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2.1  Pengertian Kinerja  

 

Istilah kinerja seringkali dikaitkan dengan kondisi keuangan perusahaan.  Kinerja 

merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun 

karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam 

mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya.  Kinerja juga bisa diartikan 

sebagai suatu prestasi kerja, maka penilaian atas prestasi kerja itu dapat dilihat 

dari siapa yang melakukan penilaian terhadap prestasi tersebut. 

 

Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi para karyawan 

dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang 

telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang 

diharapkan.  Standar prilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana 

formal yang dituangkan dalam anggaran. 

 

Menurut Mulyadi (2001) penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik 

efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya 

berdasarkan sasaran, standar, dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.   
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Organisasi dijalankan oleh manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya 

merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang 

mereka mainkan di dalam organisasi, sedangkan penilaian kinerja yang dilakukan 

oleh pihak di luar perusahaan yaitu untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh 

suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat hasil 

pelaksanaan usaha atau bisnisnya. 

 

2.2 Pengertian Perbankan Syariah  

 

Pengertian perbankan secara umum menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang mencakup 

kelembagaan,  kegiatan usaha,  serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya.  Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 

taraf hidup rakyat banyak.  Pengertian bank secara umum menurut Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang mengimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak.  

 

Pengertian lain dari bank menurut para ahli yaitu sebagai berikut : “Bank adalah 

badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (financial 

assets) serta bermotif profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan 

saja.” (Hasibuan, 2005).  
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“Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke 

masyarakat,  serta memberikan jassa-jasa pada bank lainnya”. (Kasmir, 2008). 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu 

badan usaha yang berbentuk lembaga keuangan bermotif profit dan sosial yang 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat 

serta memberikan jasa-jasa keuangan demi meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.  

 

Perbankan syariah secara khusus menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 

yang mengatur tentang perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan syariah 

adalah segala sesuatu yang menyangkut  tentang bank syariah dan unit usaha 

syariah mencakup kelembagaan,  kegiatan usaha,  serta cara dan proses dalam 

melaksanaakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah,  demokrasi 

ekonomi,  dan prinsip kehati-hatian.  Didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

tahun 1998 yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana 

dan pembiayaan kegiatan usaha,  atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan syariah islam. 

 

2.3 Pengertian Pengukuran Kinerja 

 

Pengukuran kinerja perusahaan meliputi proses perencanaan, pengendalian, dan 

proses transaksional bagi kalangan perusahaan sekuritas,  fund manager, eksekutif 

perusahaan, pemilik, pelaku bursa, kreditur serta stakeholder lainnya.  Penilaian 



17 
 

kinerja perusahaan oleh stakeholder digunakan sebagai salah satu dasar 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan mereka terhadap 

perusahaan.  Kepentingan terhadap perusahaan tersebut berkaitan erat dengan 

harapan kesejahteraan yang mereka peroleh. 

 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi 

perusahaan, karena pengukuran tersebut digunakaan sebagai dasar untuk 

menyusun sistem imbalan dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi perilaku 

pengambilan keputusan dalam perusahaan.  Pengukuran kinerja keuangan 

perushaan sendiri bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna dalam 

membuat keputusan penting mengenai aset yang digunakan dan untuk memacu 

para manajer untuk membuat keputusan yang menyalurkan kepentingan 

perusahaan serta untuk mengukur kinerja unit usaha.  

 

2.4 Laporan Keuangan Sebagai Informasi dalam Menilai Kinerja Perusahaan 

 

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan kepada semua pihak yang 

berkepentingan dengan eksistensi suatu perusahaan, pada hakekatnya merupakan 

alat komunikasi.  Artinya laporan keuangan itu adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dari suatu perusahaan dan 

kegiatan-kegiatannya kepada mereka yang berkepentingan dengan perusahaan 

tersebut, dari laporan keuangan itu manajer memperoleh informasi yang 

digunakan untuk : 

1.  Merumuskan, melaksanakan dan mengadakan penelitian terhadap 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianggap perlu. 
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2. Mengorganisasikan dan mengkordinasikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas 

dalam perusahaan. 

3. Merencanakan dan mengendalikan aktifitas sehari-hari dalam perusahaan. 

4. Mempelajari aspek dan tahap-tahap kegiatan tertentu dalam perusahaan. 

5. Menilai keadaan atau posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. 

 

Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu manajer dan pihak-

pihak yang berkepentingan dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan. 

Sehingga dengan adanya laporan keuangan diharapkan mampu memberikan 

bantuan informasi kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang 

bersifat finansial.  Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekomoni.   

 

Salah satu kegunaan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi 

kinerja perusahaan terutama profitabilitas yang diperlukan untuk menilai 

perubahan potensial sumberdaya ekonomi yang mungkin dikendalikan.  Analisis 

keuangan sangat tergantung pada informasi yang diberikan oleh laporan kuangan 

perusahaan.  Laporan kuangan perusahaan merupakan salah satu sumber 

informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, 

kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya.  

Ada tiga macam laporan keuangan pokok yang dihasilkan suatu perusahaan, yaitu: 

(1) Neraca, (2) laporan Arus Kas, (3) Laporan Laba Rugi.  Disamping ketiga 

laporan pokok tersebut, dihasilkan juga laporan pendukung seperti laporan laba  
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yang ditahan , perubahan modal sendiri, dan diskusi-diskusi oleh pihak 

manajemen. 

 

Manfaat analisis laporan keuangan dalam pembuatan keputusan adalah : 

1. Mengetahui manfaat analisis laporan keuangan untuk proses perencanaan dan 

pengendalian perusahaan. 

2. Mengetahui pengaruh ketepatan ramalan laba untuk kegiatan investasi. 

3. Memahami analisis efisiensi. 

4. Memahami alat-alat yang dipakai untuk mengukur kinerja efisiensi 

perusahaan. 

5. Mengaplikasikan berbagai alat analisis efisiensi. 

 

Laporan keuangan merupakan salah satu dari sekian informasi yang biasa 

digunakan untuk merevisi dan mendeteksi harga sekuritas seperti saham, obligasi, 

dan surat berharga lainnya.  Jika laporan keuangan disajikan tepat waktu maka 

akan sangat bermanfaat untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam 

membuat keputusan.  Pentingnya laporan keuangan bagi pelaku pasar modal 

adalah : 

1. Memahami analisis fundamental laporan keuangan. 

2. Memahami hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dan nilai saham. 

3. Memahami penerapan analisis laporan keuangan untuk dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan investasi.  
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2.5 Metode Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan 

 

Kinerja sebuah perusahaan lebih banyak di ukur berdasarkan rasio-rasio keuangan 

selama periode tertentu.  Pengukuran berdasarkan rasio keuangan ini sangatlah 

bergantung pada metode atau perlakuan akuntansi yang digunkan dalam 

menyusun laporan keuangan perusahaan, sehingga seringkali kinerja perusahaan 

terlihat baik dan meningkat, yang mana sebenarnya kinerja tidak mengalami 

peningkatan bahkan penurunan. 

 

Apabila kinerja keuangan perusahaan menunjukan adanya prospek yang baik, 

maka sahamnya akan diminati investor dan harganya akan meningkat, dalam 

konsep investasi ada teori yang menyatakan return yang tinggi juga mempunyai 

risiko yang tinggi pula, sehingga perusahaan yang kinerjanya sangat bangus maka 

sangat mungkin risiko untuk jatuh tinggi jika dibandingkan kinerja yang sedang-

sedang saja.  Metode pengukuran kinerja keuangan perusahaan di bagi dua yaitu 

Economic Value Added (EVA) dan Return On Assets (ROA) 

 

2.5.1 Economic Value Added (EVA)  

 

Adanya persaingan ketat di pasar global sekarang ini semakin mempersulit 

perusahaan untuk memaksimalkan laba, sebaliknya tujuan perusahaan untuk 

meningkatkan Economic Value Added (EVA) merupakan satu-satunya pedoman 

penilaian yang berhubungan langsung dengan nilai pasar sebuah perusahaan dan 

kinerja manajemen.  Econimic Value Added (EVA) adalah ukuran nilai tambah 

ekonomis yang dihasilkan perusahaan sebagai akibat dari aktifitas atau strategi 

manajemen.  EVA yang positif menandakan perusahaan berhasil menciptakan 
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nilai bagi pemilik modal karena perusahaan mampu menghasilkan tingkat 

penghasilan yang melebihi tingkat modalnya, sebaliknya EVA yang negatif 

menunjukan bahwa nilai perusahaan menurun karena tingkat pengembalian lebih 

rendah dari pada biaya modalnya.   

 

Adanya Economic Value Added (EVA) menjadi relevan untuk mengukur kinerja 

berdasarkan nilai ekonomis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, dengan 

adanya EVA maka pemilik perusahaan akan memberikan imbalan (reward) 

aktivitas yang menambah nilai dan membuang fasilitas yang merusak atau 

mengurangi nilai keseluruhan suatu perusahaan dan membantu manajemen dalam 

hal menetapkan tujuan internal perusahaan untuk implikasi jangka panjang dan 

bukan jangka pendek saja.  Economic Value Added (EVA) dalam hal investasi 

memberikan pedoman untuk keputusan penerimaan suatu proyek (capital 

budgeting decision), dalam hal mengevaluasi kinerja rutin (performance 

assesment) manajemen, EVA membantu tercapainya aktivitas yang value added. 

 

Suatu sistem pengukuran kinerja dalam perusahaan harus dapat membedakan 

aktivitas yang value added dengan aktivitas yang non value added.  Pembagian ini 

diperlukan sehingga manajemen organisasi dapat fokus untuk mengurangi biaya-

biaya yang timbul akibat aktivitas yang tidak menambah nilai, dengan 

mengkomunikasikan secara awal bahwa tujuan perusahaan adalah 

memaksimalkan nilai bukan laba, sehingga para manajer menjadi lebih terfokus 

pada penciptaan nilai bukan mengejar laba yang besar. 

 

Economic Value Added (EVA) adalah tolak ukur fundamental dari tingkat 

pengembalian modal (return of capital).  EVA adalah sisa laba (residual income, 
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excess earning) setelah penyedia modal memberikan kompensasi sesuai tingkat 

pengembalian (rate of return) yang dibutuhkan atau setelah semua biaya kapital 

yang digunakan untuk menghasilkan laba.  Yang dimaksud dengan laba disini 

adalah Net Operating Profit After Tax (NOPAT) yaitu laba operasi bersih sesudah 

pajak.  Sedangkan biaya kapital adalah biaya bunga pinjaman dari biaya ekuitas 

yang digunakan untuk menghasilkan NOPAT yang dihitung secara rata-rata 

tertimbang (Weighted Average Cost of Capital = WACC).  EVA yang positif 

menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai (create value) bagi 

pemilik modal, konsisten dengan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan, 

sebaliknya EVA yang negatif menandakan nilai perusahaan berkurang sebagai 

akibat tingkat pengembalian yang dituntut investor. 

 

Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan dalam EVA 

 

Penilaian kinerja keuangan diukur dengan ketentuan: 

a. Jika EVA > 0, maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan baik,   

karena perusahaan bisa menambah nilai bisnis.  Dalam hal ini, karyawan 

berhak mendapat bonus, kreditur tetap mendapat bunga dan pemilik saham 

bisa mendapatkan pengembalian yang sama atau lebih dari yang ditanam. 

b. Jika EVA = 0, maka secara ekonomis “impas” karena semua laba  

digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana baik 

kreditur maupun pemegang saham, sehingga karyawan tidak mendapat 

bonus hanya gaji. 

c. Jika EVA < 0, maka kinerja keuangan perusahaan tersebut dikatakan tidak 
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sehat, karena perusahaan tidak bisa memberikan nilai tambah.  Dalam hal 

ini karyawan tidak bisa mendapatkan bonus hanya saja kreditur tetap 

mendapat bunga dan pemilik saham tidak mendapat pengembalian yang 

sepadan dengan yang ditanam. 

 

Langkah-langkah menghitung  Economic Value Added  (EVA) 

 

1. Menghitung Net Operating After Tax (NOPAT) dan Invested Capital (IC) 

 

 

 

2. Menentukan Weight Average Cost of Capital (WACC) 

 

 

Tahapan menghitung Weight  Average  Cost  of  Capital  (WACC)  cara  yang  

dapat dilakukan untuk mengisi rumus tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Menghitung tingkat modal dari hutang (D) 

 

 

b. Menghitung biaya hutang jangka pendek/Cost of Debt (rd) 

 

 

c. Menentukan tingkat pajak penghasilan (T) 

 

d. Menghitung tingkat modal dari ekuitas (E) 

 

 

e. Menghitung biaya modal/ Cost of Equity (re) 

 

NOPAT = (Laba Sebelum Pajak + Bunga) - Pajak 

Invested Capital = (Total Hutang + Ekuitas) – Hutang Jangka 

Pendek 

WACC = {(D × rd (1-Tax) + (E × re)} 

[ 

D = Total Hutang/Total Hutang dan Ekuitas × 100% 

rd = Biaya Bunga(Beban Bunga) / Total Hutang Jangka Panjang × 100% 

T = Beban Pajak / Laba Bersih Sebelum Pajak × 100% 

E = Total Ekuitas / Total Hutang dan Ekuitas × 100% 

re = Laba Bersih Setelah Pajak / Total Ekuitas × 100% 
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3. Menghitung Capital Charges 

 

4. Menghitung Economic Value Added (EVA) 

 

 

Sumber : Ronald Hilton (2009) 

 

 

Keunggulan Economic Value Added (EVA) 

 

 

EVA adalah nilai tambah ekomonis yang diciptakan perusahaan dari kegiatan atau 

strateginya selama periode tertentu.  Prinsip EVA memberikan sistem pengukuran 

yang baik untuk menilai suatu kinerja dan prestasi keuangan manajemen 

perusahaan karena EVA berhubungan langsung dengan nilai pasar sebuah 

perusahaan.  Pihak manajemen perusahaan dapat melakukan banyak hal untuk 

menciptakan nilai tambah, tetapi pada prinsipnya EVA akan meningkat jika 

manajemen melakukan satu dari tiga hal berikut ini : 

1. Meningkatkan laba operasi tanpa adanya tambahan modal. 

2. Menginvestasikan modal baru kedalam project yang mendapatkan return lebih 

besar dari biaya modal yang ada. 

3. Menarik modal dari aktivitas-aktivitas usaha yang tidak menguntungkan. 

Meningkatnya laba operasi tanpa adanya tambahan modal berarti manajemen 

dapat menggunakan aktiva perusahaan secara efisien untuk mendapatkan 

keuntungan yang optimal.  Keunggulan EVA sebagai alat pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan menurut meliputi : 

1. Dengan EVA seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk 

perbandingan investasi. 

CC= WACC × Invested Capital (IC) 

EVA = NOPAT – Capital Charges (CC) 
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2. Dengan meningkatnya EVA maka investasi-investasi akan menghasilkan laba 

diatas biaya modal sehingga akan lebih menarik para manajer untuk 

berinvestasi dalam perusahaan tersebut. 

3. Adaanya tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis asset 

yang berbeda jauh. 

4. EVA memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan 

nilai pasar perusahaan. 

 

Kelemahan Economic Value Added (EVA) 

 

EVA juga memiliki kelemahan yaitu EVA hanya menggambarkan penciptaan 

nilai pada suatu periode tertentu, padahal nilai perusahaan merupakan akumulasi 

EVA selama umur perusahaan. Sehingga suatu perusahaan mempunyai nilai EVA 

pada periode tertentu positif tetapi nilai perusahaan tersebut rendah karena nilai 

EVA dimasa lalunya negatif, selain itu kelemahan EVA adalah dalam perhitungan 

biaya modalnya EVA relatif sulit karena memerlukan data yang lebih banyak dan 

di analisa secara lebih mendalam, dengan demikian secara tidak langsung 

mendorong para eksekutif untuk berfikir dan bertindak seperti para pemegang 

saham, yaitu memilih tingkat investasi yang meningkatkan tingkat return dan 

meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat maksimum. 

 

2.5.2 Return On Assets (ROA)  

 

Profitabilitas suatu perusahaan perbankan dapat diukur dengan menghubungkan 

anatara keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan 

dengan kekayaan atau asset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan 
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perusahaan (operating asset).  Operating Asset adalah semua aktiva kecuali 

investasi jangka panjang dan aktiva-aktiva lain yang tidak digunakan dalam 

kegiatan atau usaha memperoleh penghasilan yang rutin atau usaha pokok 

perusahaan.  

 

Pengukuran kinerja perusahaan dengan ROA menunjukkan kemampuan atas 

modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba.  Return On Asset (ROA) adalah rasio keuntungan bersih 

setelah pajak untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset yang 

dimiliki oleh perusahaan.  ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam 

kondisi negtif pula atau rugi, hal ini menunjukan kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba.  

Menghitung ROA dirumuskan sebagai berikut : 

 

ROA =  Laba Bersih Setelah Pajak   x 100% 

                        Total Asset 

 

Sumber : Brigham Eugene (2001) 

 

 

Keunggulan Return On Assets (ROA) 

 

Return On Assets (ROA) memiliki keunggulan diantaranya sebagai berikut: 

1. ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya 

mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. 

2. ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut.  

3. ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit 

organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit. 
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Kelemahan Return On Assets (ROA) 

 

Return On Assets (ROA) memiliki kelemahan diantaranya sebagai berikut: 

1. Pengukuran kinerja dengan menggunakan ROA membuat manajer divisi 

memiliki kecenderungan untuk melewatkan project-project yang menurunkan 

divisional ROA,  meskipun sebenarnya proyek-proyek tersebut dapat 

meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan secara keseluruhan. 

2. Manajemen juga cenderung untuk berfokus pada tujuan jangka pendek dan 

bukan jangka panjang.  

3. Sebuah project dalam ROA dapat meningkatkan tujuan jangka pendek, tetapi  

project tersebut mempunyai konsekuensi negatif dalam jangka panjang. Yang 

berupa pemutusan beberapa tenaga penjualan,  pengurangan budget 

pemasaran, dan penggunaan bahan baku yang relatif murah sehingga 

menurunkan kualitas produk dalam jangka panjang. 

 

2.6  Laba Operasi Bersih Sesudah pajak (Net Operating Profit After Tax/NOPAT)  

 

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

merupakan sejumlah laba yang akan dihasilkan jika perusahaan tidak memiliki 

utang ataupun aset finansial.  

 

2.7   Modal yang Diinvestasikan (Invested Capital/IC)  

 

Modal yang diinvestasikan merupakan penjumlahan dari ekuitas pemegang 

saham,  seluruh utang jangka pendek dan jangka panjang yang menanggung 

bunga,  utang dan kewajiban jangka panjang lainnya ( Young dan O’byrne, 2001). 

Modal yang diinvestasikan adalah hasil reorganisasi neraca untuk melihat 
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besarnya capital yang diinvestasikan dalam perusahaan oleh kreditor dan 

pemegang saham,  serta seberapa besar capital yang diinvestasikan dalam aktivitas 

operasional dan aktivitas non-operasional lainnya. 

 

2.8  Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (Weighted Average Cost of 

Capital/WACC)  

 

Biaya modal rata-rata tertimbang adalah tingkat pengembalian minimum yang 

dibobot berdasarkan proposi masing-masing instrumen pembiayaan dalam 

struktur pemodalan perusahaan yang harus dihasilkan perusahaan untuk 

memenuhi ekspetasi kreditor dan pemegang saham pembobotan perlu,  karena 

setiap pembiayaan yang berbeda tidak sama resikonya bagi investor. Tujuan dasar 

mencari biaya modal rata-rata tertimbang adalah untuk memperoleh kriteria yang 

masuk akal dalam mengukur investasi baru.  Jumlah dihitung untuk menetapkan  

tingkat pengembalian yang cukup tinggi untuk mengkompensasi semua penyedia 

dana sesuai dengan harapan perusahaan. 

 

2.9  Biaya Modal (Cost of Capital)  

 

Biaya modal suatu perusahaan adalah suatu tingkat keuntungan yang harus 

dicapai agar dapat memuaskan keinginan investor.  Biaya modal suatu perusahaan 

bukanlah biaya tunai karena merupakan ongkos kesempatan (opportunity cost); 

yaitu total pengembalian yang harapkan oleh peranan modal perusahaan jika uang 

yang mereka investasikan dalam saham dan obligasi yang mempunyai risiko 

sebanding.  
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Biaya modal ini harus dilebihi untuk menciptakan nilai, semakin besar risiko yang 

harus ditanggung investor,  semakin besar pula tingkat pengembalian yang harus 

diperoleh sebelum nilai tercipta dan semakin tinggi pula biaya modal. 

 

2.10 Penelitian Terdahulu  

 

Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada yang meneliti tentang kinerja 

keuangan dengan menggunakan metode EVA dan MVA, hal tersebut akan 

dikemukakan berikut ini: 

 

Penelitian Heny Fuji Rosyidiana pada tahun 2003, dengan judul “Penerapan 

Economic Value Added(EVA) dan Market Value Added (MVA) dalam Penilaian 

Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT Mandom Indonesia Tbk dan PT Mustika 

Ratu Tbk”. Hasil analisis data pada PT Mandom Indonesia Tbk dan PT Mustika 

Ratu Tbk selama tahun 1999-2001 dengan menggunakan metode EVA dan MVA 

yaitu kinerja PT Mandom Indonesia Tbk jika dinilai dengan metode EVA pada 

tahun 1999 dan 2001 kinerjanya sehat, sedangkan tahun 2000 kinerjanya tidak 

sehat. Apabila dinilai dengan metode MVA pada tahun 1999 kinerjanya sehat, 

sedangkan pada tahun 2000 dan 2001 kinerjanya tidak sehat. Kinerja PT Mustika 

Ratu Tbk jika dinilai dengan metode EVA, selama tiga tahun kinerjanya tidak 

sehat. Apabila dinilai dengan metode MVA, selama tiga tahun kinerjanya juga 

tidak sehat. Diantara kedua perusahaan tersebut yang kinerjanya lebih sehat 

adalah PT Mandom Indonesia Tbk karena nilai EVA tahun 1999 dan 2001 positif 

dan MVA tahun 1999 positif, sedangkan PT Mustika Ratu Tbk selama tiga tahun 

nilai EVA dan MVA negatif. 
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Penelitian Fina Setyarini pada tahun 2003, dengan judul “Analisa Penerapan 

Antara EVA Dengan Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Perusahaan ( Studi 

Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEJ )”.Hasil analisis 

data penelitian tersebut yaitu jika dilihat dari Rasio keuangan, rata-rata kinerja 

perusahaan makanan dan minuman pada tahun 1998-2000 memiliki angka rasio 

yang baik, sehingga mempunyai pertumbuhan yang cukup tinggi atau mempunyai 

prospek yang bagus pula baik pada saat ini dan di masa mendatang. Dan dilihat 

dari EVA, rata-rata kinerja perusahaan makanan dan minuman pada tahun 1998-

2000 hampir semua menunjukkan angka positif, yang berarti perusahaan telah 

berhasil menciptakan nilai ekonomis dan dapat memenuhi harapan investor. 

 


