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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan 

adalah laporan keuangan. Dimana isi dari laporan keuangan tersebut digunakan 

oleh para pemakai sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan. 

 Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 

2007: 2) adalah : 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Dimana laporan keuangan yang lengkap itu biasanya 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan dan 

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral 

dari laporan keuangan.” 

 

Sedangkan menurut Kieso, et al. (2002: 3) yang diterjemahkan oleh Emil 

Salim, pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

“Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi 

keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan ini 

menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai 

moneter. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah (1) neraca, 

(2) laporan laba rugi, (3) laporan arus kas dan (4) laporan ekuitas 

pemilik atau pemegang saham.” 

 

2.1.2 Komponen-komponen Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen. Menurut Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (IAI, 2007: 2), laporan keuangan 

terdiri dari komponen-komponen berikut : 

1. Neraca 

2. Laporan Laba Rugi 

3. Laporan Arus Kas 

4. Laporan Perubahan Ekuitas dan 
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5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Pengertian dari tiap komponen di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Neraca merupakan suatu laporan yang menunjukkan posisi keuangan 

perusahaan pada suatu waktu tertentu. Neraca melaporkan secara 

sistematis tentang aktiva (assets), hutang (liabilities) dan modal sendiri 

(owner’s equity).  

2. Laporan Laba Rugi merupakan akumulasi aktivitas yang berkaitan dengan 

pendapatan dan biaya selama periode waktu tertentu, misalnya bulanan 

atau tahunan. SAK menyebutkan laporan laba rugi memberikan gambaran 

kinerja operasional perusahaan.  

3. Laporan Arus Kas menggambarkan perputaran uang (kas dan bank) 

selama periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Laporan arus kas 

menunjukkan sumber-sumber kas dan penggunaan kas yang masuk atau 

keluar dalam suatu perusahaan.  

4. Laporan Perubahan Ekuitas menjelaskan perubahan modal, laba ditahan, 

agio/disagio. Laporan ini menggambarkan saldo dan perubahan hak si 

pemilik yang melekat pada perusahaan. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang memberikan catatan 

tambahan mengenai informasi yang diperlukan untuk memahami laporan 

keuangan itu sendiri. Laporan ini berisi penjelasan umum tentang 

perusahaan kebijakan akuntansi yang dianut, dan penjelasan tiap-tiap akun 

neraca dan laba rugi. 

2.1.3  Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut APB Statement No. 4 yang dikutip oleh Harahap (2002: 133), 

tujuan laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Tujuan umum, yaitu menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan 

perubahan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

diterima 

2. Tujuan khusus, yaitu memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, 

kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan serta informasi 

lainnya yang relevan. 
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Sedangkan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan (IAI, 2007: 4) : 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan.“ 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari laporan 

keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk mengambil 

keputusan ekonomi. 

2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

 Agar informasi yang diberikan dalam laporan keuangan dapat bermanfaat 

bagi pemakainya, terdapat beberapa karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi. 

Karakteristik kualitatif berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan (IAI, 2007: 5) diantaranya adalah dapat dipahami, relevan, 

keandalan dan dapat diperbandingkan. 

 Penjelasan dari 4 karakteristik tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting dari informasi yang ditampung oleh laporan keuangan 

adalah kemudahan untuk dapat segera dipahami oleh pemakainya. 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki 

kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai 

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini 

atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di 

masa lalu. 

3. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi harus andal. Suatu informasi dikatakan andal 

jika terbebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan 

dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari 

yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. 
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4. Dapat diperbandingkan 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja 

keuangan. 

2.1.5 Pemakai Laporan Keuangan 

 Pemakai laporan keuangan dan kebutuhan informasi keuangannya 

menurut Darsono dan Ashari (2005: 11) dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Investor atau Pemilik 

Investor menanggung risiko atas harta yang ditempatkan pada perusahaan. 

Pemilik membutuhkan informasi untuk menilai apakah perusahaan 

memiliki kemampuan membayar dividen. Di samping itu untuk menilai 

apakah investasinya akan tetap dipertahankan atau dijual. Bagi calon 

pemilik, laporan keuangan dapat memberikan informasi tentang 

kemungkinan penempatan investasi dalam perusahaan. 

2. Pemberi Pinjaman (kreditor) 

Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan guna memutuskan 

memberi pinjaman dan kemampuan membayar angsuran pokok dan bunga 

pada saat jatuh tempo. Jadi, kepentingan kreditor terhadap perusahaan 

adalah apakah perusahaan mampu membayar hutangnya kembali atau 

tidak. 

3. Pemasok atau Kreditor Usaha Lainnya 

Pemasok memerlukan informasi keuangan untuk menentukan besarnya 

penjualan kredit yang diberikan kepada perusahaan pembeli dan 

kemampuan membayar pada saat jatuh tempo. 

4. Pelanggan 

Dalam beberapa situasi, pelanggan sering membuat kontrak jangka 

panjang dengan perusahaan, sehingga perlu informasi mengenai kesehatan 

keuangan perusahaan yang akan melakukan kerja sama. 

5. Karyawan 

Karyawan dan serikat buruh memerlukan informasi keuangan guna 

menilai kemampuan perusahaan untuk mendatangkan laba dan stabilitas 
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usahanya. Dalam hal ini, karyawan membutuhkan informasi untuk menilai 

kelangsungan hidup perusahaan sebagai tempat menggantungkan 

hidupnya. 

6. Pemerintah 

Informasi keuangan bagi pemerintah digunakan untuk menentukan 

kebijakan dalam bidang ekonomi, misalnya alokasi sumber daya, UMR, 

pajak, pungutan serta bantuan. 

7. Masyarakat 

Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan ajar, analisis, serta 

informasi trend dan kemakmuran. 

 

2.2 Konsep  Modal 

2.2.1 Pengertian Modal 

 Pengertian modal secara umum adalah kekayaan atau semua dana yang 

tersedia dalam suatu entitas perusahaan, yang digunakan dalam kegiatan operasi 

perusahaan untuk mendapatkan kekayaan selanjutnya. Pengertian tersebut 

mencakup pengertian modal secara luas. Menurut Sundjaja dan Barlian (2002: 

240), pengertian modal adalah: 

“Modal menunjukkan dana jangka panjang pada suatu perusahaan 

meliputi semua bagian di sisi kanan neraca perusahaan kecuali 

hutang lancar. Modal terdiri dari modal pinjaman dan modal sendiri 

(ekuitas).” 

 

Dalam akuntansi, pengertian modal lebih sempit dibandingkan dengan 

pengertian modal itu sendiri secara ekonomi. Menurut Munawir (2004: 19), 

pengertian modal adalah: 

“Modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh 

pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal 

saham), surplus dan laba yang ditahan.” 

Dari sudut pandang akuntansi, modal terbatas pada hak pemilik atas 

kekayaan perusahaan atau disebut juga ekuitas. Menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (IAI, 2007: 21), definisi ekuitas adalah sebagai berikut : 
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“Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dari perusahaan yaitu selisih 

antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan cara demikian 

tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut.” 

Definisi tersebut senada dengan definisi ekuitas menurut Kieso, et al. 

(2002: 220) yang diterjemahkan oleh Emil Salim sebagai berikut: 

“Ekuitas adalah kepentingan residu dalam aktiva sebuah entitas 

setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajibannya. Dalam sebuah 

entitas, ekuitas merupakan kepentingan kepemilikan.” 

Maka dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang akuntansi, dana yang 

berasal dari pinjaman tidak dipandang sebagai modal melainkan sebagai 

kewajiban terhadap kreditor. 

2.2.2 Jenis-jenis Modal 

 Jenis-jenis modal dalam perusahaan menurut Riyanto (2001: 227) 

meliputi: 

1. Modal Asing/Hutang 

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya 

sementara bekerja dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang 

bersangkutan modal tersebut merupakan hutang yang pada saatnya harus 

dibayar kembali. Modal asing/hutang terbagi dalam 3 golongan, yaitu 

modal asing/hutang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 

2. Modal Sendiri 

Modal sendiri pada dasarnya adalah modal dari pemilik perusahaan dan 

yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu 

lamanya. Modal sendiri dalam perusahaan yang berbentuk perseroan 

terbatas terdiri dari modal saham, cadangan dan keuntungan. 

 

 Sedangkan menurut Darsono dan Ashari (2005: 19) menjelaskan bahwa : 

“Komponen ekuitas pemilik ini meliputi modal saham baik biasa 

maupun preferen, cadangan, laba ditahan, dan laba tahun berjalan.” 
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 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara garis 

besar jenis-jenis modal dalam perusahaan terdiri dari hutang, saham biasa, saham 

preferen dan laba ditahan. 

 

2.3 Konsep Hutang 

2.3.1 Pengertian Hutang 

 Hutang dalam akuntansi sering kali disebut juga sebagai kewajiban. 

Definisi kewajiban berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan (IAI, 2007: 13) adalah : 

“Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul 

dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan 

arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat 

ekonomi.” 

 

 Sedangkan menurut Kieso, et al. (2002: 219) yang diterjemahkan oleh 

Emil Salim, definisi dari kewajiban adalah : 

“Pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan 

yang berasal dari kewajiban berjalan entitas tertentu untuk 

mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di 

masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.” 

 

 Maka berdasarkan definisi di atas bisa disimpulkan bahwa kewajiban atau 

hutang adalah tuntutan bagi perusahaan untuk menyediakan dan memberikan 

sejumlah uang, barang atau jasa yang diserahkan kepada seseorang, perusahaan, 

atau lembaga atau kreditor dari luar perusahaan yang berhubungan dengan masa 

yang akan datang. 

 Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB), suatu kewajiban 

memiliki tiga karakteristik esensial (Hendriksen & Van Breda, terjemahan 

Herman Wibowo, 2000: 10) sebagai berikut : 

1. Kewajiban mengandung tugas atau tanggung jawab saat ini bagi satu atau 

lebih satuan usaha, yang memerlukan penyelesaian berupa kemungkinan 

penyerahan atau penggunaan aktiva di masa depan pada tanggal tertentu 

atau yang dapat ditentukan, bila terjadi suatu peristiwa tertentu, atau 

berdasarkan permintaan. 
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2. Tugas atau tanggung jawab itu menimbulkan kewajiban bagi satuan usaha 

tertentu, dengan tidak atau sedikit menyisakan kebebasan untuk 

menghindari pengorbanan masa depan itu. 

3. Transaksi atau peristiwa lain yang menimbulkan kewajiban satuan usaha 

itu sudah terjadi. 

2.3.1 Jenis-Jenis Hutang 

 Hutang atau kewajiban perusahaan dapat digolongkan ke dalam dua jenis, 

yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.  

1. Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban kepada pihak kreditor yang 

akan dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Komponen 

kewajiban jangka pendek di antaranya adalah hutang dagang, hutang gaji, 

hutang pajak, hutang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun dan hutang 

lain-lain. 

2. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang akan dibayarkan dalam 

jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun. Komponen 

kewajiban jangka panjang ini meliputi hutang bank, hutang obligasi, 

hutang wesel, hutang surat-surat berharga lain. 

 

2.4  Perbedaan Karakteristik Hutang dan Modal Sendiri (Ekuitas) 

 Walaupun hutang dan modal sendiri (ekuitas) sama-sama merupakan 

sumber pendanaan dalam perusahaan, namun secara umum terdapat perbedaan di 

antara keduanya. Menurut Hendriksen & Van Breda (2000: 343) yang 

diterjemahkan oleh Herman Wibowo, perbedaan antara hutang dan ekuitas 

mencakup : 

1. Luas sampai di mana pemegang ekuitas lain memiliki hak prioritas. 

2. Tingkat kepastian dalam penentuan jumlah-jumlah yang akan diterima 

oleh pemegang ekuitas. 

3. Tanggal jatuh tempo dari pembayaran hak terakhir. 
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Selain ketiga hal diatas perbedaan antara hutang dan ekuitas juga dapat 

dilihat dari segi hak suara dan pajak seperti dirangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1 

Karakteristik Pinjaman dan Ekuitas 

Karakteristik 
Jenis Modal 

Pinjaman Modal Sendiri/Ekuitas 

Hak Suara Tidak ada Ada 

Tuntutan atas Pendapatan 

dan Aktiva 

Lebih didahulukan 

dari ekuitas 

Kurang didahulukan 

dari pinjaman 

Jatuh Tempo Ada Tidak ada 

Pajak 
Bunga mengurangi 

pajak 

Tidak ada 

pengurangan pajak. 

     Sumber : Sundjaja & Barlian. 2002: 298 

 

2.5 Debt to Equity Ratio 

 Debt to equity ratio mencerminkan seberapa banyak perbandingan antara 

hutang dan modal sendiri (ekuitas) dalam perusahaan. Rasio ini merupakan salah 

satu jenis rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan 

menggunakan hutang. Rasio leverage juga sering disebut sebagai rasio 

solvabilitas, yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban keuangannya. 

 

 Definisi debt to equity ratio (DER) menurut Moeljadi (2006:51) adalah: 

“Debt to equity ratio menggambarkan kemampuan modal sendiri 

menjamin hutang.” 

Sedangkan menurut Husnan dan Pudjiastuti (1998:70), menjelaskan 

bahwa: 

“Debt to equity ratio menunjukkan perbandingan antara hutang 

dengan modal sendiri.” 
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Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa debt to equity ratio didapat 

dengan membagi total hutang dengan total ekuitas dalam perusahaan, sehingga 

akan menghasilkan suatu angka yang menunjukkan bahwa terdapat bagian dari 

setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang. 

Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang 

disediakan oleh pemegang saham dan pendanaan yang berasal dari hutang 

semakin tinggi. Jika dilihat dari perspektif kemampuan membayar kewajiban 

jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka panjang.  

Kebutuhan dana yang berasal dari pinjaman diperlukan oleh perusahaan 

ketika pendanaan yang berasal dari modal sendiri dirasa tidak mencukupi dalam 

mendanai perusahaan. Namun dengan menggunakan dana pinjaman, berarti 

perusahaan harus mempertimbangkan risiko yang akan muncul dari penggunaan 

dana pinjaman tersebut.  

Menurut Sutrisno (2007: 218), menjelaskan bahwa : 

“Bagi perusahaan sebaiknya besarnya hutang tidak melebihi modal 

sendiri agar beban tetap tidak tinggi. Untuk pendekatan konservatif 

besarnya hutang sama dengan modal sendiri.” 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa maksimal debt 

to equity ratio adalah 1 (satu). Maka jika DER perusahaan lebih dari 1, 

perusahaan menjadi sangat berisiko dan return yang diminta dari tiap sumber 

dana pun meningkat, artinya biaya yang ditanggung perusahaan pun akan naik. 

Sebaliknya jika DER perusahaan kurang dari 1, risiko yang dihadapi perusahaan 

berkurang dan biaya yang ditanggung perusahaan pun akan berkurang.  

 

2.6  Struktur Modal 

 Pengertian struktur modal yang mengikutsertakan pinjaman jangka pendek 

dikemukakan oleh beberapa ahli manajemen keuangan, salah satunya adalah 

Sartono (2001: 225) yang mengemukakan bahwa : 
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“Struktur modal adalah merupakan perimbangan jumlah hutang 

jangka pendek, hutang jangka panjang, saham preferen dan saham 

biasa.” 

 Namun beberapa ahli lain memiliki pendapat berbeda yang beranggapan 

bahwa pinjaman jangka pendek tidak seharusnya dimasukkan kedalam komponen 

struktur modal karena sifatnya hanya sementara dan tidak menyebabkan 

perusahaan menanggung biaya tetap yang harus dikeluarkan secara periodik. Hal 

tersebut berarti salah satu aspek yang dijadikan pertimbangan adalah pengaruh 

struktur modal terhadap biaya modal yang ditanggung perusahaan, dimana biaya 

modal adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan atas dana jangka panjang 

yang dimilikinya.  

 Definisi struktur modal menurut Martono (2002: 240) adalah : 

“Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan 

jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan 

hutang jangka panjang terhadap modal sendiri.” 

Jadi yang dimaksud dengan struktur modal adalah pembelanjaan permanen 

yang mencerminkan perimbangan antara pinjaman jangka panjang dengan modal 

sendiri. Struktur modal pada dasarnya adalah bagian dari struktur finansial 

(keuangan) perusahaan. Struktur finansial mencerminkan kebijakan manajemen 

perusahaan dalam mendanai aktivanya, dimana kebijakan ini akan tercermin dari 

komposisi hutang lancar, hutang jangka panjang dan modal sendiri. 

Kebijakan struktur modal melibatkan trade off antara risiko dan tingkat 

pengembalian : 

1. Menggunakan lebih banyak hutang berarti memperbesar risiko yang 

ditanggung pemegang saham. 

2. Menggunakan lebih banyak hutang juga memperbesar tingkat 

pengembalian yang diharapkan. 

Risiko yang semakin tinggi akibat memperbesar pinjaman jangka panjang 

cenderung menurunkan harga saham, tetapi akan memperbesar tingkat 
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pengembalian yang diharapkan. Oleh karena itu perusahaan harus dapat mencapai 

tingkat struktur modal yang optimal.  

 Menurut Weston & Brigham (1990: 150) yang diterjemahkan oleh 

Alfonsus Sirait, pengertian struktur modal optimal adalah: 

“Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang 

mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian 

sehingga memaksimumkan harga saham.” 

 Sedangkan menurut Sundjaja & Barlian (2002: 255): 

“Struktur modal optimum adalah keadaan dimana biaya modal rata-

rata tertimbang direndahkan karenanya memaksimalkan nilai 

perusahaan.” 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan struktur modal yang 

optimal adalah struktur modal yang mampu mengoptimalkan keseimbangan 

antara risiko dan pengembalian, sehingga dapat meminimalkan biaya penggunaan 

modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata dan pada akhirnya memaksimalkan 

nilai perusahaan. 

 

2.7 Kinerja Perusahaan 

2.7.1 Pengertian Kinerja Perusahaan 

 Terdapat beberapa definisi mengenai kinerja, diantaranya sebagai berikut : 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 503) : 

“Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau sesuatu yang dicapai atau 

kemampuan kerja.” 

2. Menurut Kamus Besar Ekonomi (2003: 346) : 

“Performance atau kinerja merupakan istilah umum yang 

menggambarkan tindakan atau aktivitas organisasi selama periode 

tertentu, seiring dengan referensi pada sejumlah standar, seperti 

biaya masa lalu atau biaya yang diproyeksikan, dasar efesiensi, 

pertanggungjawaban accountability dan semacamnya.” 
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 Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

keberhasilan atau prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam mencapai 

tujuan yang telah ditentukan.  

2.7.2 Pengukuran Kinerja Perusahaan 

 Salah satu faktor penting yang dapat memperlihatkan keberhasilan 

implementasi strategi perusahaan adalah pengukuran kinerja untuk 

diperbandingkan dengan perusahaan lain. Pengukuran kinerja merupakan alat 

pengendalian bagi perusahaan untuk mengetahui apakah tujuan perusahaan 

tercapai dengan strategi yang diterapkan perusahaan. Jika ternyata tujuan 

perusahaan belum tercapai, maka dengan pengukuran kinerja inilah perusahaan 

dapat mengetahui strategi apa yang sekiranya akan dipilih oleh perusahaan untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

 Menurut Mulyadi (2001: 145) menjelaskan bahwa : 

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya 

berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya.” 

 

 Sedangkan menurut Anthony & Govindarajan (2003: 461), definisi dari 

pengukuran kinerja adalah : 

“Performance measurement system is simply a mechanism for 

improving the organization successfully implementing a strategy.” 

Maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu kegiatan 

teknis untuk mengevaluasi hasil yang telah diperoleh perusahaan dari berbagai 

aktivitas yang telah dilakukannya, dibandingkan dengan kriteria atau tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

2.7.3 Manfaat Pengukuran Kinerja 

 Menurut Supriyono (1999: 424), manfaat pengukuran kinerja bagi 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Menelusuri kinerja dibandingkan dengan harapan-harapan para konsumen 

sehingga perusahaan dekat dengan para konsumennya dan mendorong 
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semua orang dalam perusahaan terlibat dalam usaha memuaskan para 

konsumennya. 

2. Menjamin keterkaitan antara rangkaian para konsumen internal dan para 

pemasok internal. Keterkaitan ini dapat mengurangi persaingan lintas 

fungsional dalam perusahaan dan dapat meningkatkan kerja sama untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

3. Mengidentifikasikan pemborosan dalam berbagai bentuk (misalnya: 

keterlambatan, kerusakan, kesalahan dan terlalu berlebihan) dan mengarah 

pada pengurangan atau pengeliminasian pemborosan. 

4. Membuat tujuan strategis lebih kongkrit sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman terhadap organisasi. 

5. Membangun konsensus untuk mengubah perilaku yang mendukung 

pencapaian keselarasan tujuan. 

6. Memungkinkan keterkaitan antara akuntansi aktivitas dengan ukuran-

ukuran kinerja. 

Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat pengukuran kinerja bagi 

perusahaan sangat besar pengaruhnya bagi kelangsungan hidup perusahaan karena 

dengan pengukuran kinerja perusahaan dapat mendeteksi hal-hal yang terjadi di 

dalam perusahaan, membuat tujuan perusahaan menjadi lebih kongkrit serta 

membantu perusahaan membuat strategi yang lebih baik lagi untuk mencapai 

tujuan. 

 

2.8 Konsep Economic Value Added 

2.8.1 Pengertian Economic Value Added 

 Konsep Economic Value Added (EVA) pertama kali diperkenalkan oleh G. 

Bennet Steward III, Managing Partner dari Stern Steward and Co dalam bukunya 

“The Quest for Value”. Pengukuran kinerja dengan menggunakan EVA dianggap 

sebagai sesuatu terobosan karena dapat berdiri sendiri tanpa perlu dibandingkan 

dengan perusahaan sejenis ataupun membuat suatu analisis kecenderungan dengan 

tahun-tahun sebelumnya. 
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Economic Value Added (EVA) didasarkan pada pemikiran bahwa suatu 

perusahaan dapat menciptakan kesejahteraan hanya jika perusahaan mampu 

memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal.  

Menurut Erich A. Helfert yang dikutip oleh Tunggal (2001: 5), definisi 

dari EVA adalah sebagai berikut : 

“Economic Value Added (EVA) represents yardstick for measuring 

whether a business is earning above cost of capital of the resources 

(capital base) it employs.” 

Sedangkan menurut Frank K. Reilly dan Keith C. Brown yang dikutip oleh 

Tunggal (2001: 2), definisi EVA adalah sebagai berikut : 

“Economic Value Added (EVA) is an internal management performance 

measure that compares net operating profit to total cost of capital, 

indicates how profitable company projects are as sign of management 

performance.” 

  

Sedangkan definisi yang lebih sederhana dikemukakan oleh Young & 

O’Byrne (2001: 35) yang diterjemahkan oleh Lusy Widjaja, sebagai berikut : 

 “ EVA adalah sama dengan NOPAT, dikurangi biaya modal.” 

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa EVA 

merupakan suatu cara pengukuran kinerja perusahaan yang dihitung dengan 

mengurangkan laba operasi bersih setelah pajak (NOPAT) dengan biaya modal 

(cost of capital). 

 

2.8.2 Manfaat EVA 

 Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan 

menggunakan EVA sebagai alat ukur kinerja. Menurut Tunggal (2001), beberapa 

manfaat EVA adalah : 

1. EVA merupakan suatu ukuran kinerja perusahaan  yang dapat berdiri 

sendiri sendiri tanpa memerlukan ukuran lain baik berupa perbandingan 

dengan menggunakan perusahaan sejenis atau menganalisis 

kecenderungan (trend). 
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2. Hasil perhitungan EVA mendorong pengalokasian dana perusahaan untuk 

investasi dengan biaya modal yang rendah. 

   (Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 7, No. 1, Mei 2005) 

 

Sedangkan menurut Utama (1997: 10), manfaat penggunaan EVA sebagai 

pengukur kinerja perusahaan diantaranya adalah : 

1. EVA dapat digunakan sebagai penilaian kinerja keuangan perusahaan 

karena penilaian kinerja tersebut difokuskan pada penciptaan nilai (value 

creation)  

2.  EVA akan menyebabkan perusahaan lebih memperhatikan kebijakan 

struktur modal. 

3. EVA membuat manajemen berpikir dan bertindak seperti halnya 

pemegang saham yaitu memilih investasi yang memaximumkan tingkat 

pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai 

perusahaan dapat dimaksimalkan dan, 

4. EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kegiatan atau proyek 

yang memberikan pengembalian lebih tinggi daripada biaya-biaya 

modalnya. 

(Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 7, No. 1, Mei 2005) 

 

2.8.3 Perhitungan EVA 

 Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan sebelumnya, maka EVA 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

EVA = NOPAT – (Capital x WACC) 

Dimana : 

NOPAT  = Net Operating After Tax 

Modal yang diinvestasikan  = nilai buku modal bersih yang telah disesuaikan 

WACC = biaya modal rata-rata tertimbang 
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 Dari perhitungan akan diperoleh kesimpulan dengan interprestasi hasil 

sebagai berikut: 

1. Jika EVA > 0, hal ini menunjukkan terjadi nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan karena tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh perusahaan 

lebih tinggi daripada tingkat biaya modal atau tingkat pengembalian yang 

diharapkan. 

2. Jika EVA < 0, hal ini menunjukkan tidak terjadi nilai tambah ekonomis 

bagi perusahaan karena tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh 

perusahaan lebih rendah daripada tingkat biaya modal atau tingkat 

pengembalian yang diharapkan. 

3. Jika EVA = 0, hal ini menunjukkan posisi impas karena laba telah 

digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana baik 

kreditur maupun pemegang saham. 

Terdapat beberapa langkah yang diperlukan dalam menghitung besarnya 

EVA. Menurut Demello (2006: 115), langkah-langkah tersebut di antaranya 

adalah: 

1. Review the company’s income statement and balance sheet. 

2. Identify the company’s capital sources and magnitudes. 

3. Determine the company’s weighted average cost of capital. 

4. Calculate NOPAT. 

5. Calculate EVA. 

Maka dapat dijelaskan bahwa dalam menghitung EVA terlebih dahulu 

dilihat bagaimana neraca dan laporan laba rugi perusahaan, sumber modal 

perusahaan dan besar masing-masing sumber modal tersebut. Selanjutnya 

dihitung biaya modal yang ditanggung oleh perusahaan dan hitung rata-rata 

tertimbangnya. Kemudian hitung NOPAT dan kurangkan dengan rata-rata 

tertimbang yang telah dikalikan dengan modal yang diinvestasikan sehingga dapat 

diketahui besarnya EVA. 

2.8.3.1 Net Operating After Tax (NOPAT) 
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NOPAT dapat dilihat dalam laporan laba rugi yang dibuat oleh 

perusahaan. Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan 

yang menunjukkan hasil operasi perusahaan pada suatu periode. 

Menurut Young & O’Byrne (2001: 39), yang diterjemahkan oleh Lusy 

Widjaja pengertian NOPAT adalah sebagai berikut: 

“NOPAT merupakan laba operasi perusahaan, setelah pajak, dan 

mengukur laba yang diperoleh perusahaan dari operasi berjalan.” 

Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa perhitungan NOPAT atau 

laba bersih operasi setelah pajak merupakan laba yang diperoleh dari semua 

jumlah pendapatan dikurangi pajak dan beban bunga karena bebas pajak. 

Format umum untuk menghitung NOPAT menurut Young & O’Byrne 

(2001: 49) yang diterjemahkan oleh Lusy Widjaja adalah sebagai berikut : 

Pendapatan Operasi 

+ Pendapatan bunga 

+ Pendapatan ekuitas (atau – kerugian ekuitas) 

+ Pendapatan investasi lainnya 

- Pajak penghasilan 

- Pembebasan pajak terhadap biaya bunga 

= Laba operasi bersih setelah pajak (NOPAT) 

 

2.8.3.2 Capital 

 Menurut Young & O’Byrne (2001: 39) yang diterjemahkan oleh Lusy 

Widjaja, definisi dari capital atau modal yang diinvestasikan adalah : 

 

 

“Jumlah seluruh keuangan perusahaan, terlepas dari kewajiban 

jangka pendek, pasiva yang tidak menanggung bunga (non-interest-

bearing-liabilities), seperti utang, upah yang akan jatuh tempo, dan 

pajak yang akan jatuh tempo.” 

 

Berdasarkan definisi tersebut, maka modal yang diinvestasikan sama 

dengan jumlah ekuitas pemegang saham, seluruh jangka panjang yang 
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mengandung bunga, utang dan kewajiban jangka panjang lainnya. Terhadap nilai 

capital ini sebelumnya dilakukan penyesuaian yang disebut equity equivalent 

sehingga diperoleh economic book value equity. 

Format umum untuk menghitung Capital menurut Young & O’Byrne 

(2001:49) yang diterjemahkan oleh Lusy Widjaja adalah sebagai berikut : 

Utang jangka pendek 

+ Utang jangka panjang (termasuk obligasi) 

+ Utang jangka panjang lainnya (pajak ditangguhkan dan provisi) 

+ Ekuitas pemegang saham (termasuk bunga minoritas) 

= Modal yang diinvestasikan (capital) 

    Rata-rata capital = (capital awal + capital akhir) / 2 

 

2.8.3.3 Equity Equivalent 

 Dalam menghitung EVA, angka NOPAT dan Capital tidak dapat begitu 

saja diambil dari laporan keuangan perusahaan karena ada beberapa penyesuaian 

yang harus dilakukan yang disebut equity equivalents. Menurut G. Bennet 

Steward III yang dikutip oleh Tunggal (2001: 6), definisi dari equity equivalents 

adalah sebagai berikut: 

“equity equivalents is an adjustment that turns a firm’s accounting book 

value into economic book value, which is a truer measure of the cash 

that investors have put a risk is the firm and upon which they expect to 

accrue some returns.” 

 

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa equity equivalent 

diperlukan dalam perhitungan EVA karena dapat menjadikan nilai buku akuntansi 

mendekati nilai buku ekonomis, yang menjadikan ukuran modal lebih akurat bagi 

para investor.  

Penyesuaian atas laba yang disajikan menurut prinsip akuntansi yang 

berterima secara umum diperlukan oleh para pengguna EVA untuk memperbaiki 

praktik pelaporan keuangan standar yang dianggap tidak memadai. Penyesuaian 

tersebut diharapkan dapat menghasilkan angka-angka EVA yang dapat 

diandalkan. 
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 Tujuan umum dari equity equivalent adalah untuk memperbaiki bias yang 

timbul baik yang disebabkan oleh permainan angka akuntansi yang dilakukan oleh 

manajer ataupun kekurangan dalam standar akuntansi yang berlaku umum. 

Menurut Young & O’Byrne (2001: 188) yang diterjemahkan oleh Lusy Widjaja, 

penyesuaian akuntansi EVA dirancang terutama untuk : 

1. Mengubah bias dalam GAAP yang mewajibkan akuntansi “upaya 

keberhasilan” dan mengeluarkan biaya R&D. 

2. Membuat akuntansi pengembalian atas modal suatu wakil lebih baik bagi 

tingkat pengembalian ekonomis, internal dengan mengganti “sinking fund” 

dan penyusutan ekonomis untuk amortisasi dan penyusutan dengan 

metode garis lurus. Mengakui biaya tunai periode mendatang pada suatu 

basis nilai sekarang (misalnya biaya pajak yang ditangguhkan, biaya 

piutang ragu-ragu dan biaya jaminan). 

3. Meningkatkan akuntabilitas untuk dana pemegang saham dengan 

menghapuskan pencadangan dari akuntansi bunga, mengakui utang di luar 

neraca dan mengakui opsi saham sebagai suatu biaya bisnis.  

4. Membatasi kemampuan manajemen untuk “mengelola” pendapatan 

dengan menghapuskan penumpukan (accrual) untuk piutang ragu-ragu 

dan jaminan. 

5. Menghapuskan beban tunai seperti amortisasi goodwill dan biaya pajak 

yang ditangguhkan. 

6. Membuat EVA sekarang sebagai suatu pengukuran dari nilai pasar dengan 

mengkapitalisasi restrukturisasi dan beban khusus lainnya, mengeluarkan 

pendapatan dan aktiva non-operasi, serta mengkapitalisasi bagian beban 

dari modal. 

Penyesuaian-penyesuaian akuntansi utama dalam EVA adalah sebagai 

berikut: 

1. Akuntansi upaya berhasil 

Akuntansi upaya berhasil (Succesfull efforts to account) adalah 

berdasarkan gagasan bahwa neraca seharusnya hanya memasukkan 

investasi yang berhasil. Upaya yang tidak berhasil seharusnya dihapuskan. 
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Hal ini biasanya dianut oleh perusahaan penghasil sumber daya alam, 

sehingga mereka menyatakan tingkat pengembalian yang tinggi dari yang 

sebenarnya. Seharusnya tingkat pengembalian dinyatakan kembali dengan 

akuntansi full cost. 

2. Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan (R&D) pada kenyataannya adalah 

suatu investasi. Kadang-kadang suatu investasi memberikan hasil, namun 

kadang-kadang juga tidak. Berdasarkan pemikiran itu, para pendukung 

konsep EVA mendukung kapitalisasi atas R&D ini.  Prinsip dasar dari 

penyesuaian ini adalah untuk mengkapitalisasi setiap biaya operasi yang 

tidak dimaksudkan untuk menciptakan pendapatan dalam periode sekarang 

tetapi dirancang untuk menciptakan pendapatan di masa mendatang. 

Suatu penyesuaian dibuat dengan menambahkan kembali R&D 

kepada NOPAT jika R&D dihapuskan. Biaya yang dikapitalisasi 

kemudian dihapuskan secara bertahap, dengan suatu periode amortisasi 

sama dengan jumlah dari tahun yang diharapkan untuk mendapat manfaat 

dari produk atau jasa apapun yang telah dikembangkan R&D. 

3. Pajak yang ditangguhkan 

Pajak yang ditangguhkan timbul dari perbedaan waktu antara 

pendapatan yang dikenai pajak dan pendapatan buku yang diakui oleh 

standar akuntansi yang berlaku umum. Sumber pajak tangguhan yang 

terbesar dalam kebanyakan perusahaan adalah penyusutan. Saldo 

perkiraan pajak yang ditangguhkan dimasukkan (atau dikurangkan) dari 

modal yang diinvestasikan jika saldo merupakan utang (aktiva). Dengan 

penyesuaian ini, NOPAT hanya dikurangkan dengan pajak yang 

sebenarnya dibayar perusahaan pada tahun berjalan tanpa 

memperhitungkan adanya penangguhan pajak akuntansi. 

4. Provisi untuk jaminan dan piutang ragu-ragu 

Metode accrual dalam akuntansi menganjurkan perusahaan untuk 

membuat provisi (cadangan) untuk biaya yang diharapkan di masa 

mendatang sebagai akibat dari peristiwa atau keputusan yang telah terjadi. 
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Provisi yang sering dibuat oleh perusahaan meliputi piutang ragu-ragu, 

restrukturisasi dan jaminan. 

Pengakuan provisi menyebabkan perusahaan melaporkan laba 

akuntansi lebih lanjut dari arus kas. Selain itu, provisi juga rentan dengan 

manipulasi yang dilakukan oleh manajemen. Dengan melakukan 

penyesuaian atas provisi ini, maka hanya arus kas aktual yang dimasukkan 

dalam perhitungan NOPAT. 

5. Cadangan LIFO (Last In First Out) 

Metode LIFO menawarkan keuntungan pajak yang lebih besar di 

saat keadaan ekonomi mengalami inflasi dan menghasilkan suatu 

penyeimbangan antara penghasilan dan biaya. Namun terdapat kelemahan 

serius yang dimiliki oleh LIFO, yaitu saat persediaan meningkat dari tahun 

manapun, suatu “lapisan LIFO” dari harga produk lama tertinggal di 

belakang. Lapisan LIFO ini menciptakan dua masalah bagi EVA. 

Masalah pertama adalah persediaan dinyatakan kurang dari yang 

sebenarnya, yang juga berarti menyatakan kurang aktiva bersih dan modal 

yang diinvestasikan. Kedua, ketika lapisan LIFO lama dihapuskan, yang 

terjadi manakala persediaan menurun dari satu tahun ke tahun berikutnya, 

baik pendapatan operasi dan EVA dinyatakan terlalu besar dari yang 

sebenarnya. 

Perusahaan yang menggunakan LIFO biasanya melaporkan suatu 

cadangan LIFO dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). 

Cadangan tersebut ditambahkan kepada modal yang diinvestasikan, dan 

kenaikan (penurunan) dari tahun ke tahun dalam cadangan LIFO 

ditambahkan kembali kepada (dikurangkan dari) NOPAT.  

6. Goodwill 

Goodwill timbul ketika perusahaan membeli perusahaan lain untuk 

suatu harga melebihi nilai pasar yang pantas dari seluruh aktiva yang dapat 

diidentifikasi, dikurangi dengan utang. Goodwill yang diamortisasi untuk 

periode tertentu menyebabkan laba yang dilaporkan lebih rendah. Karena 

goodwill bukan biaya tunai dan tidak dapat mengurangi pajak, maka harus 
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ditambahkan kembali pada laba yang dilaporkan. Sedangkan kumulatif 

amortisasi goodwill harus ditambahkan ke modal agar konsisten. 

 

2.8.4 Biaya Modal 

2.8.4.1 Pengertian Biaya Modal  

Biaya modal untuk investasi manapun, apakah dalam suatu proyek, sebuah 

divisi bisnis, atau suatu perusahaan keseluruhan, adalah tingkat dari pengembalian 

yang diharapkan oleh penyedia dana, jika modal itu diinvestasikan di tempat 

lainnya, dalam suatu proyek, aktiva atau, perusahaan dengan risiko yang 

sebanding (Young&O’Byrne, terjemahan Lusy Widjaja,  2001: 149). 

Menurut Sundjaja & Barlian (2002: 194) menjelaskan sebagai berikut : 

“Biaya modal dapat juga dianggap sebagai tingkat pengembalian 

yang diinginkan oleh penyandang dana untuk menanamkan dananya 

ke dalam perusahaan.” 

 Sedangkan menurut Sutrisno (2007: 173) menjelaskan bahwa biaya modal 

sebagai berikut : 

“Biaya modal (cost of capital) adalah semua biaya yang secara riil 

dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber 

dana.” 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya modal merupakan biaya 

yang dikeluarkan secara keseluruhan dari modal perusahaan dalam hal 

mendapatkan dana untuk kelangsungan hidup perusahaan atau biaya modal 

merupakan tingkat pengembalian yang harus dikeluarkan perusahaan untuk 

penyedia dana. 

 

2.8.4.2 Macam-macam Biaya Modal 

 Yang dimaksud dengan modal disini hanya memperhitungkan sumber 

dana jangka panjang, karena sumber tersebut menyediakan pembiayaan yang 

permanen. Ada 4 sumber dana jangka panjang, yaitu hutang jangka panjang, 

saham biasa, saham preferen dan laba ditahan. 

2.8.4.2.1 Cost of Debt (Kd) 
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Biaya hutang atau cost of debt adalah biaya yang ditanggung karena 

menggunakan sumber dana yang berasal dari pinjaman. Dengan timbulnya 

pinjaman kepada pihak lain, maka akan timbul pula bunga yang merupakan biaya 

bagi perusahaan. Biaya hutang ini diberi notasi Kd. 

Untuk menghitung besarnya biaya penggunaan hutang, maka kita harus 

mencari Kb (Cost of Debt Before Tax) dari persamaan berikut : 

kb = 
M

Ct
 

 

Dimana : 

Kb = biaya hutang sebelum pajak 

Ct  = bunga yang masih harus dibayar per tahun 

M = nilai hutang jatuh tempo 

Karena pembayaran bunga yang dilakukan oleh perusahaan dapat 

dikurangkan dalam pajak (tax deductible), maka biaya hutang riil perusahaan 

adalah biaya hutang setelah pajak yang diberi notasi Kd. Rumus perhitungan Kd 

adalah sebagai berikut : 

kd = Kb (1-t) 

Dimana : 

kd  = biaya hutang setelah pajak 

Kb = biaya modal hutang sebelum pajak 

t = tarif pajak 

Sedangkan jika dana yang diperoleh perusahaan berasal dari pengeluaran 

atau penjualan obligasi, maka biaya hutang dihitung sebagai berikut : 

kb = 

)
2

(

)(

NN
n

NN
I

b

b

+

−
+

 

 Dimana : 

 kb = biaya hutang sebelum pajak 

 I = bunga satu tahun 

 Nb  = penerimaan bersih 
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 n = jangka waktu obligasi 

 N = nilai nominal obligasi 

 

2.8.2.4.2 Cost of Common Stock (Ks) 

Biaya modal saham biasa  (cost of common stock) merupakan tingkat 

pengembalian atas investasi yang ditanamkan oleh investor. Menurut Sundjaja 

dan Barlian (2002: 203), definisi dari biaya modal saham biasa adalah sebagai 

berikut : 

“Biaya modal saham biasa adalah tingkat di mana investor 

mendiskontokan dividen yang diharapkan dari perusahaan untuk 

menentukan nilai sahamnya.” 

Terdapat dua teknik untuk menghitung biaya modal saham biasa, yaitu : 

1. Model Penilaian Pertumbuhan Konstan 

Model ini menggunakan dasar pemikiran bahwa nilai saham sama dengan 

nilai sekarang dari semua dividen yang akan datang (diasumsikan pada tingkat 

pertumbuhan konstan) yang diharapkan dapat diperoleh terus dalam waktu yang 

tidak terbatas. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya modal saham 

biasa adalah sebagai berikut : 

ks = g
P

D
+

0

1  

Dimana : 

ks  = biaya modal saham biasa 

D1  = dividen per lembar diharapkan pada akhir tahun ke-1 

Po = harga saham biasa saat ini 

g = tingkat pertumbuhan dividen yang konstan 

 

2. Model Penilaian Aset Kapital (Capital Asset Pricing Model/CAPM) 

Menurut Brigham & Houston (2001: 200) yang diterjemahkan oleh Ali 

Akbar Yulianto, pengertian dari Capital Asset Pricing Model (CAPM) adalah: 
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“Capital Asset Pricing Model adalah model yang didasarkan atas 

proporsi dari setiap bahwa tingkat pengembalian atas saham yang 

diperlukan adalah sama dengan tingkat pengembalian bebas risiko 

ditambah premi risiko yang hanya mencerminkan risiko yang ada 

setelah didiversifikasi.” 

 

CAPM menggambarkan hubungan antara pengembalian yang diinginkan 

atas biaya modal saham biasa dan risiko sistematis dari perusahaan yang diukur 

dengan koefesien beta. Dengan menggunakan CAPM, biaya modal saham biasa 

adalah pendapatan yang ditentukan oleh investor sebagai kompensasi atas risiko 

yang tidak dapat didiversifikasi (tidak dapat dihindari) yang diukur dengan beta. 

Rumus yang digunakan untuk mencari biaya modal saham biasa adalah sebagai 

berikut : 

ks = )]([ fmf RRR −×+ β  

 

Dimana : 

ks  = biaya modal saham biasa 

Rf = tingkat pengembalian bebas resiko 

β = koefesien beta saham 

Rm = tingkat pengembalian atas portofolio pasar 

 

2.8.2.4.3 Cost of Preferren Stock (Kp) 

Biaya saham preferen adalah tingkat pengembalian yang diperlukan oleh 

investor atas saham preferen perusahaan Saham preferen merupakan bentuk 

kepemilikan perusahaan. Pemegang saham preferen harus menerima deviden 

sebelum pendapatan dibagikan kepada pemegang saham biasa. Tidak ada 

penyesuaian pajak dalam menghitung biaya saham preferen, karena tidak seperti 

bunga hutang, dividen saham preferen tidak dapat dikurangkan (non deductible).  

Untuk menghitung biaya saham preferen digunakan rumus : 

kp = 
n

ps

P

D
 

Dimana : 

kp  = biaya saham preferen 
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Dps = dividen saham preferen 

Pn  = hasil penjualan saham preferen  

 

2.8.2.4.4  Cost of Retained Earnings (Kr) 

Menurut Sundjaja dan Barlian (2002: 206), definisi dari biaya laba ditahan 

(cost of retained earnings) adalah sebagai berikut : 

“Biaya laba ditahan bagi perusahaan adalah sama seperti biaya 

penerbitan penuh atas tambahan saham biasa, yang diukur dengan 

biaya modal saham biasa.” 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya biaya 

penggunaan dana yang berasal dari laba ditahan adalah sebesar tingkat pendapatan 

investasi (rate of return) dalam saham yang diharapkan diterima oleh para 

investor atau dengan kata lain biayanya dianggap sama dengan biaya penggunaan 

dana yang berasal dari saham biasa. Dengan demikian : 

kr = ks 

Dimana :  

Kr  = biaya laba ditahan 

Ks = biaya modal saham biasa  

 

2.8.4.3 Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (WACC) 

 Setelah menghitung semua biaya modal perusahaan, maka dapat dihitung 

Weighted Average Cost of Capital (WACC), yang merupakan salah satu 

komponen dalam perhitungan EVA. Sumber pendanaan perusahaan pada 

kenyataannya terdiri dari berbagai sumber. Oleh karena itu, biaya modal riil yang 

ditanggung oleh perusahaan merupakan keseluruhan biaya untuk membiayai 

semua sumber dana yang ada, dimana hal tersebut dapat dilihat dengan 

menghitung WACC. 

 Definisi WACC menurut Sundjaja dan Barlian (2002: 207) adalah sebagai 

berikut : 
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“WACC mencerminkan rata-rata biaya modal di masa yang akan 

datang yang diharapkan. Biaya modal rata-rata tertimbang diperoleh 

dengan menimbang biaya dari setiap jenis modal tertentu sesuai 

dengan proporsinya pada struktur modal perusahaan.” 

 

Sedangkan menurut Brigham & Houston (2001: 418) yang diterjemahkan 

oleh Ali Akbar Yulianto, definisi WACC adalah sebagai berikut : 

“WACC adalah rata-rata tertimbang komponen biaya hutang, saham 

preferen dan ekuitas saham biasa.” 

 Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa WACC merupakan 

rata-rata tertimbang komponen biaya hutang, saham preferen dan ekuitas, yang 

dapat mengalami perubahan jika terjadi perubahan dalam proporsi struktur modal 

perusahaan ataupun perubahan biaya masing-masing komponen modal tersebut. 

 Rumus untuk menghitung WACC adalah sebagai berikut : 

WACC = Wd.Kd + Ws.Ks + Wp.Kp 

Dimana : 

WACC = biaya modal rata-rata tertimbang 

Wd  = proporsi hutang jangka panjang dalam struktur modal 

Kd  = biaya hutang setelah pajak 

Ws  = proporsi saham biasa dalam struktur modal 

Ks  = biaya modal saham biasa 

Wp  = proporsi saham preferen dalam struktur modal 

Kp  = biaya saham preferen 

 

2.9  Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Economic Value Added 

Definisi debt to equity ratio menurut Ross et al. (2003: 66) adalah sebagai 

berikut :  

“debt to equity ratio is dividing total debt with total equity” 

(Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.7, No.2, Nopember 2005) 
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Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa debt to equity ratio 

menunjukkan berapa banyak dana yang diperoleh dari pinjaman dan dana yang 

berasal dari modal sendiri (ekuitas) dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, 

debt to equity ratio juga mencerminkan struktur modal suatu perusahaan. 

Struktur modal suatu perusahaan merupakan suatu keputusan yang 

kompleks dan memerlukan pertimbangan yang baik dalam hubungannya dengan 

risiko, pengembalian dan nilai. Struktur modal yang efektif adalah struktur modal 

yang dapat meminimumkan biaya modal. 

Sedangkan menurut Young & O’Byrne (2001: 39) yang diterjemahkan 

oleh Lusy Widjaja, definisi dari EVA adalah: 

“EVA sama dengan NOPAT, dikurangi biaya modal (modal yang 

diinvestasikan dikalikan dengan rata-rata tertimbang dari biaya 

modal).” 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan  

EVA yang positif dan bernilai besar, perusahaan harus mampu meminimumkan 

biaya modal dengan cara membentuk proporsi pendanaan yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


