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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen Keuangan adalah segala aktivitas yang terkait dengan 

pengelolaan keuangan pada perusahaan. Aktivitas manajemen keuangan pada 

umumnya dimulai dari perusahaan, usaha mencari sumber dana untuk pembiayaan 

aktivitas perusahaan, pengalokasian dan penggunaan dana yang telah diperoleh 

untuk aktivitas perusahaan dan pengendalian terhadap kinerja keuagan perusahaan. 

Setiap perusahaan pasti membutuhkan manajemen keuangan untuk mengatur 

alur keuangan perusahaannya untuk melakukan pembiayaan.  Aktivitas yang 

dilakukan oleh manajemen keuangan sebagian besar merupakan aktivitas pencarian 

dana, kemudian mengatur akan digunakan untuk apa saja dana tersebut. Berikut 

pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai pengertian dari 

manajemen keuangan. 

Kasmir (2010:6)  menjelaskan bahwa manajemen keuangan dapat 

didefinisikan sebegai: 

“Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan 

dengan bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya, 

mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai, dan 

pengelolaan aset yang dimiliki secara efektif dan efisien.” 
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Sedangkan Sutrisno (2012:3) menjelaskan pengertian dari manajemen 

keuangan seperti berikut: 

“Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat 

diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan 

dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang 

murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana 

tersebut secara efisien.” 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

keuangan adalah aktivitas yang terdiri dari bagaimana cara memperoleh dana untuk 

diolah dan membiayai usahanya dengan efektif dan efisien sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai dan pengelolaan aset yang dimiliki serta instrument 

keuangan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

keuangan sangatlah penting di perusahaan karena manajemen keuangan merupakan 

segala aktivitas yang berhubungan dengan pembiayaan dana dan pengelolaan dana 

serta instrument keuangan suatu perusahaan. 

 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan memiliki aktivitas yang luas dalam bidang keuangan. 

Hal ini dikarenakan setiap perusahaan membutuhkan seorang manajer yang 

menangani fungsi-fungsi keuangan. Fungsi manajemen keuangan dari suatu 

perusahaan merupakan salah satu fungsi yang penting dalam suatu perusahaan 

disertai dengan fungsi-fungsi lainnya. 



14 
 

Menurut Sutrisno (2012:5) terdapat tiga fungsi utama dalam manajemen 

keuangan. Fungsi utama tersebut adalah: 

1. Keputusan Investasi, yaitu masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana dalam bentu-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk, macam, dan 

komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang 

tingkat keuntungan di masa depan. Keuntungan di masa depan yang 

diharapkan dari investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti. 

Oleh karena itu investasi akan mengandung risiko atau ketidakpastian. 

Risiko dan hasil yang diharapkan dari investasi itu akan sangat 

mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan. 

2. Keputusan Pendanaan, pada keputusan ini manajer keuangan dituntut 

untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-

sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai 

kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. 

3. Keputusan dividen, dividen merupakan bagian keuntungan yang 

dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena 

itu dividen ini merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh 

pemegang saham. 
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 2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

Tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kekayaaan para pemegang 

saham atau pemilik perusahaan. Kekayaan para pemegang saham dapat dilihat 

dengan melihat berapa harga saham perusahaan. Semakin tingginya harga saham 

perusahaan menunjukkan baik atau buruknya seorang manajer keuanga mengambil 

keputusan investasi, kebijakan pendanaan, dan kebijakan dividen. 

Menurut Martono dan Harjito (2010) terdapat tiga tujuan perusahaan, yaitu: 

1. Mencapai atau memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik 

perusahaan. 

2. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan 

3. Mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

Kesimpulan dari ketiga tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan 

kemakmuran pemilik perusahaan. Apabila kemakmuran pemilik perusahaan 

tercapai, secara tidak langsung tujuan yang lain seperti menjaga kelangsungan 

hidup perusahaan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mengadakan 

tanggung jawab sosial perusahaan akan terlaksana dan perusahaan dapat mencapai 

seluruh tujuannya.  
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2.2 Pasar Modal 

2.2.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal pada dasarnya merupakan suatu tempat dimana penjual dan 

pembeli sekuritas bertemu untuk memperjualbelikan sekuritas dalam bentuk saham 

maupun obligasi. Tempat dimana terjadi jual beli efek ini dilaksanakan dalam suatu 

lembaga resmi yang disebut bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Berikut terdapat beberapa pengertian pasar modal menurut Undang- Undang 

No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah: 

“Pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek.” 

 

Pengertian pasar modal secara umum menurut Keputusan Menteri Keuangan 

RI No. 1548/KMK/ 1990 tentang peraturan pasar modal adalah: 

“Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan 

yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial 

dan semua lembaga perantara serta keseluruhan surat-surat berharga 

yang beredar.” 

 

Selanjutnya menurut Sutrisno (2012:341) bahwa: 

“Pasar modal merupakan penyediaan dana-dana yang berjangka 

panjang yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk 

mencari dana dalam jumlah besar serta dimanfaatkan para investor 

untuk menanamkan dananya, dengan demikian pasar modal bisa 

digunakan sebagai salah satu alternatif sumber dana bagi perusahaan 

dan sebagai instrumen investasi bagi para investor.” 
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Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

merupakan tempat bertemunya dua pihak yaitu perusahaan yang membutuhkan 

dana, dan investor yang kelebihan dana untuk memperjualbelikan sekuritas, bisa 

dalam bentuk saham, obligasi dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa 

perantara pedagang efek. Sehingga kedua pihak baik yang membutuhkan dana 

maupun yang kelebihan dana bisa mencapai tujuannya masing-masing. 

 

2.2.2 Fungsi Pasar Modal 

Menurut Sutrisno (2012:301) pasar modal memiliki beberapa fungsi 

strategis yang menyebabkan lembaga ini mempunyai daya tarik bagi pihak yang 

membutuhkan dana, pihak yang memiliki dana, maupun pemerintah. Bila di suatu 

negara tidak ada pasar modal kemungkinan besar akan terjadi capital flight karena 

tidak adanya sarana investasi bagi para pemilik dana. Oleh karena itu pasar modal 

mempunyai beberapa fungsi antara lain adalah: 

1. Sebagai Sumber Penghimpunan Dana 

Kebutuhan dana perusahaan bisa dipenuhi dari berbagai sumber 

pembiayaan. Salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh 

perusahaan adalah sistem perbankan yang selama ini dikenal sebagai 

media perantara keuangan secara konvensional. Ada beberapa 

keterbatasan apabila perusahaan memanfaatkan bank sebagai 

sumber dana. Keterbatasan tersebut adalah jumlah dana yang bisa 

ditarik dari perbankan terbatas, karena pada industri perbankan 
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dikenal dengan adanya legal trending-limit atau batas maksimal 

pemberian kredit (BMPK). Sehingga bila perusahaan ingin 

menggalang dana yang jumlahnya relatif besar akan terhambat 

dengan aturan perbankan tersebut. Oleh karena itu perusahaan bisa 

masuk ke pasar modal unuk menggalang dana yang besarnya sesuai 

dengan yang diharapkan tanpa ada batasan besarnya dana. 

2. Sebagai Sarana Investasi 

Pada umumnya perusahaan yang menjual surat berharga (saham atau 

obligasi) ke pasar modal adalah perusahaan yang sudah memiliki 

reputasi bisnis yang baik dan kredibel, sehingga efek- efek yang 

dikeluarkan akan laku dijualbelikan di bursa. Sementara, pemilik 

dana atau investor jika tidak ada pilihan lain mereka akan 

menginvestasikan pada perbankan yang notabene mempunyai 

tingkat keuntungan yang relatif kecil. Dengan adanya surat berharga 

yang mudah diperjual belikan, maka bagi investor merupakan 

alternatif instrumen investasi. Investasi di pasar modal lebih 

fleksibel, sebab setiap investor bisa dengan mudah memindahkan 

dananya dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya atau dari satu 

industri ke industri lainnya. Oleh karena itu pasaar modal sebagai 

salah satu alternatif instrumen penempatan dana bagi investor selain 

di perbankan atau investasi langsung lainnya. 
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3. Pemerataan Pendanaan 

Pada dasarnya apabila perusahaan tidak melakukan go public, 

pemilik perusahaan terbatas pada personal-personal pendiri 

perusahaan yang bersangkutan. Dengan go public-nya perusahaan 

memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut 

menikmati keuntungan dari perusahaan berupa bagian keuntungan 

atau dividen, sehingga semula hanya dinikmati oleh beberapa orang 

pemilik, akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat artinya ada 

pemerataan pendapatan kepada masyarakat. 

4. Sebagai Pendorong Investasi 

Sudah merupakan kewajiban kewajiban pemerintah untuk 

memajukan pembangunan dan perekonomian negaranya. Untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan pembangunan 

membutuhkan investasi besar. Pemerintah tidak akan mampu untuk 

melakukan investasi sendiri tanpa dibantu oleh pihak swasta 

nasional dan asing. Untuk mendorong agar pihak swasta dan asing 

mau melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung pemerintah harus mampu menciptakan iklim investasi 

yang kondusif bagi mereka. Salah satu iklim investasi yang kondusif 

adalah likuidnya pasar modal. Semakin baik pasar modal, semakin 

banyak perusahaan yang akan masuk ke pasar modal dan semakin 

banyak investor baik nasional maupun asing yang bersedia 
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menginvestasikan dananya ke Indonesia melalui pembelian surat 

berharga di pasar modal. 

 

2.3 Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi 

dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan disusun 

dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil 

keputusan. Pihak- pihak yang berkepentingan tersebut antara lain manajemen, 

pemilik, kreditor, investor, dan pemerintah. (Sutrisno, 2012:9) 

Sedangkan menurut Mamduh (2012:27) laporan keuangan adalah laporan 

yang memiliki tujuan untuk meringkaskan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan 

laporan yang terdiri dari dua laporan utama yaitu neraca dan laporan laba rugi 

dimana laporan tersebut dibuat untuk memberikan informasi bagi pihak yang 

membacanya untuk mendapatkan informasi keuangan berupa ringkasan kegiatan 

dan hasil dari kegiatan keuangan yang telah dilakukan. 
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2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Fahmi (2013:24) tujuan dari pembentukan laporan keuangan yaitu 

“Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan 

tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka yang 

moneter.” 

Sedangkan menurut Kasmir (2010:87) tujuan pembuatan atau penyusunan 

laporan keuangan adalah: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendataan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluaran perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, 

pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahan dalam 

suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dibuatnya laporan 

keuangan adalah untuk menyediakan berbagai jenis informasi yang berhubungan 
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dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bisa menjelaskan kondisi perusahaan saat itu dan bisa bermanfaat sebagai 

dasar atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehingga tidak akan ada 

yang salah dalam pengambilan keputusan. 

 

2.4 Kinerja Perusahaan 

Mulyadi (2011:337) mendefinisikan kinerja sebagai keberhasilan personel, 

tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan 

sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Dengan kata lain, dapat disimpulkan 

bahwa kinerja merupakan tolak ukur apakah sebuah keputusan yang diambil atau 

strategi yang diterapkan baik atau buruk bagi perusahaan. 

Helfret, seperti yang dikutip Zahara & Haryanti (2011:44), 

mengelompokan pengukuran kinerja perusahaan dalam unit bisnis ke dalam tiga 

kategori, yaitu: 

1. Pengukuran berdasarkan pendapatan, dimana pengukuran kinerja 

dilakukan berdasarkan pada laba akuntansi. 

2. Pengukuran berdasarkan arus kas, dimana pengukuran kinerja dilakukan 

berdasarkan arus kas operasi. 

3. Pengukuran berdasarkan nilai, dimana pengukuran kinerja didasarkan 

pada nilai (manajemen berbasis nilai). 

Pengukuran kinerja juga dapat dikelompokan ke dalam dua kategori sesuai 

fungsi hasil pengukuran kinerja itu sendiri, yaitu bagi pihak internal dan bagi pihak 
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eksternal. Untuk pihak internal, pengukuran kinerja sendiri lebih menitikberatkan 

pada pengukuran kinerja dari fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan. Hal ini 

untuk mengevaluasi keputusan-keputusan yang telah di ambil di masa lalu dan 

pengaruhnya pada saat ini serta mengukur seberapa efektif fungsi-fungsi tersebut 

dalam memberdayakan sumber daya yang ada. Manajemen juga dapat 

menggunakan informasi pengukuran kinerja untuk menilai perubahan potensial 

sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan dan memprediksi 

kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada 

(Rusmanto dan Mentayani, 2011:615) 

Menurut Rusmanto dan Mentayani (2011:621) pengukuran kinerja 

keuangan bertujuan untuk: 

1. Memberikan informasi yang berguna dalam keputusan penting 

mengenai aset yang digunakan dan untuk memacu para manajer 

membuat keputusan yang menyalurkan kepentingan perusahaan 

2. Mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas usaha 

3. Hasil pengukuran kinerja dijadikan dasar untuk menilai perubahan 

potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa 

depan. 
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2.5 EVA (Economic Value Added) 

2.5.1 Definisi EVA (Economic Value Added) 

Metode Nilai Tambah Ekonomis pertama kali dikembangkan oleh Stewart & 

Stern seorang analis keuangan dari perusahaan Stern Stewart & Co pada tahun 

1993. Model Nilai Tambah Ekonomis menawarkan parameter yang cukup objektif 

karena berangkat dari konsep biaya modal (cost of capital) yakni mengurangi laba 

dengan beban biaya modal, dimana beban biaya modal ini mencerminkan tingkat 

resiko perusahaan. Beban biaya modal ini juga mencerminkan tingkat kompensasi 

atau return yang diharapkan investor atas sejumlah investasi yang ditanamkan di 

perusahaan. Hasil perhitungan Nilai Tambah Ekonomis yang positif merefleksikan 

tingkat return yang lebih tinggi daripada tingkat biaya. (Mardiyanto, 2013:299) 

Definisi EVA menurut Gallagher dan Andrew (2003: 108) 

“EVA is a measure of the amount of profit remaining after accounting 

for the return expected by the firm’s investors.” 

 

Artinya, EVA merupakan alat ukur dari sejumlah laba yang didapatkan 

setelah setelah perhitungan untuk pengembalian yang diharapkan oleh investor 

perusahaan. 

Sedangkan menurut Keown (2010:44) EVA atau nilai tambah ekonomi 

adalah perbedaan laba usaha setelah pajak (NOPAT) dan beban modal untuk 

periode tersebut. 

Untuk menentukan besarnya EVA dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut (Young & O’Bryne, 2001:32) : 
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EVA = NOPAT – (WACC x Invested Capital) 

 

Dimana: 

NOPAT = Net Operating Profit After Tax (laba operasi setelah pajak) 

WACC = Weighted Cost of Capital (biaya modal rata- rata 

tertimbang) 

Invested Capital = Jumlah modal yang tersedia bagi perusahaan untuk 

membiayai usahanya yang terdiri dari hutang dan 

modal sendiri 

 

Konsep Economic Value Added (EVA) ini juga menjelaskan tiga ukuran yang 

dapat digunakan dalam melihat kinerja suatu perusahaan, yaitu: (Gallagher, 

2003:109) 

1. Nilai EVA > 0 ( + Positif) = Perusahaan telah menciptakan nilai tambah 

bagi perusahaan. 

2. Nilai EVA = 0 = Perusahaan pada kondisi BEP karena semua laba 

digunakan untuk membayar kewajiban kepada investor. 

3. Nilai EVA < 0 (- Negatif) = Tidak terjadi proses nilai tambah yang 

mengakibatkan laba yang tidak bisa memenuhi harapan investor. 

 

Penjelasannya adalah jika nilai EVA > 0 atau EVA bernilai positif, 

menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah pada perusahaan dan berhasil 

menciptakan nilai bagi penyedia dana, Nilai EVA = 0, menunjukkan posisi impas 
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perusahaan karena semua laba digunakan untuk membayar kewajiban kepada 

penyedia dana baik kreditor maupun pemegang saham dan Nilai EVA < 0 atau EVA 

bernilai negatif, menunjukkan tidak terjadinya proses nilai tambah karena laba yang 

tersedia tidak dapat memenuhi harapan para investor. 

Grant (2003: 22, 27, 80) menjelaskan mengenai EVA bahwa: 

“EVA dapat digunakan sebagai indikator penciptaan kekayaan jika 

NOPAT lebih dari cukup untuk menutupi beban-beban. Nilai EVA 

yang negatif mengindikasikan perusahaan berada dalam situasi yang 

tidak baik dan menyebabkan keuntungan perusahaan habis 

digunakan untuk membayarkan beban-beban. Nilai EVA tidak akan 

negatif jika manajemen perusahaan mampu memaksimalkan 

kekayaan dengan menetapkan keputusan investasi yang tepat.” 

 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat 

membayar beban- beban perusahaan apabila memiliki nilai NOPAT yang lebih 

besar dari jumlah beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Grant juga 

menjelaskan bahwa sebaiknya perusahaan mengelola keuntungan yang diperoleh 

dengan baik untuk membayarkan beban. Hal lain yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan adalah bagaimana cara untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan 

dengan memilih investasi yang dapat menghasilkan return untuk perusahaan. 

 

2.5.2 Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

Net Operating Profit After Tax merupakan sejumlah laba perusahaan yang 

akan dihasilkan apabila perusahaan tidak memiliki utang dan tidak memiliki aset 
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finansial. Hal ini berarti laba bersih perusahaan setelah perusahaan mengurangkan 

dengan utang dan pajak yang dimiliki oleh perusahaan. 

Menurut Sartono (2001:103), NOPAT dapat dihitung dengan rumus: 

NOPAT = EBIT (1 – Tax) 

Dimana: 

NOPAT  = Net Operating Profit After Tax 

EBIT  = Earning Before Interest and Tax 

Tax  = Pajak 

 

2.5.3 Weight Average Cost of Capital (WACC) 

Weight Average Cost of Capital adalah metode biaya rata-rata tertimbang 

dari struktur permodalan perusahaan. Dari laporan neraca dapat diketahui financial 

leverage yaitu dari hutang (debt) dan dari modal sendiri (equity). Adapun nilai 

WACC dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut (Pradhono dan 

Christiawan, 2004): 

WACC = (Wd x Kd) + (We x Ke) 

Dimana : 

Wd = Bobot utang jangka panjang dalam struktur modal 

Kd = Biaya utang setelah pajak [ Kd = Kb (1- t)] (Keown dkk, 

2010:418) 
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 Kb = 
Annual Interest

∑ 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡
 x 100 % (Bringham, 2006: 408) 

We = Bobot ekuitas dalam struktur modal 

Ke = Biaya modal ekuitas [ Ke = 
1

𝑃𝐸𝑅
 x 100%] 

 

2.5.4 Invested Capital 

Invested Capital merupakan hasil reorganisasi neraca untuk melihat besarnya 

capital yang diinvestasi dalam aktivitas operasional dan non operasional 

perusahaan. Menurut Riyanto (2001:15) Invested Capital dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

Invested Capital = Jumlah utang dan ekuitas – utang jangka pendek 

 

2.5.5 Kelebihan dan Kekurangan EVA 

Keunggulan EVA sehingga populer digunakan sebagai alat pengukuran 

kinerja diuraikan McDaniel, Gadkari, dan Fiksel dalam Zahara dan Haryanti 

(2011:46) sebagai berikut: 

1. EVA tidak dibatasi oleh akuntansi yang berlaku umum. Sehingga 

perbedaan metode akuntansi yang digunakan tidak berpengaruh pada 

perhitungan EVA sendiri. Sedangkan rasio keuangan, misalnya rasio 

proftabilitas dipengaruhi oleh metode akuntansi yang diterapkan 

perusahaan. 
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2. EVA dapat mendukung setiap keputusan perusahaan, mulai dari 

investasi modal, kompensasi karyawan, hingga kinerja unit bisnis. Hal 

ini dikarenakan hasil perhitungan EVA yang dapat digunakan sebagai 

alat indikator kinerja dalam penentuan kompnsasi karyawan maupun 

kinerja unit bisnis. keputusan investasi modal dengan melihat apakah 

keputusan investasi modal tersebut dapat memberikan nilai tambah 

ekonomi bagi perusahaan. 

3.EVA memiliki struktur yang sederhana sehingga dapat digunakan oleh 

bagian non-akuntansi dalam perusahaan. Tidak seperti rasio keuangan 

yang memerlukan pembanding dan pengetahuan mengenai akuntansi 

serta analisis yang lebih dalam untuk mengetahui makna dibalik angka 

rasio. 

Namun, EVA sendiri juga mempunyai kelemahan sebagai alat pengukur 

kinerja. Pradhono dan Christiawan (2004:144) menguraikan kelemahan tersebut: 

1. Sebagai alat untuk mengukur kinerja masa lampau, EVA tidak mampu 

memprediksi dampak strategi yang kini diterapkan. 

2. Sifat pengukurannya merupakan potret jangka pendek, sehingga 

manajemen cenderung engan berinvestasi jangka panjang. Hal ini 

dikarenakan akan terjadi penurunan nilai EVA pada tahun bersangkutan 

dan dapat mengakibatkan turunnya daya saing perusahaan di masa 

depan. 

3. EVA cenderung mengabaikan kinerja non keuangan yang sebenarnya 

dapat meningkatkan kinerja keuangan. 
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2.6 Financial Value Added (FVA) 

2.6.1 Definisi Financial Value Added (FVA) 

Menurut Rodriquez yang dikutip dari Iramani (2005:7) menjelaskan bahwa: 

Financial Value Added atau lebih singkat disebut FVA merupakan 

metode baru dalam mengukur kinerja dan nilai tambah perusahaan. 

Financial Value Added adalah selisih antara laba operasi setelah pajak 

(NOPAT) dengan equivalent depreciation yang telah dikurangi dengan 

penyusutan. Hasil perhitungan FVA yang positif menunjukkan 

bahwa keuntungan bersih dan penyusutan dapat menutupi equivalent 

depreciation. Jika hal ini terjadi maka perusahaan akan dapat 

meningkatkan kekayaan pemegang sahamnya. Metode ini 

mempertimbangkan kontribusi dari fixed asset dalam menghasilkan 

keuntungan bersih perusahaan. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menghitung 

FVA, fixed asset menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menghasilkan 

keuntungan bersih perusahaan sehingga hasil perhitungan FVA yang positif berarti 

laba yang didapatkan oleh perusahaan dapat menutupi equivalent depreciation. 

Secara matematis pengukuran FVA dinyatakan sebagai berikut (Rodriquez 

2002:8) : 

FVA = NOPAT – (ED – D ) 

 

Dimana: 

NOPAT : Net Operating Profit After Tax (laba operasi setelah pajak) 
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ED: Equivalent Depreciation 

D: Depreciation 

Interpretasi dari hasil pengukuran FVA dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Jika FVA > 0 hal ini menunjukkan terjadi nilai tambah finansial bagi 

perusahaan. 

2. Jika FVA < 0 hal ini menunjukkan tidak terjadi nilai tambah financial 

bagi perusahaan.  

3. Jika FVA = 0 hal ini menunjukkan posisi impas. 

Perusahaan tentunya akan berusaha untuk memiliki nilai tambah financial 

bagi perusahaan dimana FVA > 0, hal ini terjadi manakala keuntungan bersih 

perusahaan dan penyusutan dapat mengcover equivalent depreciation atau 

(NOPAT+D) lebih besar dari ED. Jika ini tercapai maka perusahaan dapat 

meningkatkan kekayaan pemegang saham karena NPV akan bernilai positif. 

 

2.6.2 Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

Sama seperti perhitungan EVA. 

 

 

 

 



32 
 

2.6.3 Equivalent Depreciation (ED) 

Menurut wikipedia.org, Depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah yang 

dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. 

Equivalent Depreciation adalah jumlah biaya- biaya yang sederajat dengan 

beban penyusutan yang ditanggung perusahaan berdasarkan penerimaan output 

untuk investasi aset. Rumus untuk menghitung equivalent depreciation menurut 

Rodriguez (2002) : 

ED = (Q – VC) – FC (1- t ) + ( t x D) 

Dimana: 

ED = Equivalent Depreciation  

Q   = Penjualan (Rupiah) 

VC = Biaya Variabel 

t  = Tarif Pajak 

FC  = Biaya Tetap 

D  = Depresiasi 

 

2.6.4 Kelebihan dan Kekurangan FVA 

Kelebihan FVA dibanding EVA adalah 

1. Jika ditilik ulang konsep NOPATD, FVA melalui definisi Equivalent 

Depreciation mengintegrasikan seluruh kontribusi aset bagi kinerja 

perusahaan, demikian juga opportunity cost dari pembiayaan 

perusahaan. Kontribusi ini konstan sepanjang umur proyek investasi 
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2. FVA secara jelas mengakomodasi kontribusi konsep value growth 

duration (durasi proses penciptaan nilai) sebagai unsur penambah nilai. 

Unsur ini merupakan hasil pengurangan nilai Equivalent Depreciation 

akibat bertambah panjangnya umur aset dimana aset bisa terus 

berkontribusi bagi kinerja perusahaan. Dalam konsep EVA, proses ini 

tidak secara jelas dijabarkann. 

3. FVA mengedepankan konsep Equivalent Depreciation dan 

Accumulated Equivalent tampaknya lebih akurat menggambarkan 

financing costs. Lebih lanjut, FVA mampu mengharmonisasikan 

hasilnya dengan konsep NPV tahun per tahun, dimana NPV setidaknya 

saat ini dianggap sukses mengukur proses penciptaan nilai. 

4. Dengan berbasis pada definisi EVA yang sudah dikenal luas, FVA 

memberi solusi terhadap mekanisme kontrol dalam periode tahunan, 

yang selama ini merupakan kendala bagi konsep NPV. EVA dan FVA 

sama-sama mampu menyelaraskan output-nya dengan hasil NPV, 

dalam bentuk periode yang terdiskonto, namun FVA memberi output 

yang lebih maju dengan berhasil melakukan harmonisasi hasil dengan 

NPV dalam ukuran tahunan. Oleh karena itu, FVA menjadi lebih 

bermanfaat sebagai alat kontrol. 

Sedangkan kekurangan FVA dibandingkan dengan  EVA adalah, FVA 

kurang praktis dalam mengantisipasi fenomena bila perusahaan (proyek) 

menjalankan investasi baru di tengah-tengah masa investasi yang diperhitungkan. 
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EVA akan merefleksikan situasi ini melalui peningkatan aset dan sumber daya yang 

terlibat dalam perusahaan atau proyek (Shrieves dan Wachowicz 2000).  

 

2.7 Kerangka Pemikiran  

Dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode Economic Value Added (EVA),  dan Financial Value 

Added (FVA). Definisi EVA menurut Young & O’ byrne (2001: 17) adalah: 

“EVA merupakan alat komunikasi yang efektif, baik untuk 

penciptaan nilai yang dapat ditinjau oleh manajer lini yang 

akhirnya mendorong kinerja perusahaan dan untuk 

berhubungan dengan pasar modal.” 

Dalam penelitian ini, EVA diukur dengan : (Young & O’Bryne, 2001: 

32) 

EVA = NOPAT – (Invested Capital x WACC) 

Dimana: 

EVA = Economic Value Added 

NOPAT = Net Operating Profit After Tax  

WACC = Weighted Cost of Capital  

Invested Capital = Total modal yang diinvestasikan 

Dimana menurut Sartono (2001:103) NOPAT dapat dihitung dengan cara 

melakukan perkalian antara Earning Before Interest and Tax dengan (1-t). Untuk 

menghitung Invested capital bisa didapatkan dengan cara mengurangi total utang 

dan ekuitas dengan utang jangka pendek. Sedangkan dalam menghitung Weighted 
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Average Cost of Capital (WACC) terdiri dari penjumlahan cost of debt dan cost of 

equity yang sebelumnya telah dikalikan dengan masing-masing bobot. Setelah 

mendapatkan hasil dari perhitungan EVA, maka akan didapatkan satu kesimpulan 

diantara kondisi berikut (Gallagher, 2003:109) : 

1. Nilai EVA > 0 ( + Positif) = Perusahaan telah menciptakan nilai 

tambah bagi perusahaan. 

2. Nilai EVA = 0 = Perusahaan pada kondisi BEP karena semua laba 

digunakan untuk membayar kewajiban kepada investor. 

3. Nilai EVA < 0 (- Negatif) = Tidak terjadi proses nilai tambah yang 

mengakibatkan lana yang tidak bisa memenuhi harapan investor. 

 

Definisi FVA menurut Iramani (2005:7)  

“Financial Value Added adalah selisih antara laba operasi setelah 

pajak (NOPAT) dengan equivalent depreciation yang telah 

dikurangi dengan penyusutan.” 

 

FVA dapat diukur dengan menggunakan rumus: 

FVA = NOPAT – (ED- D) 

Dimana: 

NOPAT : Net Operating Profit After Tax (laba operasi setelah pajak) 

ED: Equivalent Depreciation 

D: Depreciation 
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Menurut wikipedia.org, Depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah yang 

dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Sedangkan Equivalent 

Depreciation adalah jumlah biaya- biaya yang sederajat dengan beban penyusutan 

yang ditanggung perusahaan berdasarkan penerimaan output untuk investasi aset. 

Rumus untuk menghitung equivalent depreciation menurut Rodriguez (2002) : 

ED = (Q – VC) – FC (1- t ) + ( t x D) 

Dimana: 

ED = Equivalent Depreciation  

Q   = Penjualan (Rupiah) 

VC = Biaya Variabel 

t  = Tarif Pajak 

FC  = Biaya Tetap 

D  = Depresiasi 

 

Interpretasi dari hasil pengukuran FVA dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Jika FVA > 0 hal ini menunjukkan terjadi nilai tambah finansial bagi 

perusahaan. 

2. Jika FVA < 0 hal ini menunjukkan tidak terjadi nilai tambah 

financial bagi perusahaan.  

3. Jika FVA = 0 hal ini menunjukkan posisi impas. 

Dengan adanya kedua metode tersebut untuk menghitung nilai tambahan 

ekonomi juga nilai tambahan finansial, akan membantu perusahaan untuk 

mengetahui sudah seberapa baik kinerja perusahaan untuk menambahkan nilai 
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perusahaan. Sehingga ke depannya perusahaan akan berjalan dengan baik dan 

kinerjanya akan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.  

Berdasarkan konsep di atas, maka penulis membuat penelitian mengenai 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan Telekomunikasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode EVA dan FVA. 

Setelah penulis mendapatkan hasilnya dari kedua metode tersebut, maka akan 

dilakukan perbandingan kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi apakah lebih 

baik dilihat dari metode EVA atau FVA seperti pada gambar berikut ini: 
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Gambar 2.1  

Bagan Kerangka Pemikiran 
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39 
 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan Economic Value Added  

(EVA) dengan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan 

Financial Value Added (FVA) 

Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan 

yang diukur dengan menggunakan Economic Value Added (EVA) 

dengan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan Financial 

Value Added (FVA) 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Tahun Peneliti Hasil Penelitian 

1 Financial Value 

Added : 

Suatu Paradigma 

Dalam 

Pengukuran 

Kinerja Dan 

Nilai Tambah 

Perusahaan 

 

 

2005 Rr. 

Iramani 

Kinerja FVA lebih baik 

dibandingkan dengan  

EVA. Terutama dalam 

hal sinkronisasi hasil 

pengukurannya dengan 

NPV. 

2 Analisis EVA dan 

FVA sebagai 

2010 Ismi 

Wenda 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 
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Salah Satu Alat 

Ukur Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan (pada 

PT Panca Mitra 

Multi Perdana 

Periode 2010-

2014) 

Hidayati

, 

Topowij

ono, M. 

G. Wi 

Endang 

tahun 2010 kinerja PT 

PMMP dapat dikatakan 

baik karena memiliki nilai 

EVA dan  FVA positif 

dengan nilai 1.122 dan 

9.170. 

Namun di tahun 2011-

2014 kinerja keuangan PT 

PMMP belum bisa 

dikatakan baik karena 

hasil perhitungan EVA 

FVA yang negatif. 

3 Analisis 

Perbandingan 

Kinerja 

Perusahaan 

Telekomunikasi 

dengan 

Menggunakan 

EVA, REVA, 

FVA, dan MVA 

2010 Abu 

Bakar 

Kelima perusahaan 

telekomunikasi memiliki 

kinerja yang berbeda baik 

nilai maupun kondisinya 

dari tahun ke tahun. 

Namun sebagian besar 

hasil perhitungan yang 

didapat adalah positif 

dengan rata-rata nilai 

EVA 2.171, dan rata-rata 

nilai FVA 3.395 

4 Analisis 

Perbandingan 

EVA dan FVA 

Sebagai Alat Ukur 

Penilaian Kinerja 

Keuangan Pada 

Industri 

Perkebunan di 

BEI. 

2010 Nora 

Alvernia

tha, dan 

Samue I 

Dossugi 

Perusahaan Industri 

Perkebunan mampu 

menciptakan nilai tambah 

ekonomis dan nilai 

tambah finansial bagi 

perusahaan dengan nilai 

EVA rata-rata positif 

sebesar 1.384 dan nilai 

rata-rata FVA sebesar 

3.284. 

5 Finance Value 

Added 

2002 Alfonso 

Rodriq

uez 

Sandias 

Variabel Equivalent 

Depreciation dapat 

mengintegrasikan 

seluruh kontribusi asset 

pada kinerja perusahaan 
 

6 A Study of 

Refined 

Economic Value 

Added 

Explanatory 

Power Associated 

with MVA& EPS 

in Tehran Stock 

Exchange 

2012 Dr. 

Abolfazl 

Ghadiri, 

Hossein 

Shoghi 

Nilai REVA dan EPS 

lebih baik dibandingkan 

dengan nilai MVA.  

 


