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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kinerja Perusahaan 

2.1.1  Pengertian Kinerja Perusahaan 

 Bagi pihak 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. 

1. Menurut kamus besar bahasa indonesia (2001: 570), kinerja adalah: 

“Sesuatu yang dicapai/ prestasi yang diperlihatkan/ kemampuan kerja).” 

 

2. Menurut Mangkunegara “Manajemen Sumberdaya Manusia” (2002: 67), kinerja 

adalah: 

“Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual 
performance (prestasi kerja/ prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 
seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya.” 
 
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi yang 

diperlihatkan seseorang atau kemampuan kerja seseorang dalam melaksanakan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya secara kualitas maupun kuantitas. 

 

2.1.2    Pengukuran Kinerja Perusahaan 

Pada dasarnya penilaian kinerja merupakan penilaian perilaku manusia dalam 

melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi. Penilaian 

kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas 
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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, bagian organisasi, dan karyawannya 
berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya.” 
 

Menurut Mulyadi (2001: 434) terdapat tiga macam ukuran yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif, yaitu: 

a. Ukuran Kriteria Tunggal 

 Ukuran kinerja tunggal (single creation) adalah ukuran kinerja yang hanya 

menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. Jika kriteria tunggal 

digunakan untuk mengukur kinerja, orang akan cenderung memusatkan usahanya 

kepada kriteria tersebut dengan akibat diabaikannya kriteria lain, yang 

kemungkinan sama pentingnya dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu 

perusahaan atau bagiannya. Sebagai suatu contoh, manajer produksi yang diukur 

kinerjanya dari tercapainya target kuantitas produk yang dihasilkan dalam jangka 

waktu tertentu kemungkinan mangabaikan pertimbangan penting lain mengenai 

mutu, biaya, pemeliharaan ekuipmen, dan sumberdaya manusia. 

b. Ukuran Kinerja Beragam 

  Ukuran kriteria beragam (multiple criteria) adalah ukuran kinerja yang 

menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja manajer. Kriteria 

beragam merupakan cara untuk mengatasi kelemahan kriteria tunggal dalam 

pengukuran kinerja. Berbagai aspek kinerja manajer dicari ukuran kriterianya 

sehingga seorang manajer diukur kinerjanya dengan beragam kriteria. Tujuan 

penggunaan kriteria beragam ini adalah agar manajer yang diukur kinerjanya 

mengarahkan usahanya kepada berbagai kinerja. 
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  Karena dalam ukuran kriteria beragam tidak ditentukan bobot tiap-tiap kinerja 

untuk menentukan kinerja keseluruhan manajer yang diukur kinerjanya, maka 

manajer akan cenderung mengerahkan usaha, perhatian, dan sumberdaya 

organisasinya kepada kegiatan yang menurut persepsinya menjanjikan perbaikan 

yang terbesar kinerjanya secara keseluruhan. 

c. Ukuran Kinerja Gabungan    

  Ukuran Kinerja Gabungan (composite criteria) adalah ukuran kinerja yang 

menggunakan berbagai macam ukuran, memperhitungkan bobot masing-masing 

ukuran, dan memperhitungkan rata-ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja 

manajer. 

 Pengukuran kinerja menurut Anthony dan Govindarajan (2003: 493) adalah 

sebagai berikut: 

“A performance measurement system is simply a mechanism that improves 

the likelihood the organization will implement its stategy successfully.” 

 

 Dengan demikian pengertian pengukuran kinerja adalah suatu teknik atau 

usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas operasional 

perusahaan yang telah dilaksanakan pada suatu periode tertentu. 

 

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. 

Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang 

dituangkan dalam anggaran.  

Penilaian kinerja dapat dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak 

semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya 
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diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik 

yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. 

Menurut Mulyadi (2001: 416) ada lima manfaat penilaian kinerja bagi  

manajemen, yaitu: 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 
karyawan secara maksimum. 

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

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

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

e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 
 

2.1.4 Metode-metode Pengukuran Kinerja Keuangan 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 keuangan 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 operasi perusahaan (Net Operating Income) dengan 

jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi 

tersebut (Net Operating Income). 

Tinggi rendahnya tingkat ROI dapat diperngaruhi 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. 
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 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. 

AktivaTotal

Penjualan
TurnoverAssetlOperationa =  

 
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.  

Rumus: 
BersihPenjualan 

BersihLaba
MarginProfitNet =  

 

2. Return on Equity (ROE) 

  Return on Equity berguna untuk mengetahui besarnya kembalian yang 

diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal 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 
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bunga (biaya hutang) dan dividen saham preferen (biaya saham preferen). (Mamduh 

M. Hanafi, 2003: 178) 

Formulanya:  

SendiriModal

PajakSetelahLaba
ROE=  

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.” 

 
 Menurut Charles H. Gibson “Financial Reporting Analysis” (2001: 288), 

pengertian dari ROA adalah: 

“ROA measure the firm’s ability to utilize its assets to create profit by 

comparing profits with the assets.” 

 

 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 turn over. Sehingga dari pemisahan ini 

menghasilkan analisis yang cukup tajam. Sehingga rumus ROA adalah: 

Sales

IncomeNet
ofitOperatingNet =Pr  

AssetsTotal

Sales
TurnoverAssetTotal =  
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AssetsTotal

Sales
x

Sales

IncomeNet
ROA=  

ROA = Net  Profit Margin x 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 memberikan 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 sejak akhir 1980-an 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 
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Scorecard memperluas ukuran kinerja eksekutif ke empat perspektif (Mulyadi, 

Balanced Scorecard, 2001: 4): 

a. 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. 

b. 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), tingkat kepuasan pelanggan (customer 

satisfaction), dan tingkat profitabilitas pelanggan (customer profitability). 

c. 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. 

d. 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. 
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  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 (komprehensif). 

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” (2003: 

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), 

mengatakan bahwa: 

“ Return on investment adalah salah satu alat pengukur kinerja pusat 

investasi atau perusahaan dengan cara menentukan besarnya rasio laba 

dengan investasinya.” 

 

Menurut Wild, Subramanyam dan Halsey “Financial Statement Analysis” 

(2003: 428), menyatakan bahwa: 

“ROI the relation between income and invested capital, referred to as return 

on investment capital or ROI, is probably the most widely recognized 

measure of company performance.” 
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Dengan demikian rasio ROI menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari 

operasi perusahaan (net operating income) dengan jumlah investasi atau aktiva yang 

digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut. 

 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi ROI 

  Besarnya ROI dipengaruhi oleh dua faktor: 

1) Operating Asset 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.  

 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 menggunakan aktiva. 

 

2) Profit Margin 

  Profit Margin menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh 

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. 

  Besarnya ROI dapat dihitung dengan mengalikan antara operating asset 

turnover dengan profit margin-nya, atau dengan rumus: 

ROI = Operating Profit Margin x Total Asset Turnover  

 
= 

AssetsTotal

Sales
x

Sales

IncomeOperating
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= 

AssetsTotal

IncomeOperating
 

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 oleh 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 Mulyadi “Akuntansi Manajemen”  (2001: 448), kelebihan metode 

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. 
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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, mendorong manajemen perusahaan untuk melaksanakan efisiensi biaya hal 

ini terlihat pada Operating Profit Margin, serta mencegah manajemen melakukan 

investasi yang berlebihan karena akan mempengaruhi pertumbuhan ROI. 

 

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

keunggulan ROI sebagai pengukur kinerja divisi adalah sebagai berikut: 

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

2. Merupakan alat pengukur kinerja yang komprehensif, 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 ROI yaitu, ROI merupakan alat ukur yang objektif karena 

perhitungannya berdasarkan data akuntansi yang bersifat kuantitatif, ROI bersifat 

komprehensif serta sensitif terhadap faktor lain (tidak dapat berdiri sendiri), selain itu 

ROI dapat di terapkan di setiap divisi yang memiliki kegiatan berbeda sehingga dapat 

diperbandingkan kinerjanya. Metode ROI mendorong terciptanya keselarasan tujuan 

antara divisi dengan perusahaan yaitu memperoleh laba sebesar-besarnya. Jika ROI 

lebih besar dibandingkan persentase biaya modal pasar berarti kinerja perusahaan 

dalam keadaan baik, sehingga perusahaan dapat melakukan ekspansi. Metode ROI 

juga sebagai alat pengendali terhadap pemakaian aktiva yang terlalu besar dan 
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menganggur, hal ini di perlihatkan pada Total Asset Turnover yang merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi ROI. 

 

  Menurut Anthony dan Govindarajan “Management Control System” (2003: 

299), mengatakan bahwa terdapat tiga keuntungan dari ROI: 

1. ROI is a comprehensive measure in that anything that effects financial 
statement is reflected in this ratio. 

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, regardless of size or type of business. 

  
 Berdasarkan pendapat Anthony dan Govindarajan, maka kelebihan metode 

ROI sebagai alat ukur kinerja keuangan perusahaan yaitu merupakan alat ukur yang 

komprehensif, mudah untuk dimengerti karena perhitungannya yang simpel, selain 

itu ROI merupakan metode pengukuran kinerja yang lazim digunakan untuk setiap 

divisi dalam perusahaan dengan unit bisnis yang berbeda. 

 

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

menyatakan bahwa kelebihan ROI antara lain sebagai berikut: 

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 dapat 
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, sehingga 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 ROI adalah sebagai alat kontrol 

perusahaan untuk perencanaan seperti keputusan melakukan ekspansi, ROI juga 

digunakan sebagai alat ukur profitabilitas bagi masing-masing produk yang 
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dihasilkan perusahaan dengan melakukan sistem pengalokasian biaya dan modal ke 

berbagai produk dan yang terakhir adalah ROI berguna untuk pengefisienan 

penggunaan modal, produk, dan penjualan. 

 

Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kelebihan 

analisis ROI adalah sebagai berikut: 

1. ROI bersifat menyeluruh, artinya apabila perusahaan sudah menjalankan praktek 

akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa ROI 

dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan 

efisiensi bagian penjualan. 

2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh 

rasio industri, maka dengan analisa ROI dapat dibandingkan efisiensi penggunaan 

modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis. 

3. Analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan yang dilakukan 

oleh divisi atau bagian yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke 

dalam bagian yang bersangkutan. Arti pentingnya adalah untuk dapat 

membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian lain di dalam perusahaan. 

4. Analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur profitabiltas dari masing-masing 

produk yang dihasilkan perusahaan, sehingga dapat dihitung profitabilitas dari 

masing-masing produk. 

5. ROI berguna untuk kepentingan perencanaan, misalnya ROI dapat digunakan 

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan kalau perusahaan akan mengadakan 

ekspansi. 

 

2.2.4 Kelemahan Analisis ROI 

  Disamping kelebihan yang dimiliki analisis ROI, terdapat pula kelemahan-

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

kinerja keuangan memiliki dua kelemahan: 

1. ROI tidak mendorong manajemen untuk melakukan investasi dalam proyek 
yang akan berakibat menurunkan kembalian investasi, meskipun proyek 
tersebut menaikkan profitabilitas perusahaan sebagai keseluruhan. 
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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 memiliki banyak keunggulan, 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 untuk 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 lain, 
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.  
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  Menurut Anthony dan Govindarajan “Management Control System” (2003: 

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 currently 
is achieving an ROI of 30 percent would be reluctant to expand unless it is able 
to 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 

mengahasilkan 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 yang 

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 antara 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 

dianut oleh perusahaan, sehingga hal itu belum cukup dalam memperbandingkan 

kinerja-kinerja perusahaan.  

 

 

 



PERBANDINGAN METODE ROI DAN METODE EVA SEBAGAI PENGUKUR 
KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  28

  Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kelemahan analisis ROI 

adalah sebagai berikut: 

1. Kesukarannya membandingkan rate of return suatu perusahaan dengan 

perusahaan lain yang sejenis, karena praktek akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan berbeda-beda. 

2. Adanya fluktuasi nilai mata uang (daya beli), hal ini akan mempengaruhi dalam 

perhitungan investent turn over dan profit margin. 

3. Dengan menggunakan analisa rate of return atau ROI saja tidak dapat digunakan 

untuk mengadakan perbandingan antara dua perusahaan atau lebih yang 

mendapatkan kesimpulan yang memuaskan. 

 

2.3 Konsep Economic Value Added (EVA) 

2.3.1 Pengertian Economic Value Added (EVA) 

  Penilaian kinerja perusahaan merupakan komponen sentral dari suatu sistem 

pengendalian manajemen dalam suatu perusahaan. Penilaian kinerja keuangan pada 

suatu organisasi sebaiknya menjadi syarat mutlak bagi penempatan sumber daya  di 

dalam organisasi tersebut ketika akan melaksanakan kegiatan baru, memperhitungkan 

pendapatan dan biaya serta investasi sebuah proyek. 

  Pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan data akuntansi dari 

laporan keuangan merupakan cara yang banyak digunakan untuk pengukuran, mudah 

diperoleh dan sifatnya kuantitatif. 

  Pada akhir tahun 1980-an, Stern stewart & Co, dari Newyork, USA 

mempopulerkan suatu formula yang digunakan dalam penelitian kinerja keuangan 

perusahaan yang dikenal dengan nama EVA (Economic Value Added) yang dalam 

pengukurannya dapat berdiri sendiri tanpa perlu dibandingkan dengan perusahaan 

sejenis ataupun membuat suatu analisis kecenderungan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. 
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  Menurut Stern Stewart & Co, EVA merupakan indikator internal yang 

mengukur kekayaan pemegang saham yang diciptakan atau dimusnahkan oleh 

perusahaan dalam jangka waktu tertentu. EVA mengukur seberapa efisien 

operasional sebuah perusahaan dalam menggunakan modal untuk menciptakan nilai 

tambah. Nilai ekonomis tercipta hanya jika perusahaan menghasilkan pengembalian 

(return) modal yang melebihi biaya modal. 

 EVA dalam situs Value Based Management (Value Based Management.net 4 

Februari 2007) yaitu situs yang membahas mengenai teori-teori manajemen, 

didefinisikan sebagai berikut: 

“Economic Value Added (EVA) is a financial performance method to 
calculate the true economic profit of a corporation. EVA can be calculated 
as net operating after taxes profit minus a charge for the opportunity cost of 
the capital invested.” 
(http://www.valuebasedmanagement.net/methods-EVA.html) 

 
Menurut Anthony dan Govindarajan “Management Control System” (2003: 

288) mengatakan bahwa: 

“ Economic Value Added (EVA) is a dollar amount, rather than ratio. It is 

found by substracting a capital charge from the net operating” 

 

  Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa EVA adalah ukuran kinerja 

keuangan perusahaan tahunan yang dihitung dengan cara mengurangkan NOPAT 

dengan biaya modalnya atau beban yang sesuai dengan biaya kesempatan 

(opportunity cost). NOPAT menggambarkan hasil penciptaan nilai di dalam 

perusahaan sedangkan biaya modal dapat diartikan sebagai pengorbanan yang 

dikeluarkan dalam penciptaan nilai tersebut atau tingkat resiko perusahaan. 

  Dengan dimasukkannya tingkat resiko perusahaan dalam pengukuran kinerja 

konsep EVA ini, menyebabkan kepentingan manajemen lebih sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham, yaitu memilih investasi yang memaksimalkan tingkat 

pengembalian dan meminimalkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan 

dapat dimaksimalkan  
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  Secara konseptual, EVA mempunyai kemiripan dengan alat pengukur kinerja 

keuangan yang sering kita kenal dengan RI (Residual Income). Sebagaimana yang 

banyak didiskusikan dalam berbagai buku teks akuntansi dan manajemen, RI 

menitikberatkan pada kontrol terhadap laba dan investasi sedangkan EVA merupakan 

suatu variasi dari RI  dengan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan terhadap 

perhitungan income dan capital. 

 

2.3.2 Perhitungan Economic Value Added (EVA) 

  Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, EVA dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

o EVA = (r – c*) x capital 

EVA = (r x capital) – (c* x capital) 

EVA = NOPAT – C* x capital 

(Tunggal, 2001: 4) 

o EVA = NOPAT – Biaya Modal  (Modal yang diinvestasilan x Biaya Modal) 

Young O’Byrne, terjemahan Lusy W, (2001: 49) 

Dimana: 

r = Rate of return 

C* = Cost of capital, or the weighted average cost of capital 

NOPAT = Net Operating Profit After Tax 

 
Ada tiga kemungkinan hasil dari perhitungan EVA: 

1. Jika nilai EVA > 0 (positif) menandakan bahwa tingkat pengembalian yang 

dihasilkan perusahaan lebih tinggi daripada tingkat biaya modal atau tingkat 

pengembalian yang dituntut investor. Keadaan ini menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu menciptakan nilai (creat value). Semakin positif semakin 

bagus. 
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2. Jika nilai EVA < 0 (negatif) menandakan bahwa nilai perusahaan berkurang 

(destroy value) akibat tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih rendah 

daripada tingkat pengembalian yang dituntut investor. 

3. Jika nilai EVA = 0 (nol) menandakan bahwa perusahaan berada dalam posisi 

impas karena semua laba digunakan untuk membayar kewajiban kepada investor. 

 

 Menurut Stern & Stewart dalam situsnya yang dikutip oleh Jim Demello 

dalam bukunya “Case 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 di atas, 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 menghitung NOPAT (Net 

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

modal sehingga akan mengahasilkan EVA (economic value added).  

 

 Menurut Mulyadi “Balanced Scorecard” (2001: 212), Terdapat lima langkah 

dalam memperhitungkan EVA: 

1. Menghitung LUBSP. 
2. Memperkirakan jumlah modal terpakai. 
3. Memperkirakan rerata bertimbang biaya modal (Weighted Average Cost of 

Capital). 
4. Menghitung beban modal. 
5. Menghitung EVA 
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Tabel 2.1  

Gambar perbandingan laba bersih dalam laporan laba rugi tradisional dengan 

perhitungan EVA dalam laporan laba rugi berbasis nilai 

Laporan Laba-Rugi Tradisional 
Laporan laba-rugi berbasis nilai  

(Value-Based Income Statement) 

 Pendapatan   Pendapatan 

Dikurangi: Kos 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 Bunga 

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 untuk pendapat dan tabel sebelumnya, 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 
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dari modal yang terpakai tersebut. Kemudian menghitung EVA dengan 

mengurangkan laba usaha bersih setelah pajak dengan beban modal. 

 

2.3.2.1 NOPAT (Net Operating Profit After Tax) 

  Perhitungan NOPAT ini melalui Income Statement perusahaan. Income 

Statement merupakan accounting report yang menyajikan suatu kesimpulan dari 

penerimaan (revenue) dan pengeluaran (expenditure) untuk suatu periode tertentu. 

Pentingnya Income Statement untuk menyajikan laporan hasil operasi perusahaan dan 

memberikan alasan-alasan terhadap keuntungan atau kerugian yang dialami 

perusahaan. 

NOPAT dalam situs Value Based Management (Value Based Management.net 

4 Februari 2007) didefinisikan sebagai berikut: 

“ Net Operating Profit After Tax (NOPAT) is the Operating Profit (EBIT) 
minus Taxes.”  
(http://www.valuebasedmanagement.net/methods_nopat . html) 

  Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laba bersih dari operasi setelah 

pajak atau NOPAT (Net Operating Profit After Tax) adalah laba yang didapatkan dari 

operasi perusahaan setelah pajak  

  Format umum untuk menghitung NOPAT, berikut penyesuaian yang 

diperlukan adalah sebagai berikut: 

Pendapatan Operasi RpXX 

+ Pendapatan bunga RpXX 

+ Pendapatan ekuitas (atau- kerugian ekuitas) RpXX 

+ Pendapatan investasi lainnya RpXX 

- Pajak penghasilan RpXX 

- Pembebasan pajak terhadap biaya bunga RpXX 

Laba operasi bersih setelah pajak (NOPAT) RpXXX 

(Sumber: S. David Young & Stephen F. O’Byrne, 2001: 49) 
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2.3.2.2 Capital 

  Dalam konsep EVA, nilai capital terdiri atas ekuitas (nilai buku ekuitas dan 

cadangan) ditambah utang berbunga (interest bearing debt) yang diambil dari passiva 

neraca (tidak termasuk utang dagang dan biaya terhutang; accrued expenses) terhadap 

nilai capital tersebut, sebelum dilakukannya penyesuaian yaitu dengan menambahkan 

apa yang disebut dengan Equity Equivalent (EE) sehingga diperoleh Economic Book 

Value (EBV) of Equity, seperti biaya R & D, akumulasi amortisasi goodwill, 

cadangan piutang ragu-ragu, LIFO reserve  dan pajak terhutang. 

  Format umum untuk menghitung Capital, berikut penyesuaian yang 

diperlukan adalah sebagai berikut: 

Utang Jangka Pendek RpXXX 

+ Utang jangka panjang (termasuk obligasi) RpXXX 

+ Utang jangka panjang lainnya (pajak ditangguhkan dan provisi) RpXXX 

+ Ekuitas Pemegang Saham (termasuk bunga minoritas) RpXXX 

Modal yang diinvestasikan (IC)  RpXXX 

(Sumber: S. David Young & Stephen F. O’Byrne, 2001: 49) 

 

2.3.2.3 Penyesuaian Akuntansi 

  Penyesuaian akuntansi yang disebut juga Equity Equivalent digunakan pada 

penggunaan EVA sehingga pengukuran kinerja untuk menjadikan nilai buku 

akuntansi mendekati nilai buku ekonomis (economic 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 harapan 

penyesuaian tersebut akan menghasilkan angka-angka EVA yang dapat diandalkan. 

  Tujuan umum dari Equity Equivalent adalah untuk memperbaiki bias atau 

pemutarbalikan yang timbul karena kecenderungan dari manajer untuk 

mempermainkan angka-angka akuntansi atau karena kekurangan dalam model 
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GAAP, seperti kegagalan untuk melaporkan dengan benar investasi dalam modal 

intelektual. 

Penyesuaian akuntansi dirancang terutama untuk: 

1. Mengubah bias dalam GAAP yang diwajibkan akuntansi “upaya keberhasilan” 

(successfull effort accounts) dan mengeluarkan biaya Research & Development 

(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. 

3. Meningkatkan akuntabilitas untuk dana pemegang saham dengan menghapuskan 

pencadangan dari akuntansi bunga, mengakui utang diluar neraca, mengakui opsi 

saham sebagai suatu biaya bisnis. 

4. Membatasi kemampuan manajemen untuk “mengelola” pendapatan dengan 

menghapuskan accrual untuk piutang ragu-ragu dan jaminan. 

5. Menghapuskan beban bukan 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 dari beban 

modal. 

 

   

 

 

 

 

 



PERBANDINGAN METODE ROI DAN METODE EVA SEBAGAI PENGUKUR 
KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  36

Tabel 2.2 Equity Equivalent 

Add to capital Add to NOPAT 

1 Deferred tax reserves 1 Increase in Deferred tax reserves 

2 LIFO reserves 2 Increase in LIFO reserves 

3 Cumulated goodwill amortization 3 Goodwill amortization 

4 Unrecordered goodwill 4 Increase in (Net) capitalized 

intangibles 

5 (Net) capitalized intangibles 5 Increase in Full cost 

6 Full cost reserves 6 Unusual gain (loss) 

7 Cummulative unusual gain (loss) 7 Increase in Other reserves 

8 Other reserves, such as:   

 a. Bad debt reserves   

 b. Inventory obsolescence 

reserves 

  

 c. Warranty reserves   

 d. Deferred income reserves   

(Sumber: Tunggal, 2001: 6) 

 

Berikut adalah penjelasan untuk setiap Equity Equivalent: 

1. Deferred Tax Reserves 

  Pajak yang ditangguhkan timbul dari perbedaan waktu antara pendapatan 

yang dikenai pajak dan pendapatan buku yang diakui dibawah GAAP. Sumber 

terbesar dari pajak yang ditangguhkan dalam kebanyakan perusahaan adalah 

penyusutan, tetapi setiap perbedaan sementara dalam pendapatan pajak dan 

pendapatan buku dapat memberikan kenaikan kepada pajak yang ditangguhkan. 

Dengan menambahkan kembali peningkatan pajak tertunda ke pendapatan, NOPAT 

hanya dikurangi pajak yang sebenarnya dibayar tanpa memperhitungkan 

penangguhan pajak akuntansi. 
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2. LIFO Reserves 

 Metode LIFO menawarkan keuntungan pajak penting di atas pendekatan lain 

dalam menaikkan harga dan juga menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih 

mendekati perkiraan penggantian biaya persediaan, menghasilkan suatu penyeimbang 

dari penghasilan dan biaya persediaan, menghasilkan suatu penyeimbang dari 

penghasilan dan biaya. Akan tetapi, LIFO memiliki satu kelemahan serius, ketika 

persediaan meningkat dalam tahun manapun, suatu “lapisan LIFO” dari harga produk 

lama tertinggal dibelakang. Lapisan LIFO menciptakan dua masalah untuk EVA. 

Pertama, persediaan dapat dengan serius dinyatakan kurang dari sebenarnya aktiva 

bersih dan modal yang diinvestasikan. Kedua, ketika lapisan LIFO lama 

menghapuskan, yang terjadi manakala persediaan menurun dari satu tahun ke tahun 

berikutnya, baik pendapatan operasi dan EVA dinyatakan terlalu besar dari 

sebenarnya. Pernyataan terlalu besar ini disebabkan oleh penyamaan harga pokok 

produk lama terhadap penghasilan sekarang. Jadi LIFO reserves adalah perbedaan 

nilai inventory antara FIFO dan LIFO. 

 

3. Cummulatif Goodwill Amortization 

  Goodwill yang diamortisasi untuk periode tertentu menyebabkan laba yang 

dilaporkan lebih rendah sehingga pihak manajemen enggan melakukan akuisisi yang 

dapat menguntungkan. Oleh karena goodwill adalah bukan tunai dan tidak dapat 

mengurangi pajak, maka ia harus ditambahkan kembali ke laba yang dilaporkan. 

Kumulatif amortisasi goodwill harus ditambahkan ke modal agar konsisten. 

 

4. Unrecorded Goodwill 

 Masalah pengukuran yang serius dan mungkin terjadi jika goodwill tidak 

diperhitungkan sama sekali. Hal ini terjadi jika metode akuisisi yang diterapkan 

adalah Pooling of Interest. Biaya yang dicatat oleh pembeli adalah nilai buku 

akuntansi penjual. Dari sudut pandang pemegang saham pembeli perusahaan, biaya 

akrual akuisisi adalah nilai pasar dari efek yang ditawarkan untuk mewujudkan 
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perjanjian jual tersebut. Perbedaan antara nilai buku pasar ini disebut unrecorded 

goodwill. 

 

5. Intangibles 

 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 dimasa mendatang. 

Pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan (Research and Development) harus 

dikapitalisasi di neraca sebagai Equity Equivalent dan diamortisasikan ke pendapatan 

baru dan pemasaran untuk merebut market share juga harus dikapitalisasi dan 

diamortisasi. 

 

6. Succesfull Effort to Full Cost 

 Akuntansi upaya berhasil (Succesfull Effort to Accounts) adalah berdasarkan 

gagasan bahwa neraca seharusnya hanya memasukkan investasi yang berhasil. Upaya 

yang tidak berhasil seharusnya dihapuskan. Hal ini biasanya dianut oleh perusahaan-

perusahaan penghasil sumber daya alam, sehingga mereka menyatakan tingkat 

pengembalian yang tinggi dari yang sebenarnya. Seharusnya tingkat pengembalian 

dinyatakan kembali dengan akuntansi full cost. 

 

7. Other Equity Equivalent dan Reserves 

  Cadangan berjaga-jaga mengaburkan timing sebenarnya dari penerimaan 

tunai dan pengeluaran tunai. Cadangan untuk kredit macet, inventori yang kadaluarsa, 

jaminan dan pendapatan tertunda harus dihitung sebagai Equity Equivalent jika 

merupakan kejadian rutin dalam bisnis. Dengan memperhitungkan hal-hal tersebut, 

distorsi akuntansi dapat dikurangi dengan NOPAT dihitung berdasarkan aliran tunai 

yang sebenarnya. 

  Hasil dari penyesuaian tersebut di atas adalah terjadinya dua macam neraca. 

Pertama, adalah neraca yang berdasarkan nilai buku akuntansi sebelum dilakukan 
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penyesuaian dan yang kedua, adalah neraca atas dasar nilai buku ekonomis setelah 

penyesuaian (equity equivalent) terhadap capital. 

   
Tabel 2.3  

Gambar neraca biasa (sebelum dilakukan penyesuaian) 

Kas Utang jangka 

pendek Piutang 

+ 

Persediaan 

+ 

Pembayaran 

dimuka 

NIBL jangka pendek 

Utang jangka panjang 

Utang jangka panjang 

lainnya 

Aktiva tetap Ekuitas pemegang 

saham 

(Sumber: S. David Young & Stephen F. O’Byrne, 2001: 41) 

 
Tabel 2.4 

Gambar neraca EVA (setelah dilakukan penyesuaian) 

kas 
Utang jangka pendek 

WCR 
Utang jangka panjang 

Aktiva tetap 

Utang jangka panjang 

lainnya 

Ekuitas pemegang 

saham 

(Sumber: S. David Young & Stephen F. O’Byrne, 2001: 41) 

 

NIBL: Non interest bearing liabilities (Kewajiban yang tidak menanggung bunga) 

WCR: Working capital requirement (kebutuhan modal kerja) 
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2.4 Biaya Modal (Cost of Capital) 

 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 (David et 

all, 2001: 149) 

 Pengertian biaya modal menurut Sutrisno (2001: 173), “Manajemen 

Keuangan, Konsep dan Aplikasi” adalah: 

 “Biaya modal atau 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 mendapatkan dana untuk kelangsungan hidup 

perusahaan atau biaya modal merupakan tingkat pengembalian yang harus 

dikeluarkan perusahaan untuk penyedia dana. 

 

2.4.1 Macam-macam Biaya Modal 

2.4.1.1 Cost of Debt (Kd) 

  Biaya penggunaan utang adalah tingkat bunga yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan bila mendapatkan dana dengan melakukan pinjaman dari pihak lain. 

Dengan meminjam dari pihak lain, maka akan timbul bunga yang merupakan biaya 

bagi perusahaan. Biaya hutang ini diberi notasi Kd atau Kb. Biaya modal nantinya 

akan digunakan untuk menentukan suatu keputusan diterima atau ditolak.  

Kb (Cost of Debt Before Tax) ....%
Pr

==
inciple

Interest
 

  Aliran kas yang diperhitungkan dalam keputusan investasi berdasarkan 

setelah pajak yakni laba setelah pajak ditambah penyusutan, sementara biaya 

kompensasi hutang (bunga) dihitung berdasarkan sebelum pajak. Oleh karena itu 

biaya modal yang dihitung juga harus setelah pajak, maka cost of debt ini perlu 

disesuaikan dengan pajak.  

 



PERBANDINGAN METODE ROI DAN METODE EVA SEBAGAI PENGUKUR 
KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  41

Biaya penggunaan utang dihitung sebagai berikut: 

( )tKdKdt −= 1  

Dimana: Kdt = Biaya utang setelah pajak 

 Kd = Biaya utang sebelum pajak 

 t = Tingkat pajak 

Bila dana yang diperoleh perusahaan berasal dari pengeluaran atau penjualan obligasi 

maka biaya hutang adalah: 

%100

2

X
NbN
n

NbN
I

Kd
+








 −+
=  

Dimana : Kd = Biaya utang sebelum pajak 

 Nb = Penerimaan bersih 

 I = Bunga satu tahun  

 n = Jangka waktu obligasi 

 N  = Nilai nominal obligasi 

 
2.4.1.2 Cost of Common Stock (Ks) 

  Menurut James Van Horne & John M. Marchowics “Financial Management 

and Policy” (2005: 396), menyatakan bahwa: 

“Cost of common stock is the required rate of return on investment of 

common shareholders of the company” 

 
 Cost of common stock (Ks) adalah biaya atau pengembalian yang dikeluarkan 

atas investasi yang diberikan investor kepada perusahaan. Untuk perusahaan-

perusahaan yang normal dalam arti tidak mengalami kenaikan harga saham yang 

signifikan, maka untuk menghitung Ks dengan menggunakan rumus CAPM (Capital 

Asset Pricing Model) sebagai berikut: 

( ) iRFMRF bKKKKs −+=  
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Dimana: Ks = Required return on common stock 

 
RFK  = Tingkat bunga investasi bebas resiko 

 β  = Koefisien beta, untuk mengukur pergerakan indeks harga 

saham individu historis relatif terhadap IHSG 

 
MK  = Perkiraan tingkat hasil minimal dalam pasar secara 

keseluruhan 

  Apabila cara di atas tidak dapat digunakan maka dipakai pendekatan Price 

Earning Ratio (PER). Teknik ini membantu dalam mengestimasi nilai saham 

perusahaan, terutama perusahaan yang belum go public dimana saham-saham 

perusahaan belum diperdagangkan di bursa efek. 

  PER dihitung dengan membagi harga pasar dari Common Stock dengan 

pendapatan perlembar saham (EPS), sehingga untuk menghitung return yang 

diharapkan oleh investor yang merupakan Cost of Common Stock Equity perusahaan, 

dapat dicari dengan rumus: 

PerlembarBersihLaba

PerlembarSahamaH
PER

arg=        Sehingga     %100
1

X
PER

Ks =  

  Untuk perusahaan yang mengalami kenaikan harga saham yang signifikan 

rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

g
P

D
Ks

O

+= 1  

Dimana : 

1D  = Dividen Yang Harus Dibayar 

P = Harga pasar saham 

g = Tingkat pertumbuhan dividen (rate of growth) 

Apabila dilakukan emisi saham baru, maka untuk menghitung Cost of Common 

Stock-nya digunakan rumus sebagai berikut: 

( ) g
fp

D
Ke +

−
=

10

1  
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Dimana: 

f  = biaya flotasi yang tejadi dalam penjualan saham baru. 

 

2.4.1.3 Cost of Preferred Stock (Kp) 

  Saham preferen mempunyai karakteristik campuran antara utang dengan 

saham biasa. Seperti halnya utang, saham preferen mengandung kewajiban ynag tetap 

mengadakan pembayaran secara periodik dan apabila perusahaan dilikuidasi, maka 

pemegang saham preferen mempunyai hak yang harus didahulukan sebelum para 

pemegang saham biasa. 

  Namun tidak seperti utang, kegagalan untuk memenuhi pembayaran dividen 

preferen tidak mengakibatkan bangkrutnya perusahaan. oleh karena itu, saham 

preferen mempunyai resiko yang lebih kecil dari pada saham biasa tapi labih besar 

daripada utang.  

 Biaya penggunaan dana dari saham preferen (Kp) dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

n

ps

P

D
Kps=  

Dimana: 

Kps = Cost of Preferren Stock  

DPS = Dividen yang dibayar 

nP  = Net Proceed (penerimaan bersih dari penjualan saham preferen) 

 

2.4.1.4 Cost of Retained Earning (Kr atau Ks) 

  Apabila perusahaan menggunakan dana yang berasal dari laba ditahan (re), 

maka biaya modalnya adalah sebesar rate of return yang diharapkan akan diterima 

oleh investor saham biasa apabila mereka menginvestasikan sendiri dana tersebut 

atau sebesar rate of return yang mereka harapkan dari sahamnya. Dengan demikian 

Cost of Retained Earning sama dengan Cost of Common Stock. 
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2.5 Weighted Average Cost Of Capital (WACC) 

  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 Bringham & Houston “Fundamentals of Financial Management” 

(2004: 371), menyatakan bahwa: 

“WACC is a weighted average of the component cost of debt, preferred 

stock and common equity.” 

 
  Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa WACC merupakan rata-rata 

tertimbang dari komponen biaya utang, saham preferen dan ekuitas saham.  

  WACC akan berubah jika terdapat perubahan struktur modal atau perubahan 

biaya dari masing-masing komponen modal tersebut. Dalam perhitungan WACC, 

perhitungan biaya modal rata-rata digunakan terutama untuk pengambilan keputusan 

mengenai investasi jangka panjang yang untuk ini seharusnya dibiayai dengan dana 

jangka panjang atau dana permanen. 

Formulanya: 

ScePSPSdd KWKWTKWWACC ++−= )1(  

Dimana: WACC = Biaya modal rata-rata tertimbang 

 
dW  = Bobot utang jangka panjang dalam struktur modal 

 )1( TK d −  = Cost of debt  

 
ceW  = Bobot jumlah ekuitas saham biasa dalam struktur modal 

 
SK  = Cost of common stock dari laba ditahan 

 
PSW  = Bobot jumlah saham preferen dalam struktur modal 

 
PK  = Cost of preferred stock 

 

  Disini Wd, WPS, Wce, adalah timbangan atau bobot yang digunakan untuk 

utang, saham preferen dan ekuitas (saham) biasa. Bobot penimbang tersebut dapat 
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didasarkan pada nilai-nilai akuntansi yang terdapat dineraca perusahaan (nilai buku) 

ataupun pada nilai dari berbagai jenis sekuritas. Secara teoritis, 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. 


