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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Signaling Theory 

Isyarat atau signal menurut Brigham dan Houston (2011) adalah suatu 

tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi 

investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan, 

perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari 

penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan 

cara-cara lain, termasuk penggunaan hutang yang melebihi target struktur modal 

yang normal. 

Menurut Hartono (2009), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima 

informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan 

menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (good news) atau signal buruk 

(bad news). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai signal baik bagi 

investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. 

2.2 Pengertian Laporan Keuangan 

Pengertian Laporan Keuangan menurut Pedoman Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) paragraph menyebutkan bahwa: Laporan keuangan adalah 

suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 
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entitas. Menurut Kasmir (2010:7) laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode 

tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini 

adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan 

keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu 

(untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, 

misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. 

Sementara itu, untuk laporan lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Di samping 

itu, dengan adanya laporan keuangan dapat diketahui posisi perusahaan terkini 

setelah menganalisis laporan keuangan tersebut. 

Laporan keuangan merupakan alat penguji dari pekerjaan bagian 

pembukuan yang digunakan untuk menentukan atau menilai posisi keuangan 

perusahaan. Dari laporan keuangan, dapat diketahui posisi keuangan perusahaan 

serta hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan. Laporan keuangan adalah laporan 

tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan 

perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Posisi 

keuangan memberikan gambaran tentang bagaimana susunan kekayaan yang 

dimiliki perusahaam dan sumber-sumber kekayaan itu didapat. Perubahan posisi 

keuangan menunjukan kemajuan perusahaan, memberikan gambaran tentang 

apakah perusahaan memperoleh laba dalam melaksanakan kegiatannya, dan 

apakah perusahaan mengalami perkembangan yang menunjukan manajemen telah 

mengelola perusahaan dengan berhasil (Setia Mulyawan, 2015). 
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2.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2012:10) disebutkan Tujuan dari 

laporan keuangan adalah Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

penggunaan laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan 

juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:  

a. Asset  

b. Liabilitas  

c. Ekuitas  

d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian  

e. Kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik  

f. Arus kas  

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan 

atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas 

masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan 

setara kas. Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan 

informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada 

periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai 

kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. 

Menurut Kasmir (2010:10) ada beberapa tujuan pembuatan atau 

penyusunan laporan keuangan yaitu:  
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1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki 

perusahaan saat ini.  

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dengan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini.  

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada suatu periode tertentu;  

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikelua      

rkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;  

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;  

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode; 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan; 

8. Informasi keuangan lainnya. 

2.4 Kinerja Keuangan Perusahaan 

2.4.1 Defenisi  Kinerja Keuangan Perusahaan 

Menurut Irham Fahmi (2013:46) kinerja keuangan adalah suatu analisis 

yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.  

Dalam Veronita (2017) menjelaskan kinerja keuangan adalah hasil 

kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan, 

kinerja keuangan periode masa lalu, anggaran neraca dan rugi laba dan rata-rata 
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kinerja keuangan perusahaan sejenis. Hasil pertandingan itu menunjukkan 

penyimpangan yang menguntungkan atau merugikan. 

2.4.2 Tahap - Tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan 

Penilain kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena itu 

tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankan. Ada lima tahap dalam 

menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, menurut Irham 

Fahmi (2013:143) yaitu:  

a. Melakukan review tehadap data laporan keuangan  

Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah 

dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum 

dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan.  

b. Melakukan perhitungan  

Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan 

permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan 

tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang 

diinginkan.  

c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh dari 

hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan 

perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. 

d. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan yang 

ditemukan. Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan 

adalah setelah dilakuka ketiga tahab tersebut selanjutnya dilakukan 
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penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala 

yang dialami oleh perusahaan tersebut.  

e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap berbagai 

permasalahan yang ditemukan. Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan 

berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna 

memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan 

hambatan selama ini dapat terselesaikan. 

2.4.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

Dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi atau 

kemajuan-kemajuan perusahaan, (Fidianti 2011) menyatakan beberapa tujuan 

yang paling utama dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan, yaitu sebagai 

berikut :  

1. Tingkat Likuiditas  

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. 

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada 

waktunya berarti perusahaan 26 tersebut dalam keadaan “likuid”, dan 

perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada 

waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun 

aktiva yang lebih besar daripada hutang lancarnya atau hutang jangka 

pendek. Sebaliknya kalau  perusahaan tidak dapat segera memenuhi 
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kewajiban keuangannya pada saat ditagih, berarti perusahaan tersebut dalam 

keadan “illikuid”.  

2. Tingkat Solvabilitas  

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya apabila perusahaan tensebut dilikuidasikan, baik 

kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu 

perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva 

atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, 

sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada 

jumlah hutangnya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan baik.  

3. Tingkat Rentabilitas atau Profitabilitas  

Rentabilitas atau profitabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan 

diukur dengan kesuksesanperusahaan dan kemampuan menggunakan 

aktivanya secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan 

dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang 

diperolehdalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal 

perusahaan tersebut.  

4. Tingkat Stabilitas 

Stabilitas usaha menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan 

usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang 

hutangnya dan akhirnya membayar kembali hutang-hutang tersebut tepat 
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pada waktunya, serta kemampuan perusahaan untuk membayar deviden 

secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan 

atau krisis keuangan. 

2.5 Economic Value Added (EVA) 

2.5.1 Defenisi Economic Value Added (EVA) 

EVA (Economic Value Added) adalah EVA adalah ukuran kinerja 

keuangan yang lebih mampu menangkap laba ekonomis perusahaan yang 

sebenarnya daripada ukuran-ukuran lain. EVA juga merupakan ukuran kinerja 

yang secara langsung berhubungan dengan kekayaan pemegang saham dari waktu 

ke waktu (Tamba, 2012).  

Di Indonesia pendekatan tersebut dikenal dengan metode NITAMI (Nilai 

Tambah Ekonomi). EVA atau NITAMI adalah metode manajemen keuangan 

untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa 

kesejahteraan hanya dapat tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi 

semua biaya operasi (operating costs) dan biaya modal (cost of capital). EVA 

merupakan salah satu jenis pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai (value 

based) dimana fokus penilaian kinerja adalah pada penciptaan nilai perusahaan.  

Dalam Margaretha 2009, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan 

untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan 

metode EVA, yaitu :  

1. Menghitung NOPAT (Net Operating After Tax)  

NOPAT merupakan salah satu unsur penting dalam perhitungan EVA, 

NOPAT sendiri merupakan laba bersih ditambah bunga setelah pajak. 
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Dalam studi kasus ini, yang mengobjekan pada perusahaan yang 

bersistemkan syariah rumus NOPAT dapat ditulis menjadi laba bersih 

dijumlahkan dengan bagi hasil. Jadi NOPAT atau biasa disebut laba 

operasi setelah pajak menggambarkan hasil penciptaan nilai di dalam 

perusahaan. Rumus NOPAT dapat ditulis dengan rumus:  

Sumber : (Feranita, 2017) 

2. Menghitung Invested Capital  

Struktur permodalan merupakan jumlah modal keseluruhan baik modal 

hutang maupun modal sendiri. Perhitungan yang dapat dipakai dalam 

mencari nilai Invested Capital adalah sebagai berikut : 

 

Sumber : (Haris Hansa 2010)  

3.  Menghitung WACC (Weighted Average Cost of Capital)  

Biaya modal rata-rata tertimbang atau Weighted Average Cost of Capital 

(WACC) merupakan salah satu komponen penting lainnya dalam EVA. 

Biaya ratarata tertimbang digunakan sebagai pengukur untuk menentukan 

besarnya tingkat biaya modal menggambarkan tingkat pengembalian 

investasu yang diharapkan investor. WACC adalah biaya ekuitas dalam 

hal ini dapat digunakan ROE dan biaya hutang masing-masing dikalikan 

dengan presentasi ekuitas dan hutang dalam struktur modal perusahaan. 

Adapun rumus yang digunakan adalah:  

 

     Sumber : (Farah Margaretha 2009) 

NOPAT = Laba Bersih Setelah Pajak + Biaya Bunga 

 

Invested Capital =Liabilitas Segera + Liabilitas Jangka 

Panjang + Liabilitas Lainnya +Ekuitas+Bunga Minoritas.  

 

WACC = {D x rd (1 -T)} + (E x re) 

 



22 
 

Dimana:   

D = Tingkat modal dari hutang  

Rd = Biaya hutang jangka pendek/Cost of Debt  

T = Tingkat pajak penghasilan 

re = tingkat biaya modal/Cost of Equity  

E = tingkat modal dari ekuitas  

4. Menghitung Capital Charges dengan rumus : 

 

Sumber : (Farah Margaretha 2009) 

5. Menghitung EVA dengan rumus : 

 

     Sumber : (Ardiani Ika. S 2011) 

Dimana bila nilai EVA positif (EVA>0) berarti terjadi penambahan nilai 

ekonomis, bila nilai EVA sama dengan 0 (EVA=0) maka berarti perusahaan 

impas karena laba yang digunakan untuk membayar kewajiban, dan bila nilai 

EVA negatif (EVA<0) berarti perusahaan tidak membuat nilai tambah bagi 

perusahaan. Kriteria pengukuran nilai EVA menurut Ardiani, 2011 tampak pada 

tabel berikut ini : 

 

 

 

 

 

Capital Charges = Invested Capital x WACC 

 

EVA = NOPAT- Capital Charges 
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Tabel 2.1 Kriteria Pengukuran EVA 

EVA > 0 

(Positif) 

Menunjukkan bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih 

besar daripada biaya modalnya atau berarti perusahaan telah 

berhasil menciptakan nilai tambah 

EVA = 0 

(Impas) 

Perusahaan impas, karena semua laba yang dihasilkan perusahaan 

digunakan untuk membayar kewajiban kepada investor baik kreditor 

maupun pemegang saham. 

EVA < 0 

(Negatif) 

Menunjukkan bahwa nilai perusahaan berkurang karena tingkat 

pengembalian lebih rendah dari biaya modal atau berarti perusahaan 

gagal menciptakan nilai tambah yang dituntut investor 

 

EVA merupakan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai atau value 

added dari modal yang telah ditanamkan pemegang saham dalam operasi 

perusahaan. Oleh karenanya EVA merupakan selisih laba operasional setelah 

pajak (Net Opearting After Tax atau NOPAT) dengan biaya modal (Cost Of 

Capital). Peningkatan EVA dan penciptaan nilai dapat terjadi ketika suatu 

perusahaan dapat mencapai yang berikut ini, menurut Young & O’Bryne: 

a. Meningkatnya pengembalian atas modal yang ada. Jika NOPAT 

meningkat sedangkan WACC dan modal yang diinvestasikan tetap maka 

EVA akan meningkat.  

b. Pertumbuhan yang meningkat, nilai diciptakan ketika pertumbuhan 

NOPAT melebihi WACC.  

c. Pelepasan dari nilai aktiva yang memusnahkan nilai. Jika pengurangan 

modal lebih mengganti kerugian dengan peningkatan perbedaan NOPAT 

dan WACC, EVA meningkat.  
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d. Periode lebih panjang dimana diharapkan NOPAT lebih tinggi 

dibandingkan WACC.  

e. Pengurangan biaya modal. 

2.5.2 Tujuan dan Manfaat Penerapan Metode EVA 

2.5.2.1 Tujuan Penerapan Metode EVA 

Tujuan penerapan metode EVA Menurut (Abdullah, 2015) adalah Dengan 

perhitungan EVA diharapkan akan mendapatkan hasil perhitungan nilai ekonomis 

perusahaan yang lebih realistis. Hal ini disebabkan oleh EVA dihitung 

berdasarkan perhitungan biaya modal (cost of capital) yang menggunakan nilai 

pasar berdasarkan kreditur terutama pemegang saham dan bukan menggunakan 

nilai buku yang bersifat historis. Perhitungan EVA juga diharapkan mendukung 

penyajian laporan keuangan yang akan mempermudah pengguna laporan 

keuangan seperti kreditur, investor, karyawan, pemerintah, pelanggan dan pihak-

pihak lain yang berkepentingan lainnya.  

2.5.2.2 Manfaat Penerapan Metode EVA 

Manfaat yang diperoleh dalam penerapan dalam model EVA bagi suatu 

perusahaan menurut (Abdullah, 2015) adalah :  

a. Penerapan model EVA sangat bermanfaat sebagai alat ukur kinerja 

perusahaan dimana fokus penilaian kinerja adalah penciptaan nilai (value 

creation).  

b. Penilaian kinerja keuangan dengan menerapkan model EVA menyebabkan 

perhatian manajemen sesuai dengan kepentingan pemegang saham. 

Dengan EVA para manajer akan bertindak seperti halnya pemegang saham 
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yaitu memilih investasi yang dapat memaksimumkan tingkat 

pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai 

perusahaan dapat dimaksimalkan.  

c. EVA mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan struktur 

modalnya.  

d. EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi proyek atau kegiatan yang 

memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari biaya modalnya. 

Kegiatan atau proyek yang memberikan nilai sekarang dari total EVA 

yang positif menunjukkan adanya penciptaan nilai dari proyek tersebut 

dengan demikian sebaiknya diambil, begitu juga sebaliknya.  

2.5.3 Keunggulan dan Kelemahan EVA 

2.5.3.1 Keunggulan EVA 

Salah satu keunggulan EVA sebagai penilai kinerja perusahaan adalah dapat 

digunakan sebagai penciptaan nilai (value creation). Keunggulan EVA menurut 

Iramani (2010) 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 dengan memperhatikan 

harapan para penyandang dana secara adil di mana derajat keadilan 

dinyatakan dengan ukuran tertimbang dari struktur modal yang ada dan 

berpedoman pada nilai pasar dan bukan pada nilai buku. 
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3. Perhitungan EVA dapat dipergunakan 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 stakeholders satisfaction 

concepts. 

5. Pengaplikasian EVA yang mudah menunjukkan bahwa konsep tersebut 

merupakan ukuran praktis, mudah dihitung dan mudah digunakan sehingga 

merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam mempercepat 

pengambilan keputusan bisnis.  

2.5.3.2 Kelemahan  EVA 

Selain berbagai keunggulan, konsep EVA juga memiliki kelemahan-

kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain menurut Iramani (2010): 

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

aktivitasaktivitas penentu.  

2. EVA terlalu bertumpu pada keyakinan pada investor sangat mengandalkan 

pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk 

menjual atau membeli saham tertentu padahal faktor-faktor lain terkadang 

justru lebih dominan. 

2.5.4 Hubungan Kinerja Keuangan dengan Metode EVA 

Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian menggunakan 

Economic Value Added (EVA) pada prinsipnya pemodal (investor) akan tertarik 
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untuk berinvestasi pada saham yang menawarkan jumlah, stabilitas dan tingkat 

pertumbuhan dari pendapatan yang akan mereka terima. Jika investor mengetahui 

dengan pasti laba yang akan mereka raih oleh perusahaan tersebut di masa yang 

akan datang dan besarnya deviden yang akan diterima. EVA sebagai indikator 

dari keberhasilan manajemen dalam memilih dan mengelola sumber-sumber dana 

yang ada diperusahaan. Dalam konsep EVA biaya modal saham juga 

diperhitungkan, sehingga memberikan pertimbangan yang adil bagi para 

penyandang danaperusahaan karena biaya modal yang sebenarnya ditanggung 

oleh perusahaan dapat diketahui. Dengan meningkatnya EVA perusahaan 

membaik berarti kinerja perusahaan semakin baik sehingga kesejahteraan 

pemegang sahamnya pun dapat ditingkatkan (Rizkita Cattleya:2017). 

2.6 Konsep Cash Value Added (CVA) 

2.6.1 Defenisi Cash Value Added (CVA) 

Metode cash value added (CVA) merupakan jenis lain pengukuran kinerja 

berdasarkan nilai yang dikembangkan oleh Boston Consulting Group. Metode 

CVA memiliki konsep yang mirip dengan EVA. Perbedaan dari keduanya adalah 

CVA menggunakan aliran kas dari operasi sebagai dasar perhitungan laba 

perusahaan.  

Dalam Dwiati Marsiwi 2013, CVA memiliki semua manfaat dari EVA dan 

mencoba memperbaikinya dengan memilih menggunakan cash flow daripada net 

income atau profit, karena net income mengandung distorsi akibat penggunaan 

prinsip akuntansi. Selain itu, CVA menambahkan depresiasi dan akrual ke 

NOPAT dalam menghitung aliran kas dari operasi yang termasuk dalam CVA. 
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Dengan ditambahkannya depresiasi kembali, maka pengukuran ini tidak 

terpengaruh oleh kebijakan depresiasi perusahaan. 

Rumus perhitungan CVA adalah: 

 

      Sumber : (Ovan Bayu 2016) 

CVA juga dapat dihitung dengan dua cara, yaitu dengan metode perhitungan 

langsung maka: 

 

Perhitungan secara tidak langsung sebagai berikut :  

 

Sumber : (Ovan Bayu 2016) 

CFROI merupakan aliran kas bersih setelah dikurangi depresiasi dan 

dibagi dengan nilai bersih investasi.Adapun nilai bersih investasi merupakan 

penjumlahan dari nilai bersih asset perusahaan ditambah Histori initial cost.Cash 

Value Added (CVA) merupakan pengukuran internal yang merupakan perolehan 

dari Total Shareholder Return yang diterima pemegang saham. CVA juga bisa 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Sumber : (Ovan Bayu 2016)  

Dalam hal ini : 

CVA    : Cash Value Added 

Operating Cash flow  : Saldo kas dari kegiatan operasi 

CVA= Operating Cash Flow - Cost of Capital 

CVA = aliran kas bersih – Depresiasi ekonomis – Capital Charge 

CVA = (CFROI – Cost of Capital) × nilai bersih suatu investasi 

CVA = Operating Cash Flow – Paid Taxes – (Paid interest + 

Dividens) 
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Paid Taxes   : biaya pajak dibayarkan 

Paid Interest   : biaya bunga dibayarkan  

Dividen   : Dividen dibayarkan 

Aliran kas dari operasi, yang dijadikan sebagai dasar perhitungan laba 

pada metode CVA, merupakan jumlah uang yang benar-benar diperoleh 

perusahaan dari aktivitas operasi perusahaan. Dengan hanya melihat pada aliran 

kas yang benar-benar terjadi, maka distorsi akuntansi dapat dihilangkan. 

Depresiasi ekonomis adalah jumlah yang harus disisihkan setiap tahunnya selama 

umur ekonomis dari aset, dimana jumlah seluruh penyisihan pada akhir umur 

ekonomis sama dengan nilai aset tersebut.  

Secara umum, nilai CVA yang tinggi menguntungkan bagi perusahaan dan 

investor karena hal tersebut menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan kas dari satu periode ke periode berikutnya, dengan menciptakan 

keuntungan yang likuid. 

2.6.2 Manfaat Model Cash Value Added 

Manfaat yang diperoleh dalam penerapan dalam model EVA bagi suatu 

perusahaan menurut (Dwiati Marsiwi 2016) adalah :  

1. CVA merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas. 

2. CVA juga bisa digunakan untuk menilai solvency perusahaan atau 

kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya. 
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CVA merupakan indikator kinerja manajer yang lebih baik dari pada 

menggunakan indikator earning, karena menggunakan kuantitas dan risiko 

atas pengembalian modal 

2.6.3 Keunggulan dan Kelemahan CVA 

2.6.3.1 Keunggulan CVA 

Secara umum, nilai CVA yang tinggi menguntungkan bagi perusahaan dan 

investor karena hal tersebut menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

mengahasikan kas dari satu periode ke periode berikutnya, dengan menciptakan 

keuntungan yang likuid. 

Menurut penemu CVA (Boston Consulting Group), dalam Nurdin 2009) 

keunggulan kinerja dengan menggunakan CVA dibandingkan EVA adalah :  

1. CVA mengontrol depresiasi, maka dengan menggunakan CVA dapat fokus 

pada apa yang menjadi alat dalam menciptakan profitabilitas. 

2. CVA dapat mengeliminasi distorsi akuntansi yang masih mungkin timbul 

dengan menggunakan EVA karena merefleksikan keuntungan yang benar-

benar diperoleh perusahaan dalam bentuk uang. 

3. Investor biasanya lebih tertarik dengan cashflow dibandingkan dengan 

income. 

Keunggulan CVA lainnya adalah: 

1. Dibandingkan EVA, perhitungan CVA lebih sederhana karena tidak 

memerluakan penyesuaian seperti ekuivalen ekuitas dalam EVA. 

2. Data-data yang diperlukan dalam perhitungan CVA merupakan data yang 

terdapat dalam laporan keuangan dan lebih mudah didapatkan. 
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2.6.3.2 Kelemahan CVA 

Selain memiliki keunggulan CVA juga memiliki kelemahan antara lain 

sebagai berikut (Ovan Bayu 2016) : 

1. Depresiasi ekonomis dihitung berdasarkan asumsi-asumsi umur ekonomis 

aset, perkiraan laju inflasi selama umur ekonomis aset, dan tingkat biaya 

kapita yang tidak berubah selama umur ekonomis tersebut. Perbedaan 

asumsi-asumsi yang digunakan dalam menghitung depresiasi ekonomis 

dapat menimbulkan hasil perhitungan yang berbeda pula. 

2. Perbedaan pengkatergorian beban oleh perusahaan juga menyebabkan 

perbedaan hasil perhitungan. Misalnya, biaya riset dapat dianggap beban 

dan dapat pula dikapitalisasikan. Jika biaya riset dianggap sebagai beban, 

maka akan mengurangi nilai CVA, yang berarti nilai kinerja perusahaan 

menjadi lebih kecil. 

3. Perbedaan perhitungan biaya hutang dan ekuitas dalam menghitung biaya 

modal akan menghasilkan nilai CVA yang berbeda pula. 

2.6.4 Hubungan Kinerja Keuangan dengan Metode CVA 

Cash value added (CVA) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

menggambarkan keuntungan bersih dalam bentuk uang atau kas yang dihasilkan 

oleh perusahaan setelah dikurangkan dengan depresiasi ekonomis dan biaya 

modalnya. Secara umum, nilai CVA yang tinggi menguntungkan bagi perusahaan 

dan investor, karena hal tersebut menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan kas dari satu periode ke periode berikutnya dengan menciptakan 

keuntungan yang likuid. Karena itu, seharusnya semakin tinggi nilai CVA, maka 
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kinerja perusahaan semakin baik, dimana kinerja tersebut direfleksikan melalui 

tingkat pengembalian sahamnya. Penelitian oleh Hejazi & Oskouei (2007) dan 

Erasmus (2007) menunjukkan bahwa CVA memiliki korelasi positif terhadap 

return saham ( Wiguna 2016). 

2.7 Pandangan Islam 

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang akuntan harus memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang memadai, dikarenakan hasil yang dilakukan 

seorang akuntan merupakan hal yang sangat berguna bagi para stakeholders 

dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modal mereka. Selain itu, 

seorang akuntan juga dituntut untuk memiliki sifat yang jujur dalam 

melaksanakan audit terhadap laporan keuangan sebuah entitas.  

    Dalam Al-qur’an Nya, Allah SWT memberikan petunjuk kepada manusia 

dalam mempergunakan akal pikirannya dan dituntut untuk berperilaku jujur dan 

benar dalam hal apapun. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-

Baqarah:42) 

 

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan 

(janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”. 

(Q.S. Al-Baqarah:42) 

    Selain ayat diatas, Allah SWT juga berfirman dalam Q.S An-Nisaaa’:135. 

Karena seorang akuntan sangat diperlukan, maka akuntan tersebut harus 

independen dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena itu Allah memberi 

pedoman sebagai berikut: 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, 

menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu-

bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, 

maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah 

mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa’:135). 

Dalam Islam kinerja keuangan lebih menekankan kepada proses dan hasil. 

Proses yang diharapkan dalam Islam adalah sebagai berikut : transaksi atau bisnis 

tersebut tidak melanggar syariah, didasari dengan prinsip kejujuran, transparansi, 

dan amanah. Sedangkan hasil yang diharapkan dalam Islam adalah berupa 

kuantitas dan kualitas, yaitu kuantitas dalam hal laba / rugi dan kualitas dalam hal 

produk. Islam menyatakan bahwa dalam setiap bisnis mutlak ada yang dinamakan 

nilai tambah, yang mana dengan nilai tambah tersebut diperoleh suatu keuntungan 

yang akan mampu memberikan secara adil hak-hak atau bagi hasil yang 

seharusnya diperoleh oleh para penyandang dana, dalam hal ini pemegang saham, 

selain itu dengan nilai tambah tersebut, perusahaan akan dapat meningkatkan 

kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan melalui zakat. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang dirangkum dalam tabel 2.2 

dibawah ini : 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Terdahulu Hasil Penelitian Persamaan  Perbedaan 

1. Judul: 

Analisis Kinerja 

Keuangan 

Menggunakan Metode 

Economic Value 

Added (Eva) Pada 

Perusahaan Plastik 

Dan Kemasan Yang 

Terdaftar Di BEI 

Periode Tahun 2011-

2015 

Penulis:  

Irena Neysa Adiguna, 

Sri Murni Johan 

Tumiwa  (2017) 

Sampel: 

10 Perusahaan Plastik 

Dan Kemasan Yang 

Terdaftar Di BEI 

Periode Tahun 2011-

2015 

Metode: 

Menggunakan metode 

EVA sebagai analisis 

Sumber : 

Jurnal EMBA Vol.5 

No.2 Juni 2017, Hal. 

423 – 442 

Perusahaan yang 

menghasilkan nilai 

EVA negatif yaitu 

PT. Argha Karga 

Prima Industri Tbk, 

PT. Berlina Tbk, 

PT. Indopoly 

Swakarsa Indutri 

Tbk, PT. Sekawan 

Intipratama Tbk, 

Dan PT. Trias 

Sentosa Tbk. 

Mempunyai nilai 

EVA < 0 atau 

negatif berarti 

perusahaan-

perusahaan tersebut 

tidak memberikan 

nilai tambah 

ekonomis bagi 

perusahaannya 

selama tahun 2011 

-2015. Perusahaan 

yang menghasilkan 

nilai EVA positif, 

hanya PT. 

Champion Pasific 

Industri Tbk, 

artinya manajemen 

perusahan telah 

berhasil 

menciptakan nilai 

Menganalisis 

kinerja 

keuangan 

perusahaan 

menggunak

an metode 

EVA 

 

Objek:  

Pada 

Perusahaan 

Plastik Dan 

Kemasan 

Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 

Tahun 

2011-2015. 

Dan hanya 

menggunak

an metode 

EVA 
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tambah ekonomis 

bagi perusahaan.  

2.  Judul : 

Metode Eva Untuk 

Mengukur Kinerja 

Keuangan Perusahaan 

Perkebunan Di Bursa 

Efek Indonesia 

Penulis : 

Danni Prasetyo dan 

Budiyanto  

Sampel : 

8 Perusahaan 

Perkebunan Di Bursa 

Efek Indonesia 

Metode : 

Menggunakan metode 

EVA sebagai analisis 

Sumber : 

Jurnal Ilmu & Riset 

Manajemen Vol. 3 

No. 4 (2014) 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

perusahaan yang 

menghasilkan nilai 

eva positif adalah 

PT. Astra Agro 

Lestari Tbk, PT. 

BW Plantation 

Tbk, 

PT. Sampoerna 

Agro Tbk, PT. PP 

London Sumatera 

Indonesia Tbk, PT. 

Sinar Mas 

Resources and 

Technology Tbk 

dan PT. Tunas 

Baru Lampung, 

Tbk. PT. Gozco 

Plantation Tbk, 

hanya pada tahun 

2010 dan tahun 

2012 memiliki 

perolehan nilai 

EVA positif, 

sedangkan pada 

tahun 2011 

memiliki kinerja 

keuangan yang 

buruk, karena 

memiliki perolehan 

nilai EVA yang 

negatif. Hanya PT. 

Bakrie Sumatera 

Plantation Tbk, 

selama periode 

tahun 2010-2012, 

yang  memiliki 

Menganalisis 

kinerja 

keuangan 

menggunak

an metode 

EVA 

 

Objek : 

Pada 

Perusahaan 

Perkebunan 

Di Bursa 

Efek 

Indonesia 

dan hanya 

menggunak

an metode 

EVA 
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kinerja keuangan 

yang buruk karena 

menghasilkan nilai 

EVA yang negatif 

selama 3 periode 

penelitian berturut-

turut.  

3. Judul : 

Penilaian Kinerja 

Keuangan Perusahaan 

Dengan Analisis 

Rasio 

Keuangan Dan 

Metode Economic 

Value Added 

(Eva).(Studi Pada,Pt. 

Jasa Marga (Persero) 

Tbk. Dan Anak 

Perusahaan Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2011 -2014) 

Penulis : 

Muhammad Iqbal, 

Raden Rustam 

Hidayat, Sri 

Sulasmiyati (2015) 

Sampel : 

Pt. Jasa Marga 

(Persero) Tbk. Dan 

Anak Perusahaan 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia 

Periode 2011 - 

Metode : 

Menggunakan metode 

EVA sebagai analisis 

Sumber : 

Jurnal Administrasi 

Bisnis (JAB) Vol. 25 

Kinerja keuangan 

bila dilihat dari 

rasio likuiditas 

masih belum 

maksimal karena 

masih ada tingkat 

rasio yang berada 

dibawah standar 

umum dan selalu 

fluktuatif. Begitu 

pula rasio aktivitas 

dan rasio 

profitabilitas, 

sedangkan Rasio 

leverage 

menunjukkan nilai 

yang cukup tinggi. 

Dan  hasil 

perhitungan EVA 

(Economic Value 

Added) 

PT. Jasa Marga 

(Persero), Tbk dan 

Anak Perusahaan 

periode 2011-2014 

menunjukkan 

bahwa kinerja 

keuangan pada 

periode tersebut 

dalam kondisi baik 

karena bernilai 

positif tiap tahun. 

Keadaan tersebut 

Menganalisis 

kinerja 

keuangan 

menggunak

an metode 

EVA 

 

Terdapat 

analisis 

ROA dan 

ROI, 
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No. 1 Agustus 2015 

 

menunjukkan 

perusahaan yang 

mampu memenuhi 

harapan investor. 

4. Judul : 

Penilaian Kinerja 

Keuangan Pt. Bank 

Muamalat Indonesia, 

Tbk Dengan Metode 

Economic Value 

Added 

Penulis : 

Fathia Ahya Nur 

Iman, Arry Widodo 

(2016) 

Sampel : 

Pt. Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk 

Metode : 

Menggunakan metode 

EVA sebagai analisis 

Sumber : 

Ekonomika-

Bisnis,Vol. 7 No. 1 

Bulan Januari Tahun 

2016 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kinerja pada 

Bank Muamalat 

pada tahun periode 

penelitian 

memberikan nilai 

yang negative. Itu 

menunjukkan 

bahwa perusahaan 

tidak dapat 

menambah nilai 

ekonomis serta 

tidak mampu untuk 

mewujudkan 

harapan pada 

pemangku 

kepentingan 

perusahaan. 

 

Menganalisis 

kinerja 

keuangan 

menggunak

an metode 

EVA 

 

Objek:  

Pada Pt. 

Bank 

Muamalat 

Indonesia, 

Tbk dan 

hanya 

menggunak

an metode 

EVA 

 

5. Judul : 

Penilaian Kinerja 

Keuangan Perusahaan 

Dengan Menggunakan 

Metode EVA 

(Economic Value 

Added). (Studi Kasus 

Pada PT. Krakatau 

Steel Tbk Periode 

2012-2016) 

Penulis : 

Meutia Dewi (2017) 

Sampel : 

PT. Krakatau Steel 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

memberikan nilai 

yang negative, 

karena perusahaan 

tidak mampu 

menghasilkan 

tingkat kembalian 

laba operasi setelah 

pajak yang 

melebihi biaya 

modal. Hal ini 

berarti manajemen 

perusahaan belum 

Menganalisis 

kinerja 

keuangan 

menggunak

an metode 

EVA 

 

Objek : 

Pada 

perusahaan  

PT. 

Krakatau 

Steel Tbk 

dan hanya 

menggunak

an metode 

EVA 
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Tbk Periode 2012-

2016) 

Metode : 

Menggunakan metode 

EVA sebagai analisis 

Sumber : 

Jurnal Manajemen 

Keuangan, Vol. 6. No 

1, Mei 2017 

dapat menciptakan 

nilai tambah bagi 

perusahaan serta 

belum mampu 

memenuhi harapan 

para pemegang 

saham dan 

investor. 

 

6. Judul : 

Analisis Kinerja 

Keuangan Dengan 

Metode Economic 

Value Added (Eva) 

Pada Perusahaan 

Telekomunikasi Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2012-2014 

Penulis : 

Veronita 

Sulistyaningsih (2017) 

Sampel : 

Perusahaan 

Telekomunikasi Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2012-2014 

Metode : 

Menggunakan metode 

EVA sebagai analisis 

Sumber : 

Jurnal Pendidikan dan 

Ekonomi, Volume 6, 

Nomor 4, Tahun 2017 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

berdasarkan 

perhitungan EVA, 

kinerja keuangan 

perusahaan 

telekomunikasi yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

adalah kurang 

baik. Terdapat 

beberapa 

perusahaan yang 

memiliki nilai 

EVA negatif dan 

hanya satu 

perusahaan yang 

memiliki nilai 

EVA positif. 

Manajemen harus 

selalu menentukan 

kebijakan yang 

tepat agar nilai 

EVA tidak negatif 

atau tidak 

mengalami 

penurunan, karena 

investor akantertarik 

menanamkan 

modalnya jika 

kinerja keuangan 

Menganalisis 

kinerja 

keuangan 

menggunak

an metode 

EVA 

 

Objek:  

Pada 

perusahaan 

telekomunik

asi yang 

terdaftar di 

BEI dan 

hanya 

menggunak

an metode 

EVA 
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perusahaan tersebut 

adalah baik 

terutama dapat 

diketahui melalui 

laba yang diterima 

perusahaan dan 

penggunaan biaya 

modal. 

7. Judul : 

Pengaruh Cash Value 

Added Dan Earning 

Share Ratio Terhadap 

Return Saham 

Penulis : 

Dwiati Marsiwi 

Sampel : 

18 perusahaan yang 

termasuk dalam 

indeks LQ 45 pada 

Bursa Efek Indonesia 

tahun 2007-2009 

Metode : 

Menggunakan metode 

CVA sebagai analisis 

Sumber : 

Jurnal Ekuilibrium, 

Volume 11, Nomor 2, 

Maret 2013 

Hasil uji 

menunjukkan 

bahwa ternyata 

variabel cash value 

added memiliki 

pengaruh terhadap 

return saham. 

Namun cash value 

added tidak secara 

signifikan 

mempengaruhi 

return saham, hal 

ini tampak bahwa 

nlai signifikasi di 

atas 0,05. Variabel 

Earning per share 

rasio ternyata juga 

tidak berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap return 

saham. Pengaruh 

variabel cash value 

added dan earning 

per share rasio 

terhadap return 

cenderung negatif. 

Dengan demikian 

dapat dikatakan kedua 

variabel tersebut 

kecil pengaruhnya 

terhadap return 

saham. 

meneliti 

mengenai 

pemanfaatan 

informasi 

kas 

perusahaan 

yang 

memiliki 

nilai 

tambah. 

 

Variabel 

dependennya 

adalah CVA 

Sumber : data diolah 2018 
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2.9 Kerangka Konseptual 

Linda (2017) menjelaskan Metode economic value added atau nilai tambah 

ekonomis merupakan salah satu alat kinerja keuangan yang digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja keuangan sebuah perusahaan, apakah perusahaan tersebut 

mampu mengelolah sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan nilai tambah 

ekonomis atau tidak.  

Dalam (Bayu 2016)  Cash Value Added (CVA) adalah ukuran kinerja 

perusahaan yang terlihat pada berapa banyak uang perusahaan yang dihasilkan 

melalui operasi. Umumnya, nilai tunai tambah angka yang tinggi yang bermanfaat 

bagi kedua perusahaan dan investor, karena menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan kas dari satu periode keuangan yang lain. Berdasarkan 

penjelasan dan teori yang telah dibahas, maka dapat disusun rangka pemikiran 

yang menggambarkan tentang analisis penilaian kinerja keuangan perusahaan 

dengan menggunakan metode EVA (economic value added) dan CVA ( Cash 

Value Added ). 

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah (2018) 

Laporan Keuangan 

20 Perusahaan Sektor Pertambangan 

Batubara yang terdaftar di BEI 

EVA 

  

  

 

 

CVA 

 

Kinerja Keuangan  
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2.10 Hipotesis 

Hipotesis Menurut Sugiyono (2009) adalah: “Kesimpulan atau jawaban 

sementara tentang hubungan antara variabel atau lebih yang dinyatakan dalam 

bentuk pernyataan”.  

Menurut Rudianto (2010) EVA merupakan pengukuran kinerja keuangan 

berdasarkan nilai yang merefleksikan jumlah absolute dari kekayaan pemegang 

saham yang dihasilkan, baik bertambah maupun berkurang setiap tahunnya. EVA 

merupakan alat yang berguna untuk memilih investasi keuangan yang paling 

menjanjikan dan sekaligus sebagai alat yang cocok untuk mengendalikan operasi 

perusahaan. 

Begitu juga menurut Tunggal, bahwa dalam perhitungannya EVA meliputi 

semua elemen atau unsur-unsur yang terdapat dalam neraca dan laporan laba rugi 

perusahaan sehingga menjadi komprehensif dan EVA memberikan penilaian yang 

wajar atas kondisi perusahaan. Karena itu EVA lebih banyak digunakan sebagai 

penilaian kinerja meskipun perhitungannya lebih kompleks dan rumit. 

Metode CVA memilki konsep yang mirip dengan EVA. Perbedaan dari 

keduanya adalah CVA menggunakan aliran kas dari operasi sebagai dasar 

perhitungan laba perusahaan. CVA memiliki semua manfaat dari EVA dan 

mencoba memperbaikinya dengan memilih menggunakan cash flow daripada net 

income atau profit, karena net income mengandung distorsi akibat penggunaan 

prinsip akuntansi (Wiguna 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Arindia (2012), memperlihatkan bahwa 

kinerja keuangan PT. Semen Gresik (Persero) dan PT. Indocement Tunggal 
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Prakarsa Tbk periode 2009-2011 diukur dari perhitungan metode analisis 

Economic Value Added (EVA) ini mengalami kenaikan pada setiap tahunnya 

dalam tiga periode. Nilai EVA yang tinggi akan menarik investor, karena semakin 

besar EVA semakin tinggi nilai perusahaan tersebut yang berarti semakin besar 

keuntungan yang dinikmati oleh pemegang saham. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwiati Marsiwi (2013 ) Hasil 

uji menunjukkan bahwa ternyata variabel Cash Value Added  (CVA) memiliki 

pengaruh terhadap return saham. Namun cash value added tidak secara signifikan 

mempengaruhi return saham, hal ini tampak bahwa nlai signifikasi di atas 0,05. 

Variabel Earning per share rasio ternyata juga tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham. Pengaruh variabel cash value added dan earning per share 

rasio terhadap return cenderung negatif. Dengan demikian dapat dikatakan kedua 

variabel tersebut kecil pengaruhnya terhadap return saham. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H1 : Diduga terdapat kinerja keuangan yang baik pada perusahaan sektor 

Batubara apabila diukur dengan menggunakan metode Economic Value 

Added (EVA) periode 2015 – 2018. 

H2 : Diduga terdapat kinerja keuangan yang baik pada perusahaan sektor 

Batubara apabila diukur dengan menggunakan Cash Value Added (CVA) 

periode 2015 – 2018. 

H3 : Diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan Batubara 

apabila diukur dengan pendektan EVA dan CVA. 


