
 

I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1. Latar Belakang 

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 Return 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. EVA merupakan alat ukur 

bagi perusahaan untuk mengoptimalkan dana yang diinvestasikan. Dengan 

pendekatan EVA kemampuan perusahaan untuk memberdayakan modalnya 

menjadi lebih transparan. 

Pendekatan EVA belum banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di 

Indonesia. Penerapan EVA menjadi semakin relevan, karena mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus mengeliminasi 
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rekayasa keuangan. EVA memasukkan semua unsur dalam laporan laba/rugi dan 

neraca perusahaan, sedangkan pada pendekatan tradisional, biasanya perusahaan 

fokus pada salah satu ukuran pertumbuhan, seperti pertumbuhan pendapatan atau 

rasio tingkat pengembalian.  

Penerapan tolok ukur EVA menunjukkan banyak perusahaan dengan 

kinerja keuangan yang 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 

(2002), dari 227 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa 

Efek Surabaya, 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.  

Penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan EVA 

menyebabkan perhatian manajemen  terfokus pada kepentingan pemegang saham. 

Melalui EVA, para manajer akan berpikir dan bertindak seperti halnya pemegang 

saham, yaitu memilih investasi yang memaksimumkan tingkat pengembalian dan 

meminimumkan tingkat biaya modal, sehingga nilai perusahaan dapat 
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dimaksimumkan. Disamping itu, EVA juga menyebabkan perusahaan lebih 

memperhatikan kebijakan struktur modalnya, karena EVA secara eksplisit 

memperhitungkan biaya modal atas ekuitas. Dengan kata lain, penerapan konsep 

EVA dalam perusahaan akan mendorong manajemen untuk mengetahui The True 

Cost of Capital dari bisnisnya, sehingga pengembalian bersih atas modal bisa 

diperlihatkan dengan jelas (Rousana, 1997). 

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 EVA sekarang dimasa mendatang. Dengan 

meningkatnya EVA dari tahun ke tahun, berarti perusahaan telah meningkatkan 

MVA.  

Secara konseptual, sampai saat ini EVA dianggap sebagai alat analisis 

yang paling efektif untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, evaluasi 

proyek investasi dan penentuan kompensasi. Penerapan EVA dapat mengurangi 

agency conflict antara manajemen dan pemegang saham, karena sistem EVA 

mendukung penciptaan nilai bagi stakeholders.  

 
1.2. Batasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada penilaian kinerja keuangan dari sudut 

pandang investor dan kreditor, dimana investor dan kreditor biasanya berpatokan 

pada tingkat pengembalian investasi. Pada penelitian ini digunakan ROI, EVA 

dan MVA sebagai indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan manajemen 

dalam mengelola perusahaan. 
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1.3. Rumusan Masalah 

 Sebagian besar perusahaan publik di Indonesia masih menerapkan metode 

akuntansi tradisional dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Kenapa 

perusahaan tersebut masih menggunakan prinsip-prinsip akuntansi tradisional? Ini 

menjadi suatu permasalahan yang harus dicarikan solusi manajemennya. Apakah 

konsep EVA dan MVA dapat digunakan dalam menilai kinerja keuangan 

perusahaan  publik di BEJ? Untuk menjawab pertanyaan di atas perlu dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan-perusahaan publik di BEJ jika ditinjau 

melalui pendekatan EVA dan MVA? Berapa nilai EVA dan MVA masing-

masing perusahaan? 

2. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan-perusahaan publik di BEJ jika ditinjau 

melalui pendekatan ROI? Berapa nilai ROI masing-masing perusahaan? 

3. Apakah ada korelasi antara EVA dan ROI? Berapa besar korelasi antara EVA 

dan ROI? 

 
1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

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.  
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