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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Saragi S. (2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja 

keuangan perusahaan telekomunikasi dengan menggunakan metode EVA dan 

FVA, kemudian membandingkan hasil dari kedua metode tersebut. Variabel 

penelitian ini adalah EVA dan FVA sebagai variabel independen. Metode 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan 

populasi perusahaan–perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008–2014 sebanyak 7 perusahaan dan sampel sebanyak 5 

perusahaan. Alat uji yang digunakan adalah uji beda (Uji - t) serta (Uji-f) 

dengan bantuan program SPSS 20. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa t hitung < t tabel yaitu -0.101 < 1,99547. Hal ini dapat diartikan tidak 

terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara metode EVA dan 

FVA pada perusahaan telekomunikasi tahun 2008 – 2014. 

Hidayati, dkk (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode EVA dan FVA. 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dengan 

menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa menurut perhitungan EVA belum menunjukkan kinerja 

yang baik selama 4 tahun berturut – turut, sehingga perusahaan belum berhasil 

menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. Sementara perhitungan 
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FVA cenderung mengalami fluktuatif dan nilai FVA positif menunjukkan 

bahwa terdapat nilai tambah karena keuntungan bersih perusahaan dan 

penyusutan mampu menutupi ED (equivalent depreciation). 

Alverniatha dan Dossugi (2010). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbandingan EVA dan FVA sebagai alat ukur penilaian kinerja 

keuangan pada industri perkebunan di Bursa Efek Indonesia. Metode yang 

digunakan yaitu metode statistik parametik karena data bersifat kuantitatif dan 

30 perusahaan, sehingga menggunakan uji-t dengan bantuan perangkat lunak 

SPSS. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa menurut perhitungan EVA, 

EVA bernilai positif berarti industri perkebunan memiliki kinerja keuangan 

yang baik karena hampir semua perusahaan yang go publik mampu menutupi 

biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan laba usaha setalah 

pajak (NOPAT), perusahaan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi 

perusahaan. Sementara perhitungan FVA, FVA berniali positif karena laba 

usaha setalah pajak (NOPAT) dan nilai depresiasi telah mampu menutupi nilai 

equivalent depreciation perusahaan,sehingga perusahaan mampu menciptakan 

nilai tambah finacial bagi perusahaan. 

Napitupulu (2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbandingan EVA dan FVA sebagai alat ukur penilaian kinerja keuangan 

pada PT. Sumbetri Megah untuk periode 2003 sampai dengan 2007. Metode 

yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dengan menggunakan data 

time series. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan metode EVA perusahaan mampu menciptakan nilai tambah 

ekonomi dari tahun 2003-2007. Sedangkan dengan menggunakan metode 
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FVA, perusahaan juga mampu menciptakan nilai tambah financial yang positif 

dari tahun 2003-2007.  

Ada sejumlah persamaan dan perbedaan yang dilakukan dalam 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Pada penelitian-penelitian 

terdahulu memiliki perbedaan dalam periode penelitian, sampel yang 

digunakan, jenis, maupun alat uji. Selain itu, persamaan penelitian adalah 

sama-sama menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan Metode 

Ecomonic Value Added (EVA) Dan Financial Value Added (FVA).  

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu membahas 

mengenai kinerja keuangan, laporan keuangan, Economic Value Added (EVA) 

serta Financial Value Added (FVA), berikut ulasan teori yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kinerja Keuangan 

Fahmi (2014:2) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu 

analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan 

yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standart 

Akuntansi Keuangan) atau dengan sebutan GAAP (General Acepted 

Accounting Principle). 

a. Pengukuran dan Penilaian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan dengan pengukuran dan 

penilaian kinerja. Pengukuran kinerja (performing measurement) adalah 

kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian 
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bisnis selama periode akuntansi. Mulyadi (2001:353) menyatakan bahwa 

penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 

suatu organisasi, bagian organisasi, dan personelnya, berdasarkan sasaran, 

standart, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Penilaian kinerja digunakan untuk menekan perilaku yang tidak 

semestinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang 

semestinya diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada 

waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun 

ekstrinsik. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan 

perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses 

pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, 

menginterprestasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan 

pada suatu periode tertentu. 

b. Tujuan Pengukuran dan Penilaian Kinerja Keuangan  

Munawir (2014:31-33) menyatakan tujuan dari pengukuran 

kinerja keuangan perusahaan adalah: 

1) Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.  

2) Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya 

apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka 

pendek maupun jangka panjang. 
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3) Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering 

disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4) Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur 

dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas 

hutang-hutangnya tepat pada waktunya.  

c. Manfaat Pengukuran dan Penilaian Kinerja Keuangan 

Mulyadi (2001:353-355) menyatakan bahwa penilaian kinerja 

dapat dimanfaatkan sebagai berikut:  

1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian personel secara maksimum. 

2) Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

penghargaan personel. 

3) Menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

personel. 

4) Menyediakan umpan balik bagi personel. 

5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.  

2. Laporan Keuangan 

Kasmir (2016:66) mendefinisikan laporan keuangan adalah laporan 

berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akutansi 

dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan perusahaan 

sesungguhnya. Kondisi yang dimaksud adalah beberapa jumlah harta 
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(kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dalam neraca yang 

dimiliki. Kemudian, juga diketahui jumlah pendapatan yang diterima dan 

jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dengan demikian 

dapat diketahui hasil usaha (laba atau rugi) yang di peroleh selama periode 

tertentu. 

Mamduh (2016:27) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah 

laporan keuanagn perusahaan yang memiliki tujuan untuk meringkas 

kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut untuk jangka waktu tertentu. 

Laporan keuangan yang sering dilaporkan diantaranya yaitu : neraca 

keuangan, laporan laba-rugi, dan laporan aliran kas. Dari definisi di atas 

dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang 

terdiri dari dua laporan utama yaitu neraca dan laporan laba rugi dimana 

laporan tersebut dibuat untuk memberikan informasi bagi pihak yang 

membaca untuk mendapatkan informasi keuangan berupa ringkasan 

kegiatan dan hasil dari kegiatan keuangan yang telah dilakukan. 

a. Tujuan Laporan Keuangan 

Kasmir (2016:67-68) tujuan dibuatnya laporan keuangan untuk 

menentukan dan mengukur antara pos – pos yang ada dalam satu 

laporan keuangan. Tujuan pembuatan atau penyusunan laporan 

keuangan antara lain: 

1) Memberikan informasi untuk mengetahui posisi keuangan 

perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, 

modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa 

periode tertentu. 
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2) Memberikan informasi untuk mengetahui kelemahan – kelemahan 

apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. 

3) Memberikan informasi untuk mengetahui kekuatan – kekuatan 

yang dimiliki. 

4) Memberikan informasi untuk mengetahui langkah perbaikan apa 

saja yang perlu dilakukan kedepannya yang berkaitan dengan 

posisi keuangan perusahaan saat ini.Memberikan informasi untuk 

melakukan penilaian kinerja manjemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 

5) Memberikan informasi sebagai perbandingan dengan perusahaan 

sejenis tentang hasil yang mereka capai. 

3. Economic Value Added (EVA) 

Economic Value Added (EVA) adalah kelebihan laba operasi setelah 

pajak (NOPAT) terhadap biaya modal. Konsep Economic Value Added (EVA) 

mengukur nilai tambah dengan cara mengurangi biaya modal (cost of capital) 

yang timbul akibat investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Economic Value 

Added (EVA) dapat diformulasikan sebagai berikut: 

EVA = NOPAT – Biaya Modal  

EVA = EBIT (1-T) – (Total modal operasi yang berasal dari investor x 

presentase biaya modal setelah pajak ) 

Keterangan: 

NOPAT : Net Operating Profit After Tax  

Biaya Modal : Capital Chargers = Invested Capital x WACC 

(Brigham dan Houstan, 2014:111) 
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Rudianto (2013:217-218) mendefinisikan Economic Value Added 

(EVA) adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba 

ekonomi perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat 

tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi (operating 

cost) dan biaya modal (cost of capital). Economic Value Added (EVA) 

dapat diformulasikan sebagai berikut: 

EVA = EBIT – Tax – WACC 

Keterangan:  

EBIT : Earning Bifore Interest and Tax (laba sebelum bunga dan pajak) 

Tax : pajak penghasilan perusahaan  

WACC : Weighted Average Cost of Capital (biaya modal rata – rata tertimbang) 

a. Interprestasi Perhitungan EVA 

Rudianto (2013:222) dari hasil perhitungan akan diperoleh 

kesimpulan dengan interprestasi hasil sebagai berikut: 

1) Nilai EVA > 0 atau EVA bernilai Positif  

Pada posisi ini berarti manajemen perusahaan telah berhasil 

menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. 

2) Nilai EVA = 0 

Pada posisi ini berarti manajemen perusahaan berada pada titik 

impas. Perusahaan tidak mengalami kemunduran tetapi sekaligus 

tidak mengalami kemajuan secara ekonomi.  

3) Nilai EVA < 0 atau EVA bernilai Negatif  

Pada posisi ini berarti tidak terjadi proses pertambahan nilai 

ekonomis bagi perusahaan, yaitu laba yang dihasilkan tidak dapat 



18 
 

 

memenuhi harapan para kreditor dan pemegang saham perusahaan 

(investor). 

b. Keunggulan dan Kelemahan EVA 

Rudianto (2013:224) dari semua penjelasan tentang EVA 

sebagai alat penilaian kinerja perusahaan, terlihat beberapa nilai 

unggul EVA dibandingkan dengan ukuran kinerja lainnya. Beberapa 

keunggulan yang dimiliki EVA antara lain:  

1) EVA dapat menyelaraskan tujuan manajemen dan kepentingan 

pemegang saham di mana EVA digunakan sebagai ukuran operasi 

dari manajemen yang mencerminkan keberhasilan perusahaan 

dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham atau 

investor. 

2) EVA memberikan pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan 

laba operasi tanpa tambahan dana/modal, mengeksposur pemberian 

pinjaman (piutang), dan menginvestasikan dana yang memberikan 

imbalan tinggi. 

3) EVA merupakan sistem manajemen keuangan yang dapat 

memecahkan semua masalah bisnis, mulai dari strategi dan 

pergerakannya sampai keputusan operasi sehari – hari.  

Selain itu disamping memiliki keunggulan, EVA juga memiliki 

beberapa kelemahan yang belum dapat ditutupi, antara lain:  

1) Sulit menentukan biaya modal yang benar –benar akurat, khususnya 

biaya modal sendiri. Dalam perusahaan go public biasanya mengalami 

kesulitan ketika melakukan perhitungan sahamnya. 
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2) Analisis EVA hanya mengukur faktor kuantitatif saja, sedangkan 

untuk mengukur kinerja perusahaan secara optimum, perusahaan 

harus diukur berdasarkan faktor kuantitatif dan kualitatif. 

4. Financial Value Added (FVA) 

Financial Value Added (FVA) merupakan metode baru dalam 

mengukur kinerja keuangan dan nilai tambah. Financial Value Added 

(FVA) adalah selisih antara laba operasi setelah pajak  (NOPAT) dengan 

equivalent depreciation yang telah dikurangi dengan penyusutan. Hasil 

perhitungan Financial Value Added (FVA) yang positif menunjukan 

bahwa keuntungan bersih  dan penyusutan dapat menutupi equivalent 

depreciation. Jika hal ini terjadi maka perusahaan akan dapat 

meningkatkan pengembalian atas modal yang telah ditanamkan di dalam 

perusahaan sehingga akan dapat meningkatkan kekayaan pemegang 

sahamnya. Metode ini  mempertimbangkan kontribusi dari fixed asset 

dalam menghasilkan keuntungan bersih perusahaan (Rodziguez, 2002:8).  

Financial Value Added (FVA) dapat diformulasikan sebagai berikut: 

FVA = NOPAT – (ED-D)  

Keterangan: 

NOPAT : Net Operating Profit After Tax 

ED : Equivalent Depreciation 

D : Depresiasi 

a. Interprestasi Perhitungan FVA  

Interpretasi dari hasil pengukuran FVAdapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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1) Nilai FVA > 0 atau FVA bernilai Positif  

Pada posisi ini berarti manajemen perusahaan telah berhasil 

menciptakan nilai tambah finansial bagi perusahaan. 

2) Nilai FVA = 0  

Pada posisi ini berarti manajemen perusahaan berada pada titik 

impas. 

3) Nilai FVA < 0 atau FVA bernilai Negatif  

Pada posisi ini berarti tidak terjadi proses pertambahan nilai 

finansial bagi perusahaan. 

b. Keunggulan dan Kelemahan FVA 

Kelebihan FVA dibanding EVA adalah: 

1) Mengkaji ulang konsep NOPAT, FVA melalui defenisi equivalent 

depreciation mengintegrasikan seluruh  kontribusi aset bagi kinerja 

perusahaan,  demikian dengan opportunity cost bagi pembiayaan 

perusahaan. Kontribusi ini  konstan selama umurproyekinvestasi. 

2) FVA secara jelas mengakomodasikan kontribusi konsep value 

growth duration (durasi proses penciptaan nilai) sebagai unsur 

penambahan nilai. Unsur ini  merupakan hasil pengurangan nilai 

equivalent depreciation  akibat bertambah panjang umur aset   

dimana  aset  bisa  terus  berkontribusi  bagi  kinerja perusahaan. 

Dalam konsep EVA, proses ini tidak secara jelas dijabarkan. 

3) FVA mengedepankan konsep equivalent depreciation dan 

accumulated equivalent tampaknya lebih  akurat menggambarkan 

financing costs. Lebih lanjut, FVA mampu mengharmoniskan 
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hasilnya  dengan konsep net present  value (NPV) tahun per  tahun, 

dimana NPV setidaknya saat ini dianggap sukses mengukur proses 

penciptaan nilai. 

4) Berbasis pada definisi EVA yang sudah dikenal luas, FVA   

memberi  solusi   terhadap  mekanisme  kontrol  dalam periode 

tahunan, yang selama ini  merupakan kendala bagi konsep NPV. 

EVA dan FVA sama-sama    mampu menyelaraskan output-nya 

dengan hasil NPV, dalam bentuk periode yang terdiskonto,  namun 

FVA memberi output lebih maju  dengan berhasil melakukan 

harmonisasi hasil dengan NPV  dalam  ukuran tahunan. Oleh  

karena itu,FVA  menjadi lebih bermanfaat sebagai alat kontrol. 

KelemahanFVA dibandingkanEVA,FVA kurang praktis dalam 

mengantisipasi fenomena bila perusahaan menjalankan investasi baru 

di tengah-tengah masa  investasi diperhitungkan. EVA  akan 

merefleksikan situasi ini melalui peningkatan aset dan sumber daya 

yang terlibat dalam perusahaan atau proyek. Fenomena ini tidak biasa 

diakomodasi dalam penentuan titik impas pada konsep NPV dan FVA. 

5. Hubungan EVA dan FVA dengan Keputusan Dalam Manajemen 

Keuangan 

Pada gambar gambar 2.1 dan gambar 2.2 menunjukkan pengukuran 

nilai EVA dan FVA dalam menggambarkan keputusan dengan memisahkan 

keputusan operasi dari keputusan investasi, FVA menjelaskan penciptaan 

nilai dan menjelaskan cara untuk menentukan faktor mana yang bertanggung 

jawab atas keuntungan dan kerugian dari nilai. 
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Gambar 2.1: pengambilan keputusan dalam perusahaan dengan 

menggunakan EVA 

 

Gambar 2.2: pengambilan keputusan dalam perusahaan dengan 

menggunakan FVA  

Pengukuran FVA sangatlah membantu perusahaan dalam 

kaitannya dengan keputusan – keputusan yang harus dilakukan oleh 

perusahaan. Terdapat tiga keputusan dalam manajemen keuangan yang 

akan menjadi value drivers bagi terciptanya Financial Value Added. Tiga 

keputusan tersebut antara lain:  

a. Operating Decision adalah suatu keputusan yang harus diambil 

perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan dan mengelola 

biaya – biaya yang timbul baik variabel cost maupun fixed cost 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan operating profit margin bagi 

perusahaan. Pertumbuhan volume penjualan (sales growth) merupakan 

indikator dari pertumbuhan perusahaan yang ini merupakan value 

drivers bagi terciptanya FVA. Dengan sales growth yang tinggi dan 
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income tax rate tentu akan meningkatkan operating profit margin yang 

pada akhirnya FVA diharapkan juga akan meningkat. 

b. Financing Decision adalah suatu keputusan pembiayaan perusahaan 

dimana perusahaan harus menentukan sumber dana yang paling 

efisien, yang direfleksikan oleh cost of capital  yang dibayarkan 

selama periode n. 

c. Invesment Decision adalah keputusan manajemen terhadap pilihan – 

pilihan investasi yang secara normatif harus mampu memaksimalkan 

nilai perusahaan. Proses pemilihan alternatif investasi harus 

mempertimbangkan sumber – sumber pendanaan yang terlibat, karena 

akan mempengaruhi struktur modal perusahaan. Hal ini secara intuitif 

yang juga mempengaruhi komposisi working capital dan fixed capital 

yang merupakan komponen pengubah nilai dalam konteks pengukuran 

FVA di atas. Manajemen harus bisa mengoptimalkan pengelolaan 

working capital dan fixed capital-nya agar tidak tercipta idle capital 

atau capital yang kurang efektif dalam proses peningkatan nilai 

perusahaan. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dari teori 

yang ada dan peneliti terdahulu yang telah dibahas, maka dapat disusun 

kerangka pikir yang menggambarkan tentang perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan otomotif dengan menggunakan metode Ecomonic Value Added 

(EVA) dan Financial Value Added (FVA). 
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

Pada gambar 2.3 secara singkat model kerangka pemikiran di atas 

menjelaskan bahwa peneliti mengambil data laporan keuangan perusahaan 

otomotif dari wibsite Bursa Efek Indonesia (idx.co.id). Hal ini dikarenakan 

laporan keuangan digunakan sebagai alat pengukur kinerja keuangan 

perusahaan. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, pengukuran 

kinerja keuangan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode 

Ecomonic Value Added (EVA) dan Financial Value Added (FVA). 

Setelah hasil perhitungan EVA dan FVA diketahui, maka langkah 

selanjutnya mendeskripsikan angka – angka yang didapat dari perhitungan 

EVA dan FVA dengan jelas. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan 

analisis Time serie dan Cross Section dari perhitungan EVA dan FVA dan 

ditarik kesimpulan apakah perusahaan otomotif mampu memberikan nilai 

tambah atau tidak kepada pihak pemegang saham dan dapat dijadikan sebagai 
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tolok ukur kinerja keuangan suatu perusahaan dalam menganalisis Ecomonic 

Value Added (EVA) dan Financial Value Added (FVA). 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparan, teori, dan peneliti 

terdahulu di atas, maka dalam penelitian ini mengambil hipotesisi sebagai 

berikut: 

1. Kinerja keuangan perusahaan otomotif secara ekonomis dapat 

memberikam nilai tambah bagi pihak memegang saham.  

2. Kinerja keuanganperusahaan otomotif secara financial dapat memberikan 

nilai tambah bagi pihak pemegang saham. 

3. Perusahaan Astra Internasional Tbk, (ASII) secara ekonomis maupun 

secara finansial dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar daripada 

perusahaan otomotif lainnya. 

 


