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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Laporan Keuangan  

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan  

Menurut Fahmi (2014:l22) Laporan keuangan merupakan suatu 

infomasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan 

lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja 

keuangan perusahaan. Menurut Kasmir (2008:7) menyatakan bahwa laporan 

keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan 

pada saat ini atau dalam satu periode tertentu. Menurut Raharjo (2007:53) 

laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau 

pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan 

kepadanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap 

perusahaan yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah 

(instansi pajak), kreditor (bank atau lembaga keuangan) maupun pihak yang 

berkepentingan lainnya.  

Menurut Jumingan (2006:4) laporan keuangan pada dasarnya 

merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam 

suatu perusahaan. Transaksi dan peristiwa yang bersifat financial dicatat, 

digolongkan, dan diringkaskan dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan 

uang, dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. Laporan 

keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan 

perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk 
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kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau 

mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan. 

Bagi investor dan kreditor laporan keuangan memberikan informasi 

yang relevan mengenai posisi keuangan dan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Laporan keuangan merupakan media yang paling 

penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan 

karena dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha 

perusahaan dalam suatu periode, dan arus dana (kas) perusahaan dalam 

periode terentu (Harahap, 2008:105) 

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan  

Menurut Surya (2012:3) laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga 

menunjukkan pertanggung jawaban manajemen dalam mengurus 

(stewardship) sumber daya yang dipercayakan.  

Menurut Harahap (2008:132) prinsisp Akuntansi Indonesia (1984) 

menyatakan Tujuan Laporan keuangan adalah:  

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 
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2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban suatu perusahaan yang 

timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba) 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu pemakai laporan 

keuangan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan 

laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai 

aktivitas pembiayaan dan investasi. 

5. Untuk mengungkapkan sejauh mana informasi lain yang berhubung 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai 

laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut 

perusahaan.   

 Menurut Harahap (2008:133) APB statement No 4 (AICPA) 

menggambarkan tujuan laporan keuangan dengan membagi menjadi:  

1. Tujuan Umum  

Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi 

keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima. 

2. Tujuan Khusus 

Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, 

proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi 

lainnya yang relevan. 
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3. Tujuan Kualitatif  

Memberikan informasi yang relevan, dapat dimengerti, dapat diperiksa, 

netral, tepat waktu, dapat dibandingkan dan lengkap.  

2.1.3 Komponen  Laporan keuangan.  

Menurut Kartikahadi (2012:118) untuk mencapai tujuan laporan 

keuangan, laporan Keuangan yang lengkap terdiri atas komponen sebagai 

berikut : 

1. Laporan Posisi Keuangan/Neraca (statement of Finanancial Position) 

Laporan Posisi Keuangan/Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan 

posisi keuangan, yaitu komposisi dan jumlah aset, dan ekuitas dari suatu 

entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu. 

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif (Statement of Comprehensive Income) 

yaitu laporan yang memberikan informasi mengenai kriteria entitas yang 

menimbulkan perubahan pada jumlah ekuitas yang bukan berasal dari 

transaksi dengan pemilik dalam kepastiannya sebagai pemilik.  

Laporan laba rugi komprehensif terdiri dari: 

a. Laba rugi, memberikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan 

laba rugi suatu entitas selama satu periode tertentu. 

b. Pendapatan komprehensif lain berisi pos- pos pendapatan dan beban 

yang tidak diakui dalam laba-rugi  
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3. Laporan perubahan Ekuitas (Statement Of Change In Equity) yaitu 

laporan yang menyajikan perubahan yang terjadi atas setiap komponen 

ekuitas dari masa ke masa secara transparan. 

4. Laporan Arus Kas (Statement Of Cash Flow) berisi informasi tentang kas 

dan setara kas serta arus penerimaan dan penggunaan dana kas dan setara 

kas. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan dan penurunan 

bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas 

yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode. 

5. Catatatan atas laporan keuangan (Notes to the Financial Statement), 

berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelas 

lainnya. 

6. Laporan posisis keuangan pada awal periode komperatif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif 

atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 

entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. 

2.1.4 Keterbatasan Laporan Keuangan  

Menurut Harahap (2008:16) sifat-sifat akuntansi mengandung unsur 

keterbatasan. Menurut SAK (Stadar Akuntansi Keuangan) sifat dan 

keterbatasan laporan keuangan adalah: 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas 

kejadian yang telah lewat bukan masa kini.  
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2. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak tertentu atau pihak khusus saja seperti untuk 

pihak yang akan membeli perusahaan.  

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari pengguna taksiran 

dan berbagai pertimbangan.  

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam mengahadapi 

ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak 

menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai contoh harta dan 

pedapatanya, misalnya dihitung dari yang paling rendah  

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 

peristiwa atau transaksi dari pada bentuk hukumnya (formalitas). 

7. Laporan keuangan disusun dengan mengggunakan istilah-istilah teknis, 

dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi 

dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan 

tingkat kesuksesan antar perusahaan. Metode penilaian persediaan  

menggunakan metode LIFO (Last In First Out), FIFO (First In First 

Out), Average  yang hasilnya pasti berbeda. 

9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat 

dikuantifiksikan umumnya diabaikan.   
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2.1.5 Pemakai laporan Keuangan  

Menurut Harahap (2008:120) laporan keuangan merupakan komoditi 

yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, karena dapat memberian 

informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam dunia bisnis yang dapat 

menghasilkan keuntungan. Adapun para pemakai laporan keuangan sebagai 

berikut: 

1. Pemegang Saham  

Pemegang saham ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan, aset, 

utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Pemegang saham juga ingin melihat 

prestasi perusahaan dalam pengelolaan manajemen yang diberikan 

amanah. 

2. Investor 

Bagi investor potensial ia akan melihat kemungkinan potensi keuntungan 

yang akan diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan. 

3. Analisis pasar modal  

Analisis pasar modal selalu melakukan baik analisis tajam dan lengkap 

terhadap laporan keuangan perusahaan yang go public maupun yang 

berpotensi masuk pasar modal. Ia ingin mengetahui nilai perusahaan, 

kekuatan dan posisi keuangan perusahaan. 

4. Manajer  

Manajer ingin mengetahui situasi ekonomis perusahaan yang 

dipimpinnya. 
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5. Karyawan dan serikat kerja  

Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk 

menetapkan apakah ia masih harus bekerja di situ atau pindah.  

2.2 Kinerja Keuangan  

 Menurut Skousen (2001:65) Analisis laporan keuangan 

menyangkut pemeriksaan keterkaitan angka-angka dalam laporan keuangan 

dan trend angka-angka dalam beberapa periode. Salah satu tujuan dari 

analisis laporan keuangan menggunakan kinerja perusahaan yang lalu untuk 

memperkirakan bagaimana akan  terjadi dimasa datang. Tujuan lain dari 

analisis laporan keuangan adalah evaluasi kinerja dari suatu perusahaan 

dengan memandang ke tempat yang diidentifikasi bermasalah. Analisis 

laporan keuangan adalah diagnosis, identifikasi dimana satu perusahaan 

mempunyai masalah, dan meramal, memperkirakan bagaimana suatu 

perusahaan akan terlaksana dimasa datang.  

Menurut (Jumingan, 2006:239) menyatakan bahwa kinerja keuangan 

merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode 

tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran 

dana, yang biasanya diukur dengan indikator  kecukupan modal, likuiditas 

dan profitabilitas. 

Menurut Fahmi (2014: 2) Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan 
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dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar.Dari definisi diatas disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan 

suatu bentuk prestasi pencapaian keberhasilan perusahaan pada suatu 

periode yang menggambarkan kondisi kesehatan perusahaan dari berbagai 

aktivitas yang telah dilakukan. 

2.3 Rasio Keuangan 

2.3.1 Pengertian Rasio Keuangan  

Menurut Fahmi (2014:44) secara sederhana rasio (ratio) disebut sebagai 

perbandingan jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah lainnya dilihat dari 

perbandingannya dengan harapan akan ditemukan jawaban selanjutnya di 

kajian untuk dianalisis dan diputuskan.  

Menurut Harahap (2004:297) Rasio keuangan adalah angka yang 

diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan 

pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. 

Rasio keuangan atau  financial ratio sangat penting untuk melakukan 

analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan 

dimulai dengan laporan keuangan dasar yaitu neraca, perhitungan laba rugi, 

dan laporan arus kas (Fahmi, 2014: 45) 

2.3.2 Manfaat Analisis Rasio Keuangan 
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Menurut Fahmi (2014: 47) adapun manfaat yang bisa diambil dengan 

menggunakan rasio keuangan adalah : 

1. Analisis rasio keuangan sangat bermafaat untuk dijadikan sebagai alat 

menilai kinerja dan prestasi perusahaan. 

2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen 

sebagai rujukan untuk membut perencanaan . 

3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan  sebagai alat untuk mengevaluasi 

kondisi suatu perusahaan dari perspektif Keuangan. 

4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat 

digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi 

dikaitan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan 

pengembalian pinjaman. 

5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak 

stakeholder organisasi.   

2.3.3 Keunggulan Analisis Rasio Keuangan  

Menurut Harahap (2004:299) Analisis Rasio keuangan mempunyai 

keunggulan sebagai berikut : 

1. Rasio merupakan angka-angka yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain.  
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4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi. 

5. Menstandardisasi size perusahaan 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain 

atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time serie  

7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa 

yang akan datang 

Analisis rasio keuangan dalam melihat suatu perusahaan akan 

memberikan gambaran tetang keadaaan perusahaan dan dapat dijadikan 

sebagai alat prediksi bagi perusahaan dimasa yang akan datang.  

2.3.4 Kelemahan Analisis Rasio Keuangan   

Ada beberapa kelemahan dengan menggunakan analisis rasio keuangan 

1. Penggunaaan rasio keuangan akan memberikan pengukuran yang relatif 

terhadap kondisi suatu perusahaan. 

2. Analisis rasio hanya dapat dijadikan sebagai peringatan awal bukan 

kesimpulan akhir. 

3. Setiap data yang dipergunakan dalam menganalisis bersumber dari 

laporan keuangan perusahaan. 

4. Pengukuran rasio keuangan banyak yang bersifat artifical. Artinya 

perhitungan rasio keuangan tersebut dilakukan oleh manusia. 
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2.3.5 Analisis Rasio Keuangan Penilai kinerja Keuangan  

Pengukuran kinerja keuangan mempunyai arti yang penting bagi 

pengambilan keputusan baik bagi pihak intern maupun ekstern perusahaan. 

Laporan keungan merupakan alat yang dijadikan acuan penilaian untuk 

meramalkan kondisi keuangan, operasi dan hasil usaha perusahaan. 

Menurut Kasmir ( 2010: 110) jenis-jenis rasio keuangan yang dapat 

digunakan untuk menilai kierja keuangan beragam. Penggunaan rasio 

tergantung kebutuhan perusahaan. Berikut jenis-jenis rasio keuangan yang 

digunakan dalam penelitian ini:  

a. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. rasio yang 

digunakan adalah current ration, quick ration dan cash ratio. 

b. Rasio  Leverage  

Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan 

bahwa rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek 

maupun jangka panjang.  Rasio Leverage yang bisaanya digunakan 

seperti debt to  asset ratio, total debt to equity ratio, long term debt to 

equity ratio, dan lain-lain. 
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c. Rasio Profitabilitas  

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemapuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan. Beberapa rasio yang sering 

digunakan adalah gross profit margin, net profit margin, return on 

investmen, return on equity dan sebagainya 

d. Rasio Aktivitas  

Rasio Aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. 

Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan 

mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada 

aktiva-aktiva tersebut. Beberapa rasio yang digunakan misalnya: total 

asset turn over ratio, receivable turn over ratio, inventory turn over 

ratio, dan sebagainya 

2.4  Economic Value Added (EVA) 

2.4.1 Pengertian Economic Value Added (EVA) 

Menurut Brigham (2006:69) Economic Value Added (EVA) adalah 

suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun 

yang bersangkutan dan sangat jauh berbeda dengan laba akuntansi. 

Economic Value Added (EVA)  mencermikan laba residu yang tersisa 

setelah biaya dari seluruh modal, termasuk modal ekuitas, telah 
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dikurangkan, sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa mengenakan beban 

untuk modal ekuitas.  

 Economic Value Added (EVA) merupakan ukuran kinerja yang 

menggabungkan perolehan nilai dengan biaya untuk memperoleh nilai 

tambah (Hanafi, 2014:52). Menurut (Teuku Mirza,1997) dalam Agustina 

(2013:84) Economic Value Added (EVA) didefinisikan sebagai keuntungan 

operasional setelah pajak dikurangi dengan biaya modal atau dengan kata 

lain Economic Value Added (EVA) merupakan pengukuran pendapatan sisa 

(residual income) yang mengurangkan biaya modal terhadap laba operasi. 

Economic Value Added  (EVA) ditentukan oleh dua hal, keuntungan 

bersih operasional setelah pajak dan tingkat biaya modal. Laba operasi 

setelah pajak menggambarkan hasil penciptaan nilai di dalam perusahaan, 

sedangkan biaya modal dapat diartikan sebagai pengorbanan yang 

dikeluarkan dalam penciptaan nilai tersebut. Besarnya kompensasi 

tergantung pada resiko perusahaan yang bersangkutan, dengan asumsi 

bahwa investor tidak menyukai resiko (risk averse), semakin tinggi resiko, 

semakin tinggi tingkat pengembangan yang dituntut investor (Siddharta 

Utama, 1997) dalam Agustina (2013:84) .   

Menurut Brigham (2006:69) Economic Value Added  (EVA) 

menyajikan suatu ukuran yang baik mengenai sampai sejauh mana 

Perusahaan telah memberikan tambahan pada pemegang saham. Jika 
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menejer berfokus  pada Economic Value Added  (EVA), akan dapat 

membantu mamastikan bahwa telah menjalankan operasi dengan cara yang 

konsisten dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. 

Menurut Agustina (2013:85) tujuan memperoleh nilai Economic Value 

Added  (EVA) yang lebih akurat, lebih mencerminkan nilai buku ekonomis 

(economic profit) yang diciptakan perusahaan, dan memperbaiki 

bias/distorsi yang mungkin ditimbulkan oleh kecenderungan manager 

merekayasa laporan keuangan atau masih banyaknya kekurangan di PSAK. 

Menurut Gulo (2011:124) Konsep Economic Value Added (EVA) dapat 

melengkapi analisis rasio keuangan karena dapat mengukur kinerja secara 

tepat dengan memperhatikan sepenuhnya kepentingan dan harapan penyedia 

dana (kreditur dan pemegang saham). Dengan konsep ini dapat diketahui 

berapa sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan 

penggunaan modal usaha perusahaan. 

2.4.2 Manfaat Economic Value Added (EVA) 

 Menurut Agustina (2013:85)  manfaat-manfaat dari   penggunaan 

Economic Value Added (EVA) sebagai alat pengukur kinerja adalah sebagai 

berikut:  
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1. Economic Value Added (EVA) terutama sangat bermanfaat untuk 

digunakan sebagai penilai kinerja perusahaan dimana fokus penilaian 

kinerja adalah pada penciptaan nilai (value creation).  

2. Economic Value Added (EVA) akan menyebabkan perusahaan untuk 

lebih memperhatikan kebijaksanaan struktur modalnya. 

3. Economic Value Added ( EVA) dapat digunakan untuk mengindentifikasi 

kegiatan atau proyek yang memberikan pengembalian lebih tinggi dari 

pada biaya modalnya.  

4.  Dengan Economic Value Added (EVA), para manajer berfikir dan 

bertindak seperti halnya pemegang saham yaitu memilih investasi yang 

memaksimumkan tingkat pengembalian dan meminimumkan tingkat 

biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimumkan. 

2.4.3  Keunggulan dan Kelemahan Economic Value Added (EVA)  

Economic Value Added (EVA) menghasilkan angka (dalam unit 

moneter). Economic Value Added (EVA) bisa diinterprestasikan sebagai 

nilai tambah bersih, yaitu nilai tambah kotor dikurangi biaya modal yang 

digunakan untuk menghasilkan investasi tersebut. Kelebihan konsep 

Economic Value Added (EVA) adalah bermanfaat sebagai penilai kinerja 

yang berfokus pada penciptaan nilai (value creation), membuat perusahaan 

lebih memperhatikan struktur modal dan dapat digunakan untuk 

mengindentifikasikan kegiatan atau proyek yang memberikan pengembalian 

lebih tinggi dari pada biaya modal (Hanafi. 2004: 54). 
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Menurut Hanafi (2004: 54) dengan berbagai keunggulan, Economic 

Value Added (EVA) juga mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, 

Economic Value Added (EVA) hanya menggambarkan penciptaan nilai pada 

suatu tahun tertentu. Dengan demikian bisa saja suatu perusahaan 

mempunyai Economic Value Added (EVA) pada tahun yang berlaku positif 

tetapi nilai perusahaan tersebut rendah karena Economic Value Added 

(EVA) di masa datangnya negatif. Secara konseptual Economic Value 

Added (EVA) mungkin lebih unggul daripada pengukur tradisional 

akuntansi, namun secara praktis belum tentu Economic Value Added (EVA) 

dapat diterapkan dengan mudah. Proses perhitungan Economic Value Added 

(EVA) memerlukan estimasi atas biaya modal dan estimasi ini terutama 

untuk perusahaan yang belum go public sulit untuk dilakukan. 

Economic Value Added (EVA) memberikan tolak ukur yang baik 

tentang apakah perusahaan telah memberikan nilai tambah kepada 

pemegang saham. Oleh karena itu, jika manajer memfokuskan pada 

Economic Value Added (EVA), maka hal ini akan membantu memastikan 

bahwa mereka beroperasi dengan cara yang konsisten untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan 

2.4.4 Langkah-Langkah Menentukan Economic Value Added (EVA) 

Menurut Hariadi (2013) Langkah-langkah yang dilakukan untuk 

menentukan Economic Value Added (EVA) adalah : 
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1. Menghitung Biaya Modal hutang (cost of debt) 

Biaya utang (cost of debt) merupakan rate yang harus dibayar oleh 

perusahaan di dalam pasar untuk mendapatkan jangka panjang yang baru. 

Perhitungannya dapat dilakukan dengan tingkat coupon-nya, yaitu 

tingkat bunga yang dibayarkan untuk tiap lembar obligasi. Perhitungan 

yang lain adalah dengan cara menghitung biaya utang setelah pajak 

dengan mengalikan suku bunga utang, dimana t adalah tarif pajak 

perusahaan yang bersangkutan. 

2. Menghitung biaya modal saham (Cost of Equity) 

Perhitungan biaya modal (Cost of Equity) dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa pendekatan antara lain dengan melihat cost of 

equity sebagai penjumlahan dari tingkat bunga tanpa risiko dan selisih 

tingkat pengembalian yang diharapkan dari portofolio pasar dengan 

tingkat bunga tanpa risiko dikalikan dengan risiko yang sistematis (nilai 

beta perusahaan). Pendekatan dividen yang melihat cost of equity sebagai 

nilai dividen per harga saham ditambah dengan persentase pertumbuhan 

dari dividen tersebut atau dengan pendekatan price earning yang melihat 

cost of equity sebagai nilai laba per saham dibagi dengan harga saham 

sekarang. 

3.  Menghitung struktur permodalan dari neraca. 
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Modal atau capital merupakan jumlah dana yang tersedia bagi 

perusahaan untuk membiayai perusahaannya yang merupakan 

penjumlahan dari total utang dan modal saham. 

4. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost of 

Capital) 

WACC merupakan rata-rata tertimbang biaya utang dan modal sendiri 

menggambarkan tingkat pengembalian investasi minimum untuk 

mendapatkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. 

Dengan demikian perhitungannya akan mencakup masing-masing 

komponennya, yaitu biaya utang, biaya modal saham, serta proporsi 

masing-masing di dalam struktur modal perusahaan. 

5.  Menghitung Economic Value Added (EVA)  

Dilakukan dengan mengurangi laba operasional setelah pajak dengan 

biaya modal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan.  

2.4.5 Perhitungan Economic Value Added (EVA)  

 Dilakukan dengan mengurangi laba operasional setelah pajak 

dengan biaya modal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk melihat 

apakah dalam perusahaan telah terjadi Economic Value Added (EVA) atau 

tidak, dapat ditentukan dengan kriteria yang dikemukakan oleh Widayanto 

(1994) dalam Agustina (2013:85)yaitu:  

1. EVA > 0, maka telah tejadi nilai tambah ekonomis dalam perusahaan, 

sehingga semakin besar EVA yang dihasilkan maka harapan para 
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penyandang dana dapat terpenuhi dengan baik, yaitu mendapatkan 

pengembalian investasi yang sama atau lebih dari yang diinvestasikan dan 

kreditur mendapatkan bunga. Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan 

berhasil menciptakan nilai (create value) bagi pemilik modal sehingga 

menandakan bahwa bahwa kinerja keuangannya telah baik.  

2.  EVA < 0, maka menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah ekonomis 

bagi perusahaan, karena laba yang tersedia tidak bisa memenuhi harapan 

para penyandang dana terutama pemegang saham yaitu tidak mendapatkan 

pengembalian yang setimpal dengan investasi yang ditanamkan dan 

kreditur tetap mendapatkan bunga. Sehingga dengan tidak ada nilai 

tambahnya mengindikasikan kinerja keuangan perusahaan kurang baik.  

3. EVA = 0, maka menunjukkan posisi impas karena semua laba yang telah 

digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana baik 

kreditur dan pemegang saham. 

2.5 Market Value Added (MVA) 

2.5.1 Pengertian Market Value Added (MVA) 

Menurut Brigham (2010:111) Market Value Added (MVA) adalah 

perbedaan antara nilai pasar ekuitas suatu perusahaan dengan nilai buku 

seperti yang disajikan dalam neraca, nilai pasar dihitung dengan mengalikan 

harga saham dengan jumlah saham yang beredar. 

Nilai tambah Pasar Market Value Added (MVA)  didefinisikan sebagai 

jumlah dimana nilai total perusahaan telah terapresiasi di atas jumlah nilai 
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uang yang senyatanya diinvestasikan ke dalam perusahaan oleh pemegang 

saham. Nilai tambah pasar sama dengan harga saham perusahaan saat ini 

dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dikeluarkan dikurangi 

investasi pemilik saham (modal disetor) ini mewakili nilai yang telah 

ditingkatkan atau ditambahkan pada kekayaan pemegang saham oleh 

manajemen dalam mengelola bisnis (Raharjo, 2007:133). 

 Menurut Jacinta (2010) Market value added (MVA) adalah perbedaan 

antara modal yang ditanamkan di perusahaan sepanjang waktu (untuk 

keseluruhan investasi baik berupa modal, pinjaman, laba ditahan dan 

sebagainya) terhadap keuntungan yang dapat diambil sekarang, yang 

merupakan selisih antara nilai buku dan nilai pasar dari keseluruhan tuntutan 

modal. 

2.5.2 Keunggulan dan Kelemahan Market Value Added (EVA)  

Kelebihan Market Value Added  (MVA) menurut Zaky dan Ary dalam 

Ardyan (2014) merupakan ukuran tunggal dan dapat berdiri sendiri dan 

tidak membutuhkan analisis trend sehingga bagi pihak manajemen dan 

penyedia dana akan lebih mudah dalam menilai kinerja perusahaan. 

Sedangkan kelemahan Market Value Added  (MVA) adalah, Market Value 

Added (MVA) hanya dapat di aplikasikan pada perusahaan yang sudah go 

public saja. 

 



33 

 

 

 

 

2.5.3 Langkah-Langkah Menentukan Market Value Added (MVA) 

Menurut Winarto dalam Ardyan (2014) langkah yang  harus ditempuh 

untuk menghitung nilai Market Value Added (MVA) adalah:  

a. Menghitung jumlah saham dan nilai pasar dari keseluruhan beredar  (the 

number of share ) 

b. Menghitung harga pasar (share  price)  

 

c. Menghitung Ekuitas Saham Biasa (invested capital) 

d. Menghitung Maket Value Added (MVA) 

2.5.4 Perhitungan Market Value Added (MVA)  

Menurut Gatot dalam Lutfiana (2013) adapun perhitungan Maket Value 

Added (MVA) 

1. Maket Value Added (MVA) yang positif ( MVA > 0 ) berarti 

menunjukkan pihak manajemen  telah mampu meningkatkan kekayaan 

pemegang saham. 

2. Maket Value Added  (MVA) yang negatif ( MVA < 0 ) mengakibatkan 

berkurangnya nilai modal pemegang saham sehingga memaksimumkan 

nilai Maket Value Added (MVA) seharusnya menjadi tujuan utama 

perusahaan dalam meningkatkan kekayaan pemagang saham . 

Semakin besar  Maket Value Added  (MVA) semakin baik, Maket Value 

Added (MVA) yang negatif berarti nilai dari investasi yang dijalankan 
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manajemen kurang dari modal yang diserahkan kepada perusahaan oleh 

pasar modal, yang berarti bahwa kekayaan telah dimusnahkan (Young 

dalam Lutfiana, 2013) 

2.6 Hubungan Antara Economic Value Added (EVA) dan Market Value 

Added (MVA) Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan  

 Menurut Simon (2014) Pada dasarnya Economic Value Added (EVA) 

dengan Market Value Added (MVA) memiliki suatu hubungan akan tetapi 

hubungan tersebut bukanlah merupakan hubungan secara langsung. Jika 

sebuah perusahaan memiliki sejarah nilai-nilai Economic Value Added 

(EVA) yang negatif maka kemungkinan nilai Market Value Added  (MVA) 

perusahaan tersebut juga akan negatif begitu pula sebaliknya. Namun harga 

saham yang merupakan unsur utama dari perhitungan Market Value Added  

(MVA) lebih bergantung pada ekspektasi kinerja dimasa mendatang dari 

pada suatu kinerja perusahaan. Oleh sebab itu sebuah perusahaan dengan 

sejarah Economic Value Added (EVA) negatif dapat saja memiliki nilai 

Market Value Added (MVA) yang positif asalkan para investornya 

mengharapkan terjadinya suatu perubahan di masa mendatang. 

Menurut Brigham & Houston (2006: 70) ketika Economic Value Added 

(EVA) atau Market Value Added (MVA) digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja manajerial sebagai bagian dari program kompensasi insentif, 

Economic Value Added (EVA) adalah ukuran yang umum digunakan. 

Alasannya adalah : 
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1. Economic Value Added ( EVA) menunjukkan adanya nilai tambah yang 

terjadi selama suatu tahun tertentu sedangkan Market Value Added 

(MVA) mencerminkan kinerja perusahaan sepanjang hidupnya, bahkan 

mungkin termasuk masa-masa sebelum manajer yang ada sekarang 

dilahirkan.  

2. Economic Value Added (EVA) dapat diterapkan pada masing masing 

divisi atau unit-unit yang lain dari sebuah perusahaan besar, sedangkan 

Market Value Added (MVA) harus diterapkan untuk perusahaan secara 

keseluruhan. Karena alasan-alasan tersebut, Market Value Added 

(MVA) terutama hanya digunakan untuk mengevaluasi pejabat-pejabat 

tinggi perusahaan selama jangka waktu 5 hingga 10 tahun, atau bahkan 

lebih lama). 

2.7 Pandangan Islam  

Suatu badan usaha atau perusahaan akan diputuskan memiliki kualitas 

yang baik apabila terdapat penilaian pada perusahaan tersebut. Penilaian 

pada perusahaan dapat dilihat dari kinerja yang dilaksanakan baik itu kinerja 

dari sumber daya manusia ataupun secara fisiknya dapat dilihat dari kinerja 

laporan keuangan perusahaan. Laporan kinerja Keuangan akan 

menunjukkan maju atau tidaknya perusahaan tersebut.  Laporan keuangan 

ini merupakan salah satu  sumber informasi yang sangat penting disamping 

informasi lainnya seperti informasi indutri, kondisi perekonomian dan 

pangsa pasar perusahaan. Laporan keuangan perusahaan di susun oleh 
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manajemen keuangan perusahaan. Sebagai seorang manajemn keuangan 

wajib membuat lapoaran keuangan. Disini dituntun manajemen keuangan 

dapat melaporkan hasil kinerjanya secara jujur dan terbuka. Seperti hal nya 

yang telah di jelaskan dalam Al Quran bahwa dalam melakukan pencatata 

harus dengan jujur dan berimbang dalam bentuk laporan keuangan. Allah 

SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282  
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan 

dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang 

lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 

baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 

saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah 

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu. 

2.8 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu  

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Risky (2011) Analisis Kinerja 

Keuangan Dengan 

Pendekatan EVA Pada 

PT. Sumber Batu Gowa 

Makassar 

Dari Analisis pendekatan 

EVA terjadi hasil yang 

positif berarti perusahaan 

dapat meningkatkan nilai 

tambah ekonomi dari 

setiap jasa kontraktor. 

Namun dalam tahun 2010 

nampak bahwa EVA yang 

dicapai oleh perusahaan 

belum dapat memberi nilai 
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tambah ekonomi sebesar 

EVA < 0. Dikatakan EVA 

< 0 sebab bila ROIC yang 

dicapai lebih besar dari 

beban bunga yang dicapai 

oleh perusahaan dalam 

penyelesaian usaha yang 

dijalankan  

Mamik Mardiani 

(2013) 

 Penilaian Kinerja 

Keuangan Perusahaan 

Menggunakan Analisis 

Rasio Keuangan Dan 

Konsep EVA (Economic 

Value Added)  (Studi 

Pada Pt Hm Sampoerna, 

Tbk. Yang Terdaftar Di 

BEI Periode Tahun 2009-

2011 

 Hasil ROI dan ROE 

perusahaan selama tahun 

penelitian mengalami 

kenaikan. Hasil dapat 

dilihat pada tahun 2009 

sebesar 28,73% kemudian 

tahun 2010 menjadi 

31,29% dan pada tahun 

2012 kembali naik menjadi 

41,62%. ROE pada tahun 

2009 sebesar 48,65%, 

tahun 2010 sebesar 62,88% 

dan pada tahun 2011 

kembali mengalami 

kenaikan menjadi 79,05%. 

Kinerja keuangan PT HM. 

Sampoerna, Tbk. 

berdasarkan konsep EVA 

menunjukkan kinerja yang 

baik karena selama 3 tahun 

penelitian EVA perusahaan 

menunjukkan nilai positif. 

Pada tahun 2009 nilai EVA 

sebesar Rp 

2.580.493.000.000,- 

kemudian tahun 2010 nilai 

EVA naik secara 

signifikan sebesar Rp 

6.609.714.000.000,- dan di 

tahun 2011 perusahaan 
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kembali mampu 

meningkatkan nilai EVA 

hingga sebesar Rp 

7.201.131.000.000,- hal ini 

mengindikasikan bahwa 

perusahaan mampu 

menciptakan nilai tambah 

bagi investor. 

Muthia Sari 

(2015)  

Analisis Penilaian 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan Dengan 

Menggunakan Metode 

Economic Value Added 

(Eva) (Studi Kasus Pt. 

Bukit Asam (Persero), 

Tbk Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia) 

Hasil analisis ROIC dan 

WACC, menunjukkan 

bahwa tingkat return dari 

jumlah modal yang 

diinvestasikan rata-rata 

pertahun sebesar 

38,44%edangkan tingkat 

biaya modal rata-rata 

tertimbang sebesar 36,75% 

pertahun. Dari hasil 

analisis kinerja perusahaan 

dengan metode EVA, 

nampak bahwa kinerja 

perusahaan dengan metode 

EVA terjadi fluktuasi. 

Terjadinya fluktuasi 

kinerja perusahaan, 

disebabkan karena tingkat 

ROIC dan WACC terjadi 

fluktuasi. 

Reza Pahlevi 

(2013) 

Pengukuran Kinerja 

Keuangan Perusahaan 

Menggunakan Analisis 

Rasio Keuangan Dan 

Metode Economic Value 

Added (EVA) (Studi 

Pada Perusahaan Rokok 

Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 

Kinerja keuangan PT. HM 

Sampoerna, Tbk lebih baik 

dibandingkan perusahaan 

lain sejenis. Berdasarkan 

hasil analisis Economic 

Value Added (EVA) pada 

PT. HM Sampoerna, Tbk 

selama periode tahun 2009 

sampai dengan tahun 2011 
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Tahun 2009-2011) menghasilkan nilai EVA 

yang selalu meningkat 

setiap tahunnya dan 

bernilai positif (EVA > 0). 

Nilai EVA yang selalu 

positif berarti manajemen 

perusahaan telah berhasil 

menciptakan nilai tambah 

ekonomis bagi perusahaan 

dan para pemegang saham. 

Kinerja keuangan PT. 

Gudang Garam, Tbk 

sangat memuaskan. Nilai 

EVA yang selalu positif 

berarti manajemen 

perusahaan telah berhasil 

menciptakan nilai tambah 

ekonomis bagi perusahaan 

dan para pemegang saham. 

kinerja keuangan PT. 

Bentoel Internasional 

Investama, Tbk cukup 

baik. Ini berarti 

manajemen perusahaan 

telah berusaha 

meningkatkan kinerjanya 

pada tahun 2010 dan 2011 

sehingga dapat 

menciptakan nilai tambah 

ekonomis bagi perusahaan 

dan para pemegang saham 

Cici Ratnasari 

(2013) 

Pengukuran Kinerja 

Keuangan Berdasarkan 

Analisis Rasio Keuangan 

Dan Economic Value 

Added (EVA) (Studi 

Pada Pt. Indofood Sukses 

Makmur, Tbk Dan Anak 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan pertama, 

bahwa dalam perhitungan 

rasio likuiditas, solvabilitas 

dan aktivitas terjadi 

fluktuatif dimana hal ini 

menunjukkan adanya 
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Perusahaan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-

2011) 

inefisiensi. Kedua, dalam 

perhitungan rasio 

profitabilitas ROI 

mengalami kenaikan setiap 

periode. Hal ini 

menunjukkan bahwa 

perusahaan memperoleh 

laba dan sesuai dengan 

standar umum pedoman. 

Dalam analisis EVA 

selama tiga periode 

yaitu tahun 2009-2011 

diperoleh informasi bahwa 

perusahaan memperoleh 

nilai tambah ekonomis 

setiap periode yang terus 

meningkat. Hal ini 

tentunya akan menarik 

minat 

investordalammenanamkan 

sahamnya pada PT. 

Indofood Sukses Makmur, 

Tbk Anak Perusahaan. 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Keuangan perusahaan  

Rasio Keuangan 

1.Rasio Likuiditas 

2.Rasio Leverage 

3.Rasio Profitabilitas 

4.Rasio Aktivitas 

 

 

 

EVA 

1.Biaya modal hutang 

2.WACC 
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PT. Medco Energi International Tbk  

PT. Energi Mega Persada Tbk  

 

 

Analisis 

Time Series Analysis dan Cross Sectional Approach 

 

MVA 
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2.Nilai IC 
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