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ABSTRAK 

Analisis Economic Value Added Atas Laporan Keuangan  

Untuk Menilai Kinerja Perusahaan 

Saat ini di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam hal 
perkembangan teknologi industri, teknologi informasi, dan teknologi 
telekomunikasi. Walaupun Indonesia termasuk negara yang tergolong lambat di 
bidang telekomunikasi, tetapi sekarang kita sudah dapat melihat dan merasakan 
kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang 
bergerak dibidang telekomunikasi tersebut. Perusahaan-perusahaan yang bergerak 
dibidang ini saling bersaing untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan 
berbagai produk yang telah ditawarkan. 

Beberapa temuan empiris menunjukkan bahwa economic value added 
(EVA) sangat tepat digunakan dalam menilai kinerja perusahaan pada laporan 
keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis bermaksud untuk melakukan 
penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul : “Analisis Economic Value 
Added Atas Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan”. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif dengan 
pendekatan survei. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang 
kemudian diolah, dan dianalisis. Untuk metode analisis menggunakan metode 
regresi sederhana dan korelasi product moment. Untuk pengujian hipotesisnya, 
menggunakan statistik uji t dan untuk metode analisis tersebut penulis 
menggunakan software computer SPSS for Windows 15.0. 

Dari hasil pengolahan diperoleh rhitung 0.322, 0.407, 0.137 yang 
menunjukkan bahwa hubungan antar veriabel adalah rendah kecuali pada rhitung 
EVA dengan Total Assets Turnover adalah sedang. Berdasarkan uji signifikansi 
diperoleh nilai thitung lebih kecil daripada ttabel yaitu sebesar : a. EVA dengan Fixed 
Assets Tutnover, thitung -2.253 dan ttabel 2.021. b. EVA dengan Total Assets 
Turnover, thitung -2.952 dan ttabel 2.021. c. EVA dengan Average Collection Period, 
thitung 0.925 dan ttabel 2.021. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ho diterima, dengan 
demikian variabel rasio aktivitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap EVA untuk menilai kinerja perusahaan. 

 Sebaiknya perusahaan menggunakan economic value added (EVA) dalam 
menilai kinerja perusahaan karena EVA merupakan pengukuran yang 
memperhitungkan biaya modal dalam perolehan modal perusahaan, sehingga 
dapat diketahui perolehan laba yang sebenarnya. Selain itu, perusahaan  dapat 
memberikan nilai tambah bagi investor dan merupakan investasi jangka panjang 
yang baik. 


