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Pendahuluan
Pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat pesat terjadi dalam kurun waktu satu dasawarsa 

ini,  telah  menambah  segala  segi  kehidupan  manusia  dan  membawa  pengaruh  yang  besar  bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perusahaan sebagai salah satu pelaku utama dalam 
pasar bisnis dunia tidak luput dari tuntutan untuk melakukan inovasi dan menemukan konsep atau 
metode baru yang akan digunakan dalam perhitungan matematis oleh manajemen agar dapat menang 
dalam persaingan (Teodora Winda Mulia, 2002:129).

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang mendorong perkembangan pasar 
modal di Indonesia. Hal ini tercermin dari melonjaknya jumlah transaksi saham yang ditransaksikan 
dan  semakin  tingginya  volume  perdagangan  saham.  Seiring  dengan  perkembangan  yang  pesat 
tersebut, maka kebutuhan akan informasi yang relevan dalam pengambilan investasi di pasar modal 
juga meningkat. Informasi secara fundamental diperlukan untuk menentukan prospek kedepan melalui  
analisis perusahaan, analisis industri dan analisis ekonomi sebagai dasar memperoleh nilai intrinsik 
atau harga saham yang wajar (Baridwan dan Legowo, 2002:134).

Investor  harus  berhati-hati  dalam menentukan  jenis  saham dan emiten  yang  akan  dipilih. 
Saham yang dipilih sebaiknya saham yang aktif diperdagangkan di pasar modal dan saham tersebut 
dikeluarkan oleh emiten yang mempunyai kinerja keuangan yang baik (Ardiani Ika S, 2005:93).

Pada dasarnya  investor  mengukur  kinerja  perusahaan berdasarkan kemampuan  perusahaan 
dalam  mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  menghasilkan  keuntungan.  Kemampuan 
perusahaan  untuk  menghasilkan  laba  dalam  kegiatan  operasinya  merupakan  fokus  utama  dalam 
penilaian  kinerja  perusahaan,  karena  laba  merupakan  indikator  kemampuan  perusahaan  dalam 
memenuhi  kewajibannya  kepada  para  penyandang  dana.  Jika  suatu  perusahaan  memiliki  kinerja 
keuangan  yang  baik  maka  investor  akan  menanamkan  modalnya,  karena  bisa  dipastikan  akan 
memperoleh keuntungan dari penanaman modal tersebut (Sasongko danWulandari, 2006:64-65).

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan karena pengukuran 
tersebut  dapat  digunakan  untuk  menilai  keberhasilan  perusahaan  yang  bersangkutan.  Selama  ini 
pengukuran  kinerja  secara  tradisional  lebih  menitikberatkan  pada  sisi  financial,  tanpa 
mempertimbangkan  aspek  lain  misalnya  kesejahteraan  pemilik  (Prapti  Iriana  Y  A,  2003:225). 
Pengukuran kinerja suatu perusahaan memerlukan metode ukuran yang tepat terutama untuk menilai  
kinerja keuangan perusahaan (Pancawati Hardiningsih, 2000:1). Pengukuran kinerja adalah penentuan 
secara periodik efektivitas operasional suatu perusahaan berdasarkan sasaran standar dan kriteria yang  
telah ditetapkan (Mulyadi, 2001:415-416).

Berbeda dengan pengukuran kinerja dalam akuntansi tradisional, pengukuran kinerja dengan 
EVA mempertimbangkan kepentingan  Shareholder  (yaitu meningkatkan kemakmuran  shareholder). 
EVA secara eksplisit memperhitungkan biaya modal atas ekuitas dan mengakui bahwa, karena lebih 
tingginya resiko yang dihadapi pemilik ekuitas, besarnya tingkat biaya modal atas ekuitas adalah lebih 
tinggi. Anggapan bahwa dana ekuitas adalah dana murah antara lain karena tidak diperhitungkannya 
biaya  modal  atas  ekuitas  dilaporan  laba  rugi  sehingga  seolah-olah  dana  ekuitas  itu  adalah  gratis. 
Penggunaan EVA secara eksplisit memasukan biaya modal atas ekuitas akan mengubah pandangan ini 
dan  akan  menyebabkan  perusahaan-perusahaan  lebih  berhati-hati  dalam  menentukan  kebijakan 
struktur modalnya. Maka dapat disimpulkan bahwa EVA memperhitungkan biaya modal atas investasi 
yang dilakukan perusahaan (Prapti Iriana Y A, 2003:225-226).

Melihat  dari  kelemahan  metode  tradisional  kini  telah  muncul  metode  alternatif  untuk 
mengukur  kinerja  keuangan  yang  lebih  akurat  yaitu  Economic  Value  Added (EVA).  Pengukuran 
kinerja  dengan EVA akan menjadikan hasil  pengukuran lebih akurat  karena EVA mengukur  nilai 
tambah yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai akibat dari aktifitas atau strategi manajemen. Selain 
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itu  EVA  dapat  membantu  pemilik  perusahaan  dalam  memberi  imbalan  pada  aktifitas  yang 
memberikan nilai tambah dan membuang aktifitas yang mengurangi nilai perusahaan. Namun hingga 
saat ini metode EVA masih sangat jarang digunakan oleh perusahaan di Indonesia dalam mengukur 
kinerja keuangan, karena sebagian besar perusahaan masih menggunakan metode pengukuran kinerja 
tradisional berupa analisis rasio keuangan yang juga digunakan untuk membantu para investor dan 
pemegang saham sebagai acuan untuk mengalokasikan dan menanamkan modalnya (Ardiani Ika S dan 
Sri Yuni, 2005:76).

EVA pertama kali dipopulerkan oleh G Bennelt Steward dan Joel M Stren, analisis keuangan 
dari perusahaan konsultan Stren dan Steward Management Service dari Amerika Serikat pada tahun 
1999.  Stren  Steward  melakukan  beberapa  penyesuaian  terhadap  laba  operasi  setelah  pajak  yang 
disusun berdasarkan SAK. Penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menambah cadangan-cadangan 
ekuitas  ekuivalent  (equity  equivalent  reseives)  ke  modal  serta  menambahkan  beban periodik  dari 
cadangan-cadangan  tersebut  ke  laba  operasi  setelah  pajak.  Cadangan  tersebut  antara  lain  adalah 
cadangan  piutang  tak  tertagih,  amortisasi  akumulatif  goodwill dan  aktiva  tak  berwujud  yang 
dikapitalisasikan, misalnya pengeluaran untuk kepentingan pengeluaran dan pengembangan (Sidharta 
Utama, 1997:10).

Nilai  EVA  yang  positif  menunjukkan  keberhasilan  perusahaan  dalam  menciptakan  nilai 
tambah yang berarti bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan melebihi tingkat biaya modal atau 
tingkat pengembalian yang diminta investor atas investasi yang dilakukannya. Sedangkan nilai EVA 
yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu membuat nilai tambah karena laba yang  
dihasilkan perusahaan tidak dapat memenuhi tingkat pengembalian yang diharapkan investor. EVA 
juga dapat  membantu  investor  dan pemegang saham mananamkan  dan mengalokasikan modalnya  
(Shidarta Utama, 1997:11).

Kinerja Keuangan
Kinerja  keuangan  perusahaan  adalah  hasil  kerja  yang  dipengaruhi  oleh  kegiatan  yang  

dilakukan  perusahaan.  Dengan  mengamati  laporan  keuangan  perusahaan,  maka  dapat  diketahui 
keadaan dan perkembangan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, investor bisa  
memberikan penilaian tentang menguntungkan atau tidaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
manajemen  perusahaan  tersebut  pada  akhirnya  mewakili  kondisi  perusahaan  secara  keseluruhan 
(Jatmiko, 2004:12).

Dalam mencapai  tujuan perusahaan yang telah direncanakan,  kinerja keuangan merupakan 
tujuan utama yang harus dicapai. Berbagai strategi akan dilakukan untuk mencapai kinerja keuangan 
yang baik. Kinerja keuangan merupakan cerminan keberhasilan atau kegagalan yang terjadi dikinerja  
operasionalnya.  Kinerja  keuangan  menunjukkan  kondisi  yang  sebenarnya  atau  kekuatan  dan 
kelemahan  perusahaan.  Untuk  mengevaluasi  kondisi  keuangan  dan  kinerja  perusahaan,  harus 
dilakukan pemeriksaan kesehatan keuangan perusahaan secara rutin (Titik Sugiarti, 2007:17).

Kemampuan  perusahaan  untuk  menghasilkan  laba  dalam  kegiatan  operasinya  merupakan 
fokus  utama  dalam  penelitian  kinerja  perusahaan,  karena  laba  merupakan  indikator  kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi  kewajibannya  kepada  para  penyandang  dana.  Jika  suatu  perusahaan 
memiliki  kinerja  keuangan  yang  baik  maka  investor  akan  menanamkan  modalnya,  karena  bisa 
dipastikan akan memperoleh keuntungan dari penanaman modal tersebut. Penilaian kinerja keuangan 
perusahaan yang  digunakan untuk mengukur  tingkat  kemampuan  perusahaan dalam menghasilkan 
laba dari investasi yang dilakukan disebut sebagai rasio profitabilitas (Titik Sugiarti, 2007:117-18).

Dalam manajemen tradisional, ukuran kinerja yang biasa digunakan adalah ukuran keuangan, 
karena ukuran keuangan inilah yang dengan mudah dilakukan pengukurannya. Maka kinerja personil  
yang diukur adalah hanya yang berkaitan dengan keuangan, hal-hal yang sulit diukur diabaikan atau 
diberi nilai kualitatif yang tidak seimbang (Mulyadi, 2003:419).

Penilaian Kinerja Keuangan
Menurut Mulyadi (2003:416) penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasional  suatu organisasi,  bagian organisasi  dan karyawannya  berdasarkan sasaran,  standar dan  
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja keuangan harus selalu dilakukan secara  
rutin sesuai tujuannya untuk dapat mengontrol keadaan perusahaan untuk tetap berjalan dengan tujuan 
yang telah ditetapkan sebelumnya.
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Ukuran  kinerja  keuangan  menunjukkan  apakah  strategi,  sasaran  strategi,  inisiatif  dan 
implementasinya mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan laba bagi perusahaan (Mulyadi  
dan Johny Setyawan,  2001:347).  Penilaian kinerja  dapat  digunakan untuk menekan perilaku yang 
semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya penghargaan yang bersifat  
intrinsik maupun ekstrinsik (Mulyadi dan Johny Setyawan, 2001:353).

Kinerja  keuangan  juga  diperlukan  untuk  memungkinkan  organisasi  menghasilkan  layanan 
yang  memuaskan  customer  dan  pembangunan  personel  yang  produktif  dan  berkomitmen.  Untuk 
memotifasi  personel  dalam  menghasilkan  kinerja  keuangan,  organisasi  perlu  mendesain  sistem 
penghargaan yang mampu menumbuhkan motifasi  personel  dalam menghasilkan kinerja keuangan 
(Mulyadi dan Johny Setyawan, 2001:358).

Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja
Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi  personel dalam mencapai sasaran 

organisasi  dan  dalam  memenuhi  standar  perilaku  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  agar 
membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan organisasi. Standar perilaku dapat berupa kebijakan 
manajemen atau rencana formal  yang dituangkan dalam rencana strategik,  program,  dan anggaran  
organisasi (Mulyadi dan Johny Setyawan, 2001:353).

Penilaian  kinerja  dapat  digunakan  untuk  menekan  perilaku  yang  semestinya  diinginkan 
melalui umpan balik hasil  kinerja pada waktunya serta pemberian penghargaan, baik yang bersifat  
intristik  maupun  ekstristik  (Mulyadi  dan  Johny Setyawan,  2001:353).  Penilaian  kinerja  bertujuan 
untuk memotifasi personil dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku 
yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan hasil yang diinginkan (Mulyadi, 2001:416).

Bagi setiap perusahaan penilaian kinerja memiliki manfaat bagi perusahaan dalam mengelola  
operasi  organisasi,  secara  efektif  dan  efisien  serta  dapat  membantu  pengambilan  keputusan 
perusahaan. Menurut Mulyadi (2001:416-417) penilaian kinerja mempunyai manfaat untuk :
1. Mengelola  operasi  organisasi  secara  efektif  dan efisien  melalui  pemotifasian karyawan  secara 

maksimum.
Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan sasaran yang akan dicapai dimasa yang 
akan  datang  dalam  proses  yang  disebut  perencanaan.  Pelaksanaan  rencana  memerlukan 
pengendalian  agar  efektif  dalam  mencapai  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Kesesuaian  antara 
sasaran  individu  dengan  sasaran  perusahaan  secara  keseluruhan  inilah  yang  akan  memotifasi 
personel  dalam mencapai  sasaran organisasi.  Maksimalisasi  motifasi  personel  dalam mencapai  
sasaran perusahaan inilah yang menjadi tujuan utama penilaian kinerja.

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer  
dan Pemberhentian.
Penilaian kinerja akan menghasilkan data yang dapat dipakai sebagai dasar untuk pengambilan 
keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personel. Agar memotivasi personel, penghargaan 
yang diberikan kepada personel perlu didasarkan atas hasil penilaian kinerja personel.

3. Mengidentifikasi  kebutuhan  pelatihan  dan  pengembangan  karyawan  dan  untuk  menyediakan 
kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
Jika manajemen perusahaan tidak mengenal kekuatan dan kelemahan personel yang dimilikinya, 
sulit bagi manajemen untuk mengevaluasi untuk memilih program pelatihan personel yang sesuai 
dengan  kebutuhan  personel.  Hasil  penilaian  kinerja  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi 
kelemahan  personel  dan  untuk  mengantisipasi  keahlian  dan  keterampilan  yang  dituntut  oleh 
pekerjaan, agar dapat memberikan respon memadai terhadap perubahan lingkungan bisnis dimasa 
depan. Hasil penilaian kinerja juga dapat menyediakan kriteria untuk memilih program pelatihan 
yang  memenuhi  kebutuhan  personel  dan  untuk  mengevaluasi  kesesuaian  program  pelatihan 
tersebut dengan kebutuhan personel.

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana rasanya.
Dengan pengukuran kinerja ini, manajemen puncak memperoleh umpan balik tentang pelaksanaan 
wewenang  yang  dilakukan  oleh  manajamen  dibawahnya.  Berdasarkan  hasil  penilaian  kinerja, 
manajemen  puncak  memberikan  penilaian  atas  kinerja  manajemen  dibawahnya.  Dilain  pihak, 
penilaian kinerja ini memberikan umpan balik bagi manajemen bawah dan manajemen menengah 
tentang bagaimana manajemen puncak menilai kinerja.

5. Menyediakan suatu dasar distribusi penghargaan.

SOLUSI, Vo. 7 No. 4, Oktober 2008 : 9 -1711



Distribusi  penghargaan  memerlukan  data  hasil  penilaian  kinerja  personel,  agar  penghargaan 
tersebut  dirasakan  adil  oleh  personel  penerima  penghargaan.  Pembagian  penghargaan  yang 
dipandang tidak adil menurut persepsi personel penerima maupun bukan penerima akan berakibat 
timbulnya perilaku yang tidak semestinya.

Economic Value Added (EVA)
Economic Value Added, suatu konsep manajemen yang telah dikenal luas di kalangan dunia 

usaha Amerika Serikat sejak tahun 1983. EVA merupakan salah satu ukuran untuk kinerja operasional 
yang dicetuskan pertama kali oleh Stern dan Steward sebagai jawaban terhadap penilaian yang lebih  
baik  (Teuku  Mirza,  1997:14).  Berangkat  dari  konsep  biaya  modal  yakni  resiko  yang  dihadapi 
perusahaan  dalam  melakukan  investasinya,  EVA  sangat  diperlukan  manajemen  untuk  mengukur 
tentang adanya penambahan nilai dari suatu investasi. Kian tinggi tingkat resiko investasi, kian tinggi 
pula pengembalian yang dituntut investor. Jika model tradisional berhenti pada laba yang diraih, EVA 
mengurangi laba dengan biaya modal, sehingga manajemen dituntut mampu membeli investasi dengan 
tingkat pengembalian yang optimal dengan tingkat resiko minimum. Jadi bisa dikatakan EVA adalah 
suatu estimasi laba ekonomis yang sesungguhnya dari perusahaan dalam tahun berjalan. 

Menurut  Pancawati  Hardiningsih (1999:30)  Economic Value Added membantu manajemen 
dalam  menetapkan  tujuan  internal  perusahaan  supaya  tujuan  berpedoman  pada  implikasi  jangka 
panjang  dan  bukan  jangka  pendek  saja.  Dalam  hal  investasi  EVA  memberikan  pedoman  untuk 
keputusan penerimaan suatu proyek, dan dalam hal ini mengevaluasi kinerja rutin manajemen, EVA 
membantu tercapainya aktivitas yang bernilai tinggi.

Dengan adanya EVA manajemen dapat memastikan bahwa suatu unit bisnis menambah nilai 
pemegang saham, sementara investor dapat menggunakan EVA untuk mengetahui saham mana yang 
akan meningkatkan nilainya. Namun saat ini masih sedikit manajer dan investor yang menggunakan 
EVA, padahal siapa saja yang menggunakan EVA akan memiliki keunggulan kompetitif.

Mirza (1997:14) mendefinisikan EVA sebagai keuntungan operasional setelah pajak dikurangi 
dengan biaya  modal  atau dengan kata lain EVA merupakan pengukuran pendapatan laba operasi.  
Sedangkan besarnya EVA ditentukan oleh dua hal yaitu keuntungan bersih operasional setelah pajak 
dan tingkat modal, atau EVA dihitung dengan menggunakan laba operasi setelah pajak dengan biaya 
tahunan dari  semua modal  yang  digunakan perusahaan.  Secara  sistematis  EVA dapat  dirumuskan 
dengan formulasi :
EVA = NOPAT – (WACC x Capital)
EVA = Laba Bersih – (Biaya Modal x Total Modal)

Dimana bila nilai EVA positif (EVA>0) berarti terjadi penambahan nilai ekonomis, bila nilai  
EVA sama dengan 0 (EVA=0) maka berarti perusahaan impas karena laba digunakan untuk membayar  
kewajiban,  dan  bila  nilai  EVA negatif  (EVA<0)  berarti  perusahaan tidak  membuat  nilai  tambah. 
Kriteria pengukuran nilai EVA tampak pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Kriteria Pengukuran EVA

EVA > 0
(Positif)

Menunjukkan  bahwa  tingkat  pengembalian  yang  dihasilkan 
lebih  besar  daripada  biaya  modalnya  atau  berarti  perusahaan 
telah berhasil menciptakan nilai tambah.

EVA = 0
(Impas)

Perusahaan  impas,  karena  semua  laba  yang  dihasilkan 
perusahaan  digunakan  untuk  membayar  kewajiban  kepada 
investor baik kreditor maupun pemegang saham.

EVA < 0
(Negatif)

Menunjukkan bahwa nilai perusahaan berkurang karena tingkat 
pengembalian  lebih  rendah  dari  biaya  modal  atau  berarti 
perusahaan  gagal  menciptakan  nilai  tambah  yang  dituntut 
investor.

Sumber : Mirza (1997:14)
Ada beberapa unsur pokok yang menjadi faktor utama dalam analisis perhitungan EVA yang 

perlu untuk dipahami sebelum melakukan perhitungan EVA. Unsur-unsur tersebut adalah :
1. NOPAT (Net Operating After Tax)
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NOPAT merupakan salah satu unsur penting dalam perhitungan EVA, NOPAT sendiri merupakan 
laba bersih ditambah bunga setelah pajak. Jadi NOPAT atau bisa disebut laba operasi setelah pajak 
menggambarkan hasil penciptaan nilai di dalam perusahaan. Menurut (Pancawati Hardiningsih, 
2000:4) meskipun laba operasional setelah pajak naik belum tentu menaikkan nilai EVA, hal ini  
disebabkan karena naiknya laba operasi dapat mengakibatkan naiknya resiko bisnis perusahaan  
dan EVA masih bergantung pada struktur modal yang kemudian akan menentukan tingkat resiko 
keuangan dan biaya modal.
Sementara itu dalam NOPAT seperti pada ekuitas depresiasi dianggap sebagai biaya dan secara 
ekonomis  harus  diperhitungkan.  NOPAT juga  perlu  dilakukan  penyesuaian-penyesuaian  yaitu 
dengan menambahkan perubahan periodik atau penambahan ekuivalen ekuitas pada laba operasi  
setelah pajak (Saiful M. Ruky, 1997:4). Penyesuaian ini dilakukan untuk menghilangkan distorsi 
yang  timbul  akibat  Standar  Akuntansi  Keuangan (SAK).  Cadangan ekuitas  ekuivalen tersebut 
antara  lain  cadangan  piutang  tidak  tertagih,  amortisasi  komulatif  dari  goodwill,  aktiva  tidak 
berwujud yang dikapitalisasi.

2. Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (Weighted Avarage Cost Capital)
Biaya modal rata-rata tertimbang atau Weighted Average Cost Capital (WACC) merupakan salah 
satu komponen penting lainnya dalam EVA. Biaya modal rata-rata tertimbang digunakan sebagai 
pengukur untuk menentukan besarnya tingkat biaya modal dimana besarnya tingkat biaya modal 
menggambarkan tingkat  pengembalian  investasi  yang  diharapkan investor.  Dalam menentukan 
besarnya  biaya  modal  rata-rata tertimbang perhitungan mencakup komponen biaya  hutang dan 
biaya  modal  saham  sendiri  serta  proposisi  masing-masing  dalam  struktur  modal  perusahaan 
(O'Byrne, 2001:39).
Biaya hutang (cost of debt) merupakan besarnya biaya yang harus dibayar  perusahaan sebagai 
akibat  dalam penggunaan sumber  dana  yang  berasal  dari  pihak  lain.  Sedangkan biaya  modal 
sendiri  (cost  of  equity)  merupakan  tingkat  keuntungan  yang  diisyaratkan  oleh  pemilik  modal 
sendiri atas dana yang mereka serahkan ke perusahaan. Ada tiga metode pendekatan yang dapat  
digunakan untuk mengukur besarnya biaya modal sendiri yaitu :
a. Pendekatan Laba (Price Earning)

Pendekatan  ini  dengan menggunakan  proyeksi  laba  per  saham yang  dihubungkan  dengan 
harga pasar saham.

b. Pendekatan Model Penetapan Harga Aktiva Modal
Pendekatan model penetapan harga aktiva atau Capital Asset Pricing Model (CAPM) menilai 
biaya  modal  sebagai  hasil  dari  penjumlahan antara tingkat  bunga bebas  resiko dan selisih 
antara  tingkat  pengembalian  yang  diharapkan  dari  portofolio  pasar  dengan  tingkat  bunga 
bebas resiko sistematis perusahaan.

c. Pendekatan Deviden
Melihat biaya modal sebagai nilai dividen per saham ditambah dengan tingkat pertumbuhan 
yang diharapkan.

3. Struktur Permodalan (CAPITAL)
Struktur permodalan merupakan jumlah modal  keseluruhan baik modal  hutang maupun modal 
sendiri.  Menurut  Eugene  F  Brigham dan  Joel  F  Houston  (1999:5)  kebijakan  struktur  modal 
melibatkan perimbangan (trade-off) antar resiko dan tingkat pengembalian yaitu :
a. Menggunakan lebih banyak hutang berarti memperbesar resiko yang ditanggung pemegang 

saham.
b. Menggunakan lebih banyak hutang juga akan memperbesar tingkat pengembalian.

4. Langkah-Langkah Perhitungan EVA
Menurut Mike Rousana (1997:19) seperti  yang dikutip oleh Sholikhah Nur Rohmah dan Rina 
Trisnawati (2004:68) menjabarkan langkah-langkah dalam perhitungan EVA sebagai berikut :
a. Menghitung Biaya Hutang (Teodora Winda Mulia, 2002:136).

Ki = Kd (I - T)

Dimana :
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Ki  : Biaya Bunga
Kd : Biaya Hutang
T   : Tingkat bunga

b. Menghitung Biaya Modal Sendiri (Noer Sasongko dan Nila Wulandari, 2005:70).

Dimana :
Ke : Biaya Modal Sendiri 
g : Tingkat Pertumbuhan

Po
Di

 : Devidend Yield 

P
D

  : Devidend Payout Ratio

c. Menghitung Struktur Modal (CAPITAL) (Noer Sasongko dan Nila Wulandari, 2005:70).

Total Modal = Modal hutang + Modal Sendiri

d. Menghitung NOPAT (Noer Sasongko dan Nila Wulandari, 2006:70).

NOPAT = Laba Operasi + (Bunga — Pajak)

e. Menghitung Tingkat Pengembalian (Noer Sasongko dan Nila Wulandari, 2005:70).

CAPITAL
NOPAT r =

f. Menghitung WACC (Teodora Winda Mulia, 2002:138).

Ki)(
 D  E

D Ke)(
d  E

EWACC
+

+
+

=

Dimana :
E : Modal Sendiri
D : Hutang
Ke : Biaya Modal Sendiri
Ki : Biaya Hutang

g. Menghitung EVA (Noer Sasongko dan Nila Wulandari, 2005:70). 
EVA = NOPAT — (WACC x CAPITAL)

Kelebihan dan Kelemahan EVA
Menurut Mirza (1997:14) EVA sebagai pengukur kinerja perusahaan memiliki kelebihan dan 

kelemahan yaitu
Kelebihan EVA

1. EVA memfokuskan  penilainnya  pada  nilai  tambah  dengan  memperhitungkan  beban  biaya 
modal sebagai resiko investasi.

2. EVA pengukur kinerja perusahaan yang memperhatikan harapan penyedia dana yang memberi 
nilai tambah.

3. EVA dapat diterapkan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding dari perusahaan lain 
maupun standar industri sebagaimana konsep analisis rasio keuangan.
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4. EVA dapat digunakan sebagai tolak ukur pemberian bonus pada karyawan.
5. EVA dapat digunakan sebagai dan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan kebijakan 

permodalan.
6. Konsep  EVA  mempengaruhi  keputusan  organisasi  untuk  keluar  dari  unit  usaha  yang 

mempunyai nilai tambah negatif.
Menurut Pancawati Hardiningsih (2000:10-11) kebaikan-kebaikan menggunakan EVA adalah sebagai 
berikut :
1. EVA sesuai dengan konsep income dalam ekonomi makro yang besarnya sama dengan nilai  

tambah. Oleh karena itu laporan EVA bagi para ekonom lebih relevan dari pada laporan rugi-
laba konvensional.

2. Laporan nilai tambah tidak hanya menonjolkan kepentingan dan peranan shareholders saja tetapi 
kepentingan  dan  peranan  stakeholder  yang  lain  sehingga  menumbuhkan  kesadaran  bahwa 
perusahaan merupakan suatu usaha bersama.

3. Penggunaan EVA lebih memudahkan untuk penerapan skema bonus kepada para karyawannya 
berdasarkan nilai tambah yang disumbangkan terhadap perusahaan.

4. EVA merupakan ukuran yang lebih baik daripada ukuran tradisional karena memperhitungkan  
biaya modal.

5. EVA dapat  mengkaitkan  perkiraan-perkiraan  keuangan  perusahaan  terhadap income.  Dalam 
jangka panjang dan secara makro nilai tanbah adalah sumber terakhir dari dana yang diperlukan 
untuk pengembangan perusahaan.

6. Perhitungan EVA relatif mudah dilakukan.
7. EVA  dapat  digunakan  secara  mandiri  tanpa  memerlukan  data  pembanding  seperti  standar  

industri atau data perusahaan lain, sebagaimana konsep penilaian yang menggunakan analisis 
rasio. Dalam prakteknya data pembanding ini sering kali tidak tersedia.

Kelemahan EVA
Beberapa kelemahan EVA menurut Mirza (1997:14) adalah sebagai berikut :
1. EVA hanya mengukur hasil akhir, sementara aktivitas penentu seperti  loyalitas dan referensi  

konsumen tidak diperhatikan.
2. EVA  terlalu  bertumpu  pada  keyakinan  bahwa  investor  sangat  mengandalkan  pendekatan 

fundamental  dalam mengkaji  dan mengambil  keputusan untuk menjual  atau membeli  saham 
tertentu.

3. Metode  EVA  sangat  tergantung  pada  transportasi  internal  dalam  perhitungan  EVA  secara  
akurat.

Kelemahan menggunakan EVA menurut Pancawati Hardiningsih (2000:11-12) adalah  :
1. EVA hanya mengukur hasil akhir, dan tidak mengukur aktivitas-aktivitas penentu seperti loyalitas 

dan tingkat retensi konsumen.
2. EVA  terlalu  bertumpu  pada  keyakinan  bahwa  investor  sangat  mengandalkan  pendekatan 

fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk melakukan investasi.
3. Konsep ini sangat bergantung pada transparansi internal dalam perhitungan EVA secara akurat.  

Dalam  kenyataannya  seringkali  perusahaan  kurang  transparan  dalam  mengemukakan  kondisi  
internal.

4. Proses perhitungan EVA memerlukan estimasi atas biaya modal dan estimasi ini sulit dilakukan 
bagi perusahaan yang belum go public.

5. EVA sangat sulit diterapkan perusahaan jika kondisi pasar modal disuatu negara kurang efisien.  
Dengan kata lain EVA masih mengandung unsur keberuntungan karena tinggi rendahnya EVA 
dipengaruhi oleh gejolak dipasar modal.

6. EVA hanya menggambarkan penciptaan nilai pada suatu tahun tertentu, karena nilai perusahaan 
merupakan ‘akumulasi’ EVA selama umur perusahaan.

7. EVA  tidak  merupakan  tolak  ukur  kinerja  bisnis  yang  baik,  karena  hanya  mengukur  kinerja 
keuangan perusahaan sehingga tidak komprehensif.

Strategi Menaikkan EVA
Menurut Teodora Winda Mulia (2002:135-136) dalam konsep EVA untuk menciptakan nilai  

bagi  pemegang  saham  perusahaan  harus  menghasilkan  keuntungan  yang  melebihi  biaya  modal  
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disegala  unit  bisnisnya.  Meskipun demikian  tidak  berarti  bahwa pihak  manajemen  memanfaatkan 
profitabilitas untuk jangka pendek akan tetapi benar-benar memperhatikan pertumbuhan EVA untuk 
waktu yang akan datang sehingga peningkatan EVA dapat terjadi secara terus menerus yang dapat  
dilakuka dengan 3 (tiga) stategi, yaitu :
1. Strategi  penciptaan  nilai  dengan  mencapai  perumbuhan  keuntungan  dimana  hal  ini  bisa 

dicapai dengan menambah modal yang di investasikan pada proyek dengan tingkat pengembalian 
tinggi.

2. Strategi penciptaan nilai dengan meningkatkan efisiensi operasi, dalam hal ini meningkatkan 
keuntungan tanpa menggunakan tambahan modal.

3. Strategi penciptaan nilai dengan rasionalisasi dan keluar dari bisnis yang tidak menjanjikan,  
ini berrti menarik modal dari aktifitas yang menghasilkan return yang rendah dan menghapus unit  
bisnis yang tidak menjanjikan hasil.

Kesimpulan
Dengan berbagai pertimbangan mengenai cara penerapan/perhitungan dan penilaian kinerja  

keuangan  perusahaan  dengan  menggunakan  metode  EVA  serta  melihat  segala  kelebihan  dan 
kekurangan  yang  dimiliki  oleh  EVA,  ada  baiknya  agar  metode  EVA  ini  juga  digunakan  dalam 
pengukuran kinerja agar perusahaan dapat mengetahui kinerja keuangan yang sesungguhnya. Selain 
itu,  metode  EVA  juga  dapat  melengkapi  laporan  keuangan  yang  selama  ini  dipakai  perusahaan. 
Apabila  metode  EVA ini  digunakan,  perusahaan  akan  dapat  mengetahui  kemampuan  perusahaan 
dalam menciptakan nilai tambah ekonomis. Selain itu, dengan penggunaan laporan keuangan dengan 
EVA secara bersamaan perusahaan dapat mengukur kinerjanya dengan lebih akurat dan lengkap.
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