) 

(Warsono, 2003:144). 

a. Biaya laba ditahan 

Laba ditahan adalah bagian dari laba tahunan yang 

diinvestasikan kembali dalam usaha selain dibayarkan dalam kas 

sebagai dividen, dan bukan merupakan akumulasi surplus suatu 

neraca. Tiga model penentuan biaya laba ditahan yaitu (Warsono, 

2003:146): 

1) Model arus kas diskonto 

Besarnya biaya laba ditahan ditentukan dengan 

mengacu pada model penilaian saham biasa, yang 

diformulasikan sebagai berikut: 

Po = D1 / Ks – g 

Dengan syarat Ks> g 

Ks = (D1 / Po) + g 

Keterangan: 

Po = harga pasar saham biasa perusahaan 

D1 = dividen yang diharapkan pada tahun pertama 
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Ks = tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor 

g = tingkat pertumbuhan dividen tahunan 

2) Model CAPM 

Pada model CAPM besarnya biaya laba ditahan 

didasarkan pada besarnya tingkat pengembalian yang 

disyaratkan oleh para pemegang saham biasa yang 

mengaitkannya dengan tingkat pengembalian bebas resiko dan 

premi resiko atas sahamnya. Biaya laba ditahan dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

Ks = Rf + ߚ ( Rm – Rf) 

Keterangan: 

Ks = biaya laba ditahan 

Rf = tingkat pengembalian bebas resiko 

 beta, pengukur resiko sistematis saham = ߚ

Rm =tingkat pengembalian pasar 

3) Model premi risiko 

Besarnya tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh 

para pemegang saham biasa lebih tinggi daripada tingkat 

pengembalian yang disyaratkan oleh para pemegang obligasi 

(utang). Biaya laba ditahan dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 

Ks = Ki + RP 

Ks = biaya laba ditahan 
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Ki = biaya utanng setelah pajak 

RP = premi risiko 

RP = tingkat bunga pinjaman bank - SBI 

b. Biaya emisi saham baru 

Dalam melaksanakan suatu proyek, terkadang dibutuhkan 

dana yang besar, sehingga dana yang bersumber dari utang, saham 

preferen, dan laba ditahan tidak mencukupi. Emisi saham baru 

dilakukan, biaya emisi saham baru lebih tinggi dibandingkan 

dengan biaya laba ditahan, karena adanya biaya pengambangan 

yang timbul pada saat penerbitan/penjualan/emisi saham baru. 

Emisi saham baru dapat diformulasikan sebagai berikut (Warsono, 

2003:151): 

Ke = (D1 / Po – Ft ) + g 

Keterangan: 

Ke = biaya ekuitas eksternal  

D1 = dividen yang diharapkan pada tahun pertama 

Po = harga pasar saham biasa 

Ft = biaya pengambangan 

g = tingkat biaya pengambangan 

e) Bobot rata-rata dari Biaya Modal (Ka) atau WACC (Weighted Average 

Cost of Capital)  

Dasar penggunaan bobot rata-rata dari Biaya Modal adalah 

bahwa masing-masing sumber pembelanjaan mempunyai biaya modal 
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sendiri-sendiri, dan besarnya dana dari masing-masing sumber 

pembelanjaan tidak sama.  

Rumus biaya modal rata-rata tertimbang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Ka = KiWd + KpsWps + KsWs + KeWe 

Keterangan: 

Ka = bobot rata-rata dari Biaya Modal 

Kx = komponen biaya modal ke-x 

Wx = bobot/penimbang komponen biaya modal ke-x 

x = 1,2,...,j 

Wd = bobot utang 

Wps = bobot saham preferen 

Ws = bobot laba ditahan 

We = bobot emisi saham baru 

 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dari teori yang 

telah dibahas, maka dapat disusun kerangka pikir yang menggambarkan tentang 

analisis penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode 

EconomicValue Added (EVA) dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan Gambar 2.1, kerangka pikir pada penelitian ini 

menjelaskan bahwa untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan perusahaan 

gula, sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PT PG Rajawali I 

Unit PG Krebet Baru dengan menggunakan analisis 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 

denganmemperhatikan secara adil harapan-harapan para pemegang saham 

dan kreditur. 

PT PG Rajawali I Unit PGKrebet Baru 

Laporan Neraca, Laporan Laba/Rugi 

Pengukuran kinerja keuangan dengan 
metode EVA 

Kinerja Keuangan yang dicapai 
perusahaan 

EVA = 0 EVA < 0  

 

EVA > 0 
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Keterangan: 

Hasil penilaian kinerja keuangan perusahaan dibagi menjadi tiga 

kriteria, yaitu jika EVA > 0, maka telah terjadi nilai tambah ekonomis 

(NITAMI) dalam perusahaan, sehingga semakin besar EVA yang dihasilkan,  

maka harapan para penyandang dana dapat terpenuhi dengan baik, yaitu 

mendapatkan pengembalian investasi yang sama atau lebih dari yang 

diinvestasikan dan kreditur mendapatkan bunga. Keadaan ini menunjukkan 

bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai (Create value) bagi pemilik 

modal sehingga menandakan bahwa kinerja keuangannya sehat. 

Kriteria kedua dasil penilaian kinerja keuangan perusahaan yaitu jika 

EVA < 0, maka menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah ekonomis 

(NITAMI) bagi perusahaan, karena laba yan tersedia tidak bisa memenuhi 

harapan para penyandang dana terutama pemegang saham yaitu tidak 

mendapatkan pengembalian yang setimpal dengan investasi yang ditanamkan 

dan kreditur tetap mendapatkan bunga, sehingga dengan tidak ada nilai 

tambah mengindikasikan kinerja keuangan perusahaan tidak sehat. Kriteria 

terakhir yaitu jika EVA = 0, maka menunjukkan posisi impas karena semua 

laba yang telah digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang 

dana baik kreditur dan pemegang saham.  

 


