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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait analisis kinerja keuangan dilakukan oleh Nasution (2009), 

dalam skripsinya yang berjudul ANALISIS KINERJA KEUANGAN BER-

DASARKAN ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN FINNCIAL VALUE 

ADDED (FVA) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN. 

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penghitungan EVA pada tahun 2003 

dan tahun 2005 manajemen perusahaan telah dapat menciptakan nilai EVA 

yang positif. Hal tersebut menunjukan bahwa manajemen perusahaan telah 

dapat men-ciptakan nilai tambah kekayaan perusahaan sedangkan pada tahun 

2004, 2006 dan tahun 2007 manajemen perusahaan belum mampu menciptakan 

nilai EVA yang positif yang berarti perusahaan belum dapat menciptakan nilai 

tambah kekayaan perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Letlora (2012) tentang pengaruh 

pengumuman ESOP terhadap reaksi pasar dan kinerja perusahaan pada 

perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa tidak terdapat abnormal return psoitif signifikan diseputar 

pengumuman pelaksanaan program ESOP. Kinerja perusahaan pada tahun 

pertama setelah pengumuman ESOP tidak lebih tinggi dari satu tahun sebelum 

pengumuman ESOP, dan kinerja perusahaan pada tahun kedua setelah 
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pengumuman ESOP tidak lebih tinggi dari satu tahun sebelum pengumuman 

ESOP. 

Penelitian tetang ESOP juga dilakukan oleh Setyaningrum (2013) dengan 

judul “PENGARUH EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP) 

TERHADAP KUALITAS IMPLEMENTASI CORPORATE GOVERNANCE 

& KINERJA PERUSAHAAN. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Peng-

adopsian ESOP memberikan perbedaan kepada kualitas implementasi 

corporate governance perusahaan antara periode sebelum pengadopsian 

dengan periode sesudah pengadopsian, 2) Tidak terdapat perbedaan kualitas 

implementasi corporate governance antara perusahaan yang mengadopsi 

ESOP dan per-usahaan yang tidak mengadopsi ESOP, 3) kinerja perusahaan, 

baik kinerja keuangan maupun kinerja pasar, tidak mengalami perubahan 

antara periode sebelum pengadopsian hingga periode setelah pengadopsian 

ESOP, 4) Secara umum tidak terdapat perbedaan pada perusahaan yang 

mengadopsi ESOP dengan perusahaan yang tidak mengadopsi ESOP. 

 

B. Landasan Teori 

1. Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau 
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laporan arus dana), catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga 

termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 

tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis 

serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (IAI, 2004, 2). 

Ditinjau dari arti laporan keuangan, secara umum fungsi laporan 

keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk menyampaikan 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah 

dicapai perusahaan. 

b. Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan 

informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang 

bermanfaat bagi sebagian kalangan pengguna laporan keuangan dalam 

rangka mem-buat keuputusan-keputusan ekonomi serta menunjukan 

pertanggung-jawaban (Stewardship) manajemen dan penggunaan 

sumber-sumber daya yang dipercaya kepada mereka (PSAK No. 1, 2004, 

1.2). 

Agar tujuan tersebut dapat dicapai, laporan keuangan harus 

memenuhi tujuan kualitas (karakteristik kualitatif). Karakteristik 

kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan 

keuangan berguna bagi pemakai (IAI, 2004, 7) yaitu: 
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1. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi 

kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi 

memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa 

masa lalu. 

2. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan 

keuangan adalah kemudahannya untuk dapat segera dipahami oleh 

pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan mempunyai 

pengetahuan yang memadai tentang akuntansi, aktivitas ekonomi, dan 

bisnis serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan 

yang wajar. 

3. Materialitas 

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk 

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut 

dapat mempengaruhi keputusan pemakai yang diambil atas dasar 

laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau 

kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian 

dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat 

(measurement). 

4. Keandalan 
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Agar bermanfaat, laporan keuangan juga harus andal (reliable). 

Informasi memilki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material. 

 

5. Netral 

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan 

tidak bergantung pada kebutuhan serta pihak tertentu. Tidak boleh ada 

usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa 

pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang 

mempunyai kepentingan berlawanan. 

6. Kelengkapan 

Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan 

materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan 

mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan. 

7. Daya Banding 

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari 

perusahaan yang sama, maupun dengan laporan keuangan perusahaan 

lainnya pada periode yang sama. 

 

2. Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja keuangan diartikan sebagai penentuan ukuran-ukuran tertentu 

yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan 
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laba. Kinerja keuangan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu 

organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang 

ditetapkan (Zarkasyi 2008:48 dalam Rizky 2012). Penilaian kinerja 

keuangan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak manajemen 

agar dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemilik perusahaan. Dalam 

evaluasi kinerja keuangan tentunya memerlukan standar tertentu baik 

bersifat eksternal maupun internal. Standar eksternal mengacu pada 

competitive benchmarking yang merupakan perbandingan perusahaan 

dengan pesaing utama atau industri (Wrightetal 1996 dalam Martono 2002). 

Evaluasi perusahaan yang mengacu pada standar eksternal melalui 

competitive benchmarking memberikan gagasan untuk mengembangkan 

analisis rasio keuangan perusahaan individual dengan mempertimbangkan 

rasio industri (Martono, 2002). Analisis kinerja perusahaan individual 

dengan menggunakan pendekatan industri dinilai sangat relevan dalam 

persaingan. Hal ini disebabkan karena kegiatan yang dilakukan tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan namun juga faktor eksternal 

perusahaan. Salah satu indikator penting yang digunakan dalam persaingan 

industri adalah daya tarik bisnis (bussines attractiveness). Indikator ini 

dapat diukur dengan Economic Value Added (EVA). 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai 

kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat 

analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik atau buruknya kondisi 

keuangan dan prestasi kerja sebuah perusahaan dalam waktu tertentu. 
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3. Employee Stock Ownership Program (ESOP) 

a. Pengertian Eployee Stock Ownership Program (ESOP) 

Berdasarkan Bapepam (2002) Opsi saham karyawan dapat di-

definisikan sebagai suatu program kompensasi yang dicetuskan oleh 

pemilik perusahaan, dalam upaya memberikan penawaran pada para 

karyawan dan manajer berupa hak untuk membeli sejumlah saham 

perusahaan sebesar nilai eksekusi yang telah ditetapkan pada saat opsi 

tersebut habis. Opsi saham ini disalurkan kepada karyawan melalui 

beberapa event, yaitu (1) pengumuman ESOP kepada karyawan maupun 

pihak eksternal perusahaan, (2) hibah opsi saham, yang pada umumnya 

terdiri atas beberapa tahapan yang disesuaikan dengan hasil keputusan 

RUPS masing-masing perusahaan, (3) tahap pembelian saham 

perusahaan atau yang dikenal dengan tahap pengeksekusian, (4) 

penjualan saham yang bersumber dari ESOP kepada publik (Astika, 

2012). Pengukuran nilai opsi saham didasarkan atas nilai wajarnya, lalu 

dicatat pada laporan laba rugi sebagai beban kompensasi sampai dengan 

opsi tersebut dieksekusi oleh karyawan (Astika, 2008). Dalam upaya 

meningkatkan nilai kepemilikan sahamnya, karyawan harus berupaya 

semaksimal mungkin memperbaiki kualitas diri, dalam bentuk 

peningkatan kompetensi maupun keahlian yang dimiliki, sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dari periode ke 

periode. 
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b. Sarana Untuk Membuat Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (Employee 

Stock Ownership) 

Dalam perkembangan selanjutanya, terdapat beberapa pendekatan 

yang tersedia bagi perusahaan dalam rangka ESOP. Pengguna masing-

masing pendekatan didasari oleh kebutuhan dari masing-masing 

perusahaan dan setiap pendekatan tersebut memiliki ketentuan yang 

khusus. 

1. Pemberian Saham (Stock Grants) 

Pendekatan paling sederhana adalah suatu perusahaan dapat 

menghibahkan saham perusahaan kepada karyawan yang terpilih. 

Seringkali, hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk kompensasi bonus 

sebagai penghargaan kepada karyawan atas kinerja yang tinggi, untuk 

menghasilkan pentingnya seorang karyawan kunci, atau sistem 

penggajian baru di suatu organisasi. Hibah ini dapat berupa tanpa 

pembatasan (non-restricted) atau dengan pembatasan (restricted).  

Pemberian saham tanpa pembatasan adalah suatu pemberian 

penghargaan berupa saham, biasanya diberikan kepada karyawan 

kunci untuk mencapai tujuan keuangan atau tujuan strategis. 

Penghargaan ini mirip dengan suatu bonus kas tradisional tetapi 

penghargaannya dalam bentuk saham. Pemberian saham dengan 

pembatasan adalah suatu penghargaan yang terikat dengan syarat-

syarat yang harus dipenuhi karyawan. Pembatasan yang paling umum 

adalah suatu jadwal tunggu berdasarkan waktu, yang mengharuskan 
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karyawan untuk tetap di perusahaan selama suatu jangka waktu 

tertentu selama seluruh kepemilikan atas seluruh sahamnya ditransfer. 

Pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja karyawan sebelum 

memenuhi ketentuan tersebut akan berakibat pada hilangnya hak atas 

pemberian saham yang belum terlewati masa tunggunya dan akan 

dikembalikan ke perusahaan. 

Kelebihan dan kekurangan pemberian saham adalah sebagai 

berikut: 

Kelebihan: 

 Dengan dibubuhkannya ketentuan vesting, stockgrant dapat 

menjadi suatu alat retensi karyawan yang aktif; 

 Stockgrant merupakan program yang sederhana untuk diimplemen-

tasikan dan mudah difahami oleh karyawan; 

 Program ini memberikan suatu cara bagi perusahaan untuk mem-

bayar insentif yang terkait dengan kinerja tanpa menggunakan 

sumber daya kas; 

 Memberikan karyawan suatu partisipasi modal di perusahaan. 

Kekurangan: 

 Memberikan hak suara kepada karyawan 

 Selama tidak diharuskan menginvestasi kas pribadi, karyawan 

mungkin tidak merasakan nilai kepemilikan yang sebenarnya; 

 Dapat menyebabkan masalah arus kas bagi karyawan sebagai 

akibat dari konsekuensi pajak yang penerimaan stockgrant; 
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 Mengakibatkan pengakuan beban kompensasi bagi perusahaan. 

2. Program Pembelian Saham Oleh Karyawan (Direct Employee Stock 

Purchase Plan) 

Program Pembelian Saham Oleh Karyawan memungkinkan 

karyawan membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang 

menguntungkan. Keputusan karyawan untuk membeli saham yang 

tersedia untuknya adalah sukarela. 

Dengan program ini karyawan dapat membayar sahamnya 

melalui pemotongan gaji. Karena karyawan diharuskan membayar 

“up front” (dimuka) atas saham yang mereka beli, suatu program 

pembelian saham oleh karyawan secara umum tidak menghasilkan 

tingkat partisipasi yang tinggi (biasanya kurang dari 25% dari 

karyawan yang memenuhi syarat), juga tidak akan merubah ekuitas 

perusahaan dalam jumlah besar kepada tenaga kerjanya (bila 

dibandingkan dengan program kepemilikan saham yang lain). 

Karena karyawan menginvestasikan uangnya sendiri ketika 

mereka memperoleh saham melalui suatu direct purchase plan, 

perusahaan harus memastikan bahwa saham yang ditawarkan 

termasuk dalam kualifikasi untuk pengecualian dari ketentuan 

registrasi (pernyataan pendaftaran). Pengecualian tersebut secara 

umum tersedia untuk penjualan yang dibatasi kepada karyawan. 

Kelebihan dan kekurangan pembelian saham adalah sebagai 

berikut: 
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Kelebihan: 

 Program ini meningkatkan modal perusahaan; 

 Program ini relatif sederhana untuk dibuat dan mudah bagi 

karyawan untuk memahaminya; 

 Program ini mengembangkan jiwa investasi para karyawan. 

Kekurangan: 

 Biaya investasi dapat menghambat karyawan untuk berpartisipasi; 

 Ketentuan pernyataan pendaftaran mungkin merupakan suatu 

pokok persoalan bagi perusahaan; 

 Program ini mengharuskan dibentuknya struktur organisasi untuk 

mengumpulkan dana, membeli saham dan monitoring ketaatan 

dengan peraturan yang sesuai. 

3. Program Opsi Saham (Stock Option Plan) 

Dalam program opsi saham, suatu perusahaan memberikan 

kepada karyawan secara perorangan hak kontraktual, atau opsi, untuk 

membeli suatu jumlah tertentu atas saham perusahaan sepanjang 

periode waktu tertentu, membayar dengan harga yang ditetapkan pada 

saat tanggal pemberian. Periode waktu tertentu tersebut biasanya 

antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun dimulai tanggal pemberian 

dan harganya biasanya sama dengan harga pasar wajar saham pada 

saat pemberian. Konsep dibalik opsi ini adalah jika harga saham 

perusahaan meningkat dalam tahun-tahun setelah pemberian, 
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karyawan mendapatkan keuntungan dengan membeli saham pada 

harga lebih rendah yaitu harga yang berlaku pada waktu pemberian 

dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, setelah 

harga meningkat. Nilai suatu opsi saham bagi karyawan sifatnya 

terkait pada kinerja perusahaan dimasa yang akan datang. 

Perusahaan dapat mengaitkan pemberian opsi kepada karyawan 

kelompok atau individual dalam berbagai cara. Sebagaimana dengan 

bonus kas, perusahaan bebas untuk memutuskan kepada siapa mereka 

akan memberikan berapa banyaknya opsi yang akan mereka berikan 

kepada masing-masing individu. Pada masa lalu, perusahaan biasanya 

membatasi pemberian opsi saham hanya kepada manajemen, dan pada 

beberapa perusahaan, program opsi saham masih menggunakan cara 

tersebut. Namun demikian, kini terdapat kecenderungan (peningkatan) 

bahwa perusahaan-perusahaan memberikan opsi saham lebih jauh ke 

dalam organisasinya, seringkali melibatkan seluruh karyawan. Opsi 

dapat menjadi suatu motivator yang lebih efektif dibandingkan suatu 

bonus kas, karena tidak seperti kas, opsi terus menerus berlaku 

sebagai suatu insentif yang baik bagi karyawan setelah mereka 

diberikan opsi, karena nilai sebenarnya akan ditentukan dengan 

kinerja perusahaan di masa yang akan datang. 

Satu dari pertimbangan utama pemberian opsi saham kepada 

karyawan adalah, dalam banyak kasus, perusahaan “bebas” dari segi 

pelaporan keuangan. Suatu perusahaan harus mengakui beban 
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kompensasi atas estimasi opsi hanya dalam situasi tertentu. Ini 

termasuk jenis opsi dengan jumlah saham atau harga pelaksanaan 

tidak diketahui atau kontinjen dengan kejadian yang akan datang. 

Transaksi opsi lainnya yang akan mengharuskan perusahaan untuk 

mengakui beban yaitu : 

 Jika opsi diberikan pada harga discount dari harga pasar wajar; 

 Jika ketentuan vesting didasarkan semata-mata hanya untuk 

mencapai tujuan kinerja; 

 Jika opsi saham diterbitkan kepada non-karyawan; 

 Jika modifikasi dibuat untuk program opsi saham, termasuk 

perpanjangan, pembaharuan dan modifikasi yang akan mengurangi 

harga pelaksanaan atau meningkatkan jumlah saham atas opsi; 

 Jika harga opsi dirubah, atau opsi dibatalkan dan diterbitkan 

kembali, untuk mengurangi harga pelaksanaan; 

 Jika opsi diberikan kepada karyawan yang bekerja di perusahaan 

afiliasi yang tidak memiliki secara mayoritas oleh perusahaan yang 

memberikan opsi. 

Dalam hal ini, perusahaan tidak harus mengakui beban, 

perusahaan harus melaporkan nilai opsi pada saat menyiapkan laporan 

keuangan audited, menggunakan suatu model penilaian opsi yang 

masih beredar pada laba bersih dan laba per saham. Informasi ini 

harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Kelebihan dan Kekurangan Opsi Saham adalah sebagai berikut : 
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Kelebihan : 

 Opsi saham mengaitkan imbalan kepada karyawan dengan 

keberhasilan yang akan datang karena opsi tersebut hanya menjadi 

bernilai jika harga saham perusahaan meningkat. 

 Opsi dapat menjadi alat yang efektif untuk mempertahankan 

karyawan jika dikaitkan dengan jadwal waktu tunggu; 

 Dari sudut pandang akuntansi, opsi secara umum tidak diper-

timbangkan sebagai beban pada buku perusahaan. 

Kekurangan: 

 Karena kompleksitasnya, opsi saham dapat sulit dimengerti oleh 

karyawan. 

 Kas keluar yang diperlukan pada saat pelaksanaan, dapat 

dipandang sebagai suatu hal yang negatif oleh karyawan; 

 Jika harga saham turun secara substansial di bawah harga 

pelaksanaan, opsi tersebut tidak memberikan insentif keuangan 

bagi karyawan. 

4. Employee Stock Ownership Plans (ESOPs) 

ESOPs merupakan suatu jenis program pensiun yang dirancang 

untuk menerima kontribusi perusahaan pada suatu pengelola dana 

(fund) yang akan melakukan investasi pada saham perusahaan untuk 

kepentingan karyawan. Pendekatan ini merupakan program 

kepemilikan saham oleh karyawan yang diformulasikan oleh Kelso. 
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ESOPs non-leveraged dirancang untuk investasi terutama dalam 

saham perusahaan yang mendukungnya. Dengan suatu ESOPs non-

leveraged, perusahaan membuat suatu kontribusi kepada akun Trust 

setiap tahun atas nama masing-masing karyawan, kebanyakan per-

usahaan akan mengkontribusikan ke suatu program pensiun. 

Kontribusi tersebut dapat dibuat dalam bentuk saham (yang 

memperbaiki arus kas perusahaan tidak memerlukan pengeluaran), 

atau dapat juga berbentuk kas yang kemudian digunakan oleh Trust 

untuk membeli saham per-usahaan. Saham yang diperoleh dengan 

program ini dialokasikan kepada akun-akun perorangan yang dikelola 

untuk masing-masing karyawan yang berpartisipasi. Para karyawan 

menerima saldo akun mereka setelah pensiun atau pemberhentian oleh 

perusahaan. 

Pada perusahaan yang tidak berencana untuk go-public atau akan 

diakuisisi oleh Penawar, Leveraged ESOPs telah menjadi sarana 

ekuitas yang digunakan secara meluas. Program ini dapat digunakan 

oleh pemilik perusahaan sebagai suatu strategi keluar, memungkinkan 

untuk menjual sahamnya kepada sekelompok karyawan sebesar nilai 

pasar wajar penuhnya. ESOPs mendanai pembelian dengan melalui 

suatu pinjaman, yang dijamin perusahaan. 

Secara singkat digambarkan, suatu jenis Leveraged ESOPs 

bekerja dalam empat tahap, sebagai berikut : 
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 Tahap pertama : nilai pasar wajar pasar saham pemilik ditentukan 

melalui jasa seorang profesional, konsultan penilai independen; 

 Tahap Kedua : perusahaan membentuk suatu ESOPs, yang meliputi 

pembentukan suatu Trust yang akan memegang saham yang akan 

dibeli oleh karyawan. Orang atau institusi yang ditunjuk oleh per-

usahaan akan bertindak sebagai trustee; 

 Tahap Ketiga : Trustee meminjam uang dari sebuah bank atau 

kreditur lainnya, menggunakan kredit perusahaan sebagai 

penjamin; 

 Tahap Keempat : Trustee mewakili pemilik dengan sebuah Check 

untuk harga beli dan pemilik mentransfer sahamnya kepada trust. 

Kemudian, setelah perusahaan membayar kembali pinjaman 

ESOPs, saham tersebut dialokasikan kepada akun-akun perorangan 

yang telah dibentuk oleh trust untuk masing-masing karyawan. 

5. Phantom Stock and Stock Appreciation Rights (SARs) 

Selain pendekatan-pendekatan di atas, terdapat beberapa 

pendekatan lain untuk membagi dengan karyawan yang secara teknis 

tidak mengakibatkan transfer kepemilikikan saham kepada para 

karyawan. Sering kali disebut sebagai “synthetic equity” programs 

(program ekuitas sintetis). Program jenis ini dapat dipakai apabila 

transfer aktual atas kepemilikan ekuitas kepada karyawan adalah tidak 

memungkinkan atau tidak diinginkan. 
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 Stock Appreciation Rights (SARs) dan Phantom Stock adalah pe-

nangguhan kompensasi insentif yang dirancang untuk memberikan 

karyawan keuntungan ekonomis atas kepemilikan saham tanpa 

disertai terjadinya transfer saham sesungguhnya. Suatu program SARs 

merupa-kan sebuah hibah kepada seorang karyawan yang 

memberikannya hak pada suatu waktu tertentu di masa yang akan 

datang untuk menerima penghargaan berupa kas sebesar kenaikan 

dalam nilai dari sejumlah tertentu bagian saham perusahaan. Phantom 

Shares merupakan bagian-bagian dari nilai yang berkaitan dengan 

jumlah ekuivalen saham. Sebagaimana dengan SARs, nilai dari suatu 

penghargaan Phantom Stock biasanya dibayar kepada karyawan 

dengan kas, meskipun penghargaan tersebut dapat juga dalam bentuk 

saham. 

 Pertimbangan yang dapat mendukung penggunaan jenis program 

ini dibandingkan suatu program ekuitas yang sesungguhnya adalah 

ketentuan pernyataan pendaftaran (securities registration requrement), 

perlakuan akuntansi dan pajak, dan fleksibilitas yang berkaitan dengan 

penghargaan untuk aspek khusus dari usaha perusahaan (seperti suatu 

divisi yang tidak secara terpisah berbentuk badan hukum). SARs dan 

Phantom Stock populer bagi perusahaan milik keluarga dimana 

keluarga tidak menginginkan untuk melepaskan kepemilikan 

sahamnya. Program-program ini juga dapat digunakan untuk mem-

berikan ekuitas seperti insentif yang dikaitkan dengan kinerja dari 
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suatu divisi perusahaan atau anak perusahaan, dan juga dapat 

digunakan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan asing 

yang dikarena-kan kompleksitas hukum dan administrasi dari hukum 

negara asalnya membuatnya sulit untuk diberikan penghargaan berupa 

surat berharga. 

 Kelebihan dan Kekurangan SARs and Phantom Stock adalah se-

bagai berikut : 

Kelebihan : 

- Dengan ketentuan jadwal waktu tunggu, SARs dan Phantom Stock 

dapat memberikan metode yang efektif untuk mempertahankan 

karyawan; 

- SARs, Phantom Stock tidak mendilusi kendali suara dan hak-hak 

kepemilikan lainnya dari pemilik yang ada. 

- Pernyataan pendaftaran tidak berlaku untuk jenis program ini jika 

pembayarannya dibuat hanya dengan kas. 

Kekurangan : 

- Menyebabkan suatu potensi penurunan kas yang signifikan bagi 

perusahaan ketika nilai dari penghargaan dibayarkan; 

- Mungkin lebih sulit untuk mencapai tingkat motivasi yang tinggi 

karyawan pada perusahaan pada saat pemberian. Dan harus 

disesuaikan secara periodik (tidak boleh kurang dari satu tahun) 

untuk menggambarkan perubahan dalam harga penghargaan; 
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- Karyawan dikenakan pajak pada tarif penghasilan biasa atas total 

nilai penghargaan. 

4. Economic Value Added (EVA) 

a. Pengertian Economic Value Added (EVA) 

Metode EVA pertama kali dikembangkan oleh Stewart & Stern, 

seorang analisis keuangan dari perusahaan Stern Stewart & Co pada 

tahun 1993. Di Indonesia metode tersebut dikenal dengan metode 

NITAMI (Nilai Tambah Ekonomi. EVA/NITAMI adalah metode 

manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu 

perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta 

manakala per-usahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya 

modal (Tunggal, 2001). 

b. Manfaat Economic Value Added (EVA) 

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dalam 

menggunakan EVA sebagai alat ukur dan nilai tambah perusahaan. 

Menurut (Tunggal 2001 dalam Iramani 2005, 3) menyatakan bahwa 

beberapa manfaat EVA dalam mengukur kinerja perusahaan antara lain: 

(1) EVA merupakan suatu ukuran kinerja perusahaan yang dapat berdiri 

sendiri tanpa memerlukan ukuran lain baik berupa perbandingan dengan 

menggunakan perusahaan sejenis atau menganalisis kecenderungan 

(trend) (2) Hasil perhitungan EVA mendorong pengalokasian dana 

perusahaan untuk investasi dengan biaya modal yang rendah.  



24 
 

Selain manfaat yang dijelaskan di atas, EVA merupakan pengukuran 

yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai signal terjadinya 

Financial Distress pada suatu perusahaan (Salmi & Virtanen 2001). Jika 

suatu perusahaan tidak dapat memperoleh profit di atas required of 

return, maka EVA akan menjadi negatif, dan hal ini merupakan warning 

akan terjadinya Financial Distress bagi perusahaan tersebut. 

c. Pengukuran Economic Value Added (EVA) 

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur 

EVA, tergantung dari struktur modal perusahaan (Valez 2000 dalam 

Iramani 2005). Apabila dalam struktur modalnya perusahaan hanya 

menggunakan modal sendiri, secara matematis EVA dapat ditentukan 

sebagai berikut : 

EVA =              

Di mana: 

NOPAT = Net Operating Profit AfterTaxes 

    = Opportunity Cost of Equity 

E  = Total Equity 

Namun, manakala dalam struktur perusahaan terdiri dari utang dan 

modal sendiri, secara matematis EVA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

EVA = NOPAT – (WACC x TA) 

Di mana: 

NOPAT = Net Operating Profit AfterTaxeses 

WACC  = Weighted Average Cost of Capital 
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TA  = Total Aset (Total Modal) 

Dari perhitungan akan diperoleh kesimpulan dengan interpretasi 

hasil sebagai berikut: 

Jika EVA > 0 hal ini terjadi nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. 

Jika EVA < 0 hal ini menunjukan tidak terjadi nilai tambah ekonomis 

bagi perusahaan. 

Jika EVA = 0 hal ini menunjukan posisi impas karena laba telah 

digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana kreditur 

maupun pemegang saham. 

Adapun penjelasan rumus EVA adalah sebagai berikut: 

1. Net Operating After Taxeses (NOPAT) 

Net Operating After Taxes (NOPAT) atau laba operasi bersih 

setelah pajak merupakan sejumlah laba perusahaan yang akan 

dihasilkan jika perusahaan tersebut tidak memiliki utang dan 

tidak memiliki asset financial. NOPAT dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus (Sartono, 2001:100 dalam Nasution 2009). 

NOPAT = EBIT (1 – Tarif Pajak) 

Faktor yang non operasional dan laba rugi luar biasa, seperti 

laba/rugi dari penghentian unit usaha serta beberapa akun 

laba/rugi lain-lain yang sama sekali tidak berhubungan dengan 

kegiatan operasional rutin perusahaan dan tidak tidak ada 

keterangan yang jelas dalam catatan laporan keuangan 

perusahaan, tidak diikutsertakan dalam perhitungan NOPAT. 
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2. Weight Average Cost of Capital (WACC) 

Weight Average Cost of Capital (WACC) atau biaya modal 

rata-rata tertimbang adalah biaya ekuitas dalam hal ini dapat 

menggunakan ROE dan biaya utang masing-masing dikalikan 

dengan presentasi ekuitas dan utang dalam struktur modal 

perusahaan. Adapun rumus untuk menghitung WACC adalah 

(Prawiranegoro Purwanti, 2008:35 dalam Nasution, 2009): 

      
    

           
  [(Cost of Debt) (1-T)] + [

      

           
        

Perusahaan dapat menghitung WACC dengan mengetahui hal-

hal sebagai berikut : 

1. Jumlah utang dalam struktur modal, pada nilai pasar. 

2. Jumlah ekuitas dalam struktur modal, pada nilai pasar. 

3. Biaya utang. 

4. Tingkat pajak 

5. ROE 

6. Total Investasi 

Cost of Capital atau biaya modal mempunyai dua makna, 

tergantung dari sisi investor atau perusahaan. Dari sudut pandang 

investor, Cost of Capital adalah opportunity cost dari dana yang 

ditanamkan investor pada suatu perusahaan (Keown, 1999 dalam 

Iramani 2005). Sedangkan dari sudut pandang perusahaan, cost 

of capital adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

memperoleh sumber dana yang dibutuhkan. Untuk praktisi 
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keuangan, istilah cost of capital ini digunakan sebagai: (1) 

discount rate untuk membawa cash flow pada masa mendatang 

suatu proyek ke nilai sekarang, (2) tarif minimum yang 

diinginkan untuk menerima proyek baru, (3) biaya modal dalam 

perhitungan EVA dan (4) benchmark untuk menaksir tarif biaya 

pada modal yang digunakan. Pada umumnya komponen cost of 

capital terdiri dari cost of debt dan cost of equity (Utomo 1999 

dalam Iramani 2005). Cost of Equity adalah tingkat 

pengembalian yang dikehendaki investor karena adanya 

ketidakpastian tingkat laba. 

Kewajiban membayar bunga dan pokok utang membuat laba 

bersih perusahaan lebih bervariasi (naik turun) daripada laba 

operasi, dan sehingga menyebabkan timbulnya tambahan resiko. 

Jadi biaya ekuitas ini mencakup adanya resiko bisnis (business 

risk) dan resiko finansial (financial risk). Resiko bisnis adalah 

resiko yang berhubungan dengan tidak stabilnya laba atau profit, 

sedangkan resiko finansial adalah resiko kesulitan finansial 

dalam hal pembayaran biaya bunga pada pokok utang. 

Berdasarkan rumus di atas maka Cost of Equity dapat dicari 

dengan meng-gunakan ROE (Prawironegoro Purwanti, 2008: 35 

dalam Na-sution, 2009). Return on Equity (ROE) dapat dicari 

dengan menggunakan rumus : 

     
                         

             
 



28 
 

Menurut Watson dan Copeland (dalam Iramani, 2005:5 

dalam Nasution, 2009) biaya ekuitas dapat dicari dengang 

menggunakan rumus : 

Ks = Rf + (Rm-Rf)  

Keterangan : 

Ks = Tingkat pengembalian yang diinginkan investor. 

Rf = Tingkat bunga investor yang diperoleh tanpa 

resiko  

Rm = Tingkat bunga rata-rata dari pasar 

   = Ukuran resiko saham perusahaan 

Menurut (Young & O’byrne, 2001:161 dalam Nasution, 

2009) Cost of Equity perusahaan dihitung dengan cara 

menambahkan premi resiko perusahaan yang ditetapkan sebesar 

6% dengan tingkat obligasi pemerintah. Beta pada perusahaan 

yang sahamnya tidak diperdagangkan kepada public diabaikan.  

Biaya utang (Cost of Debt) adalah tingkat pengembalian yang 

dikehendaki karena adanya resiko kredit (credit risk), yaitu 

resiko perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran 

bunga dan pokok utang. Dengan kata lain, Cost of Debt adalah 

tarif yang dibayarkan perusahaan untuk memperoleh tambahan 

utang baru jangka panjang di pasar sekarang, mengingat adanya 

biaya utang (bunga) dibayar sebelum perusahaan 

memperhitungkan pajak penghasilan, maka biaya riil yang 
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ditanggung perusahaan adalah utang setelah pajak (cost of debt 

after tax). 

Biaya utang setelah pajak = Kd (1-t) 

Keterangan : 

Kd = Biaya utang 

T  = Tingkat pajak 

Sebuah perusahaan dapat meningkatkan nilai tambah 

ekonomisnya apabila memperoleh tingkat pengembalian yang 

lebih besar dari Weight Average Cost of Capital (WACC). 

Strategi manajemen dalam berinvestasi sebaiknya 

mempertimbangkan ada tidaknya penciptaan nilai tambah 

ekonomis dari investasi tersebut. Perusahaan yang berbentuk 

Perseroan Terbatas, ada yang terbuka atau sahamnya dijual 

kepada public dan ada yang berbentuk Per-seroan Tertutup. 

Perusahaan yang sahamnya tidak diper-dagangkan pada bursa 

efek atau kepada public, maka biaya ekuitasnya dihitung dengan 

menambahkan premi resiko per-usahaan dengan suku bunga 

obligasi pemerintah (Young & O’byrne, dalam Nasution, 2009) 

3. Modal Yang Diinvestasikan 

Menurut Young & O’Byrne (2001:39 dalam Nasution, 2009) 

modal yang diinvestasikan adalah jumlah seluruh keuangan 

perusahaan, terlepas dari kewajiban jangka pendek, kewajiban 

tidak menanggung bunga (non interest bearing liabilities), upah 
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yang akan jatuh tempo (accured wages), dan pajak yang akan 

jatuh tempo (accured taxes). Modal yang diinvestasikan sama 

dengan jumlah ekuitas pemegang saham, dan kewajiban jangka 

panjang (Nasution, 2009). 

Modal yang diinvestasikan = Kewajiban jangka panjang +   

Ekuitas pemegang saham 

Berdasarkan rumus di atas, telihat bahwa EVA meningkat, dan nilai 

tambah diciptakan ketika sebuah perusahaan dapat mencapai yang 

berikut ini: 

1. Meningkatkan pengembalian atas modal yang ada. Jika NOPAT 

meningkat, sedangkan WACC dan modal yang diinvestasikan 

tetap, maka EVA meningkat. 

2. Pertumbuhan yang menguntungkan. Ketika sebuah investasi 

diharapkan mendapat pengembalian lebih besar dari WACC, 

nilai diciptakan. 

3. Pelepasan dari aktivitas yang memusnahkan nilai. Modal yang 

diinvestasikan menurun ketika sebuah bisnis atau divisi dijual 

atau ditutup. Jika penggunaan modal lebih mengganti kerugian 

dengan peningkatan perbedaan NOPAT dan WACC, EVA 

meningkat. 

4. Penurunan Biaya Modal. 
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d. Keunggulan dan Kelemahan EVA (Iramani, 2005) 

Salah satu keunggulan EVA sebagai penilai kinerja perusahaan 

adalah dapat digunakan sebagai penciptaan nilai (value creation). 

Keunggulan EVA yang lain adalah: (1) EVA memfokuskan penilaian 

pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban sebagai konsekuensi 

investasi, (2) Konsep EVA adalah alat perusahaan dalam mengukur 

harapan yang dilihat dari segi ekonomis dalam pengukurannya yaitu 

dalam memperhatikan harapan para penyandang dana secara adil dimana 

derajat keadilan dinyatakan dengan ukuran tertimbang dari struktur 

modal yang ada dan berpedoman pada nilai pasar dan bukan pada nilai 

buku, (3) Perhitungan EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa 

memerlukan data pembanding seperti standar industri atau data 

perusahaan lain sebagai konsep penilaian, (4) Konsep EVA dapat 

digunakan sebagai dasar penilaian pemberian bonus pada karyawan 

terutama pada divisi yang memberikan EVA lebih, sehingga dapat 

dikatakan bahwa EVA menjalankan stakeholder satisfaction concept dan 

(5) Pengaplikasian EVA yang mudah men-unjukan bahwa konsep 

tersebut merupakan ukuran praktis, mudah dihitung dan mudah 

digunakan sehingga merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam 

mempercepat pengambilan keputusan bisnis. 

Selain berbagai keunggulan, konsep EVA juga memiliki kelemahan-

kelemahan. Menurut (Mirza, 1997 dalam Iramani 2005) kelemahan-

kelemahan tersebut antara lain : (1) EVA hanya mengukur hasil akhir 
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(result), konsep ini tidak mengukur aktivitas-aktivitas penentu (2) EVA 

terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan 

pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan 

untuk menjual atau membeli saham tertentu padahal faktor-faktor lain 

terkadang justru lebih dominan. 

5. Studi Peristiwa (Event Study) 

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan 

sebagai suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji 

kandungan informasi (information content) dari suatu pengumuman dan 

dapat juga digunakan untuk menguji efesiensi pasar bentuk setengah kuat 

(Jogiyanto, 2010 dalam Prayitno, 2012). 

Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar 

bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi 

pasar dapat ditunjukan dengan adanya perubahan laba dari emiten-emiten 

yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan Economic 

Value Added suatu perusahaan nilai tambah perusahaan. Sebagian besar 

studi peristiwa mengamati berbagai peristiwa yang terkait langsung dengan 

aktivitas ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fama, 1969 

dalam Prayitno, 2012) menyimpulkan bahwa harga dalam suatu titik waktu 

“seutuhnya mencerminkan” informasi yang tersedia. 

Harga dalam hal ini yang harus diperhatikan dan paling penting dalam 

studi peristiwa adalah penentuan peristiwa yang hendak diteliti. Peristiwa 
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harus terdifinisi dengan baik (well defined) yang artinya merupakan 

informasi yang relevan atau tidak terhadap para pelaku pasar modal. 

Bebarapa studi peristiwa dapat berkaitan dengan peristiwa ekonomi maupun 

peristiwa non ekonomi (Prayitno, 2012). Studi peristiwa yang berkaitan 

dengan peristiwa ekonomi misalnya pengumuman informasi public, 

peristiwa perubahan harga saham yang drastic, pengumuman deviden, 

pengumumam laba, pengumuman right issue, pengumuman stck split dan 

lain sebagainya (Azali, 2009 dalam Prayitno, 2012). 


