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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

             Menurut Ari (2005) pengukuran kinerja keuangan menggunakan 

metode economic value added (EVA) menunjukkan peningkatan dari tahun 

ke tahun secara stabil, artinya secara umum perusahaan telah mampu 

menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan manajemen mampu 

menyelaraskan kepentingan antara investor dan manajemen terhadap resiko 

dan imbalan. Penurunan EVA yang terjadi lebih disebabkan karena adanya 

penurunan pada nilai NOPAT yang cukup tinggi yang di ikuti dengan 

peningkatan nilai capital serta semakin tingginya biaya modal yang harus 

ditanggung oleh perusahaan. 

         Moses (2010), hasil penelitiannya adalah pada 3 tahun dan 4 perusahaan 

berhasil mencapai nilai EVA yang positif, menunjukkan bahwa pihak 

manajemen perusahaan mempunyai kemampuan untuk menciptakan 

peningkatan nilai perusahaan. Artinya perusahaan telah menghasilkan return 

yang melebihi biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Disamping 

karena NOPAT yang dihasilkan tinggi, juga suku bunga pinjaman relatif 

rendah dan suku bunga SBI relatif tidak tinggi, sehingga biaya modalnya 

menjadi rendah. 

           Agustinus (2013) Kinerja PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

berdasarkan analisis Economic Value Added (EVA) pada tahun 2008 adalah 
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baik, dimana EVA>0, yakni mampu memperoleh nilai tambah ekonomi. 

Kemudian pada tahun 2009 kinerja PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah 

kurang baik, dimana EVA<0. Sama halnya pada tahun 2010 kinerja PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk juga kurang baik, dimana EVA<0. Sedangkan 

kinerja PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada tahun 2011 adalah baik, 

dimana EVA>0, yakni pada periodeini perusahaan mampumenciptakan nilai 

tambah ekonomi. 

             Berdasarkan ketiga penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa analisis kinerja keuangan perusahaan sanggat 

diperlukan untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaan serta dapat 

membantu kepada berbagai pihak yang membutuhkan analisis kinerja 

keuangan. Analisis kinerja keuangan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

dalam pengambil keputusan perusahaan kedepannya. 

 

B. Tinjauan Teori 

          Pengukuran kinerja keuangan perusahaan ukuran yang digunakan  

selama ini bermacam-macam dan bisa berbeda antara perusahaan satu dengan 

perusahaan lainnya. Seorang manajer harus dapat membuat keputusan untuk 

menggunakan alat analisis yang tepat dalam rangka mengukur kinerja 

keuangan perusahaan. 

1. Kinerja keuangan 

          Kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar 

penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan 
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berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Pihak yang 

berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat 

keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya 

(Munawir 2010:30) 

          Kinerja merupakan pencapaian dari tujuan suatu perusahaan. 

Tingkat pencapaian misi perusahaan, tingkat pencapaian danpelaksanaan 

tugas secara aktual. Kinerja juga dapat diartikan sebagai prestasi yang 

dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan 

tingkat kesehatan perusahaan tersebut (G.Sugianto dan F.Winarni 

2005:111). 

         Pengukuran terhadap kinerja keuangan perusahaan, informasi yang 

dibutuhkan adalah laporan keuangan. Menurut Warsono (2003:23) 

“Salah satu cara untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan 

dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan 

keuangannya”. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan 

dapat memberikan informasi mengenai posisi kinerja serta perubahan 

posisi keuangan yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan 

keputusan yang tepat. Hasil dari analisis terhadap laporan keuangan ini, 

pihak yang terkait dengan perusahaan (stakeholders) dapat melakukan 

penilaian sejauhmana keberhasilan pihak manajemen dalam menjalankan 

perusahaan, terutama dalam bidang keuangan. 
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         Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja keuangan merupakan prestasi suatu perusahaan dibidang keuangan 

dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan kesehatan keuangan 

perusahaan selama periode tertentu dengan menggunakan beberapa 

perhitungan keuangan dan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan 

bagi pihak yang membutuhkan. 

2. Pengukuran kinerja 

           Salah satu faktor yang penting dapat menjamin implementasi 

strategis perusahaan adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja 

adalah proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, mengeliminasi 

pemborosan, dan menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan 

penyempurnaan secara berkesinambungan. 

Menurut Munawir (2010:31), pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

mempunyai beberapa tujuan diantaranya : 

a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi 

pada saat ditagih. 

b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi. 

c. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 
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tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas 

secara produktif. 

d. Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu kemampuan 

perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar 

tetap stabil, yang diukur dari kemampuan perusahaan dalam 

membayar pokok utang dan beban bunga tepat waktu, serta 

pembayaran dividen secara teratur kepada para pemegang saham 

tanpa mengalami kesulitan atau krisis keuangan. 

3. Economic Value Added (EVA) 

           Salah satu teknik untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan 

adalah Economic Value Added (EVA). EVA merupakan salah satu konsep 

ukuran kinerja keuangan yang dipopulerkan pertama kali oleh analis 

keuangan, Stewart dan Stern (2001) dalam usahanya untuk memperoleh 

jawaban terhadap metode penilaian yang lebih baik. Metode ini 

digunakan terutama disebabkan terdapat beberapa kelemahan-kelemahan 

dan ketidakpastian dalam pengukuran kinerja tradisional, sehingga para 

praktisi dan akademisi mencoba untuk mengembangkan konsep baru 

dalam pengukuran kinerja. 

            EVA merupakan suatu perangkat finansial untuk mengukur 

keuntungan nyata operasi perusahaan. Fenomena yang membuat EVA 

berbeda dengan penghitungan konvensional lain adalah digunakannya 

biaya modal dalam perhitungannya, yang tidak dilakukan dalam 
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penghitungan konvensional. Kondisi EVA yang positif mencerminkan 

tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari pada tingkat biaya modal. 

            EVA yang positif menunjukkan kemampuan manajemen dalam 

menciptakan peningkatan nilai kekayaan perusahaan atau pemilik modal, 

dan sebaliknya, EVA negatif menyiratkan adanya penurunan nilai 

kekayaan. Perusahaan mempunyai kinerja yang semakin bagus bila 

mampu menghasilkan nilai EVA yang semakin positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa manajemen telah menjalankan tugasnya dengan 

baik. 

            Suatu perusahaan publik yang menghasilkan nilai EVA negatif 

meskipun mampu membukukan laba bersih yang tinggi sekalipun, berarti 

perusahaan ini belum mampu menghasilkan tingkat pengembalian modal 

yang sepadan untuk menutup resiko dan biaya investasi yang ditanamkan 

pemilik modal (investor). Atau secara lebih sederhana jika dana pemilik 

modal tersebut ditanam pada investasi bebas resiko seperti SBI (Sertifikat 

Bank Indonesia) atau deposito, hasilnya justru akan lebih besar tanpa 

keluar keringat dan ketakutan terkena resiko fluktuasi di tengah kondisi 

yang tidak menentu. 

a. economic value added (EVA) 

             Economic Value Added (EVA) adalah suatu sistem 

manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu 

perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat 

tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi 
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(operating cost) dan biaya modal (cost of capital). Sedangkan 

menurut Warsono (2004:46), EVA adalah perbedaan antara laba 

operasi setelah pajak dengan biaya modalnya. EVA merupakan suatu 

estimasi laba ekonomis yang benar atas suatu bisnis selama tahun 

tertentu. 

         Tandelilin (2001:195) mengatakan bahwa EVA adalah ukuran 

keberhasilan manajemen perusahaan dalam meningkatkan nilai 

tambah (value added) bagi perusahaan. Asumsinya adalah bahwa 

jika kinerja manajemen baik atau efektif (dilihat dari besarnya nilai 

tambah yang diberikan), maka akan tercermin pada peningkatan 

harga saham perusahaan. 

           Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Economic Value Added (EVA) merupakan 

keuntungan operasional setelah pajak, dikurangi biaya modal yang 

digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan memperhatikan 

secara adil harapan-harapan para pemegang saham dan kreditur. Dari 

hasil perhitungan economic value added akan diketahui kondisi 

keuangan perusahaan. 

b. Langkah menentukan EVA 

            Economic Value Added EVA berangkat dari konsep biaya 

modal, yakni resiko yang dihadapi perusahaan dalam melakukan 

investasinya. Semakin tinggi tingkat resiko investasi, semakin tinggi 

pula tingkat kembalian (pendapatan) yang dituntut investor. Jika 
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model Return on Invesment (ROI) atau Return on Equity (ROE) 

berhenti pada laba (return) yang diraih, EVA mengurangi laba 

dengan biaya modal sehingga manajemen perusahaan dituntut untuk 

mampu memilih investasi dengan tingkat kembalian optimum dan 

dengan tingkat resiko minimum Secara sederhana, angka EVA 

diperoleh dari laba usaha dikurangi biaya-biaya (charges) atas 

kapital yang diinvestasi (invested capital).    

EVA = Laba Operasi Setelah Pajak – Total Biaya  Modal 

            Apabila perusahaan memiliki nilai EVA positif, maka dapat 

dikatakan bahwa manajemen perusahaan tersebut mampu 

menciptakan nilai tambah bagi perusahaannya. Sebaliknya apabila 

EVA negatif, maka perusahaan mengalami distructing atau 

destroying value. Manajemen dapat menciptakan nilai tambah bagi 

perusahaan dengan melakukan satu dari tiga hal berikut: 

1) Meningkatkan laba operasi tanpa adanya tambahan modal. 

2) Menginvestasikan modal baru ke dalam proyek yang mendapat 

return lebih besar dari biaya modal yang ada. 

3) Menarik modal dari aktivitas-aktivitas usaha yang tidak 

menguntungkan. 

c. Keunggulan dan Kelemahan Economic Value Added (EVA) 

           Keunggulan yang dimiliki model EVA menurut Abdullah 

(2003, 142) di antaranya adalah: 



15 
 

1) EVA merupakan alat ukur yang dapat berdiri sendiri, tidak 

memerlukan adanya suatu perbandingan dengan perusahaan 

sejenis dalam industri dan tidak perlu pula membuat suatu analisis 

kecenderungan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

2) EVA adalah alat pengukur kinerja perusahaan yang melihat segi 

ekonomis dalam pengukurannya, yaitu dengan memperhatikan 

harapan-harapan pada pemilik modal (kreditur dan pemegang 

saham) secara adil. Derajat keadilan EVA dinyatakan dengan 

ukuran tertimbang dari struktur modal yang ada dan berpedoman 

pada nilai pasar, bukan nilai buku. 

3) Model EVA dapat dipakai sebagai tolak ukur dalam pemberian 

bonus kepada karyawan. EVA merupakan tolak ukur yang tepat 

untuk menjalankan stakeholders atisfaction concept, yakni 

memperhatikan karyawan, pelanggan, dan pemilik modal.  

d. Adapun kelemahan dari model EVA menurut Abdullah (2003:143) 

sebagai berikut: 

1) Secara konseptual EVA lebih unggul daripada pengukur 

tradisional akuntansi, namun secara praktis belum tentu dapat 

diterapkan dengan mudah. Penentuan biaya modal saham cukup 

rumit sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam tentang 

teknik-teknik menaksir biaya modal saham. 
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2) EVA adalah alat ukur semata dan tidak bisa berfungsi sebagai cara 

untuk mencapai sasaran perusahaan sehingga diperlukan suatu 

cara bisnis tertentu untuk mancapai sasaran perusahaan. 

3) Masih mengandung unsur keberuntungan (tinggi rendahnya EVA 

dapat dipengaruhi oleh gejolak pasar modal). 

4) EVA hanya menggambarkan penciptaan nilai pada suatu tahun 

tertentu. 

5) EVA mendorong pengalokasian dana perusahaan untuk investasi 

dengan biaya modal yang rendah. Investasi yang demikian 

umumnya memiliki risiko yang kecil sehingga secara tidak 

langsung EVA mendorong perusahaan untuk menghindari resiko. 

Padahal sebagian besar inovasi-inovasi dalam bisnis memiliki 

risiko yang sangat tinggi terutama dalam era pasar bebas yang 

penuh dengan ketidakpastian. 

e. Manfaat Economic Value Added (EVA) 

         Manfaat yang diperoleh dari penerapan model EVA di dalam 

suatu perusahaan menurut Abdullah (2003:142) meliputi: 

1) Penerapan model EVA sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai 

pengukur kinerja perusahaan di mana fokus penilaian kinerja 

adalah penciptaan nilai (value creation). 

2) Penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan EVA 

menyebabkan perhatian manajemen sesuai dengan kepentingan 

pemegang saham. Metode EVA membuat para manajer akan 
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berpikir dan bertindak seperti halnya pemegang saham, yaitu 

memilih investasi yang memaksimalkan tingkat pengembalian dan 

meminimalkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan 

dapat dimaksimalkan. 

3) EVA mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan 

kebijaksanaan struktur modalnya. 

4) EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi proyek atau kegiatan 

yang memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya 

modalnya. 

           Kegiatan atau proyek yang memberikan nilai sekarang dari 

total EVA yang positif menunjukkan adanya penciptaan nilai dari 

proyek tersebut dan dengan demikian sebaiknya diambil, begitu pula 

sebaliknya. Selain itu, manfaat utama EVA menurut Warsono 

(2003:47) adalah mengatasi kesulitan dalam pengukuran kinerja 

eksekutif perusahaan. Hasil analisis EVA ini dapat digunakan 

sebagai dasar untuk memberikan kompensasi bagi eksekutif dalam 

bentuk insentif. 

4. Struktur modal 

              Menurut Brigham dan Houston (2001:608), struktur modal 

merupakan kombinasi atau bauran seluruh sumber pembiayaan jangka 

panjang dan merupakan bagian dari struktur keuangan yang tercermin 

pada sisi kanan neraca. Sedangkan menurut Riyanto (2003:22), struktur 
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modal adalah pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan 

antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. 

             Struktur modal adalah bagian dari struktur keuangan yang 

merupakan sumber pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri dari 

hutang jangka panjang dan modal pemegang saham. Struktur modal 

merupakan unsur yang sangat penting dalam pengambilan keputusan 

sumber pembelanjaan perusahaan. 

5. Biaya modal 

            EVA merupakan pengukuran kinerja yang bermula dari konsep 

yang telah lama ada yaitu biaya modal, ini merupakan metode untuk 

mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

sebagai akibat dari penggunaan dana. Ditinjau dari segi pemilik modal, 

biaya ini merupakan suatu pendapatan yang diharapkan sebagai imbalan 

atas dana yang telah diinvestasikan pada tingkat risiko tertentu. Menurut 

Yusgiantoro (2004:155) pemahaman mengenai biaya modal ini sangat 

penting, karena : 

a. Manajemen perusahaan kemudian mampu memahami secara rinci 

masalah biaya modal, terutama rincian pembahasan biaya modal 

sendiri dan biaya pinjaman, untuk kemudian mencapai optimasi 

struktur modal yang diinginkan. 

b. Sangat menentukan keputusan investasi jangka panjang. Dengan 

tingkat biaya modal yang optimal, yaitu dapat menghasilkan 



19 
 

keuntungan maksimal, maka investasi dapat dipertanggung 

jawabkan 

c. Pemakaian yang luas dari konsep ini, tidak hanya sebatas untuk 

pengambilan keputusan jangka panjang. 

          “Biaya modal (cost of capital), pada dasarnya merupakan rata-

rata tertimbang dari biaya modal utang (debt capital) perusahaan 

(terutama pinjaman bank dan obligasi) dan modal ekuitas (equity 

capital) yang berupa saham biasa, saham preferen, dan saldo laba. 

Biaya modal merupaka tolok ukur yang dipakai oleh organisasi untuk 

mengevaluasi usulan investasi. 

            Biaya modal menunjukkan jumlah dan biaya utang dan ekuitas 

dalam struktur keuangan organisasi, dan persepsi pasar uang terhadap 

risiko keuangan aktivitas organisasi. Biaya modal seringkali  disebut 

dengan tarif rintangan (hurdle rate), tarif pisah batas (cutoff rate), atau 

tingkat imbalan yang disarankan (required rate of return).” 

          Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan 

konsep EVA melibatkan WACC (Weight Average Cost of Capital). 

WACC adalah rata-rata tertimbang komponen biaya hutang, saham 

preferen, dan ekuitas saham biasa (Brigham dan Houston, 2001:418). 

Sundjaja dan Barlian (2003:251), “Biaya modal rata-rata tertimbang 

diperoleh dengan menimbang biaya dari setiap jenis modal tertentu 

sesuai dengan proporsinya dalam struktur modal”. 
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          Total biaya modal menunjukkan besarnya pengembalian yang 

dituntut oleh investor atas modal yang diinvestasikan di perusahaan. 

Besarnya pengembalian tergantung pada tingkat resiko perusahaan yang 

bersangkutan, dengan asumsi bahwa investor tidak suka dengan resiko 

(risk averse), semakin tinggi tingkat resiko, semakin tinggi pula tingkat 

pengembalian yang dituntut investor. 

Biaya modal = Tingkat biaya modal x Total modal yang diinvestasikan 

           Menurut Riyanto (2010:246), biaya modal rata-rata biasanya 

digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya 

suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan “rate of return” 

dari usulan investasi tersebut dengan “cost of capital”nya. Perhitungan 

WACC ini penting karena keputusan investasi suatu perusahaan tidak 

terlepas dari besarnya kompensasi atas dana yang digunakan untuk 

membiayai investasi itu sendiri. 

          WACC adalah biaya modal yang merupakan perimbangan setiap 

komponen modal dalam struktur modal secara keseluruhan, maka biaya 

modal individual masing-masing sumber dana tersebut perlu dihitung 

secara rata-rata. Persamaan untuk menghitung biaya modal rata-rata 

tertimbang yang didasarkan pada struktur modal dan biasanya 

dinyatakan dalam  presentase. 

          Modal berasal dari dua sumber dana yaitu hutang dan ekuitas. 

Besarnya tingkat biaya modal (WACC) pada persamaan diatas 



21 
 

ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari tingkat bunga setelah 

pajak dan tingkat biaya modal atas ekuitas, sesuai dengan proporsi 

hutang dan ekuitas pada struktur modal perusahaan. Dengan kata lain, 

perhitungan WACC adalah dengan melihat proporsi struktur modal 

perusahaan yang terdiri dari Modal Utang (debt) dan modal saham 

(equity) Rumus perhitungan WACC dapat dituliskan sebagai berikut : 

WACC = (m1 × kd after tax) + (m2 × ke) 

dimana :  m1 = Proporsi modal utang 

m2 = Proporsi modal ekuitas 

kd = Biaya Hutang (setelah pajak) = Cost of Debt 

ke  = Biaya terhadap Equity = Cost of Equity 

           Biaya hutang adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayar 

perusahaan kepada pemberi pinjamannya. Biaya hutang dihitung dari 

besarnya beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut dalam 

periode 1 tahun dibagi dengan jumlah pinjaman yang menghasilkan 

bunga tersebut.   

kd =  
beban bunga

besar pinjaman
× 100% 

            Selanjutnya karena pembayaran utang ini mengurangi besar 

pendapatan kena pajak, maka ongkos utang itu harus dikalikan dengan 

faktor (1-t) untuk mendapatkan biaya bunga setelah pajak, dimana t 

adalah tingkat pajak yang harus dibayarkan (%).   
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t =  
pendapatan sebelum pajak − pendapatan setelah pajak

pendapatan sebelum pajak
 

besarnya cost of debt setelah pajak dapat dihitung sebagai berikut :   

Kd after tax =kdx X (1 - t) 

dimana :  Kd after tax = Biaya utang setelah pajak 

t = tingkat pajak 

kd = Biaya bunga sebelum pajak   

         Dalam menghitung Cost of Equity, digunakan prinsip bahwa 

tingkat kembalian yang diharapkan dari suatu investasi beresiko sama 

dengan tingkat kembalian investasi bebas resiko (risk free)  

ditambah suatu risk premium (menggunakan prinsip model CAPM).    

Cost of Equity =
laba bersih setelah pajak

total ekuitas
 

 

C. Kerangka Pikir 

            Laporan keuangan yang digunakan adalah Neraca dan Laporan Laba 

Rugi. Pada penelitian ini analisis yang dipakai adalah analisis economic value 

added. Berdasarkan kerangka pikir dibawa, maka dapat diketahui bagaimana 

langkah dalam analisis laporan keuangan perusahaan. Metode analisis vertikal 

adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan 

keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan membandingkan antara 

pos yang satu dan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun 
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(periode) yang sama dengan mengunakan metode Economic Value Added 

(EVA). Hal ini tertuang pada gambar 2.1 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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