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Pengukuran kinerja keuangan perusahaan telah menjadi perhatian sejak 

kapitalisme industri dimulai. Berbagai teknik pengukuran telah dikembangkan 
sejak saat itu. Dari sekian banyak alat analisis yang ada, terdapat satu persamaan, 
yaitu: penggunaan data akuntansi sebagai input pengukuran. Perdebatan kemudian 
muncul sejalan dengan kelemahan yang melekat pada tiap-tiap alat analisis 
tersebut. 

Sejak sepuluh tahun terakhir telah berkembang suatu pendekatan baru 
dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan yang dikenal dengan Economic 
Value Added (EVA). Istilah EVA pertama kali diperkenalkan oleh Joel Stern dan 
G. Bernett Stewart III pada tahun 1982. Berbeda dengan pendekatan berbasis rasio 
tingkat kembalian tradisional, seperti: Return on Invesment (ROI), Return on 
Asset (ROA) dan Rreturn on Equity (ROE) yang diterapkan menurut Pedoman 
Standar Akuntansi dan Keuangan, model EVA berasal dari konsep biaya modal 
(cost of capital), yaitu resiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan 
investasi.  

Penerapan tolok ukur EVA menunjukkan banyak perusahaan dengan 
kinerja keuangan seolah-olah bagus dan sahamnya diminati investor, ternyata 
mengalami kerugian. Indikasi ini tersirat pada sebagian besar perusahaan publik di 
Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh majalah SWA (2001), dari 227 
perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek 
Surabaya pada tahun 2002, 115 perusahaan (50,66%) membukukan laba bersih. 
Namun, berdasarkan evaluasi dengan pendekatan EVA, ternyata hanya 47 
perusahaan (20,7%) yang memperoleh EVA positif. Ini berarti, sebagian besar 
perusahaan publik di Indonesia belum mampu menghasilkan tingkat 
pengembalian modal yang sepadan untuk menutup resiko dan biaya investasi yang 
ditanamkan investor. 

Kondisi EVA yang positif mencerminkan tingkat pengembalian yang lebih 
tinggi dibandingkan biaya modal. Artinya, manajemen mampu menciptakan 
peningkatan nilai kekayaan perusahaan. Sebaliknya, EVA negatif menunjukkan 
penurunan nilai kekayaan. Secara teoritis EVA berhubungan langsung dengan 
nilai pasar instrinsik perusahaan. Jika nilai EVA diproyeksikan dan didiskon ke 
dalam present value, maka hasilnya adalah Market Value Added (MVA), karena 
MVA adalah ukuran kumulatif  kinerja perusahaan yang memperlihatkan 
penilaian pasar modal pada suatu waktu tertentu dari nilai sekarang EVA dimasa 
mendatang.  

Penelitian ini difokuskan pada penilaian kinerja keuangan dari sudut 
pandang investor dan kreditur, dimana investor dan kreditur biasanya berpatokan 
pada tingkat pengembalian investasi. ROI, EVA dan MVA digunakan sebagai 
indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan manajemen dalam mengelola 
perusahaan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kinerja 
keuangan perusahaan-perusahaan publik di BEJ jika ditinjau melalui pendekatan 
EVA dan MVA? 2. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan-perusahaan publik di 



 

BEJ jika ditinjau melalui pendekatan ROI? 3. Bagaimana korelasi antara EVA dan 
MVA? Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Menganalisis kinerja keuangan perusahaan 
publik di BEJ dengan menggunakan EVA dan MVA. 2. Menganalisis kinerja 
keuangan perusahaan publik di BEJ dengan menggunakan ROI. 3. Menganalisis 
korelasi antara EVA dengan ROI. Manfaat penelitian yaitu: memberikan masukan 
dan pertimbangan kepada para investor dan kreditor yang akan menanamkan 
modal dan memberikan pinjaman pada perusahaan publik di BEJ. 

 Penelitian ini dilakukan pada website-website yang menampilkan data 
laporan keuangan perusahaan-perusahaan publik di BEJ. Pengumpulan data 
dilakukan pada bulan April 2004. Metode yang digunakan adalah metode 
deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data laporan 
keuangan tahun 2001 dan 2002 yang diperoleh dari BEJ. Selain itu data juga 
diperoleh dari BAPEPAM, literatur, jurnal, skripsi serta tesis yang membahas 
penilaian kinerja keuangan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Dari 
323 perusahaan publik yang terdaftar di BEJ pada akhir tahun 2002, diambil 10 
perusahaan yang sahamnya paling aktif diperdagangkan. Perusahaan yang 
dijadikan sampel yaitu: PT. Astra International, PT. Astra Agro Lestari, PT. 
Gudang Garam, PT. H.M. Sampoerna, PT. Indofood Sukses Makmur, PT, 
Indosat, PT. Ramayana Lestari Sentosa, PT. Semen Gresik, PT. TELKOM dan 
PT. Unilever Indonesia. 
 Perhitungan EVA didasarkan pada data yang tersedia secara publik 
(laporan tahunan atau laporan auditor independen). Penelitian ini tidak melakukan 
investigasi atau riset independen langsung terhadap keakuratan dan kelengkapan 
informasi yang disediakan. Disamping data yang tercantum dalam laporan 
keuangan, perhitungan EVA juga memerlukan beberapa data pendukung, seperti: 
Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dengan jangka waktu tiga bulan, beta 
saham dan market risk premium. 
 Data-data pendukung digunakan untuk menghitung WACC, dimana 
WACC adalah salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung nilai EVA 
perusahaan. Data-data yang dipergunakan dalam perhitungan WACC tersebut 
adalah: (1) Tax rate (T) sebesar 30 % sesuai dengan tax rate yang berlaku. (2) 
Cost of debt dihitung berdasarkan beban bunga atas hutang jangka pendek dan 
hutang jangka panjang yang dibayarkan oleh perusahaan. (3) Cost of equity 
dihitung dengan metode CAPM. Risk free rate diambil dari Suku Bunga sertifikat 
Bank Indonesia. Beta saham sebagai indikator resiko perusahaan diperoleh dari 
Reuters, sedangkan market risk premium diambil dari Ruky (1999). 

Seluruh perusahaan yang diteliti, selama dua tahun berturut-turut 
memperoleh laba bersih berdasarkan perhitungan laba akuntansi, sehingga nilai 
ROI juga positif. Nilai ROI positif ini mencerminkan bahwa perusahaan-
perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang bagus menurut pedoman standar 
akuntansi. Tetapi setelah dilakukan perhitungan nilai EVA, ternyata tidak semua 
perusahaan memiliki kinerja keuangan bagus. Keuntungan yang didapat oleh 
sebagian perusahaan belum cukup untuk menutup biaya modalnya, sehingga 
beberapa perusahaan blue chips tercatat membukukan EVA negatif.  

Berdasarkan perhitungan nilai EVA untuk tiap-tiap perusahaan, hanya ada 
empat perusahaan yang benar-benar memiliki kinerja keuangan bagus. Keempat 
perusahaan tersebut terbukti konsisten membukukan EVA positif dalam dua tahun 
berturut-turut. Dengan membukukan EVA positif, berarti perusahaan berhasil 



 

menciptakan nilai bagi investor dan kreditor. Perusahaan-perusahaan yang 
memiliki kinerja bagus berdasarkan perhitungan EVA yaitu: PT. H.M. 
Sampoerna, PT. Indofood Sukses Makmur, PT. TELKOM dan PT. Unilever 
Indonesia. Selanjutnya perusahaan yang memperoleh EVA negatif pada tahun 
2001 antara lain: PT. Astra International, PT. Astra Agro Lestari, PT. Gudang 
Garam dan PT. Semen Gresik, sedangkan pada tahun 2002 perusahaan yang 
memperoleh EVA negatif adalah: PT. Astra Agro lestari, PT. INDOSAT, PT. 
Ramayana Lestari Sentosa dan PT. Semen Gresik. Jika dilihat dari perolehan nilai 
MVA tahun 2002, dimana hanya tujuh perusahaan yang mendapatkan nilai MVA 
positif, maka dapat diprediksi bahwa untuk tahun 2003 kemungkinan masih 
terdapat perusahaan yang akan memperoleh EVA negatif. 

Analisis korelasi menunjukkan bahwa ROI dan EVA berkorelasi positif 
signifikan. Artinya secara statistik ROI dan EVA adalah indikator yang sama baik, 
tetapi karena komponen perhitungan EVA bersifat lebih komprehensif dan 
melibatkan lebih banyak unsur dalam laporan keuangan, maka hasilnya lebih 
akurat dibandingkan ROI. Kemungkinan sebagian besar investor dan kreditor 
perusahaan publik di BEJ hanya melakukan investasi jangka pendek dan 
mengharapkan capital gain, sehingga sampai saat ini nilai ROI masih dijadikan 
pedoman dalam merencanakan dan melakukan investasi.  

Penggunaan ROI sebagai indikator kinerja sangat merugikan investor yang 
melakukan investasi jangka panjang, karena investor tidak dapat mengetahui 
seberapa besar biaya modal. Penerapan EVA sebagai indikator kinerja keuangan 
perusahaan sangat sesuai dan mendukung prinsip-prinsip yang terdapat dalam 
Good Coorporate Gavernance GCG). Kunci utama dalam penerapan GCG adalah 
adanya transparansi, keterbukaan informasi dan keterlibatan semua unsur dalam 
perusahaan termasuk stakeholders dalam suatu bentuk kerjasama yang baik. EVA 
sebagai indikator kinerja perusahaan, dapat dijadikan sebagai pintu gerbang dalam 
mewujudkan terlaksananya GCG di Indonesia.   

Investor dan kreditor yang akan melakukan investasi jangka panjang, serta 
fokus pada perbaikan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang, sebaiknya 
menggunakan Economic Value Added sebagai indikator dalam berinvestasi dan 
menilai kemampuan manajemen dalam mengelola modal. Disamping itu para 
investor dan kreditor juga harus mengetahui trend pergerakan EVA perusahaan 
tiap tahun. Untuk memprediksi kinerja perusahaan dimasa yang akan datang 
investor dapat menggunakan Market Value Added (MVA) sebagai tolok ukur 
kedepan, karena MVA bersifat forward loking. Sedangkan investor yang hanya 
mengharapkan capital gain atau investor melakukan investasi dalam jangka 
pendek cukup melihat nilai ROI. 
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