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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Peneliti terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Febriyanti Kusuma W dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan 

Perusahaan Telekomunikasi yang Go Publik di BEI”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan telekomunikasi yang 

tercatat di BEI sehat dan memberikan nilai tambah ekonomis dan untuk 

mengetahui perusahaan mana yang mempunyai kinerja paling baik. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode EVA. 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perusahaan telekomunikasi 

yaitu PT. Indosat Tbk pada tahun 2006 memiliki EVA > 0, tahun 2007 dan 

2008 EVA < 0. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dari tahun 2006-2008 

memiliki nilai EVA > 0. PT. Bakrie Telecom Tbk tahun 2006-2007 memiliki 

nilai EVA < 0 dan tahun 2008 memiliki nilai EVA > 0. Dari ketiga perusahaan 

tersebut yang memiliki kinerja paling baaik adalah PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk. 

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan pada alat analisisnya yaitu 

mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan metode EVA. Perbedaan 

dari penelitian ini adalah laporan keuangan yang digunakan peneliti terdahulu 

adalah tahun 2006 sampai 2008 pada perusahaan perseroan terbatas dalam 
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bidang Telekomunikasi, sedangkan peneliti sekarang mengunakan tahun 2010 

sampai 2013 pada perusahaan Kosmetik. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Kinerja Keuangan 

Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan adalah 

prestasi yang dapat dicapai oleh perusahaan dibidang keuangan dalam 

suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. 

Disisi lain kinerja keuangan menggambarkan kekuatan struktur keuangan 

suatu perusahaan dan sejauh mana asset yang tersedia, perusahaan 

sanggup meraih keuntungan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan 

manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimilki perusahaan secara 

efektif dan efisien. 

Martono dan Harjito (2008:52) berpendapat bahwa kinerja 

keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak 

(stakeholders) seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, 

pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka kinerja perusahaan merupakan 

sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu 

dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan 

hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan 

kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. . 

Munawir (2007:31) tujuan kinerja keuangan yaitu sebagai berikut: 
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a. Mengetahui tingkat likuiditas yaitu kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi  kewajiban keuangan pada saat ditagih 

b. Mengetahui tingkat leverage yaitu menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban apabila perusahaan 

tersebut dilikuidasi baik jangka panjang maupun jangka pendek 

c. Mengetahui tingkat profitabilitas yaitu menunjukkan kemampuan 

sebuah perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu 

d. Mengetahui tingkat aktivitas yaitu kemampuan sebuah perusahaan 

untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur melalui 

kemampuannya mengukur efektivitas investasi dan sumber 

ekonominya 

2. Pengukuran Kinerja  

Pengukuran kinerja menurut Robertson dalam Mahsun (2009 : 25) 

merupakan 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 seberapa jauh barang dan jasa diserahkan kepada 

pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan, hasil kegiatan 

dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan 

dalam mencapai tujuan. 

Pengukuran kinerja perusahaan dipakai sebagai acuan untuk 

mengambil keputusan dan mengevaluasi kinerja manajemen dan unit 

terkait di lingkungan organisasi perusahaan dengan tujuan dari masing-
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masing bagian nantinya akan memberikan kontribusi meningkatkan 

kualitas kepuasan dan akuntabilitas terhadap keberhasilan perusahaan 

dalam mencapai sasaran. 

Manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sebagai berikut : 

a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan 

membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan 

membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya 

memberi kepuasan kepada pelanggan. 

b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian 

dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. 

c. Mengidentifikasi pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya 

pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste). 

d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur 

menjadi lebih konkrit sehingga mempercepat proses pembelajaran 

organisasi. 

e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan 

memberi ”reward” atas perilaku yang diharapkan tersebut. 

Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan 

balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu 

rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian-

penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. 
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3. Economic Value Added (EVA) 

Metode EVA pertama kali dikembangkan oleh Stewart & Stern 

seorang analis keuangan dari perusahaan Stern Stewart & Co pada tahun 

1993 di Amerika Serikat. Menurut Stern Stewart, Economic Value Added 

dihitung sebagai laba operasi setelah pajak dikurangi beban biaya dari 

modal dari seluruh modal untuk menghasilkan laba. 

Laba operasi setelah pajak menggambarkan hasil penciptaan nilai 

di dalam perusahaan, dan biaya modal diartikan sebagai pengorbanan yang 

dikeluarkan dalam penciptaan tersebut. EVA yang menunjukan positif 

menunjukan bahwa manjemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai 

perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen 

keuangan yang memaksimalkan nilai perusahaan. 

Brigham dan Houston (2006:69) EVA adalah suatu estimasi dari 

laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang 

bersangkutan. EVA mencerminkan laba residu yang tersisa setelah biaya 

dari seluruh modal, termasuk ekuitas. Berdasarkan definisi dapat 

dijelaskan bahwa EVA adalah alat ukur kinerja untuk menganalisis 

keuangan perusahaan untuk menilai profitabilitas yang realistis dari 

operasi perusahaan dengan menggunakan biaya modal dalam 

perhitungannya. Selain itu EVA juga mempertimbangkan dengan adil 

harapan para investor melalui perhitungan biaya modal tertimbang dari 

struktur modal perusahaan.  
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Setiap perusahaan tentunya menginginkan nilai EVA akan naik terus 

menerus, karena EVA adalah tolak ukur fundamental dari tingkat pengembalian 

modal (return of capital). Ada beberapa cara untuk meningkatkan nilai EVA 

perusahaan yaitu (Widayanto dalam Arifudin (2007:16)): 

1) Meningkatkan keuntungan (profit) tanpa menambah modal  

2) Menurangi pemakaian modal. 

3) Melakukan investasi pada proyek-proyek dengan tingkat 

pengembalian tinggi. 

Konsep ini tidak memerlukan adanya suatu perbandingan dengan 

perusahaan sejenis dalam industri dan tidak perlu membuat analisis 

kecenderungan dengan tahin-tahun sebelumnya. Konsep ini lebih 

menekankan pada seberapa besar laba yang dihasilkan setelah dikurangi 

dengan biaya modal rata-rata tertimbang. 

a. Manfaat Economic Value Added 

Manfaat yang diperoleh dari penerapann metode EVA didalam 

suatu perusahaan menurut (Siddarta, 1997:12): 

1) EVA sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai penilaian kinerja 

perusahaan dimana fokus penilaian kinerja adalah pada penciptaan 

nilai (value creation). 

2) Dengan EVA, para manajer akan berfikir dan juga bertindak 

seperti halnya pemegang saham, yaitu memilih investasi yang 

memaksimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan 

dapat dimaksimumkan. 
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3) EVA dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi proyek atau 

kegiatan yang memberikan pengembalian yang lebih tinggi dari 

pada biaya modal. 

b. Keunggulan dan kelemahan EVA 

Keunggulan EVA antara lain: 

1) EVA mencoba mengukur nilai tambah yang dihasilkan perusahaan 

dengan cara mengurangi total biaya modal yang timbul sebagai 

akibat yang dilakukan. Diperhitungkan biaya modal ini 

menyebabkan manajemen perusahaan lebih memperhatikan 

kepentingan investor yang mengharapkan pengembalian atas 

modalnya. 

2) EVA akan membantu mengurangi serendah mungkin konflik yang 

umum terjadi antara pihak manajemen mengarahkan kegiatan 

operasional perusahaan untuk menghasilkan EVA setinggi 

mungkin agar para investor mendapatkan penghasilan maksimal. 

3) EVA akan mendorong perusahaan untuk memperhatikan struktur 

modalnya. 

Kelemahan antara lain:  

1) EVA hanya menggambarkan penciptaan nilai pada tahun tertentu. 

Nilai perusahaan merupakan akumulasi EVA selama umur 

perusahaan. Dengan demikian bisa saja suatu perusahaan 

mempunyai EVA positif tahun sekarang. Tetapi nilai perusahaan 

tersebut rendah karena EVA dimasa mendatangnya negatif.  
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2) Konsep EVA tergantung pada transparasi internal dalam 

perhitungan EVA secara akurat tapi dalam kenyataannya seringkali 

perusahaan kurang transparan dalam mengemukakan kondisi 

internalnya. 

3) Proses perhitungan EVA memerlukan estimasi atas biaya modal 

dan estimasi ini untuk perusahaan yang belum go publik sulit untuk 

dilakukan dengan tepat. Untuk perusahaan yang sudah go publik 

biaya modal atas ekuitas dapat diperkirakan dengan menggunakan 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

c. Strategi Meningkatkan EVA 

Menurut Amrullah yang dikutip oleh Arifudin (2007: 22) ada beberapa 

strategi untuk meningkatkan EVA: 

1) Strategi penciptaan nilai dengan mencapai pertumbuhan 

keuntungan (Profitable Growth). Hal ini bisa dicapai dengan 

menambah modal yang diinvestasikan pada proyek dengan 

tingkat pengembalian tinggi. 

2) Strategi penciptaan nilai dengan meningkatkan efisiensi operasi 

dalam hal ini menaikkan keuntungan tanpa menggunakan 

tambahan modal. 

3) Strategi penciptaan nilai dengan rasionalisasi dan keluar dari 

bisnis yang tidak menjanjikan (rationalize and exit unrewording 

business).Hal ini berarti menarik modal yang tidak produktif dan 

menarik modal dari aktivitas yang menghasilkan tingkat 
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pengembalian yang rendah dan menghapus unit bisnis yang tidak 

menjanjikan hasil. 

d. Perhitungan EVA 

EVA adalah suatu estimasi laba ekonomis yang benar atas 

suatu bisnis selama tahun tertentu. EVA pada tahun tertentu 

menunjukan tentang seberapa besar nilai bersih yang dapat diciptakan 

oleh manajemen perusahaan dengan menggunakan semua sumber daya 

yang dimilikinya, termasuk penggunaan atas semua sumber dana yang 

ada, baik dari pemilik atau pemegang saham maupun krediur. 

 Rumus: 

 EVA  = NOPAT – Biaya Modal Setelah Pajak 

 NOPAT = EBIT (1-T) 

 Dalam menghitung EVA ada beberapa langkah yang harus 

dilakukan (Widayanto, 1993:53) 

1) Menghitung biaya modal 

Biaya modal yaitu semua biaya yang secara riil dikeluarkan oleh 

perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber dana atau modal. 

Brigham dan Houston (2006:467) Biaya modal dalam penggunaannya 

memiliki tiga tujuan, yaitu: (a) biaya modal adalah salah satu input 

terpenting yang digunakan untuk menghitung nilai tambah ekonomi 

(EVA) suatu perusahaan atau devisi. (b) Manajer mengestimasikan dan 

menggunakan biaya modal ketika memutuskan apakah akan menyewa 

atau membeli aktiva, dan (c) biaya modal memiliki arti penting dalam 
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pengaturan jasa-jasa monopoli yang diberikan oleh perusahaan listrik, 

gas, dan telepon.  

Warsono (2003:138) Biaya modal yang digunakan, baik untuk 

perusahaan maupun proyek khusus, adalah biaya modal tertimbang. 

Biaya modal rata-rata tertimbang ini memiliki beberapa komponen, 

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

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

Biaya modal merupakan tingkat pengembalian yang di syaratkan 

dari semua pembelanjanya. Biaya modal yang digunakan, baik untuk 

perusahaan maupun proyek khusus, adalah biaya modal rata-rata 

tertimbang. Menurut Martin dan Keown dalam Ariffudin (2007:23) 

Faktor yang menentukan biaya biaya modal adalah keadaan umum 

perkekonomian, keadaan pasar, keputusan operasional dan pembiayaan 

perusahaan, dan besarnya pembiayaan.  

 Biaya modal rata-rata tertimbang mempunyai beberapa komponen, 

yaitu: 

a) Biaya Modal Hutang (Cost of Debt) 

Biaya hutang menunjukkan seberapa besar biaya yang harus 

ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan menggunakan dana 

yang berasal dari pinjaman. Biaya hutang dihitung berdasarkan tingkat 

bunga yang dibayarkan kepada kreditur, biaya hutang dimaksudkan di 

sini adalah hutang jangka panjang. Karena bunga dapat dibebankan 

dalam perhitungan laba kena pajak, maka perhitungan biaya hutang 
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perlu disesuaikan dengan pajak. Biaya hutang dapat diformulasikan 

sebagai berikut: 

i. Biaya hutang sebelum pajak (before-tax cost of debet) 

   Biaya utang sebelum pajak yaitu biaya yang dapat 

ditentukan dengan menghitung tingkat hasil internal (yield to 

maturity) atas arus kas surat-surat obligasi. Kd merupakan suku 

bunga atas utang baru suatu perusahaan atau komponen biaya 

dariutang sebelum pajak. Sutrisno (2009:151) Biaya utang sebelum 

pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

 Kd = 	 	
	 	

x	100% 

Keterangan:  

 Kd = biaya hutang sebelum pajak 

ii. Biaya hutang setelah pajak (after-tax cost of debet) 

Biaya hutang setelah pajak yaitu biaya yang berkait dengan 

utang baru, yang telah memperhitungkan dampak penghematan 

pajak akibat adanya beban bunga. Dalam biaya hutang setelah 

pajak perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya 

dari hutang akan terkena kewajiban membayar bunga. Beban 

bunga akan menyebabkan pajak penghasilan berkurang yang 

diminta oleh investor. 

Warsono (2003:139) Biaya utang setelah pajak dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut:  
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 Ki = Kd (1 - T)  

푡 = 	
Pajak	Penghasilan

Laba	sebelum	pajak	penghasilan 	x	100% 

Keterangan:  

 Ki  = biaya hutang setelah pajak 

 Kd = biaya hutang sebelum pajak 

 T = tarif pajak efektif 

b) Biaya Saham Preferen 

 Saham preferen mempunyai karakteristik kombinasi antara utang 

dengan modal sendiri atau sham biasa. Salah satu ciri saham preferen 

yang mempunyai utang adalah adanya penghasilan tetap bagi 

pemegangnya. Pendapatan ini berupa dividen saham preferen. Saham 

preferen tidak mempunyai jatuh tempo, sehingga dalam penilaiannya 

mempunyai obligasi abadi. Untuk menentukan besarnya biaya saham 

preferen, mendasarkan diri pada model penilaian saham preferen.  

 Biaya saham preferen adalah tingkat pengembalian yang diminta 

oleh investor atas saham preferen perusahaan. Biaya saham preferen 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Brigham dan Houston 

(2006:471) 

  Kp = 	  

Keterangan : Kp = biaya saham preferen 

      Dp = Dividen sahan preferen 

      Pp = harga saham preferen 
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c) Biaya Modal Sendiri 

Dalam membelanjai proyek, di samping dapat diperoleh dengan 

penerbitan sekuritas utang, perusahaan dapat menggunakan dana yang 

berasal dari pemegang saham biasa. Hal ini dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu: 

i. Biasa Saham Biasa Baru 

Dalam melaksanakan suatu proyek terkadang dibutuhkan dana 

yang besar, sehingga dana yang bersumber dari utang, saham 

preferen, dan laba yang ditahan tidak mencukupi. Untuk mengatasi 

hal ini, emisi saham biasa baru dapat dijadikan sebagai 

pembelanjaan alternatif tambahan. Biaya saham biasa baru dapat 

diformulasikan sebagai berikut: (Warsono 1999:90) 

 Ke = 	
( )

+ g 

Keterangan : 

 Ke  = biaya ekuitas eksternal 

 D1  = dividen saham biasa 

 F  = biaya pengambangan 

 g  = tingkat pertumbuhan dividen 

 Po  = harga pasar saham biasa 

ii. Laba ditahan 

Laba ditahan merupakan tingkat pengembalian yang 

diminta oleh pemegang saham atas biaya perusahaan. Biaya modal 

saham biasa dan laba ditahan merupakan biaya yang dikeluarkan 
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oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham 

biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Biaya modal 

saham biasa atau biaya ekuitas (cost of equity atau ke) dapat 

mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau 

secara ekternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa 

baru. Perusahaan dapat membagikan laba setelah pajak yang 

diperoleh sebagai dividen atau menahannya dalam bentuk laba 

ditahan. Laba yang ditahan tersebut kemudian digunakan untuk 

investasi (reinvestasi) di dalam perusahaan. Laba ditahan yang 

digunakan untuk investasi kembali tersebut perlu diperhitungkan 

biaya modalnya. Biaya laba ditahan dapat ditentukan dengan tiga 

model yaitu: 

i) Model Pertumbuhan Dividen 

Warsono (2003:147) Pada model pertumbuhan deviden atau 

ada yang menyebutnya dengan model arus kas diskonto 

(discount cash flow/DCF), besarnya biaya laba ditahan 

ditentukan dengan mengacu pada model penilaian saham biasa. 

dihitung dengan rumus sebagai berikut:   

Ks = 	
D1
Po + g 

Keterangan: 

 Ks = tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor 

 D1 = dividen yang diharapkan pada tahun pertama 

 Po = harga pasar saham biasa perusahaan 
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ii) Model CAPM (Capital Asset Pricing Model)  

Pendekatan model CAPM menegaskan bahwa tingkat hasil 

pengembalian atas saham biasa yang dibagikan oleh penanam 

modal adalah tingkat bebes resiko ditambah dengan premi 

resiko (premi resiko merupakan hasil pengembalian pasar 

dikurangi tingkat bunga bebas resiko) dikalikan dengan beta 

(resiko saham perusahaan). 

Rumus: (Warsono 1999 : 88) 

  Ks = Rf + β (Rm - Rf) 

Keterangan: 

Ks =   tingkat pengembalian yang diharapkan investor 

Rf  =  tingkat bunga investasi yang diperoleh tanpa   resiko 

Rm = tingkat keuntungan rata-rata dari seluruh pasar ukuran     

resiko dalam perusahaan 

iii) Pendekatan Premi Resiko 

Dalam model premi resiko ini besarnya tingkat pengembalian 

yang disyaratkan oleh para pemegang saham biasa lebih tinggi 

daripada tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh para 

pemegang obligasi. Pendekatan premi resiko dapat 

diformulasikan sebagai berikut: (Warsono 1999:89) 

  Ks = Ki + Rp 
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Keterangan: 

 Ks  = biaya laba ditahan 

 Ki  = biaya utang setelah pajak 

 RP = premi resiko 

2) Struktur Modal 

Warsono (2003:236) Struktur modal adalah merupakan 

pertimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang 

jangka panjang, saham preferen dan saham biasa. Sementara itu struktur 

keuangan adalah pertimbangan antara total utang dengan modal sendiri. 

Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi struktur modal antara lain: 

a) Laju pertumbuhan dan kemantapan penjualan dimasa yang akan 

datang. Semakin tinggi pertumbuhan dan semakin stabil penjualan 

dimasa yang akan datang, maka cenderung leverage semakin besar. 

b) Struktur kompotitif dalam industri. Semakin kompotitif persaingan 

dalam industrinya, semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk 

menggunakan utang jangka panjang dalam struktur modalnya. 

c) Susunan aset dari perusahaan sendiri. Perusahaan yang semakin 

besar asetnya berupa aset tetap (fixed asset) biasanya lebih banyak 

menggunakan modal sendiri dalam struktur modalnya. 

d) Resiko yang dihadapi perusahaan. Semakin besar resiko bisnis 

yang dihadapi perusahaan, semakin kecil kecenderungan untuk 

melakukan leverage. 
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e) Status kendali dari pemilik dan manajemen. Dengan bertambahnya 

saham biasanya yang beredar, kendali para pemilik (sebelumnya) 

akan berkurang. Untuk mengantisipasi hal ini, biasanya untuk 

menambah modal menggunakan leverage. 

f) Sikap kreditur modal terhadap industri dan perusahaan. Semakin 

baik persepsi para kreditur terhadap industri dan perusahaan, 

semakin mudah perusahaan untuk mendapat utang. 

g) Posisi pajak perusahaan. Alasan utama penggunaan utang adalah 

bahwa bunga mengurangi pengeluaran pajak, sehingga semakin 

besar tarif pajak yang diberlakukan terhadap perusahaan, maka 

biaya utang efektif menjadi semakin rendah. 

h) Fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk menerbitkan modal 

dalam kondisi tidak baik. 

i)  Konservatisme atau agresivisme manajerial. Beberapa manajer 

perusahaan yang agresif cenderung untuk menggunakan utang 

dalam usaha untuk mendorong laba. Faktor ini tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal optimal aatu pemaksimuman nilai, tetapi 

hal ini dapat berpengaruh manajer dalam menentukan struktur 

modal sasaran. 

3) Menghitung Biaya Rata-Rata Tertimbang (WACC) 

Biaya rata-rata tertimbang adalah biaya modal yang diberikan 

investor yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek baru. Komponen 

utang dari sasaran struktur modal hanya mencakup utang yang diberikan 
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oleh investor dan dikenakan bunga, obligasi jangka panjang dan wesel 

bayar bank. Tidak termasuk utang dan aktual karena pos-pos tersebut tidak 

berasal dari investor (Brigham, 2011:23). 

Biaya modal  yang tepat digunakan dalam pembuatan keputusan 

keuangan adalah biaya modal rata- rata tertimbang. Dasar pemikiran 

penggunaan biaya modal rata-rata tertimbang adalah bahwa masing-

masing sumber pembelanjaan tidak sama. Untuk menghitung biaya modal 

secara keseluruhan, maka harus mempertimbangkan bobot atau biaya 

modal ini, semua tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh sumber 

pembelanjaan dapat diakomodasi. 

  Brigham dan Houston (2006:484) biaya rata-rata tertimbang  

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

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

Keterangan: 

  WACC = biaya modal rata-rata tertimbang 

  Kd  = biaya modal hutang 

T  = tingkat pajak 

Wp  = bobot saham preferen 

Kp  = biaya saham preferen 

Ws  = bobot ekuitas biasa 

Ks  = biaya ekuitas 
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4) Menghitung NOPAT 

  NOPAT berarti laba bersih operasional setelah pajak. NOPAT 

merupakan total jumlah selisih penghasilan dan beban bunga, laba/rugi 

lain-lain yang terkait dengan operasional perusahaan, juga beban pajak 

penghasilan. NOPAT juga dapat dihitung dengan prespektif operating. 

NOPAT merupakan penyesuaian dari laba setelah pajak. Besar NOPAT ini 

tidak memberikan dampak dari profitabilitas ataupun resiko bisnis. 

   Menurut Sartono (2001:100) NOPAT atau yang biasa dikenal 

dengan laba operasi setelah pajak merupakan sejumlah laba perusahaan 

yang akan dihasilkan jika perusahaan tersebut tidak memiliki hutang dan 

tidak memiliki asset finansial. Jika dua perusahaan memiliki utang yang 

berbeda, dan juga jumlah pembayaran bunga, perusahaan tersebut 

memiliki kinerja operasi yang sama tetapi berbeda pada penghasilan 

bersih, maka perusahaan dengan lebih banyak utang akan memiliki net 

income yang lebih kecil.   

NOPAT dapat diformulasikan sebagai berikut: 

   NOPAT = EBIT (1-T) 

5) Standar pengukuran EVA 

  Standar ukuran hasil pertimbangan dari analisis EVA menurut 

Widayanto (1993:52) yaitu: 

EVA > 0 :  Maka manajemen telah memberikan nilai tambah ekonomis 

ke dalam perusahaan 
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EVA = 0 : Maka perusahaan memiliki titik EVA yang impas, karena 

semua laba digunakan untuk membayar semua 

EVA < 0 :  Maka manajemen tidak memberikan nilai tambah ekonomis 

ke dalam perusahaan karena laba yang tersedia tidak bisa 

memenuhi harapan penyandang dana (terutama pemegang 

saham) 

 

b. Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 1 

Kinerja Keuangan Perusahaan Kosmetik yang Tercatat di BEI 
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Pada gambar 1 menunjukan bahwa perusahaan Kosmetik dalam 

menganalisis kinerja perusahaan menggunakan analisis EVA. Dimana laba 

bersih setelah pajak (NOPAT) dikurangi dengan biaya modal setelah pajak, 

apakah nilai EVA ≥ 0 atau EVA ≤ dari 0. Jika EVA ≥ 0 maka perusahaan 

dinyatakan sehat dan perusahaan telah memberi Economic Value Added ke 

dalam perusahaan karena laba yang tersedia bisa memenuhi harapan investor. 

Apabila EVA ≤ dari 0 maka perusahaan dinyatakan tidak sehat dan 

perusahaan tidak memberikan Economic Value Added ke dalam perusahaan 

karena laba yang tersedia tidak bisa memenuhi harapan investor. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pada akhir periode. 

 

c. HIPOTESIS 

Berdasarkan latar belakang dan teori yang ada, maka hipotesis yang akan 

diajukan untuk penelitian ini adalah:  

a. Diduga kinerja keuangan perusahaan Kosmetik yang Go Publik di BEI pada 

tahun 2010-2013 dapat memberikan Economic Value Added bagi investor. 

b. Diduga PT. Mandom Indonesia, memberikan Economic Value Added 

lebih besar dari pada perusahaan Kosmetik yang lainnya. 


