
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah  

Di era pasar bebas, informasi terutama informasi keuangan yang 

menggambarkan kinerja perusahaan digunakan untuk menilai kemampuan 

atau keberhasilan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi 

perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengukuran 

kinerja perusahaan yang relevan dan akurat, adapun yang dimaksud dengan 

pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional 

organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 1993).  

Selama ini yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan 

antara lain Return on Investement (ROI), dan Return on Equity (ROE) dan 

indikator-indikator kinerja yang lain. Namun hal tersebut belum cukup untuk 

mengetahui kinerja perusahaan sesungguhnya, apakah perusahaan telah 

memberikan nilai tambah pada pemegang saham (investor) atau tidak. Selain 

itu, alat ukur tradisional memiliki kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-

keterbatasan sehingga harus digunakan secara hati-hati. Keterbatasan alat ukur 

tradisional seperti ROI dan ROE adalah rasio-rasio keuangan disusun dari data 

akuntansi yang merupakan data masa lalu tanpa memperhatikan masa depan 

dan belum menghitung berapa nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan.



Didorong oleh adanya ketidakpuasan atas lemahnya metode 

pengukuran yang sekarang ini, maka Stewart dan Stern analis keuangan Stern 

Stewart & Co of New York City mencetuskan konsep yang disebut Economic

Value Added (EVA). EVA dapat didefinisikan sebagai keuntungan operasional 

setelah pajak dikurangi dengan biaya modal (cost of capital) dari seluruh 

modal yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut (Mike Rousana, 

1997).

Survey oleh Manufactures Alliance mengungkapkan bahwa EVA 

adalah pengukuran kinerja yang paling banyak digunakan didunia usaha, 

survey tersebut mengemukakan bahwa sebagian besar responden yang 

merupakan senior eksekutif di berbagai perusahaan di Amerika Serikat 

berpendapat bahwa penggunaan EVA membuat perusahaan untuk lebih 

memfokuskan perhatian pada penciptaan nilai perusahaan (creating a firm’s 

value) berbeda dengan pengukuran kinerja akuntansi yang tradisional, EVA 

mencoba mengukur nilai tambah (value creation) yang dihasilkan suatu 

perusahaan dengan cara mengurangi beban biaya modal (cost of capital) yang 

timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan. EVA sangat bermanfaat untuk 

digunakan sebagai penilaian kinerja perusahaan di mana fokus penilaian 

kinerja adalah pada penciptaan nilai (value creation). Di Amerika Serikat 

semakin meluasnya penggunaan EVA sangat terkait dengan semakin 

meningkatnya kesadaran manajer bahwa tugas mereka adalah untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan serta meningkatkan kemakmuran pemegang 

saham dan bukannya untuk mencapai laba maksimal. Penilaian kinerja dengan 



menggunakan pendekatan EVA menyebabkan perhatian manajer sesuai 

dengan kepentingan pemegang saham. Dengan EVA para manajer akan 

berpikir dan juga bertindak seperti halnya pemegang saham, yaitu memilih 

investasi yang memaksimukan tingkat pengembalian dan meminimumkan 

tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimumkan 

(Siddharta Utama, 1997).  

EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kegiatan atau proyek 

yang memberikan pengembalian lebih tinggi daripada biaya modalnya. 

Kegiatan atau proyek yang memberikan nilai sekarang dari total EVA yang 

positif menunjukkan bahwa proyek tersebut menciptakan nilai perusahaan dan 

dengan demikian sebaiknya diambil. Penggunaan EVA dalam mengevaluasi 

proyek akan mendorong para manajer untuk selalu melakukan evaluasi atas 

tingkat resiko proyek yang bersangkutan. Dengan EVA, para manajer harus 

selalu membandingkan tingkat pengembalian proyek dengan tingkat biaya 

modal yang mencerminkan tingkat resiko proyek tersebut (Siddharta Utama, 

1997).

Tujuan utama sebagian besar perusahaan adalah memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham. Tujuan ini jelas menguntungkan pemegang saham, 

tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang terbatas telah dialokasikan 

secara efisien, yang menguntungkan perekonomian. Kekayaan pemegang 

saham akan menjadi maksimal dengan memaksimalkan perbedaan antara nilai 

pasar ekuitas perusahaan dan jumlah modal ekuitas yang diinvestasikan 



investor. Perbedaan ini disebut Nilai Tambah Pasar (Market Value Added = 

MVA) (Brighman, Houston, 2001).  

Penciptaan nilai atau “value creation” bagi para pemilik modal 

tercermin dalam nilai market value added yang berhasil diciptakan oleh 

perusahan. MVA didefinisikan sebagai nilai kini dari seluruh proyeksi EVA 

selama umur perusahaan. Nilai MVA merupakan selisih antara nilai 

perusahaan dengan nilai kapital. MVA juga selisih antara nilai pasar ekuitas 

dengan nilai buku ekuitas. Berdasarkan formula diatas, maka kekayaan 

pemilik (shereholders) akan bertambah atau maksimal apabila MVA juga 

bertambah maksimal. Dengan demikian, MVA merupakan salah satu indikator 

yang paling sesuai untuk menilai sukses atau tidaknya suatu perusahaan dapat 

menciptakan kekayaan bagi para pemilik. Dengan adanya indikator tersebut 

(MVA) diharapkan penelitian ini dapat menentukan apakah EVA dapat 

dijadikan alternatif pengganti pengukuran kinerja tradisional.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Fitri Hermani (2000) tentang 

penerapan EVA sebagai alternatif pengukuran kinerja perusahaan, studi kasus 

pada PT. Gudang Garam Tbk, analisis datanya adalah menghubungkan MVA 

dengan, ROI, ROE dan EVA, dengan mengambil periode penelitian antara 

tahun 1994 sampai 1998. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah obyek penelitian pada 20 perusahaan publik yang ada di 

Bursa Efek Jakarta analisis data menghubungkan MVA dengan ROI, ROE dan 

EVA mengambil periode waktu antara tahun 2001 sampai tahun 2003.  



B. Perumusan Masalah

Ukuran-ukuran kinerja yang sekarang digunakan oleh perusahaan 

seperti ROI, ROE dan ukuran-ukuran kinerja lainnya belum ada yang secara 

akurat dan komprehensif mengukur kinerja perusahaan. Nilai tambah 

Ekonomi (EVA) sebagai suatu metode alternatif dalam pengukuran kinerha di 

harapkan dapat mengatasi atau paling tidak meminimalkan kelemahan ukuran 

kinerja yang terdahulu. 

Pengukuran kinerja perusahaan tradisional belum memasukkan biaya 

modal atas ekuitas sehingga sulit mengetahui apakah perusahaan telah 

memberikan nilai tambah kepada pemegang saham (investor) atau tidak. 

Dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh alat ukur kinerja 

tradisional, timbul keinginan untuk mengetahui apakah EVA dapat digunakan 

sebagai alat pengukur kinerja perusahaan dan kemakmuran perusahaan yang 

mampu menggantikan alat ukur tradisional? 

C. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak meluas dan 

sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, 

maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini meneliti kaitan berbagai pengukuran kinerja perusahaan 

yang representatif dan mewakili rasio-rasio, seperti Reurn on Investement

(ROI), Return On Equity (ROE) dan Economic Value Added (EVA) yang 

dihubungkan dengan Market Value Added (MVA).



2. Penelitian ini hanya mengambil sampel hanya pada perusahaan go publik 

yang terdaftar dan aktif di Bursa Efek Jakarta.  

3. Penelitian ini merupakan survey terhadap 20 (dua puluh) perusahaan go 

publik yang aktif dan mempublikasikan laporan keuangannya meliputi 

periode waktu 3 tahun yaitu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 

sampai dengan 31 Desember 2003.  

D. Tujuan Penelitian 

Dari uraian diatas dapat dinyatakan maksud dan tujuan dari penelitian 

sebagai berikut:

1. Menilai kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode ROI, 

ROE dan EVA.

2. Menilai  sukses atau tidaknya suatu perusahaan dalam menciptakan 

kekayaan bagi para pemiliknya (investor) dengan menggunakan penilaian 

MVA yaitu memaksimalkan tingkat pengembalian modal dan 

meminimumkan tingkat biaya modal.  

3. Menentukan apakah EVA dapat dijadikan alternatif pengukuran kinerja 

perusahaan sebagai alat pengganti alat ukur tradisional (ROI, ROE). 

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:  

1. Memberi masukan kepada berbagai pihak mengenai penerapan EVA 

sebagai pengukur kinerja perusahaan yang efektif dan efisien.



2. Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen untuk pengambilan 

keputusan di masa yang akan datang.  

3. Bagi kalangan akademik diharapkan dapat menjadikan acuan sebagai 

referensi dalam penelitian-penelitian yang sejenis.  

F. Sistematika Penulisan  

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan menjelaskan teori-teori yang melandasi 

penelitian ini yang meliputi pengertian perusahaan publik, 

laporan keuangan yang meliputi (pengertian laporan keuangan, 

tujuan laporan keuangan, sifat keterbatasan laporan keuangan 

dan manfaat laporan keuangan), kinerja perusahaan, 

kemakmuran perusahaan, pengukuran kinerja perusahaan 

metode ROI, ROE dan EVA, MVA sebagai ukuran kemakmuran 

perusahaan, dan penelitian terdahulu. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini menjelaskan metode analisis yang digunakan 

dalam penelitan ini yang meliputi data dan sumber data, populasi 



dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data 

yang digunakan.

BAB IV  ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, 

analisa data, hasil analisa data, analisa korelasi dan uji 

signifikansi terhadap pengukuran kinerja yang dipakai yaitu 

metode ROI, ROE, EVA dan MVA serta analisis korelasi antara 

ROE, ROI, EVA dan MVA.   

BAB V  PENUTUP  

Dalam bab ini akan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan 

pembahasan sebelumnya, keterbatasan-keterbatasan penelitian 

dan saran-saran yang disampaikan.  


