
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kinerja Perusahaan 

2.1.1 Pengertian Kinerja Perusahaan 

Bagi investor informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk 

melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan 

tersebut atau harus mencari alternatif investasi yang lain. Selain itu, kinerja juga 

memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat 

secara umum bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik. 

Pengertian kinerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan 

oleh Balai Pustaka (1995:303) menjelaskan bahwa : 

“Kinerja adalah (1) Sesuatu yang dicapai, (2) Prestasi yang diperlihatkan, (3) 

Kemampuan Kerja.” 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi atau 

pencapaian yang diperlihatkan oleh seorang pegawai, ataupun dapat diartikan 

kemampuan kerja seseorang dalam mencapai suatu tujuan. 

2.1.2 Pengukuran Kinerja Perusahaan  

Pada dasarnya pengukuran kinerja merupakan alat pengendalian  bagi 

perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan 

perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing 

dengan perusahaan lain. Selain itu, melalui pengukuran kinerja, perusahaan juga 

dapat memilih strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 

 

 



Menurut Mulyadi (2001:415), menyatakan bahwa: 

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 

suatu organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria 

yang telah ditetapkan sebelumnya.”  

Pengukuran kinerja menurut Anthony dan Govindarajan dalam buku 

Management Control System (2000:461) menyatakan bahwa: 

“A performance measurement system is simply a mechanism for 

improvising the likehood of the organization succesfully implementing a 

strategy.” 

Sedangkan menurut Sahrul & Nizar (2000:628) definisi dari pengukuran 

kinerja (performance measurement) adalah: 

“Kuantifikasi efisiensi atau efektivitas suaru perusahaan atau bagian 

perusahaan dalam melakukan operasi-operasi bisnis selama periode 

akuntansi.” 

Dengan demikian pengukuran kinerja merupakan suatu usaha formal dan 

terstruktur yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi hasil dari aktivitas-

aktivitas yang telah dilaksanakan, dan dibandingkan dengan standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Perusahaan 

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.  

Penilaian kinerja dapat dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak 

semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya 

diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, 

baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. 



Sedangkan manfaat pengukuran kinerja dijelaskan oleh Mulyadi (2001:416) 

sebagai berikut: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efisien melalui pemotivasian 
karyawan secara maksimal. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 
karyawan, seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan 
karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi 
program pelatihan karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana 
atasan mereka menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi disribusi penghargaan. 

2.1.4 Metode-metode Pengukuran Kinerja Perusahaan 

Ada berbagai jenis metode analisis dan pengukuran yang dapat dilakukan 

dengan menggunakan komponen-komponen dalam laporan keuangan. Di bawah 

ini akan dibahas beberapa metode pengukuran kinerja perusahaan: 

1. Return On Investment (ROI) 

Analisis ROI dalam analisis keuangan, mempunyai arti yang sangat 

penting karena merupakan salah satu teknik analisis yang lazim digunakan 

untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. 

ROI merupakan salah satu rasio profitabilitas yang menghubungkan 

keuntungan yang diperoleh dari perasi perusahaan (Net Operating Income) 

dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan 

keuntungan operasi tersebut (Net Operating Income). 

Tinggi rendahnya tingkat ROI dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: 

1) Operating Assets Turnover 

Operating Assets Turnover merupakan rasio yang menghubungkan 

jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi dengan jumlah penjualan 



atau menunjukkan berapa kali operating asset digunakan dalam suatu 

periode. 

Rasio ini menunjukkan bagaimana efektivitas perusahaan 

menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan penjualan dan 

mendapatkan laba. Tingkat perputaran ini juga ditentukan oleh perputaran 

elemen aktiva itu sendiri.(Sartono, 2001:120). 

Semakin tinggi rasio perputaran aktiva (Operating Assets Turnover) 

menunjukkan semakin efisien dalam menggunakan aktiva guna 

menghasilkan sejumlah penjualan. 

 Oprational Assets Turnover = 
aTotalAktiv

Penjualan  

2) Profit Margin 

Menurut Ashari dan Darsono “Pedoman Praktis Memahami Laporan 

Keuangan”(2005:56), menyatakan bahwa: 

“Profit Margin menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh 

oleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan.” 

Profit Margin bisa diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi 

perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-

biaya yang ada di perusahaan agar menghasilkan laba bagi perusahaan. 

 Net Profit Margin = 
NetSales

NetIncome

 

2. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity berguna untuk mengetahui besarnya kembalian yang 

diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah dari pemilik. 

Rasio ini menunjukkan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan 

tingkat kembalian pada pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini akan 



semakin baik karena memberikan tingkat kembalian yang lebih besar pada 

pemegang saham. 

Return on Equity secara eksplisit memperhitungkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan suatu laba bagi pemegang saham biasa, setelah 

memperhitungkan biaya bunga (biaya hutang) dan dividen saham preferen 

(biaya saham preferen). (Mamduh M. Hanafi, 2003:178). 

ROE = 
Equity

erTaxEarningAft  

3. Return on Assets (ROA) 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan. Dengan mengetahui 

rasio ini kita bisa menilai apakah perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan 

aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan. 

Menurut Mamduh “Analisis Laporan Keuangan” (2003:159) menyatakan 

bahwa: 

“Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan 

setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.” 

ROA merupakan rasio mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang dihasilkan melalui perbandingan antara laba 

perusahaan dengan total asset yang dimiliki perusahaan. ROA bisa dipisah 

lagi ke dalam dua komponen yaitu: profit margin dan asset turnover. 

Sehingga dari pemisahan ini menghasilkan analisis yang cukup tajam. 

Sehingga rumus ROA adalah: 

Net Operating Profit = 
Sales

NetIncome  



Total Asset Turnover = 
sTotalAsset

Sales  

ROA = 
sTotalAsset

Sales
Sales

NetIncome
×  

ROA = Net Profit Margin × Total Asset Turnover 

 Besarnya ROA akan berubah jika terdapat perubahan pada profit margin 

atau asset turnover, baik masing-masing atau kedua-duanya. Asset turnover 

menunjukkan bagaimana aktiva lancar apabila ditambahkan dengan aktiva 

tetap meberikan total aktiva. Total aktiva dipakai sebagai pembagi penjualan 

bersih, akan memberikan perputaran aktiva. Sedangkan net profit margin, 

semua biaya ditambah dengan pajak dipakai untuk mengurangi penjualan dan 

menghasilkan laba setelah pajak. 

4. Economic Value Added (EVA) 

Konsep EVA diperkenalkan oleh Stern Stewart & Co., lembaga konsultan 

manajemen yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. EVA merupakan 

suatu alternatif pengukuran kinerja dengan mengukur seluruh biaya modal. 

Biaya modal merupakan aspek yang paling khusus dan penting dalam EVA. 

Secara sederhana, EVA merupakan laba operasi bersih dikurangi beban yang 

sesuai dengan biaya kesempatan (opportunity cost) dari seluruh modal yang 

diinvestasikan ke perusahaan.  

5. Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard merupakan Contemporary Management Tool yang 

digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipat 

gandakan kinerja keuangan. Balanced Scorecard adalah pengukuran kinerja 

yang diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem 

pengukuran kinerja eksekutif yang berfokus pada aspek keuangan. Metode ini 

pertama kali diperkenalkan oleh David P. Norton pada tahun 1990-an. 

Balanced Scorecard digunakan untuk menyeimbangkan usaha dan perhatian 



eksekutif ke kinerja keuangan dan non keuangan, serta kinerja jangka pendek 

dan kinerja jangka panjang. Balanced Scorecard memperluas ukuran kinerja 

eksekutif ke empat persektif (Mulyadi, Balanced Scorecard, 2001:4): 

1) Perspektif keuangan, dapat menunjukkan apakah strategi perusahaan 

dan pelaksanaannya memberikan kontribusi pada perbaikan income 

perusahaan. Tolak ukur yang berkaitan dengan perspektif ini adalah 

persentase pertumbuhan pendapatan atau penjualan yang 

dikelompokkan berdasarkan pelanggan, wilayah, pasar yang 

ditargetkan, operational income, gross margin, ROI, EVA, cash flow. 

Dan tingkat pengurangan dalam keperluan modal kerja. 

2) Perspektif pelanggan, manajer mengidentifikasikan segmen pasar, juga 

menetapkan ukuran kinerja perusahaan pada sasaran tersebut. Tolak 

ukur yang berkaitan dengan perspektif ini adalah pangsa pasar (market 

share), tingkat perolehan pelanggan baru (customer acquisition), 

kemampuan mempertahankan pelanggan lama (customer retention), 

kemampuan mempertahankan pelanggan (customer satisfaction), dan 

tingkat profitabilitas pelanggan (customer profitability). 

3) Perspektif bisnis internal, para eksekutif mengidentifikasikan proses 

internal penting yang harus dilaksanakan perusahaan. Tolak ukur yang 

berkaitan dengan perspektif ini adalah banyaknya produk baru yang 

berhasil dikembangkan secara relatif, lamanya waktu pengembangan 

produk baru, frekuensi modifikasi produk baru dan frekuensi 

pengerjaan ulang, Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE), defect 

rata, banyaknya permintaan pelanggan yang tidak dapat dipengaruhi, 

biaya produksi, dan lain-lain. 

4) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, mengidentifikasikan 

infrastruktur yang harus dibenahi perusahaan untuk menciptakan 

perbaikan dan mengembangkan pertumbuhan perusahaan. Tolak ukur 

yang berkaitan dengan perspektif ini adalah produktivitas, 



responsiveness, kualitas dan pelayanan konsumen, persentase turnover 

pegawai, pendapatan pegawai, dan lain-lain. 

Melalui empat perspektif ini, sasaran ukuran Scorecard diturunkan ke visi dan 

strategi organisasi. Balanced Scorecard tetap mempertahankan perspektif 

finansial karena ukuran-ukuran finansial diakui berguna dalam meningkatkan 

konsekuensi ekonomis dari tindakan yang diambil. Ukuran kinerja finansial dapat 

menunjukkan kontribusi pada perbaikan income perusahaan.  

2.2 Analisis ROI (Return on Investment) 

Analisis ROI dalam laporan keuangan mempunyai arti yang sangat penting 

sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat menyeluruh 

(komperhensif). Analisis ROI ini sudah merupakan teknik analisis yang lazim 

digunakan oleh pemimpin perusahaan untuk mengukur efektivitas dari 

keseluruhan operasi perusahaan. 

2.2.1 Pengertian Analisis ROI 

Menurut Anthony dan Govindarajan “Management Control System” 

(2000:288) mengatakan bahwa: 

“Return on Investment (ROI) is a ratio. The numerator is income, as reported 

on the income statement. The denominator is assets employed.”  

Menurut Supriyono “Sistem Pengendalian Manajemen” (2000:471), 

menyatakan bahwa: 

“Return on Investment adalah salah satu alat pengukur pengukur kinerja pusat 

investasi atau perusahaan dengan cara menentukan besarnya rasio laba 

dengan investasinya.” 

 

 



Menurut Abdul Halim, Achmad Tjahjono dan Muh. Fakhri Husein “Sistem 

Pengendalian Manajemen” (2000:139), menyatakan bahwa: 

“Return on Investment adalah perbandingan antara laba dan investasi yang 

digunakan.” 

Dengan demikian rasio ROI menghubungkan antara keuntungan yang 

diperoleh dari hasil operasi perusahaan (net operating income) dengan total 

investasi atau jumlah aktiva yang digunakan untuk memperoleh keuntungan 

tersebut. 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi ROI  

Besarnya ROI dipengaruhi oleh dua faktor: 

1) Operating Assets Turnover 

Rasio Operating Assets Turnover menunjukkan bagaimana efektivitas 

perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan 

penjualan dan mendapatkan laba. Tingkat perputaran ini juga ditentukan 

oleh perputaran elemen aktiva itu sendiri. 

Dalam menganalisa dengan rasio ini sebaiknya diperbandingkan 

selama beberapa tahun sehingga diketahui trend dari penggunaan 

operating asset. Suatu trend angka rasio yang cenderung naik akan 

memberikan gambaran bahwa perusahaan semakin efisien dalam 

menggunkan aktiva. 

2) Profit Margin 

Profit Margin adalah perhitungan perbandingan laba bersih terhadap 

penjualan. Profit margin ini menunjukkan porsi penjualan yang tersedia 

untuk bunga, pajak dan laba.(Abdul Halim, Achmad Tjahjono dan Muh. 

Fakhri Husein, 2000:140) 



Besarnya ROI dapat dihitung dengan mengalikan antara operating 

asset turnover dengan profit margin-nya, atau dengan rumus: 

 ROI  = Operating Profit Margin × Total Asset Turmover 

  = 
Sales

ncomeOperatingI  × 
sTotalAsset

Sales

  

  = sTotalAsset
ncomeOperatingI

 

 Keterangan: 

 Sales   : Penjualan netto yaitu penjualan dikurangi dengan 

return penjualan. 

 Operating Assets : Semua aktiva yang digunakan dalam kegiatan 

operasi perusahaan untuk memperoleh keuntungan-

keuntungan atau penghasilan. 

 Net Operating Income  : Laba operasi atau laba usaha yang diperoleh 

perusahaan sebelum dikurangi pajak. 

 Besarnya ROI akan berubah jika ada perubahan profit margin atau assets 

turnover, baik masing-masing atau keduanya. Dengan demikian, pimpinan 

perusahaan dapat menggunakan salah satu atau keduanya dalam rangka 

memperbesar ROI. 

 Usaha mempertinggi ROI dengan memperbesar profit margin adalah 

berkaitan dengan usaha untuk mempertinggi efisiensi disektor produksi, penjualan 

dan administrasi. Usaha untuk mempertinggi ROI dengan memperbesar assets 

turnover adalah kebijaksanaan investasi dana dalam berbagai aktiva, baik aktiva 

lancar maupun aktiva tetap. 



2.2.3 Kelebihan Analisis ROI 

 Menurut Abdul Halim, Achmad Tjahjono dan Muh. Fakhri Husein “Sistem 

Pengendalian Manajemen” (2000:141), kelebihan metode ROI adalah: 

1. ROI mendorong manajer untuk memberi perhatian yang lebih luas 
terhadap hubungan antara penjualan, biaya dan investasi yang seharusnya 
merupakan fokus bagi manajer pusat investasi. 

2. ROI mendororng efisiensi biaya. 

3. ROI bisa mengurangi investasi berlebihan pada aktiva operasi. 

 Berdasarkan keterangan diatas, maka kelebihan dari metode ROI adalah 

memberi perhatian yang lebih luas terhadap hubungan antara penjualan, biaya dan 

investasi, ROI mendorong manajer suatu divisi untuk dapat melakukan efisiensi 

biaya dalam melakukan proses produksi,  dan metode ROI dapat mengurangi 

investasi berlebihan pada aktiva operasi. 

 Menurut Mulyadi “Akuntansi Manajemen” (2001:448), kelebihan ROI 

adalah: 

1. Kembalian investasi mendorong manajemen menaruh perhatian yang 
seksama terhadap hubungan antara pendapatan penjualan, biaya, dan 
investasi. 

2. Kembalian investasi mendorong manajemen melaksanakan efisiensi biaya. 

3. Kembalian investasi mencegah manajemen melakukan investasi yang 
berlebihan. 

 Berdasarkan keterangan di atas, maka kelebihan dari metode ROI adalah 

memberikan perhatian yang khusus terhadap hubungan penjualan, biaya, dan 

investasi, metode ini dapat mendorong manajemen perusahaan untuk 

melaksanakan efisiensi biaya hal ini terlihat pada Operating Profit Margin serta 

metode ROI dapat mencegah manajemen muntuk melakukan investasi yang 

berlebihan karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dari ROI. 

 Menurut Supriyono “Sistem Pengendalian Manajemen” (2000:476), 

keunggulan ROI sebagai pengukur kinerja divisi adalah: 



1. Merupakan metode pengukuran obyektif yang didasarkan pada data 
akuntansi yang tersedia. 

2. Merupakan alat pengukur kinerja komperhensif, dan sensitif terhadap 
perubahan faktor penentu rasio laba dan perputaran investasi dalam suatu 
divisi.  

3. Memungkinkan pembandingan kinerja antar divisi meskipun skala 
kegiatan usaha divisi dan bidang bisnisnya berbeda. 

4. Pengukuran kinerja dengan metode ini mendorong terciptanya keselarasan 
tujuan divisi dengan tujuan perusahaan. 

5. Besarnya ROI dapat digunakan sebagai pembanding dengan persentase 
biaya modal yang ada di pasar modal. 

6. Sebagai alat untuk mendeteksi kemungkinan aktiva yang terlalu besar atau 
menganggur. 

 Kelebihan dari ROI berdasarakan keterangan di atas adalah, ROI merupakan 

metode pengukuran obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia. 

ROI merupakan alat pengukur kinerja Komperhensif, dan sensitif terhadap faktor 

lain (tidak dapat berdiri sendiri), selain itu memungkinkan pembandingan kinerja 

di setiap divisi yang mempunyai kegiatan yang berbeda. Metode ROI dapat 

menyelaraskan antara tujuan setiap divisi dengan tujuan perusahaan. Perhitungan 

ROI dapat digunakan sebagai pembanding dengan persentase biaya modal pasar 

sehingga apabila kinerja perusahaan dianggap baik maka perusahaan akan dapat 

melakukan ekspansi. Metode ini juga dapat menjadi alat yang dapat mendeteksi 

kemungkinan adanya penggunaan aktiva yang terlalu besar dan mengaggur, hal 

tersebut dapat dilihat dari Total Assets Turnover yang merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi ROI. 

 Menurut Anthony dan Govindarajan (2000:299), mengatakan bahwa 

keuntungan dari ROI, yaitu: 

1. ROI is a comprehensive measure in that anything that effects financial 
statement is reflected in this ratio. For example, an ROI of less than 10 
percent is concidered low on an absolute scale, and an ROI of over 30 
percent is considered high. 

2. ROI is simple to calculate, easy to understand, and meaningful in an 
absolute sense. 



3. ROI is a common denominator that may be applied to any organizational 
unit responsible for profitability, regardles of size or type of business. 

 Berdasarkan pendapat Anthony dan Govindarajan, maka kelebihan dari 

metode ROI sebagai pengukur kinerja perusahaan yaitu merupakan alat ukur yang 

komperhensif, metode ini mudah untuk dioperasikan dan mudah untuk 

dimengerti, serta metode ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang 

mempunyai bidang bisnis yang berbeda. 

 Menurut M. Faisal Abdullah “Dasar-dasar Manajemen Keuangan” (2004:58), 

menyatakan bahwa kelebihan dari metode ROI adalah: 

1. Selain ROI berguna sebagai alat kontrol juga berguna untuk keperluan 
perencanaan. Misalnya ROI dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 
keputusan apabila perusahaan akan melakukan ekspansi. Perusahaan 
mengestimasikan ROI yang harus melalui investasi pada aktiva tetap. 

2. ROI dipergunakan sebagai alat ukur profitabilitas dari masing-masing 
produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menggunakan sistem 
biaya produksi yang baik, maka modal dan biaya dapat dialokasikan ke 
dalam berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehinggga dapat 
dihitung profitabilitas masing-masing produk. 

3. Kegunaan ROI  yang paling prinsip berkaitan dengan efisiensi 
penggunaan modal, efisiensi produk dan efisiensi penjualan. 

 Berdasarkan pendapat di atas, maka kelebihan dari metode ROI adalah 

sebagai alat kontrol dalam pengambilan keputusan jika perusahaan akan 

melakukan suatu ekspansi, metode ini juga digunakan sebagai alat ukur 

profitabilitas dari produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan 

mengoptimalkan biaya produksi yang baik sehingga modal dan biaya dapat 

dialokasikan ke dalam produk-produk lain yang akan dihasilkan oleh perusahaan, 

dan metode ini dapat digunakan untuk pengefisiennan penggunaan modal, produk 

dan penjualan. 

 Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kelebihan 

dari metode ROI adalah sebagai berikut: 



1. ROI merupakan salah satu alat pengukur kinerja perusahaan yang sangat 

mudah dioperasikan maupun untuk diimplementasikan sehingga 

perusahaan setelah mendapatkan data dari pengukuran rasio ini dapat 

melakukan efisiensi baik dalam penggunaan modal kerja, produksi dan 

penjualan. 

2. Setelah data rasio di dapat bukan hanya dapat melakukan efisiensi 

diberbagai bidang dalam perusahaan tetapi hal tersebut dapat digunakan 

sebagai pembanding dengan jenis perusahaan yang sama, sehingga kita 

dapat mengetahui apakah kinerja perusahaan baik ataukah sebaliknya. 

3. Dengan analisis ROI bisa sebagai alat pembanding antar divisi didalam 

perusahaan, dengan permbandingan tersebut dapat dilihat apakah tiap-tiap 

divisi tersebut telah melakukan efisiensi dalam penggunaan modal kerja 

dalam menghasilkan suatu produk. 

4. ROI dapat digunakan sebagai alat ukur profitabilitas dari masing-masing 

produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Sehingga apabila telah 

diukur dan dapat menekan biaya produksi dari produk maka kelebihan 

biaya ataupun modal dapat dialokasikan kedalam biaya produk lain. 

5. Metode ini juga dapat mencegah manajemen untuk melakukan investasi 

yang terlalu berlebihan yang dapat membuat kinerja perusahaan cenderung 

menurun. 

6. ROI pun dapat membantu dalam melakukan perencanaan pihak 

manajemen untuk dapat mengambil keputusan apakah perusahaan akan 

melakukan ekspansi setelah mengetahui dari pengukuran kinerja yang 

telah dilakukan. 

2.2.4  Kelemahan Analisis ROI 

 Disamping kelebihan dari metode ROI terdapat pula kelemahan-kelemahan 

dari metode ini. Menurut Edy Sukarno “Sistem Pengendalian Manajemen Suatu 

Pendekatan Praktis” (2000:61), kelemahannya antara lain: 



1. Untuk menginterpretasikan hasil ROI, perlu pembanding yang 
representatif karena ROI berdasar data historis. 

2. Konsep laba dan investasi dalam rumus banyak variasinya. 

3. Keuntungan yang bersifat “instant” (misal, menjual aktiva tetap sebelum 
masa manfaatnya habis) dapat menyesatkan “hakikat ROI”. 

 Dari pendapat di atas kelemahan dari ROI adalah, untuk dapat menyajikan 

hasil dari pada perhitungan ROI diperlukan pembanding yang dapat membuat 

hasil perhitungan tersebut layak untuk dijadikan acuan perusahaan sebagai alat 

ukur kinerja perusahaan karena ROI berdasarkan pada data historis. Dalam 

menghitung laba dan investasi terdapat banyak rumus dalam  perhitungan. 

Apabila terdapat suatu aktiva tetap yang dijual oleh perusahaan yang 

mengakibatkan keuntungan bagi perusahaan dapat menyesatkan hakikat dari ROI 

itu sendiri. 

 Menurut Abdul Halim, Achmad Tjahjono dan Muh. Fakhri Husein “Sistem 

Pengendalian Manajemen” (2000:143), disamping kelebihan, metode ROI juga 

mempunyai beberapa kelemahan: 

1. ROI tidak medorong manajer untuk menerima investasi proyek-proyek 
yang akan menurunkan ROI divisi walaupun akan meningkatkan 
profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. 

2. ROI mendorong manajer divisi untuk memfokuskan diri hanya pada 
jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. 

 Berdasarkan pendapat di atas kelemahan ROI yaitu, ROI sangat menyeleksi 

setiap invetasi yang akan dilakukan sehingga terlalu selektif walaupun proyek 

tersebut akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan metode ini 

perusahaan hanya terfokus pada jangka pendek saja tanpa  memikrkan bagaimana 

perencanaan jangka panjang perusahaan. 

 Menurut Mulyadi (2001:450), kembalian investasi sebagai pengukur kinerja 

perusahaan memiliki dua kelemahan: 

1. ROI tidak memdorong manajemen untuk melakukan investasi dalam 
proyek yang akan berakibat menurunkan kembalian investasi, meskipun 
proyek tersebut menaikkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. 



2. Kembalian investasi mengakibatkan manajer memusatkan perhatiannya 
kepada sasaran jangka pendek dengan mengorbankan sasaran jangka 
panjang. 

 Kelemahan ROI berdasarkan pendapat di atas yaitu, ROI tidak mendorong 

manajemen untuk melakukan investasi yang berlebihan karena dalam ROI tidak 

memperhitungkan resiko terhadap investor yang akan melakukan investasi, selain 

itu, metode ROI hanya memusatkan pada kinerja yang bersifat jangka pendek, 

yakni menghasilkan laba. 

 Menurut Supriyono “Sistem Pengendalian Manajemen” (2000:477), 

meskipun ROI memilki banyak kelebihan, namun ROI memiliki beberapa 

kelemahan sebagai berikut: 

1. Metode ini terlalu menyederhanakan masalah pengukuran karena hanya 
menggunakan rasio tunggal. 

2. Besarnya ROI yang diharapkan  dapat berbeda unutk divisi yang 
menggunakan investasi yang sebanding. 

3. Terlalu mendasarkan pada laba akuntansi, padahal pengukuran kinerja 
divisi terutama untuk pihak dalam organisasi, sehingga pengukuran 
investasinya terbatas pada metode harga mula-mula (original cost) dan 
nilai buku (book value). Sulit untuk menentukan harga pengganti 
(replacement cost) atau harga perolehan masa depan (future cost) sebagai 
dasar investasi. 

4. Mudah menimbulkan konflik antara tujuan divisi dengan tujuan divisi 
laba, maupun dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

5. ROI hanya mengukur salah satu keberhasilan pencapaian tujuan yaitu 
tujuan yang bersifat keuangan suatu divisi. 

 Kelemahan ROI berdasarkan pendapat di atas yaitu, karena ROI hanya 

menggunakan metode tunggal (rasio profitabilitas) dalam pengukuran setiap divisi 

perusahaan sehingga ROI hanya mengukur salah satu keberhasilan pencapaian 

tujuan yaitu tujuan yang bersifat keuangan suatu divisi yang terlalu mendasarkan 

pada laba akuntansi, maka hal ini tidak sesuai dengan kegiatan serta tujuan setiap 

divisi perusahaan yang berbeda-beda. 

 Menurut  Anthony dan Govindarajan (2000:300), keterbatasan ROI adalah: 



1. The ROI approach, on the other hand, provides different incentives for 
investments across business units. For example, a business unit that 
curently is achieving on ROI of 30 percent would be reluciant to expand 
unless it is able ti earn on ROI of 30 percent or more on additional assets; 
a lesser return would decrease its overall ROI below its current 30 percent 
level. 

2. Decision that increase a center’s ROI may decrease its overall profits. 

3. ROI has a negative correlation with changes in company;s market value. 

 Kelemahan ROI berdasarkan pendapat di atas adalah, ROI akan 

menghasilkan pembagian insentif yang berbeda bagi setiap divisi atau unit 

perusahaan. Keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi 

akan mengakibatkan turunnya laba keseluruhan. Dan metode ROI memiliki 

korelasi negatif terhadap perubahan-perubahan nilai pasar perusahaan. 

 Menurut M. Faisal Abdullah “Dasar-dasar Manajemen Keuangan” (2004:59), 

menyatakan bahwa kelemahan ROI antara lain sebagai berikut: 

1. Mengingat praktek akuntansi antar perusahaan seringkali berbeda maka 
kelemahan prinsip yang dihadapi adalah kesulitan dalam membandingkan 
rate of return suatu perusahaan dengan perusahaan lain. 

2. Dengan menggunakan analisa rate of return atau ROI saja tidak dapat 
dipakai untuk membandingkan anatara dua perusahaan atau lebih dengan 
memperoleh hasil yang memuaskan. 

 Kelemahan ROI berdasarkan pendapat di atas adalah, ROI tidak memberikan 

hasil yang memuaskan dalam mengukur kinerja antar perusahaan, karena terdapat 

hal-hal yang tidak dimasukkan dalam perhitungannya seperti praktek akuntansi 

yang diterapkan oleh perusahaan, sehingga hal itu belum cukup dalam 

memperbandingkan kinerja-kinerja perusahaan. 

 Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kelemahan analisis ROI 

adalah sebagai berikut: 

1. Kesukarannya membandingkan rate of return suatau perusahaan dengan 

perusahaan lain yang sejenis, karena penerapan akuntansi setiap 

perusahaan berbeda-beda. 



2. Terdapat fluktuasi terhadap nilai mata uang (daya beli), hal ini akan 

mempengaruhi dalam perhitungan investment turnover dan profit margin. 

3. Dengan menggunakan analisa rate of return atau ROI perusahaan tidak 

dapat melakukan pembandingan antara dua perusahaan atau lebih untuk 

mendapatkan kesimpulan yang memuaskan mengenai kinerja perusahaan 

selama ini. 

2.3 Konsep Economic Value Added (EVA) 

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

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

“The Quest For Value”. Kemudian di Indonesia metode tersebut dikenal dengan 

metode NITAMI (Nilai Tambah Ekonomis). 

2.3.1 Pengertian Economic Value Added (EVA)  

 Menurut Frank K. Reily dan Ketih C. Brown (2000:831) menyatakan bahwa 

nilai tambah ekonomis/economic value added (EVA) 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 menurut Amin (2000:1) menjelaskan economic value added (EVA ) 

adalah: 

“Suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam 
suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta 
jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi (operating costs) dan 
biaya modal (costs of capital). 

 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa EVA merupakan selisih dari 

laba bersih setelah pajak (Net Operating Profits Tax/NOPAT) dikurangi dengan 

biaya modal (costs of capital). 



 Menurut Utama (1997:10) menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat 

yang dapat diperoleh perusahaan dalam menggunakan EVA sebagai alat ukur 

kinerja, yaitu: 

1. EVA dapat digunakan sebagai penilaian kinerja 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 berfikir dan bertindak seperti halnya pemegang 
saham yaitu memilih investasi yang memaksimumkan tingkat 
pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya modal. 

4. EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kegiatan atau proyek 
yang memberikan pengambilan lebih tinggi daripada biaya-biaya 
modalnya. 

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

 

2.3.2 Kelebihan dan Kelemahan EVA 

 Kelebihan EVA adalah 

1. EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan 

beban sebagai konsekuensi investasi. 

2. Konsep EVA memperhatikan harapan para penyandang dana secara adil 

dimana derajat keadilan dinyatakan dengan ukuran tertimbang dari 

struktur modal yang ada dan berpedoman pada nilai pasar dan bukan pada 

nilai buku. 

3. Perhitungan EVA dapat dipergunakan secara mandiri tanpa memerlukan 

data pembanding seperti standar industri atau data perusahaan lain. 

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. 

 Selain terdapat berbagai kelebihan, konsep EVA juga memiliki kelemahan-

kelemahan. Menurut Mirza (1997) kelemahan-kelemahan tersebut adalah: 

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

2. EVA terlalu tertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat 
mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil 
keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu padahal faktor-
faktor lain terkadang justru lebih dominan. 

 

2.3.3 Perhitungan Economic Value Added (EVA) 

 Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, EVA dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

• EVA = (r – c*) × capital 

EVA = (r × capital) – (c* × capital) 

EVA = NOPAT – C* × capital 

• EVA = NOPAT – (WACC × Modal yang diinvestasikan) 

Dimana: 

R   = rate of return 

C*/WACC  = costs of capital, or the weighted average costs of capital 

NOPAT  = Net Operating Profit After Tax 



Dari perhitungan tersebut akan menghasilkan tiga kemungkinan yaitu: 

1. Jika nilai EVA  0 (positif), menunjukkan bahwa tingkat 

pemgembalian yang dihasilkan perusahaan lebih tinggi daripada tingkat 

biaya modal atau tingkat pengembalian yang dituntut investor. Dalam 

keadaan ini bahwa perusahaan mampu menciptakan nilai (create value). 

2. Jika nilai EVA  0 (negatif), menunjukkan bahwa tingkat 

pengembalian yang dihasilkan lebih rendah daripada tingkat biaya modal. 

Dalam keadaan ini perusahaan gagal memenuhi harapan investor. 

3. Jika nilai EVA = 0 (nol), menunjukkan bahwa perusahaan berada 

dalam posisi impas (BEP) dimana semua laba dipergunakan untuk 

membayar kewajiban kepada kreditor. 

 Menurut Stern & Stewart dalam situsnya yang dikutip oleh Jim Damello 

dalam bukunya “Costs in Finance” (2006:136), terdapat lima langkah dalam 

menghitung EVA, yaitu: 

1. Tinjau laporan laba rugi dan neraca perusahaan. 

2. Identifikasi sumber modal perusahaan dan besarannya (modal). 

3. Tentukan rata-rata tertimbang biaya modal perusahaan (WACC). 

4. Hitung NOPAT. 

5. Hitung EVA. 

 Menurut pendapat diatas, perhitungan EVA dimulai dengan melihat dan 

menganalisis neraca perusahaan, sumber modal perusahaan dan berapa besar 

perusahaan menggunakannya setelah itu menghitung besarnya biaya modal dari 

modal yang telah dipakai oleh perusahaan. Kemudian menhitung NOPAT (Net 

Operating After Tax) dimana NOPAT ini akan dikurangkan dengan biaya modal 

sehingga akan menghasilkan EVA (Economic Value Added). 



Tabel 2.1 

Gambar perbandingan laba bersih dalam laporan laba rugi tradisional dengan 

perhitungan EVA dalam laporan laba rugi berbasis nilai 

Lapoan Laba-Rugi Tradisional Laporan Laba-Rugi Berbasis Nilai 

(Value Based Income Statement) 

 Pendapatan  Pendapatan 

Dikurangi: Harga Pokok Penjualan Dikurangi: Kos penjualan 

Sama dengan: Laba bruto Sama dengan Laba bruto 

Dikurangi: Depresiasi, Biaya 

Pemasaran, Adm. & 

Umum, dan Biaya lain 

Dikurangi: Depresiasi, Biaya 

Pemasaran, Adm. & 

Umum 

Sama dengan: Laba Sebelum Bunga 

dan Pajak 

Sama dengan: Laba Sebelum 

Bungan dan Pajak 

Dikurangi: Bunga Dikurangi: Pajak yang Telah 

Disesuaikan  

Sama dengan: Laba Sebelum Pajak Sama dengan: Laba Usaha Bersih 

Setelah Pajak 

(LUBSP) 

Dikurangi: Pajak Dikurangi: Beban Modal 

Sama dengan: Laba bersih Sama dengan: Economic Value 

Added (EVA) 

(Sumber: Mulyadi, Balanced Scorecard, 2001:212) 

 Berikut adalah penjelasan mengenai tabel diatas, untuk menghasilkan EVA 

(Economic Value Added) dimulai dengan menghitung pendapatan dikurangi 

dengan kos penjualan sehingga menghasilkan laba bruto yang akan dikurangkan 

dengan depresiasi, biaya pemasaran, administrasi dan umum sehingga 

menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak setelah itu dikurangi dengan pajak 

yang telah disesuaikan sehingga menghasilkan LUBSP (Laba Usaha Bersih 

Setelah Pajak). Kemudian memperkirakan jumlah modal yang terpakai beban 



modal dari modal yang terpakai tersebut. Kemudian menghitung EVA dengan 

mengurangkan laba usaha bersih setelah pajak dengan beban modal. 

2.3.3.1 Net Operating After Tax (NOPAT) 

 Perhitungan NOPAT ini dilakukan melalui laporan Laba/Rugi perusahaan. 

Laporan Laba/Rugi merupakan laporan akuntansi yang menyajikan suatu 

kesimpulan dari pendapatan (revenue) dan pengeluaran (expenditure) untuk suatu 

periode tertentu. Pentingnya laporan ini yaitu menyajikan laporan hasil operasi 

perusahaan dan memberikan alasan-alasan terhadap keuntungan atau kerugian 

yang dialami perusahaan. 

 Menurut Young&O’Byrne (2001:39) menjelaskan bahwa Nopat adalah: 

“Merupakan laba operasi perusahaan, setelah pajak, dan mengukur laba yang 

diperoleh perusahaan dari operasi berjalan.” 

 Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa laba bersih dari operasi setelah 

pajak merupakan laba yang diperoleh dari semua jumlah pendapatan dikurangi 

pajak dan beban bunga karena bebas pajak. 

2.3.3.2 Capital 

 Dalam konsep EVA, nilai modal itu adalah jumlah seluruh keuangan 

perusahaan, terlepas dari kewajiban jangka pendek, pasiva yang tidak 

menanggung bunga (non-interest-bearing), seperti hutang, upah yang akan jatuh 

tempo (accrued wages), dan pajak uang akan jatuh tempo (accrued taxes). Modal 

yang diinvestasikan sama dengan jumlah ekuitas pemegang saham, seluruh hutang 

jangka panjang dan jangka panjang yang menanggung bunga, hutang, dan 

kewajiban jangka panjang lainnya. Terhadap nilai modal tersebut, sebelumnya 

dilakukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap ekuivalen ekuitas (equity 

equivalen/EE). 

 

 



2.3.3.3 Penyesuaian Akuntansi 

 Penyesuaian akuntansi yang disebut juga Eqiuty Equivalent/EE digunakan 

pada penggunaan EVA pengukuran kinerja untuk menjadikan nilai buku 

akuntansi mendekati nilai buku ekonomis (economis book value). Untuk 

memperbaiki praktik laporan keuangan standar yang tidak memadai, beberapa 

pengguna dari nilai tambah ekonomis menyesuaikan laba yang disiapkan di 

bawah prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP), dengan 

adanya penyesuaian-penyesuaian ini mengubah ukuran modal menjadi lebih 

akurat bagi investor yang mengharapkan tingkat pengembaliannya meningkat dan 

membuat NOPAT menjadi suatu ukuran yang lebih realistis dari kas actual untuk 

ukuran investor dari siklus bisnis. 

 Selain sebagai koreksi terhadap neraca, EE juga menghilangkan cara-cara 

pandang akuntan yang menyebabkan distorsi terhadap pengukuran laba akonomis 

perusahaan yang sebenarnya. Penyesuaian akuntansi EVA dirancang terutama 

untuk: 

• Mengubah bias dalam GAAP; dengan mengeluarkan biaya R&D. 

• Membuat akuntansi pemgembalian atas modal suatu wakil lebih 

baik bagi tingkat pengembalian ekonomis. 

• Meningkatkan akuntabilitas pemegang saham. 

• Membatasi kemampuan manajemen untuk “mengelola” 

pendapatan. 

• Menghapuskan sebab buka tunai. 

• Membuat EVA sekarang sebagai suatu pengukuran dari nilai pasar. 

Penyesuaian-penyesuaian akuntansi dalam EVA adalah sebagai berikut: 

1. Akuntansi upaya berhasil 



 Akuntansi upaya berhasil (succesfull efforts accountants) adalah 

berdasarkan gagasan bahwa neraca seharusnya hanya memasukkan 

investasi yang berhasil. Upaya yang tidak berhasil seharusnya dihapuskan. 

Logika dari pendekatan ini adalah bahwa aktiva seharusnya merupakan 

nilai mendatang bagi perusahaan. Jika nilai aktiva melemah dengan 

berarti, dan demikian pula kemampuan perusahaan untuk mengambil 

manfaat ekonomis darinya, aktiva tersebut seharusnya dicatat atau, jika 

tidak bernilai, dihilangkan sepenuhnya dari neraca. 

2. Penelitian dan Pengembangan (R&D) 

 Dalam suatu pengertian, penghapusan R&D adalah sebuah aplikasi 

ekstern dari akuntansi upaya berhasil, kecuali bahwa tak satu pun upaya ini 

dianggap berhasil. Prinsip dasar dari penyesuaian ini adalah untuk 

mengkapitalisasi setiap biaya operasi yang tidak dimaksuskan untuk 

menciptakan pendapatan di masa mendatang. 

 Jika R&D dihapuskan, suatu penyesuaian dibuat dengan 

menambahkan kembali R&D kepada NOPAT. Biaya yang dikapitalisasi 

kemudian dihapuskan bertahap, dengan suatu periode amortisasi sama 

dengan jumlah dari tahun yang diharapkan untuk mendapatkan manfaat 

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

3. Pajak yang ditangguhkan 

 Sumber terbesar dari pajak yang ditangguhkan dalam kebanyakan 

perusahaan adalah penyusutan. Logika dalam penyesuaian ini adalah 

bahwa jika hutang tidak akan dibayarkan, biaya yang berkaitan seharusnya 

tidak diakui. 

4. Provisi untuk jaminan dan piutang ragu-ragu 

 Metode penambahan dari akuntansi meminta perusahaan untuk 

membuat provisi untuk biaya yang diharapkan di masa mendatang sebagai 

akibat dari peristiwa atau keputusan yang sudah terjadi. Piutang ragu-ragu, 



restrukrisasi, dan jaminan adalah diantara jenis yang paling umum yang 

oleh perusahaan dibuat provisinya. 

5. Cadangan LIFO 

 Setiap perusahaan dapat menggunakan perhitungan biaya 

persediaan sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Terdapat dua 

sistem penilaian dalam akuntansi yaitu FIFO dan LIFO. Dalam LIFO 

memiliki satu kelemahan serius, yaitu kerika persediaan meningkat dalam 

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

belakang. 

 Perusahaan yang menggunakan LIFO biasanya melaporkan suatu 

cadangan LIFO dalam catatan untuk laporan keuangan. Cadangan itu 

ditambahkan kepada modal yang diinvestasikan, dan kenaikan 

(penurunan) dari tahun ke tahun dalam cadangan LIFO ditambahkan 

kembali (dikurangkan dari) kepada NOPAT. 

6. Penyusutan  

 Penyusutan sinking-fund membuat pengembalian atas modal yang 

diinvestasikan konstan dan sama dengan tingkat pemgembalian ekonomis, 

atau internal, sementara penyusutan garis lurus menunjukkan suatu 

pengembalian yang meningkat atas modal yang dimulai di bawah 

pengembalian ekonomis dan berakhir di atas pengembalian ekonomis. 

7. Goodwill  

 Penghapusan langsung dari goodwill ke cadangan melewati 

laporan laba/rugi dan melemahkan keterkaitan antara arus kas bebas 

operasi dan arus kas bebas pembiayaan yang merupakan landasan dari 

analisis pemegang saham. Amortisasi goodwill bukan biaya tunai, tetapi 

hal yang sama dapat dikatakan untuk penyusutan dari aktiva berwujud dan 

amortisai R&D atau biaya eksploitasi. 



2.4 Biaya Modal  

2.4.1 Pengertian Biaya Modal 

 Modal yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan terdiri atas 

modal asing dan modal sendiri. Modal asing merupakan modal yang berasal dari 

pinjaman para kreditur, supplier, dan bank. Sedangkan modal sendiri merupakan 

modal yang berasal dari pihak perusahaan baik dari pemilik perusahaan maupun 

laba ditahan. Dan di alam memenuhi modal yang dibutuhkan itu, perusahaan 

dapat menerbitkan dan menjual surat berharga seperti obligasi saham. Apabila 

perusahaan menjual saham kepada investor, maka perusahaan wajib memberikan 

hasil (return) yang dikehendaki investor tersebut. Hasil yang dikehendaki tersebut 

bagi perusahaan merupakan biaya disebut biaya modal. 

 Menurut Sutrisno (2000:173) menjelaskan yang dimaksud dengan biaya 

modal adalah sebagai berikut: 

“Biaya modal (Cost of Capital) adalah semua biaya yang secara riil 

dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber dana.” 

 Jadi biaya modal merupakan biaya yang dikeluarkan secara keseluruhan dari 

modal perusahaan dalam hal ini mendapatkan dana untuk kelangsungan hidup 

perusahaan atau biaya modal merupakan tingkat pengembalian yang harus 

dikeluarkan perusahaan untuk penyedia dana. 

2.4.2 Macam-macam Biaya Modal 

 Yang dimaksud dengan modal disini hanya memperhitungkan sumber dana 

jangka panjang. Sumber dana jangka panjang pada dasarnya dikelompokkan 

menjadi dua: dana dari hutang dan dana dari pemilik atau modal sendiri. Sumber 

dana dari pemilik yang berupa saham biasa dan saham preferen. 

2.4.2.1 Cost of Debt (Kd) 

 Biaya hutang atau cost of debt adalah biaya yang ditanggung karena 

menggunakan sumber dana yang berasal dari pinkjaman. Biaya hutang ini diberi 



notasi k d  dan yang bisa dihitung adalah biaya hutang obligasi, namun demikian 

biaya hutang jangka panjang lainnya juga bisa dihitung. 

 Untuk menghitung besarnya biaya penggunaan hutang, maka kita harus 

mencari k  (cost of debt before tax) dari persamaan 

berikut ini: 

  k b  =  

 

Dimana: 

 k     = suku bunga pinjaman 

 C t  = besarnya bunga yang masih haeus dibayar per tahun 

 M = nilai jatuh tempo 

 Perlu diingat bahwa apabila nilai K b  ini ditemukan, maka kemudian harus 

dikurangkan pajak, karena pembayaran bunga merupakan tax deductable, maka 

biaya riil yang ditanggung perusahaan adalah biaya hutang setelah pajak (cost of 

debt after tax). Oleh karena itu biaya penggunaan hutang setelah pajak dihitung 

sebagai berikut: 

  k d  = k b  (1−t) 

Dimana:  

 k d  = biaya hutang setelah pajak 

 k b  = biaya hutang sebelum pajak 

 t = pajak 

 Bila dana yang diperoleh perusahaan berasal dari pengeluaran atau penjualan 

obligasi, maka biaya hutang (cost of debt) menjadi: 



  k b  = ( )
( ) 2/

/
NNb

nNbNI
+
−+  

Dimana: 

 k b  = biaya modal sebelum pajak 

 I = bunga hutang jangka panjang (obligasi) satu tahun dalam rupiah 

 N = harga nominal obligasi atau nilai obligasi pada akhir umurnya 

 Nb = nilai bersih penjualan obligasi 

 n = umur obligasi 

2.4.2.2 Cost of Equity (Biaya modal saham biasa dan laba ditahan) 

 Seperti halnya dengan biaya modal yang berasal dari hutang dan saham 

preferen, biaya modal sendiri adalah sebesar tingkat keuntungan yang diisyaratkan 

atau required rate of return investor saham biasa. Perusahaan dapat memperoleh 

modal sendiri dengan dua cara: (1) laba ditahan dan (2) dengan mengeluarkan 

saham baru. 

 Apabila perusahaan menggunakan dana yang berasal dari laba ditahan 

(retained earning), maka biaya modalnya adalah sebesar rate of return yang 

diharapkan akan diterima oleh para investor saham biasa apabila mereka 

menginvestasikan sendiri dana tersebut atau sebesar rate of return yang mereka 

harapkan dari sahamnya. Dengan demikian, biaya modal laba ditahan akan sama 

dengan biaya modal saham biasa. Untuk menghitung biaya ekuitas (k e ) 

digunakan dua model pendekatan: 

1. Pendekatan Model Diskontto Dividen (Dividend Discount Model) 

 Model ini menjelaskan bahwa biaya ekuitas (k e ) merupakan tingkat diskonto 

yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham 



yang diharapkan di masa yang akan datang. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung ekuitas ini adalah sebagai berikut: 

  k e  = 
0

1

P
D + g 

Dimana: 

 D1 = D
0
(1+g) 

 k e   = biaya ekuitas 

 P 0   = harga saham biasa pada saat ini 

2. Pendekatan CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

 Model CAPM (model penetapan harga aktiva modal ) merupakan model 

penetapan biaya modal dengan menganalisis hubungan antara tingkat return 

saham i atau R i  yang diharapkan dengan return saham (market return atau R m ) 

yang terjadi. Besarnya tingkat return saham yang diharapkan oleh investor ini 

merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh emiten. Rumus untuk 

mencari return saham i atau R i  dengan model CAPM adalah sebagai berikut: 

  R i  = R f + (R m - R f ) iβ  

 

Dimana: 

 R i  = tingkat return saham yang diharapkan 

 R f  = tingkat return bebas risiko 

 R m  = return portofolio pasar yang diharapkan 

 iβ  = koefisien beta saham 



2.4.2.3 Cost of Preferen Stock (Kp) 

 Biaya modal saham preferen (cost of prefered stock atau K e ) adalah biaya riil 

yang harus dibayar apabila modal saham preferen diperhitungkan sebesar tingkat 

keuntungan yang diisyaratkan (required rate of return) oleh investor pemegang 

saham preferen. Artinya tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor 

merupakan biaya yang ditanggung emiten. Biaya modal penggunaan saham 

preferen (k p ) dapat dihitung sebagai berikut: 

  k p  = 
0P

Dp  

Dimana: 

 k p  = biaya saham preferen 

 D p  = dividen saham preferen 

 P 0  = harga saham preferen saat penjualan (harga proses) 

2.4.3 Biaya Modal Rata-rata Tertimbang (Weighted Average Cost of Capital) 

 Setelah menghitung biaya dari masing-masing komponen struktur modal 

secara individual, maka kemudian kita akan menghitung Weighted Average Cost 

of Capital menurut aturan tertentu, karena cost of capital yang diperhitungkan 

oleh perusahaan adalah tingkat biaya penggunaan modal secara keseluruhan. 

 Menurut Young & O’Byrne (2001:39) menyatakan WACC sebagai berikut: 

“WACC sama dengan jumlah biaya dari setiap komponen modal-hutang 
jangka pendek, hutang jangka panjang, dan ekuitas pemegang saham-
ditimbang berdasarkan proporsi relatifnya dalam struktur modal perusahaan 
pada nilai pasar.”  

 Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa WACC merupakan rata-rata 

tertimbang dari komponen biaya hutang, saham preferen, dan ekuitas biasa. Maka 



apabila terjadi perubahan struktur modal atau perubahan biaya dari masing-

masing komponen biaya tersebut, WACC akan mengalami perubahan juga. 

Dengan pengertian diatas maka WACC dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 WACC = W d .k d  + W e .k e + W p .k p  

Dimana: 

 W d  = bobot hutang jangka panjang dalam struktur modal 

 k d  = biaya hutang 

 W e  = bobot jumlah saham biasa dalam struktur modal 

 k e  = biaya modal saham biasa 

 W p  = bobot jumlah saham preferen dalam struktur modal 

 k p  = biaya modal saham preferen 

 W d  + W e  + W p  = 1 

 Disini W d , W e , W p  adalah timbangan atau bobot yang digunakan untuk 

utang, saham preferen dan ekuitas (saham) biasa. Bobot penimbang tersebut dapat 

didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dineraca perusahaan (nilai buku) ataupun 

pada nilai dari berbagai sekuritas, bobot harus didasarkan pada nilai pasar, tetapi 

bila bobot dari nilai buku perusahaan masih mendekati bobot nilai pasarnya, bobot 

nilai buku dapat digunakan sebagai pengganti bobot nilai pasar. 

2.5 Perbandingan Perhitungan Metode ROI dan Metode EVA 

 ROI adalah alat ukur yang sangat umum digunakan untuk mengukur kinerja 

sebuah pusat investasi. Rumus untuk menghitung ROI adalah laba bersih dibagi 

dengan jumlah aktiva selama satu periode. Laba bersih diperoleh dari 



mengurangkan hasil penjualan dengan biaya yang dikelurkan. Sedangkan jumlah 

aktiva disini hanya menjumlahkan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

 EVA adalah nilai tambah ekonomis yang diciptakan perusahaan dari kegiatan 

atau strateginya selama periode tertentu. Rumus dalam menghitung EVA adalah 

NOPAT dikurangi dengan WACC dikali dengan modal yang diinvestasikan. 

Dalam hal ini untuk menghitung NOPAT yaitu laba operasi bersih setelah 

dikurangi pajak tetapi sebelum dikurangi beban bunga. Yang termasuk kedalam 

NOPAT adalah laba usaha, pengasilan bunga, beban pajak penghasilan 

perlindungan pajak atas beban bunga, bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi, 

laba/rugi lain yang terkait dengan operasional perusahaan. Perhitungan NOPAT 

tidak mengikutsertakan faktor non operasional, seperti laba/rugi atas penjualan 

aktiva tetap, penghentian usaha dan penjualan investasi. Beberapa perkiraan 

dalam laba/rugi lain-lain sama sekali tidak berhubungan dengan kegiatan 

operasional perusahaan dan tidak berhubungan dengan kegiatan operasional rutin 

perusahaan dan tidak ada keterangan jelas dalam catatan laporan keuangan, tidak 

diikutsertakan dalam perhitungan NOPAT. WACC merupakan rata-rata 

tertimbang biaya hutang dan modal sendiri, menggambarkan tingkat 

pengembalian minimum untuk mendapatkan required rate of return (tingkat 

penegembalian yang diharapkan) oleh investor, yaitu kreditor dan pemegang 

saham. Dengan demikian di dalam perhitungannya akan mencakup perhitungan 

masing-masing komponennya, yaitu cost of debt dan cost of equity, serta proporsi 

masing-masing di dalam struktur modal perusahaan. 

 Dapat kita lihat perbedaan perhitungan antara ROI dan EVA, dalam 

perhitungan ROI komponennya yaitu laba bersih hanya mengurangkan hasil 

penjualan dengan biaya yang telah dikeluarkan tanpa melihat bahwa biaya 

tersebut hasil operasi perusahaan ataupun tidak sedangkan dalam perhitungan 

EVA komponen perhitungannya yaitu NOPAT tidak seluruh biaya dikurangkan 

akan tetapi hanya biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan saja yang 

dikurangkan dan tidak mengikutsertakan biaya non operasional. Sedangkan 

komponen yang lainnya dalam perhitungan ROI yaitu total aktiva dalam 



menghitungnya hanya menjumlahkan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 

saja, sedangkan komponen perhitungan EVA yaitu WACC menghitung biaya 

yang dikelurakan untuk memperoleh modal.  

2.6 Hubungan Kinerja Dengan Metode ROI dan Metode EVA 

 Dari yang kita ketahui bahwa pengertian dari kinerja adalah sesuatu yang 

dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja. Dalam mengetahui apakah 

sesuatu yang dihasilkan ataupun yang dicapai harus mempunyai dasar pengukuran 

untuk mendapatkan angka kinerja keuangan perusahaan yang sesuai dengan 

prestasi yang diperlihatkan, maka dari itu diperlukan suatu alat/metode untuk 

mendapatkan angka kinerja keuangan perusahaan, sehingga terdapat pengukuran 

laba yang sama untuk setiap perusahaan. 

 Terdapat beberapa penelitian di awal abad ke 20 mencari standarisasi 

pengukuran kinerja perusahaan, diantaranya oleh Epstein, Sterrett, dan Crum 

(Goetzmann dan Garstska, 2000). Menurut Goetzmann dan Garstska, Laurence H. 

Sloan, 1917, adalah orang pertama yang menyaring data akuntansi perusahaan 

menjadi ukuran kinerja. Ukuran kinerja earnings on invested capital (EOIC) 

merupakan ukuran utama kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan 

kemudian berkembang dengan munculnya return on investment (ROI). Tujuan 

ROI adalah mengukur tingkat pengembalian yang didapat oleh perusahaan atas 

investasi yang digunakan untuk operasi. Semakin besarnya tingkat pemgembalian 

kepada para pemilik perusahaan maka kinerja perusahaan dinilai bagus. Pada 

saaat ini ditemukan metode pengukuran kinerja yang dirasa lebih baik 

dibandingkan dengan metode sebelumnya yaitu metode EVA, dalam perhitungan 

metode ini tidak hanya memperhitungkan cost of debt saja melainkan menghitung 

juga cost of equity. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode ROI dan metode 

EVA mempunyai hubungan dengan kinerja yaitu sebagai suatu alat ukur dari 

kinerja perusahaan itu sendiri. 

 

 



2.7 Hubungan Biaya Modal dengan Metode ROI dan Metode EVA    

 Pengertian dari biaya modal atau cost of capital adalah segala sesuatu biaya 

yang secara riil dikeluarkan oleh perusahaaan dalam rangka mendapatkan sumber 

dana. Dalam perhitungan metode ROI yang dibutuhkan yaitu laba setelah pajak 

atau laba bersih dibagi dengan total aktiva sehingga metode ROI hanya 

berhubungan dengan biaya modal yang terlihat saja yaitu biaya bunga yang 

merupakan bagian dari beban modal. Sedangkan dalam perhitungan metode EVA 

yang dibutuhkan yaitu laba operasi setelah pajak dikurangi dengan total biaya 

modal. Sehingga hubungan antara biaya modal dengan perhitungan EVA itu 

sendiri merupakan suatu komponen dalam menghitung EVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


