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Analisis pengukuran kinerja keuangan dengan pendekatan 
metode economic value added sebagai dasar pengalokasian biaya 

di perusahaan rokok Tani Jaya 

A. Bondan Sri Sarjendra 
I.0302501 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan industri manufaktur memicu perkembangan sektor industri jasa 

dan perdagangan, perkembangan industri yang pesat membawa implikasi pada 

persaingan antar perusahaan dalam industri. Perusahaan dituntut untuk 

mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerjanya agar tetap bertahan dalam 

masa krisis maupun persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, untuk tetap 

eksis dalam percaturan dunia bisnis sekarang ini, perusahaan harus memiliki 

sumber daya manusia yang handal dan terampil untuk menyempurnakan strategi 

bisnis mereka agar dapat berkompetisi dengan baik.  

Perusahaan rokok Tani Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam 

pembuatan rokok yang dirintis pada pertengahan tahun 2004. Pada awalnya PR. 

Tani Jaya hanya memproduksi rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang diberi 

nama GANESHA dan Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) yang diberi nama 

KERETA API, pada awal peluncuran produk ini banyak direspon masyarakat 

kalangan kelas menengah ke bawah sebagai rokok pengganti dari produk rokok 

yang telah bermerk dan dikenal masyarakat. 

Produk rokok GANESHA yang dikeluarkan pada awal berdiri perusahaan ini 

tidak berlangsung lama, hal ini dikarenakan banyaknya klaim yang ada terhadap 

perusahaan ini dan hal tersebut bagi perusahaan rokok tani jaya merupakan 

kerugian yang harus diderita oleh perusahaan, sehingga pada awal tahun 2005 

perusahaan rokok tani jaya melakukan perubahan / stagenase terhadap produk 

yang telah dikeluarkan, dengan mengeluarkan produk baru sebagai pengganti 
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rokok GANESHA dengan nama baru yaitu GENTAMAS Sigaret Kretek Tangan 

(SKT) dan KERETA API Sigaret Kretek Mesin (SKM). 

Dalam segi pemasaran, PR. Tani Jaya harus melakukan pengalokasian biaya 

terhadap produk rokoknya, dengan lebih meningkatkan pelayanan yang diarahkan 

pada kualitas daripada kuantitas barang tersebut bagi kalangan menegah kebawah. 

Perusahaan rokok Tani Jaya menyadari pentingnya pelayanan untuk masyarakat. 

PR. Tani Jaya juga melakukan Promosi untuk meningkatkan penjualan produk 

tersebut, akan tetapi promosi ini hanya bersifat sementara berupa pamlet, dan 

dilakukan hanya satu bulan saja, untuk selanjutannya pamlet yang digunakan 

sebagai promosi tidak digunakan kembali dikarenakan keterbatasan dana / modal 

yang dimiliki oleh pemilik.  

Karena kesalahan dalam menentukan tujuan berakibat pada kesalahan strategi 

yang diambil, untuk itu diperlukannya penetapan tujuan yang benar akan 

mempengaruhi pada proses pencapaian tujuan perusahaan nantinya. Oleh karena 

itu manajemen keuangan sangat diperlukan, berkaitan dengan pemeliharaan dan 

penciptaan kekayaan atau nilai ekonomi.  

Untuk itu manajemen keuangan lebih difokuskan dalam mencapai suatu nilai 

bagi perusahaan itu sendiri. Bilamana Perusahaan Rokok Tani Jaya dalam 

melakukan investasinya tepat, maka posisi daya saingnya akan meningkat hal ini 

akan berpengaruh terhadap aliran  kas sekarang dan dimasa yang akan datang 

akan semakin membaik, akibatnya laba yang ditahan (Sumber dana internal) akan 

semakin besar, selain itu nilai securitas perusahaan ini akan semakin baik 

sehingga sumber dana eksternalnya juga semakin besar. Hal tersebut dapat dilihat 

pada gambar sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 Siklus nilai bagi Perusahaan Rokok Tani Jaya 

Untuk itu penelitian ini, lebih difokuskan dalam pengukuran kinerja keuangan 

dengan metode Economic Value Added (EVA) yang relevan dalam mengukur 

kinerja yang berdasarkan pada nilai (value). Karena metode Economic Value 

Added (EVA) adalah ukuran nilai tambah ekonomis yang dihasilkan oleh 

perusahaan sebagai akibat dari aktivitas atau strategi manajemen. Dengan 

pendekatan metode Economic Value Added (EVA) yang digunakan sebagai 

sistem pengukuran kinerja keuangan yang mempertimbangkan aspek – aspek yang 

terkait secara lebih mendalam. Pengukuran tersebut dapat dijadikan dasar bagi 

manajemen perusahaan dalam pengelolaan modalnya, rencana pembiayaan, 

wahana komunikasi dengan pemegang saham serta dapat digunakan sebagai dasar 

dalam menentukan insentif bagi karyawan. Dengan Economic Value Added 

(EVA) sebagai alat pengukur kinerja perusahaan, manajemen keuangan dituntut 

untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan memaksimumkan modal. 

 

1.2 PERUMUSAN  MASALAH 

Perumusan masalah didasari pada latar belakang permasalahan yang ada, 

Untuk itu peneliti tertarik untuk mengangkat topik permasalahan yaitu :  

1. Bagaimana mengukur faktor-faktor kinerja keuangan dari Perusahaan Rokok 

TANI JAYA yang mempengaruhi kinerja keuangan buruk 
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2. Bagaimana memaksimalkan keuntungan dengan pendekatan metode 

Economic Value Added. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan di Perusahaan Rokok Tani Jaya Kudus, 

Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan pengukuran kinerja keuangan pada Perusahaan Rokok Tani Jaya 

dengan  pendekatan Metode Economic Value Added. 

2. Memberikan usulan-usulan yang dapat digunakan Perusahaan Rokok Tani 

Jaya  di masa mendatang dalam meningkatkan kinerja keuangan. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



II-5 
 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penelitian ini, jika diimplementasikan oleh perusahaan, setidak-

tidaknya akan memberikan pengaruh sebagai berikut: 

1 Memperbaiki system kinerja keuangan yang ada, untuk lebih meningkatkan 

nilai kemampuan perusahaan pada Perusahaan Rokok Tani Jaya. 

2 Dapat mengendalikan pengelolaan keuangan secara maksimum. 

3 Hasil daripada penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan dan kebijakan kebijakan yang ada, khususnya 

dalam peningkatan kemampuan perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan 

itu sendiri. 

 

1.5 BATASAN MASALAH 

Pembatasan masalah yang berkenaan terhadap pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan bersumber dari PR. Tani Jaya yang berdasar pada data histori 

1. Laporan keuangan th 2005-2006. 

2. Laporan rugi laba th 2005-2006. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penelitian tugas akhir ini, diberikan uraian bab demi bab yang 

berurutan untuk mempermudah pembahasan. 

BAB   I PENDAHULUAN 

Bab I berisi uraian latar belakang pemilihan tema yang diangkat 

dalam penelitian tugas akhir, perumusan masalah yang diambil dari   

uraian latar belakang masalah, tujuan yang ingin diperoleh dari 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah yang berfungsi 

membatasi penelitian agar   masalah yang dibahas akan lebih 

spesifik, sistematika penulisan laporan dari awal sampai akhir. 

 

BAB   II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi gambaran umum perusahaan yang terkait dengan produk 

yang dihasilkan, pemasaran, struktur organisasi dan sumber daya 

manusia, serta proses produksinya. Memuat uraian konsep atau 
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teori yang memberikan dasar (acuan) dan digunakan untuk 

menganalisis masalah serta mendukung dalam penyelesaian tugas 

akhir ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Merupakan gambar terstruktur tahap demi tahap proses 

pelaksanaan penelitian tugas akhir yang digambarkan dalam bentuk 

flowchart dan tiap tahap dijelaskan secara singkat. 

 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini diawali dengan pengumpulan data-data yang diperoleh, 

kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan data: cara 

pengolahan dan output dari pengolahan tersebut. 

 

BAB  V  ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 

Berisi analisis yang berkaitan dengan output pengolahan data serta 

interprestasi dari output tersebut. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari permasahan yang dibahas dan saran-saran 

yang berkenaan dengan masalah.  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

II.1. Tinjauan Umum Perusahaaan. 

a. Sejarah Berdirinya Perusahaan 

PR. Tani Jaya merupakan salah satu perusahaan yang begerak dalam 

bidang usaha pembuatan rokok di daerah. Perusahaan ini berdiri tanggal 14 juli 

2004 yang dipimpin langsung Bapak Dri Andri AP. Adapun rencana pertama 

pendirian perusahaan adalah untuk bergerak pada bidang  usaha pembuatan rokok 

kretek tangan (SKT). Perusahaan ini oleh bapak Dri Andri AP diberi nama 
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“PR.Tani Jaya (Perusahaan Rokok Kereta api)”. Yang berawal dari sebuah 

inspirasi untuk memperkenalkan sebuah produk yang mudah dikenal, diingat, 

serta murah tetapi dengan kualitas yang tidak kalah dengan perusahaan pembuatan 

rokok lainnya.  

Pada awal berdirinya, PR. Tani Jaya memproduksi rokok yang diberi nama 

rokok “Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang diberi nama GANESHA dan Sigaret 

Kretek Tangan Filter(SKTF) yang diberi nama KERETA API”,  untuk rokok 

“Ganesha Kretek” hal ini tidak berlangsung lama kurang lebih hanya 3 bulan, hal 

ini dikarenakan perubahan / stagenase terhadap rokok “Ganesha “ yang berganti 

nama rokok “Genta Mas”. Dalam usahanya yang masih dibilang home industri, 

tetapi usaha yang dijalankan oleh bapak  Dri Andri AP pernah mengalami 

pemalsuan produk rokok”Genta Mas” yang terjadi belum lama ini. 

Meskipun perusahaan ini baru berdiri tetapi dalam setiap bulannya mampu 

menjual kurang lebih 50 - 60 ball perbulannya. Karena kemajuan kemajuan yang 

dicapai semakin baik dan jumlah pemesanan yang makin meningkat, maka PR. 

Tani Jaya meningkatkan produksinya, dalam produksinya sudah menggunakan 

Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada bulan Januari 2005, sebagai langkah awal 

untuk mencapai target pemesanan. 

b. Lokasi Perusahaan 

Lokasi perusahaan yaitu tempat atau letak perusahaan tersebut dalam 

menjalankan segala kegiatannya. Luas areal PR Tani Jaya adalah + 1800 m2 

terletak di dusun Sidorekso, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang berbatasan 

secara langsung dengan Kabupaten Rembang.  

Adapun pertimbangan-pertimbangan perusahaan dalam menentukan lokasi 

perusahaan di dusun Sidorekso, Kabupaten Kudus antara lain: 

a. Faktor Transportasi 

Pengangkutan barang bahan baku pembuatan rokok dari penyalur seperti 

tembakau dan cengkeh ke perusahaan juga  barang jadi dari perusahaan ke tingkat 

distributor lebih mudah sebab letak pabrik yang strategis yaitu berada di pinggir 

jalan yang mudah dalam pendistribusian  barang. 

b. Faktor Tenaga Kerja 
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 Tenaga kerja mudah didapat, karena kebutuhan akan tenaga kerja diperoleh 

dari penduduk sekitar perusahaan. Perusahaan rokok ini menyerap tenaga kerja 

untuk produksi rokok dengan tangan maupun mesin dengan tujuan mengurangi 

pengangguran khususnya disekitar perusahaan. 

c. Faktor Lingkungan 

Berdirinya perusahaan ini telah disepakati antara masyarakat sekitar 

pemerintah setempat dan pemilik pabrik sendiri. Perusahaan rokok ini tidak 

menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan karena berupa limbah 

padat yang dapat terurai. Dalam melaksanakan aktifitasnya belum pernah 

mengalami hal-hal yang tidak diinginkan baik dari masyarakat maupun 

pemerintah, tetapi perubahan lingkungan sosial disekitar perusahaan berdampak 

positif. 

d. Faktor Pasar 

Tembakau yang digunakan dalam PR. Tani Jaya berasal dari daerah 

Temanggung, Muntilan dan Tuban. Sedangkan cengkeh yang digunakan dipasok 

dari daerah Purwokerto, dan boyolali. Daerah penjualan PR. Tani Jaya berada 

disebagian jawa Tengah yaitu di Slawi, Salatiga, tegal dan semarang, sebagian 

Jawa Barat  yaitu di Sunda, Pamanukan dan bekasi. Penjualan terbanyak yaitu di 

luar pulau jawa yaitu di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan), Gorontalo (Sulawesi 

Utara), Medan dan Batam. 

 

 

c. Jenis Produk dan Proses Produksinya 

  Jenis produksi yang dihasilkan PR. Tani Jaya dalah: 

· Sigaret Kretek Tangan (SKT), meliputi: 

a. Genta Mas kretek hijau = 12 batang 

1 Bal    = 200 pack 

1 Bal    = 20 slope/press 

1 slope    = 10 pack 

b. Genta Mas kretek Merah = 12 batang 

1 Bal    = 200 pack 

1 Bal    = 20 slope/press 
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1 slope    = 10 pack 

c. Iki Wae Kretek   = 12 batang 

1 Bal    = 200 pack 

1 Bal    = 20 slope/press 

1 slope    = 10 pack 

· Sigaret Kretek Mesin (SKM), meliputi: 

a. Kereta Api Filter   = 12 batang 

1 Bal    = 200 pack 

1 Bal    = 20 slope/press 

1 slope    = 10 pack 

b. Delapan Bola Mild  = 16 batang 

1 Bal    = 200 pack 

1 Bal    = 20 slope/press 

1 slope    = 10 pack 

 

Kemudian proses produksinya dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu: 

1. Proses produksi untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT), melalui beberapa tahap: 

TAHAP I 

a. Daun tembakau dirajang kecil-kecil dengan menggunakan mesin 

perajang,kemudian masuk pengeringan. 

b. Tembakau takyat yang berupa gulungan diudal dengan menggunakan 

mesin, kemudian di ayak untuk menghilangkan debu dan kotoran lain. 

c. Cengkeh dimasukkan ke mesin perajang dan hasilnya berupa cengkeh 

rajangan. 

TAHAP II 

a. Tembakau rakyat yang telah diayak dan daun tembakau rajangan dicampur 

dengan cengkeh 

b. Tembakau cengkeh ini kemudian disemprot dengan saos menggunakan 

mesin penyemprot sambil diaduk rata, sehingga menjadi tembakau masak. 

TAHAP III 

a. Tembakau masak tersebut kemudian dilinting oleh tenaga kerja 

pelintingan 
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b. Setelah menjadi rokok batangan kemudian dimasukkan kebagian 

pemeriksaan yang selanjutnya diadakan pesortiran guna memilih rokok 

yang memenuhi standart kualitas. 

c. Rokok yang sudah memenuhi standart kualitas dimasukkan ke ruang 

pengovenan untuk dikeringkan selama kurang lebih 12 jam. 

TAHAP IV 

a. Setelah rokok kering dan baik, selanjutnya diadakan pembungkusan 

chellopane yang isinya tergantung merk, kemudian diberi pita cukai. 

b. Tiap-tiap 200 pack dijadikan 10 slope dimana 1 slope ada yang 10 pack. 

c. Setelah rokok dalam satuan bal atau boss kemudian dikirim kegudang dan 

siap dipasarkan. 

2. Proses produksi untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM), yaitu pembuatan rokok 

menggunakan mesin-mesin yang agak modern, sehingga dalam proses 

produksinya tenaga manusia tidak begitu banyak diperlukan, proses produksi 

menggunakn beberapa tahap yaitu: 

TAHAP I 

a. Mula-mula daun tembakau disemprot dengan saos dasar, kemudian 

dimasukkan ke mesin perajang. 

b. Kemudian tembakau rajangan dimasukkan ke mesin penggorengan untuk 

dijadikan tembakau oven. 
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TAHAP II 

a. Setelah proses penggorengan dan menjadi tembakau oven, kemudian di 

semprot dengan menthol yang akhirnya menjadi tembakau masak. 

b. Tembakau masak ini selanjutnya siap dilinting menggunakan mesin 

pelintingan (making) 

TAHAP III 

a. Setelah proses pelintingan selesai rokok  dikirim ke stasiun packing untuk 

pembungkusan. 

b. Kemudian rokok yang sudah dalam bentuk bungkusan diberikan pita 

cukai. 

TAHAP IV 

a. Rokok yang telah diberi pita cukai masuk stasiun wraping yaitu rokok 

melalui proses pembungkusan plastik 

b. Setelah rokok dalam satuan bal atau boss kemudian dikirim kegudang dan 

siap dipasarkan. 

d. Struktur Organisasi  

PR. Tani Jaya Memiliki Sistem kepemimpinan secara terpusat. Pimpinan 

yang secara langsung membawahi bagian Bendahara, bagian Administrasi dan 

Bagian Pemasaran. Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat secar langsung 

dibawah ini :  

 

Gambar 2.1  Struktur Organisasi PR. Tani Jaya 

Karena kepemimpinan bersifat terpusat, maka segala kebijakan yang 

bersangkutan dengan pengambilan keputusan dipegang langsung oleh Bapak dri 

Andri AP sebagai pimpinan Perusahaan Rokok Tani Jaya itu sendiri, dengan 

dibantu beberapa karyawan yang keseluruhannya berjumlah 50 orang. Pimpinan 
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yang bersifat terpusat tersebut membawahi bendahara yang bertugas mengatur dan 

mencatat semua kegiatan yang berkaitan dengan keluar masuknya uang, untuk 

semua kegiatan pembukuan pembelian sarana produksi dan penjualan rokok 

dilakukan oleh bagian administrasi. Sedangkan untuk karyawan itu sendiri 

bertugas dalam proses penyiapan bahan baku rokok,  produksi, pengepakan. 

Bagian personalia dan Pemasaran pada PR. Tani Jaya di dusun Sidorekso, 

Kabupaten Kudus Jawatengah seperti pengangkatan karyawan, promosi, dan 

pemberhentian karyawan langsung ditangani oleh pimpinan PR. Tani jaya 

 

II.2. Landasan Teori 

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa landasan teori yang digunakan pada 

penelitian tugas akhir ini, yang antara lain meliputi konsep dasar manajemen 

keuangan dan akutansi,pengertian kinerja keuangan,  pengertian laporan 

keuangan, tujuan laporan keuangan, analisis laporan keuangan, dan rasio keuangan 

a. Konsep Dasar Manajemen Keuangan Dan Akuntansi. 

Manajemen keuangan adalah pengaturan, perencanaan dan pengawasan 

yang terkait dengan pemeliharaan yang menggambarkan jumlah kekayaan yang 

ada pada perusahaan. Managemen keuangan merupakan hasil dari management  

dan sumber pembiayaan perusahaan yang berupa penyusunan external dari pasar 

uang  

Fungsi dari manajemen keuangan dari kontek teknik industri  yaitu fungsi 

likuiditas sebagai pembuka dan menjaga akses ke pasar uang (dalam jangka 

pendek) dan pasar modal (dalam jangka panjang) dengan menyusun rencana 

keuangan yang baik, dan fungsi profitabilitas yang dimaksudkan untuk menjaga 

agar pemanfaatan dana lebih efektif dan efisien dengan pengalokasian pendanaan 

yang tepat serta menghasilkan return sebaik mungkin. 

Akuntansi adalah merupakan suatu proses pencatatan, pengelompokan, dan 

pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis 

dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan 

keputusan. 

Ditinjau dari sudut pemakaiannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai 

suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan 
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kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. 

Ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses 

pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data 

keuangan suatu organisasi 

b. Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Baridwan (1992:17) Akuntan mendefinisikan laporan keuangan 

sebagai berikut : Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang 

terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.  

Dimana suatu periode tertentu telah berakhir (biasanya meliputi jangka 

waktu satu tahun yang dimulai 1 Januari sampai 31 Desember) maka pihak 

manajemen perusahaan akan mempertanggung jawabkan hasil "amanah" pihak 

pemilik sumber daya yang dikelolanya. Saran utama yang digunakan dalam 

pertanggung jawaban tersebut adalah laporan tahunan yang salah satu bagiannya 

berisi laporan keuangan. Laporan keuangan ini, seperti yang dikatakan oleh Kieso 

dan Weygandt (l995:7) adalah :"Memberikan suatu sejarah yang 

berkesinambungan yang di kuantitikasikan dalam satuan uang yang berkenaan 

dengan sumber daya ekonomi dan kewajiban dari suatu perusahaan bisnis dan 

aktifitas ekonomi yang mengubah sumber daya dan kewajiban” 

Karena merupakan suatu sejarah, untuk itu dijadikan sebagai bahan kajian 

untuk perbaikan dimasa depan dan sumber informasi dalam pengambilan 

keputusan ekonomis sejalan dengan kebijaksanaan manajemen. Oleh karena itu, 

selayaknya setiap bagian dari laporan keuangan dicermati dan ditafsirkan dengan 

bijaksana oleh pengambilan kebijaksanaan sehingga kesinambungan hidup 

perusahaan dapat terjamin. Pelaporan keuangan (Theodorus,1985:220) adalah. 

"Pengendalian informasi bagi pengambilan keputusan, laporan keuangan 

ditujukan terutama kepada pemegang saham, kreditor dan calon pemegang 

saham".  

Laporan keuangan yang paling sering disajikan adalah: 

a. Neraca (balance sheet) 

Neraca menggambarkan dari posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. 
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b. Laporan laba rugi (income statement) 

Laporan laba rugi memberikan gambaran hasil usaha perusahaan pada periode 

tertentu.  

Elemen-elemen neraca (Kieso dan Weygandt, 1995:225) adalah : 

"Harta adalah kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh atau 

dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari transaksi transaksi atau 

kejadian-kejadian yang lalu. Kewajiban adalah kemungkinan pengorbanan 

manfaat ekonomi dimasa depan yang berasal dari kewajiban sekarang dari suatu 

kesatuan tertentu untuk penyerahan barang dan jasa kepada kesatuan lain dimasa 

yang akan datang sebagai hasil dari transaksitransaksi atau kejadian yang lalu. 

Ekuitas adalah nilai sisa dari harta suatu kesatuan dikurangi kewajiban” 

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kegiatan bisnis suatu perusahaan 

dapat dilihat dari laporan laba rugi. Laporan ini menggambarkan kinerja suatu 

usaha terhadap pengelolaan sumber daya yang dimiliki sebagai gambaran akan 

kemajuan atau kemunduran perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas 

yang dicapai.  

Suatu laporan laba rugi (Kieso dan Weygandt,1995:182) dibentuk oleh unsur-

unsur:  

"Pendapatan (revenue) adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari 

satu kesatuan atau penyelesaiaan kewajibannya selama satu periode dari 

penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktifitas lain yang 

merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut. 

Beban (expenses) adalah arus keluar atau penggunaan lain atas harta atau 

terjadinya kewajiban selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, 

pemberian jasa, atau pelaksanaan aktifitas lain yang merupakan operasi pokok 

atau yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut. Keuntungan (gains) adalah dalam 

ekuitas (harta bersih) dari transaksi sampingan atau sekali-kali dari suatu kesatuan 

kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Kerugian 

(losses) adalah penurunan dalam ekuitas (harta bersih) dari transaksi-transaksi 

sampingan atau sekali-kali dari satuan kesatuan kecuali yang diakibatkan dari 

beban atau pembagian kepada pemilik". 
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Lebih jauh lagi, tentang isi perhitungan laba rugi (Hadibroto dan 

Sudarjat,1982: 24-25) umumnya terdiri dari:  

"Penjualan (sales) ialah jumlah penjualan barang atau jasa pada langganan 

untuk satu periode. Harga pokok penjualan (cost of goods sold) pada perusahaan 

dagang adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih sama dengan barang 

tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Harga pokok penjualan 

pada penjualan manufakturing ialah persediaan awal barang jadi ditambah biaya 

pabrikasi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Biaya usaha (operating 

expenses) umumnya dibagi dua yaitu: biaya penjualan ialah biaya yang 

dibebankan sehubungan dengan penjualan barang, dan biaya administrasi umum 

ialah biaya yang dibebankan dalam operasi umum perusahaan. Hasil dan biaya-

biaya lain (other revenue and expenses), yang termasuk dalam pos ini adalah pos 

yang dapat diidentifikasikan dengan manajemen keuangan dan pos lainnya yang 

tidak mempunyai hubungan dengan operasi utama perusahaan, misalnya bunga, 

deviden, sewa, royalti, dan laba rugi atas penjualan aktiva tetap". 

Suatu laporan laba rugi dapat disajikan dengan format (bentuk) langsung 

(single step income statement). Dalam bentuk ini, hanya ada satu perameter 

pengukuran pendapatan (laba), yang dihitung dengan mengurangi jumlah hasil 

dengan jumlah biaya, dimana unsur laba rugi hanya terdiri dan pendapatan dan 

beban. Unsur-unsur lain, seperti harga pokok penjualan, biaya-biaya operasi, 

pendapatan dan biaya-biaya lain, keuntungan dan kerugian, serta pajak 

penghasilan tidak terdapat didalamnya. Seluruh pendapatan yang dihasilkan dari 

kegiatan normal, keuntungan, biaya dan kerugian, didaftar dan diikhtisarkan, 

tanpa mengungkapkan laba kotor, laba operasi atau laba sebelum pajak.  

Bentuk penyajian laporan laba rugi yang lain adalah bentuk bertahap (multiple 

step income statement). Bentuk laporan ini mengikhtisarkan adanya pemisanan 

transaksi operasi normal dan transaksi operasi non normal dan mencocokkan 

biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan dengannya. Dari pemisahaan 

yang dilakukan, laba yang diperoleh berupa laba kotor dan laba bersih. Laba kotor 

adalah laba yang diperoleh dari hasil penjualan bersih diperoleh setelah laba kotor 

dikurangi dengan beban operasi serta pendapatan dan beban lain. 
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c. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan tergantung dari pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan yaitu :  

a. Manajer perusahaan, menggunakan laporan keuangan untuk menyusun 

pererncanaan perusahaannya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam 

usaha mencapai tujuan dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang 

diperlukan oleh perusahaan. 

b. Para investor, melakukan penanaman modal dalam perusahaan dengan tujuan 

untuk mendapat hasil yang sesuai dengan harapan investor itu sendiri 

c. Para kreditor, memberikan kredit kepada calon penerima kredit yang dipandang 

mampu mengembalikan bunga dan mengembalikan kredit tepat pada waktunya.   

d. Pemerintah, untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh 

perusahaan.    

Tujuan umum laporan keuangan dinyatakan sebagai berikut:   

a. Memberi informasi yang bermanfaat kepada pemakai eksternal untuk 

memperkirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian aliran kas suatu kesatuan 

ekonomi.   

b. Memberikan informasi mengenai sumber daya, kewajiban dan modal saham 

kesatuan ekonomi.   

c. Memberi informasi mengenai pendapatan kesatuan ekonomi dan komponen-

komponennya.    

d. memberi informasi mengenai aliran kas kesatuan ekonomi.   

e. Memberi informasi mengenai pelaksanaan kewajiban manajemen kesatuan 

usaha untuk melayani pemegang saham  

f. Memberi informasi yang transparan (full disclosure) untuk membantu pemakai 

eksternal memahami informasi yang diberikan 

d. Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (1988:31) Akuntan analisis laporan keuangan adalah 

laporan keuangan yang dianalisa dengan mengadakan perbandingan dari laporan - 

laporan selama beberapa periode. Tujuan analisis laporan keuangan adalah 

memperoleh informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil 

yang telah dicapai oleh perusahaan  
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Sehubungan dengan penelitian ini, Laporan keuangan perusahaan yang 

dibutuhkan terdiri dari neraca dan  laporan rugi laba. Berikut pembahasan mengenai 

kedua laporan tersebut: 

a. Neraca 

Menurut Munawir (1998) neraca merupakan suatu laporan yang sistematis 

mengenai posisi aktiva, kewajiban dan modal suatu perusahaan pada suatu saat 

tertentu. 

1). Aktiva 

Aktiva merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud serta biaya-biaya yang telah dibayar dimuka oleh 

perusahaan. Pada dasarnya, aktiva diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu aktiva 

lancar dan aktiva tidak lancar. 

Aktiva lancar adalah uang kas atau aktiva lancar lainnya yang diharapkan dapat 

dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai paling lama satu tahun. Penyajian 

aktiva lancar di neraca dimulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva 

yang paling tidak likuid.  

Neraca digambarkan dalam persamaan :   

Aktiva = kewajiban + ekuitas pemilik. 

Yang termasuk aktiva lancar adalah : 

a. Kas   

Kas adalah semua mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri, baik 

uang kertas maupun uang logam serta semua surat-surat yang dapat digunakan 

untuk melakukan pembayaran-pembayaran pada setiap saat dikehendaki. 

Contohnya adalah check, wesel pos, tabungan di bank 

b. Investasi Jangka Pendek   

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dimiliki perusahaan 

yang sifatnya jangka pendek, dan dimiliki dengan tujuan untuk memanfaatkan 

uang kas sementara yang belum dibutuhkan dalam kegiatan operasi perusahaan. 

Investasi jangka pendek ini dapat berupa surat-surat berharga yang biasanya 

berupa surat obligasi dan surat saham yang dikeluarkan oleh perusahaan lain 

untuk dimiliki oleh perusahaan dan untuk dijual kembali dalam jangka pendek 

(kurang dari satu tahun) dengan memperhatikan tinggi dan rendahnya harga 
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pasar surat berharga tersebut.   

c. Piutang  

Piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain yang akan 

dimintakan pembayarannya atau pelunasannya jika telah sampai pada waktunya 

(jatuh tempo). Biasanya piutang tidak dibuat dalam suatu perjanjian khusus 

sehingga kurang terjamin pelunasannya dan sukar untuk diperjual-belikan. 

Piutang dapat timbul karena adanya penjualan barang dagang yang menjadi 

usaha pokok perusahaan ataupun karena adanya penjualan barang dagang diluar 

usaha pokok perusahaan, seperti penjualan gedung, tanah, surat berharga, dan 

lain - lain. Piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai kas (neto) 

yang bisa direalisasi yaitu jumlah kas bersih yang diperkirakan dapat diterima. 

Jumlah atau nilai kas bersih yang dapat diterima adalah jumlah piutang bruto 

setelah dikurangi penentuan dengan taksiran jumlah (nilai) piutang yang tidak 

dapat diterima. Nilai kas bersih yang diterima memerlukan penaksiran jumlah 

piutang yang tidak dapat diterima.    

d. Wesel Tagih  

Wesel tagih merupakan hak atau tagihan perusahaan kepada pihak lain 

yang akan dimintakan pembayarannya atau pelunasannya bila telah sampai 

pada waktunya (jatuh tempo). Biasanya tagihan ini dibuat dalam suatu 

perjanjian khusus sebagaimana diatur oleh peraturan hukum yang berlaku, 

sehingga lebih mempunyai kekuatan hukum dan lebih terjamin pelunasannya, 

serta mudah untuk diperjual belikan.   

e. Persediaan 

Persediaan merupakan seluruh persediaan barang yang digunakan dalam 

kegiatan operasi perusahaan. Untuk perusahaan dagang, persediaan barang 

dagang meliputi seluruh persediaan barang dagang yang ada di gudang. 

Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, persediaan barang dagangnya 

meliputi persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan 

persediaan barang jadi.   

f. Biaya Dibayar di Muka  

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh jasa atau prestasi, tetapi biaya tersebut belum dinikmati atau 
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dipakai oleh perusahaan pada periode ini. Contohnya adalah biaya atas premi 

asuransi, biaya atas sewa, dan lain-lain. 

Aktiva tidak lancar adalah kekayaan atau aktiva yang dimiliki oleh  perusahaan 

dan mempunyai umum kegunaan atau umur ekonomis lebih dari satu tahun. Yang 

termasuk aktiva tidak lancar adalah : 

a. Investasi Jangka Panjang  

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang ditanamkan oleh 

perusahaan lain dalam bentuk saham atau obligasi dari  perusahaan lain untuk 

dijual kembali dan untuk memperoleh pendapatan bunga yang teratur dalam 

jangka panjang.   

b. Aktiva Tetap   

Aktiva tetap merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang 

bentuknya nyata atau konkrit. Contohnya adalah bangunan, tanah, pabrik, 

mesin, dan lain-lain.   

c. Aktiva Tidak Berwujud 

Aktiva tidak berwujud merupakan kekayaan perusahaan yang secara fisik 

tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak mempunyai nilai dan dimiliki 

perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. Contohnya adalah hak 

cipta, lisensi, good will, dan lain-lain. 

2). Kewajiban 

Kewajiban adalah semua kewajiban keuangan perusahaan terhadap pihak lain 

yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Kewajiban dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.  

Kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban perusahaan terhadap pihak lain yang 

harus dilunasi paling lambat satu tahun.Yang termasuk kewajiban jangka pendek 

yaitu : 

a. Hutang 

 Hutang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus 

dipenuhi atau dilunasi jika telah sampai pada waktunya(jatuh tempo) dan hutang 

ini harus dilunasi paling lama satu tahun. Biasanya perjanjian ini tidak dibuat 

dalam suatu perjanjian khusus sebagaimana yang diatur dalam peraturan hukum 

yang berlaku.   
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b. Wesel Bayar   

 Wesel bayar adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus 

dipenuhi jika telah sampai pada waktunya (kurang dari satu tahun). Biasanya 

perjanjian ini dibuat dalam suatu perjanjian khusus sebagaimana diatur dalam 

peraturan hukum yang berlaku sehingga lebih mempunyai kekuatan hukum.  

c. Hutang Pajak  

 Hutang pajak merupakan kewajiban perusahaan atas pajak yang 

ditanggungnya, baik pajak atas perusahaan maupun pajak atas karyawan yang 

belum dilakukan penyetoran atau pembayaran ke kas negara.   

d. Biaya Yang Masih Harus Dibayar  

 Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya yang sebenarnya sudah 

menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya, tetapi belum dilakukan 

pembayaran, sehingga merupakan hutang perusahaan.   

e. Pendapatan Yang Diterima dimuka 

 Pendapatan yang diterima di muka merupakan pendapatan yang belum 

menjadi hak milik bagi perusahaan tetapi pendapatan tersebut sudah diterima 

pembayarannya oleh perusahaan.   

Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban perusahaan terhadap 

pihak lain yang jatuh tempo lebih dari satu tahun (jangka panjang).Yang termasuk 

kewajiban jangka panjang yaitu :  

a. Hutang Obligasi 

Hutang obligasi merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang 

memiliki obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, dengan jangka waktu 

pelunasan lebih dari satu tahun, dan disertai dengan kesanggupan membayar 

bunga dalam jumlah dan prosentase tertentu pula.   

b. Hutang Hipotik  

Hutang hipotik merupakan kewajiban perusahaan kepada bank dengan 

jangka waktu pelunasan lebih dari satu tahun dan dengan kesanggupan untuk 

membayar bunga dalam jumlah atau persentase tertentu pula, dan disertai 

dengan jaminan harta-harta tak bergerak, seperti tanah, rumah, dan lain 

sebagainya.   
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3). Modal/ Ekuitas   

 Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh seseorang atas 

kepemilikannya terhadap perusahaan. Modal perusahaan terdiri dari modal asing 

dan modal pemilik. Modal asing merupakan modal yang diperoleh perusahaan dari 

pihak luar. Dan modal pemilik itu terdiri atas : Modal saham dan laba ditahan 

(persero).   

b. Laporan Rugi Laba 

Laporan laba rugi yaitu suatu laporan yang sistematis yang berisi mengenai 

posisi pendapatan dan biaya suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Dan 

biasanya laporan laba rugi ini disusun pada akhir tahun.  

1). Pendapatan   

Pendapatan merupakan suatu pertambahan harta (asset) yang diperoleh 

perusahaan dari hasil usaha pokok perusahaan, maupun dari luar usaha pokok 

perusahaan. Pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu :  

1. Pendapatan Operasional  

Pendapatan operasional yaitu pendapatan yang diterima perusahaan dari 

hasil usaha pokok perusahaan yang bersangkutan. Contohnya adalah 

Perusahaan Rokok Tani Jaya, maka pendapatan operasinya adalah pendapatan 

yang diterima dari hasil penjualan rokok tersebut.   

2. Pendapatan Non Operasional 

Pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang diterima 

perusahaan diluar usaha pokok perusahaan. Contohnya adalah laba atas 

penjualan tanah, mesin, dan lain-lain.   

2). Biaya. 

Biaya adalah suatu pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan (berupa kas) 

untuk memperoleh jasa atau prestasi tertentu.   

Biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya operasional dan biaya non operasional. 

a. Biaya Operasional 

 Biaya operasional yaitu biaya yang menjadi tanggungan perusahaan, yang 

ada hubungannya dengan usaha pokok perusahaan. Contohnya adalah biaya 

produksi, biaya penjualan, dan lain-lain.   
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b. Biaya Non Operasional 

 Biaya non operasional adalah biaya yang menjadi tanggungan perusahaan 

dan tidak ada hubungannya secara langsung dengan pokok perusahaan. 

Contohnya adalah biaya bunga, biaya sewa, dan lain-lain.   

e. Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan digunakan sebagai ukuran atas kontribusi yang 

diberikan oleh satu atau semua bagian pencapaian tujuan di bidang keuangan. 

Masing-masing bagian bertanggung jawab atas kontribusi yang akan diserahkan 

kepada perusahaan yang tercermin dalam kegiatannya dalam periode tertentu 

Fungsi pengukuran kinerja keuangan bertujuan bagi dua pihak, yaitu : 

1. Pihak intern perusahaan, untuk menentukan kontribusi dari masing-masing 

bagian bagi perusahaan secara keseluruhan dan memberikan dasar penilaian 

juga motivasi kepada bagian-bagian dalam menjalankan tugas sesuai dengan 

tujuan perusahaan 

2. Pihak Ekstern perusahaan, untuk menentukan kinerja perusahaan secara 

keseluruhan dan memberikan motivasi bagi manajemen perusahaan dalam 

menjalankan kebijaksanaan yang berlaku 

Pada dasarnya, pengukuran kinerja keuangan perusahaan bisa 

dikelompokkan dalam tiga kategori (Helfert, 2000), yaitu:  

a. Earnings Measures, yang mendasarkan kinerja pada accounting profit. 

Termasuk dalam kategori ini adalah earnings per share (EPS), return on 

investment (ROI), return on net assets (RONA), return on capital employed 

(ROCE) dan return on equity (ROE)  Metode ini merupakan metode yang 

paling sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dan disebut  

financial ratio, yang dianalisis dari laporan keuangan perusahaan. Penggunaan  

financial ratio sangatlah penting, terutama dalam analisis fundamental. 

Analisis ini mencakup keadaan fundamental dari perusahaan yang dianalisis 

serta industri baik industri perusahaan yang dianalisis maupun industri lain 

yang terkait. Financial ratio membantu perusahaan dalam mengidentifikasi 

berbagai kekuatan dan kelemahan perusahaan (Keown 1996: 94). Selanjutnya, 

menurut Keown terdapat dua cara untuk membandingkan data keuangan 

perusahaan, yakni: (1) dengan analisis trend, yaitu membandingkan financial 
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ratio antar waktu dan (2) dengan analisis comparative, yaitu membandingkan  

financial ratio suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Kelebihan dari 

penggunaan financial ratio sebagai pengukur kinerja keuangan adalah karena 

mudahnya dalam proses perhitungannya, selama data yang dibutuhkan 

tersedia dengan lengkap. Kelemahan dari financial ratio adalah perhitungan 

berdasarkan data akuntansi sehingga nilainya tidak mencerminkan nilai yang 

ada di pasar (Yanindya 1998).  Misalnya, jika terdapat dua perusahaan yang 

identik, baik asset maupun struktur modalnya, namun berbeda waktu 

pendiriannya, maka perusahaan yang lebih dulu berdiri memiliki laba bersih 

yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang berdiri kemudian. Hal 

ini tentu saja dapat dipahami, karena perusahaan yang lebih dahulu berdiri 

cenderung memiliki nilai penyusutan yang lebih kecil.   

b. Cash Flow Measures, yang mendasarkan kinerja pada arus kas operasi 

(operating cash flow). Termasuk dalam kategori ini adalah free cash flow, 

cash flow return on gross investment (ROGI), cash flow return on investment 

(CFROI), total shareholder return (TSR) dan total business return (TBR). 

Dengan berdasarkan Informasi arus kas, berguna untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas. Informasi tersebut juga meningkatkan 

daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan dan dapat 

meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap 

transaksi dan peristiwa yang sama. Laporan arus kas melaporkan arus kas 

selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, 

investasi dan pendanaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan 

dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari 

luar. Manajemen perusahaan maupun para investor menyadari bahwa arus kas 

operasi positif lebih menjamin kemampuan perusahaan dalam menjalankan 

aktivitas usahanya di masa yang akan datang. Perusahaan yang mampu 

membayar dividen kepada pemegang saham adalah perusahaan yang memiliki 

earnings tinggi dan sekaligus dana tunai juga cukup. 
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c. Value Measures, yang mendasarkan kinerja pada nilai (value based 

management). Termasuk dalam kategori ini adalah economic value added 

(EVA), market value added (MVA), cash value added (CVA) dan 

shareholder value (SHV).  

Dalam hal ini lebih dibahas dalam penggunaan EVA, yang dikarenakan 

keunggulan EVA sebagai penilai kinerja perusahaan  dapat digunakan sebagai 

penciptaan nilai (value creation). Keunggulan EVA yang lain adalah:  

1. EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungan 

beban  sebagai konsekuensi investasi  

2. Konsep EVA adalah alat perusahaan dalam mengukur harapan yang dilihat 

dari segi ekonomis dalam pengukurannya yaitu dengan memperhatikan 

harapan para penyandang dana secara adil dimana derajat keadilan dinyatakan 

dengan ukuran tertimbang dari struktur modal yang ada dan berpedoman pada 

nilai pasar dan bukan pada nilai buku  

3. Perhitungan EVA dapat dipergunakan secara mandiri tanpa memerlukan data 

pembanding seperti standar industri atau data perusahaan lain sebagai konsep 

penilaian  

4. Konsep EVA dapat digunakan sebagai dasar penilaian pemberian bonus pada 

karyawan terutama pada divisi yang memberikan EVA lebih sehingga dapat 

dikatakan bahwa EVA menjalankan stakeholders satisfaction concepts  

5. Pengaplikasian EVA yang mudah menunjukkan bahwa konsep tersebut 

merupakan ukuran praktis, mudah dihitung dan mudah digunakan sehingga 

merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam mempercepat pengambilan 

keputusan bisnis.  

Menurut Mirza  (1997) kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :  

1. EVA hanya mengukur hasil akhir (result), konsep ini tidak mengukur 

aktivitas-aktivitas penentu  

2. EVA bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan 

pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk 

menjual atau membeli saham tertentu padahal faktor-faktor lain terkadang 

justru lebih dominan.  
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f. Rasio Keuangan 

 Rasio keuangan merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa kondisi 

keuangan dan kinerja perusahaan. Perhitungan rasio-rasio tersebut dilakukan untuk 

memperoleh perbandingan yang lebih berguna dibandingkan angka-angka yang 

berdiri sendiri. Rasio ini banyak digunakan untuk menilai efektivitas keputusan 

yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Analisa rasio 

keuangan melibatkan 2 (dua) jenis perbandingan, yaitu :   

1. Perbandingan internal rasio masa lalu dan saat ini dalam perusahaan yang sama. 

Jika rasio keuangan diurutkan dalam beberapa periode, maka dapat diketahui 

apakah terdapat penurunan dalam kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.   

2. Perbandingan eksternal dan sumber-sumber rasio industri. Metode ini 

melibatkan perbandingan rasio 1 (satu) perusahaan dengan perusahaan sejenis 

atau dengan rata-rata industri pada titik waktu yang sama. Perbandingan ini 

memberikan pandangan mendalam tentang kondisi keuangan dan kinerja relatif 

dari perusahaan. Rasio ini juga membantu dalam mengidentifikasikan 

penyimpangan dari rata-rata atau standar industri. 

Analisis rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara 

suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat 

analisa ini akan dapat memberi gambaran tentang baik atau buruk keadaan posisi 

keuangan suatu perusahaan.   

a. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Likuiditas (Liquidity) adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Dalam melakukan pengukuran 

menggunakan : 

1). Rasio Perputaran Piutang 

Rasio perputaran piutang memberikan keterangan mengenai kualitas 

piutang dan kesuksesan perusahaan dalam penagihan piutang tersebut. Rasio ini 

juga dianggap sebagai ukuran efisiensi pemberian kredit dan kebijakan-kebijakan 

penagihan piutang perusahaan. Rasio ini menginformasikan berapa kali piutang 

diputar (diubah menjadi kas) dalam setahun. Jumlah hari piutang menunjukkan 

jangka waktu pelunasan suatu piutang dapat dilunasi.  
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2). Rasio Perputaran Persediaan   

Rasio perputaran persediaan yaitu rasio antara penjualan dengan rata-rata 

persediaan yang dinilai berdasarkan harga jual. Rasio ini mengukur berapa kali 

persediaan perusahaan telah dijual selama periode tertentu dan menunjukkan 

hubungan antara barang yang diperlukan untuk menunjang atau mengimbangi 

tingkat penjualan yang ditentukan. Jika rasio perputaran persediaan terlalu cepat, 

maka perusahaan perlu mewaspadai, karena di khawatirkan persediaan barang 

yang ada di gudang tidak mencukupi. Begitu juga jika terjadi perputaran 

persediaan yang rendah dalam perusahaan, maka memberikan indikasi bahwa 

barang dagang yang ada di gudang kurang laku dijual.   

b. Rasio Solvabilitas (Solvability Ratio)  

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya jika perusahaan tersebut di 

likuidasikan, baik kewajiban jangka pendek, maupun jangka panjang Kreditur 

jangka panjang sangat menaruh perhatian baik pada kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban 

jangka pendek yaitu kemampuan membayar bunga pinjaman dan kewajiban jangka 

panjang yaitu kemampuan membayar pokok pinjaman. Kreditur jangka panjang 

menghadapi resiko yang lebih besar dibanding kreditor jangka pendek. Oleh karena 

itu, kreditur lebih menyukai mempertaruhkan keselamatan bunga dan pokok 

pinjaman pada aliran dana dari operasi yang teratur dan konsisten. Dalam 

melakukan pengukuran menggunakan : 

1). Rasio Hutang Terhadap Aktiva  

Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari setiap aktiva yang dibiayai dari 

hutang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar resiko bagi perusahaan 

untuk membayar bunga dan bunga pokoknya pada saat jatuh tempo. Semakin 

rendah rasio ini, berarti semakin kecil beban yang ditanggung oleh perusahaan 

untuk membayar kewajibannya.  

2). Rasio Pencakupan / Rasio Laba Terhadap Beban Bunga 

Rasio pencakupan dirancang untuk menghubungkan biaya keuangan 

perusahaan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar biaya tersebut. 

Rasio pencakupan yang dipakai adalah rasio pencangkupan bunga atau bunga 
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waktu yang dihasilkan. Fungsi rasio ini sebagai ukuran kemampuan perusahaan 

dalam membayar bunga dan menghindari kebangkrutan. Semakin tinggi rasio, 

semakin besar kemungkinan perusahaan untuk dapat membayar bunga dan tanpa 

kesulitan untuk membayarnya.  

c. Rasio Rentabilitas 

Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba. Dalam melakukan pengukuran menggunakan : 

1). Rasio Pengembalian Aktiva (ROI)  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan 

aktivanya untuk memperoleh laba dan mengukur tingkat kembalian investasi 

yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang 

dimilikinya.  

2). Rasio Pengembalian Modal Saham (ROE)  

Rasio ini merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak dengan modal 

sendiri. Rasio ini menunjukkan produktivitas dari dana yang dimiliki oleh 

pemilik perusahaan didalam perusahaannya sendiri.  

d. Rasio Aktivitas   

Rasio aktivitas yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

melaksanakan aktivitas sehari-hari pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Rasio 

perputaran aktiva tetap ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membuat 

aktiva tetapnya produktif dengan menghasilkan penjualan. Rasio ini mengukur 

efisiensi penggunaan aktiva tetap.  

g. Economic Value Added 

 Metode EVA pertama kali dikembangkan oleh Stewart & Stern seorang 

analis keuangan dari perusahaan Stern Stewart & Co pada tahun 1993. Di 

Indonesia metode tersebut dikenal dengan metode NITAMI (Nilai Tambah 

Ekonomi). EVA/NITAMI adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur 

laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan 

hanya dapat tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi 

dan biaya modal (Tunggal 2001). EVA merupakan tujuan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai atau value added dari modal yang telah ditanamkan pemegang 

saham dalam operasi perusahaan. Oleh karenanya EVA merupakan selisih laba 
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operasi setelah pajak (Net Operating Profit After Tax atau NOPAT) dengan biaya 

modal (Cost of Capital). 

 Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dalam 

menggunakan EVA sebagai alat ukur kinerja dan nilai tambah perusahaan. 

Menurut Tunggal (2001) beberapa manfaat EVA dalam mengukur kinerja 

perusahaan antara lain:  

a. EVA merupakan suatu ukuran kinerja perusahaan yang dapat berdiri sendiri 

sendiri tanpa memerlukan ukuran lain baik berupa perbandingan dengan 

menggunakan perusahaan sejenis atau menganalisis kecenderungan (trend)  

b. Hasil perhitungan EVA mendorong pengalokasian dana perusahaan untuk 

investasi dengan biaya modal yang rendah. Sedangkan menurut Utama 

(1997:10), manfaat EVA adalah: (1) EVA dapat digunakan sebagai penilaian 

kinerja keuangan perusahaan karena penilaian kinerja tersebut difokuskan 

pada penciptaan nilai (value creation) (2) EVA akan menyebabkan perusahaan 

lebih memperhatikan kebijakan struktur modal  

c. EVA membuat manajemen berpikir dan bertindak seperti halnya pemegang 

saham yaitu memilih investasi yang memaximumkan tingkat pengembalian 

dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat 

dimaximalkan dan  

d. EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kegiatan atau proyek yang 

memberikan pengembalian lebih tinggi daripada biaya-biaya modalnya. Selain 

manfaat yang telah dijelaskan diatas, EVA merupakan pengukuran yang 

sangat penting karena dapat digunakan sebagai signal terjadinya Financial 

Distress pada suatu perusahaan (Salmi & Virtanen, 2001). Jika suatu 

perusahaan tidak dapat memperoleh profit di atas required of return, maka 

EVA akan menjadi negatif, dan hal ini merupakan warning akan terjadinya 

Financial Distress bagi perusahaan tersebut. 

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur EVA, 

tergantung dari struktur modal dari perusahaan (Velez, 2000). Apabila dalam 

struktur modalnya perusahaan hanya menggunakan modal sendiri, secara 

matematis EVA dapat ditentukan sebagai berikut : 

EVA = NOPAT – (ie x E) (1) 
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di mana: 

NOPAT = Net Operating Profit After Taxes 

ie   = Opportunity Cost Of Equity 

E   = Total Equity 

Namun, manakala dalam struktur perusahaan terdiri dari hutang dan modal 

sendiri, secara matematis EVA dapat dirumuskan sebagai berikut:  

EVA = NOPAT – (WACC x TA) (2) 

di mana : 

NOPAT = Net Operating Profit After Taxes 

WACC  = Weighted Average Cost of Capital 

TA   = Total Asset (Total Modal) 

Dari perhitungan akan diperoleh kesimpulan dengan interprestasi hasil 

sebagai berikut: 

Jika EVA  > 0 hal ini menunjukkan terjadi nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan. 

Jika EVA   < 0  hal ini menunjukkan tidak terjadi nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan. 

Jika EVA   = 0  hal ini menunjukkan posisi impas karena laba telah digunakan 

untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana baik 

kreditur maupun pemegang saham. 

Dalam Cost of Capital  atau biaya modal mempunyai dua makna, 

tergantung dari sisi investor atau perusahaan. Dari sudut pandang investor cost of 

capital adalah opportunity cost dari dana yang ditanamkan investor pada suatu 

perusahaan. (Keown, 1999). Sedangkan, dari sudut pandang perusahaan, cost of 

capital adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber 

dana yang dibutuhkan. Untuk praktisi keuangan, istilah cost of capital ini 

digunakan sebagai: (1) discount rate  untuk membawa cash flow pada masa 

mendatang suatu project ke nilai sekarang (2) tarif minimum yang diinginkan 

untuk menerima project baru (3) biaya modal dalam perhitungan EVA dan (4) 

benchmark untuk menaksir tarif biaya pada modal yang digunakan. Pada 

umumnya komponen cost of capital terdiri dari cost of debt dan cost of equity 

(Utomo, 1999)    
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Hutang dapat diperoleh dari lembaga pembiayaan atau dengan 

menerbitkan surat pengakuan hutang (obligasi). Biaya hutang yang berasal dari 

pinjaman adalah merupakan bunga yang harus dibayar perusahaan, sedangkan 

biaya hutang dengan menerbitkan obligasi adalah required of return yang 

diharapkan investor yang digunakan untuk sebagai tingkat diskonto dalam 

mencari nilai obligasi. Mengingat biaya hutang (bunga) dibayar sebelum 

perusahaan memperhitungkan pajak pnghasilan (tax deductible), maka biaya riil 

yang ditanggung perusahaan adalah biaya hutang setelah pajak (cost of debt after 

tax).  

Biaya hutang            = kd  

Biaya hutang setelah pajak  = kd* = kd (1-t)     

di mana :  

kd* : biaya hutang setelah pajak  

kd   : biaya hutang sebelum pajak  

t      : tarif pajak  

Biaya modal saham merupakan tingkat hasil pengembalian atas saham  

biasa yang diinginkan oleh para investor. Menurut Weston dan Copeland (1992), 

salah satu metode yang dapat digunakan dalam perhitungan biaya modal laba 

ditahan, yaitu pendekatan capital asset pricing model (CAPM), dimana biaya 

modal laba ditahan adalah tingkat pengembalian atas modal sendiri yang 

diinginkan oleh investor yang terdiri dari  tingkat bunga bebas resiko dengan 

premi resiko pasar dikalikan dengan ß (resiko saham perusahaan). Secara 

matematis dapat ditulis ks dapat dicari dengan rumus :  

ks  = Rf + ( Rm – Rf ) ß     

di mana:  

ks  : tingkat pengembalian yang diinginkan investor (opportunity of 

equity)  

Rf  : tingkat bunga investasi yang diperoleh tanpa resiko (risk   free)  

R  : tingkat bunga investasi rata – rata dari pasar  

ß  : ukuran resiko saham perusahaan     

Dalam praktek, pembiayaan/pendanaan yang digunakan perusahaan 

diperoleh dari berbagai sumber. Dengan demikian biaya riil yang ditanggung oleh 
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perusahaan merupakan keseluruhan biaya untuk semua sumber pembiayaan yang 

digunakan, dimana perhitungannya dapat menggunakan rumus berikut (Weston 

dan Copeland 1992):   

WACC = Wd. kd (1 – t) + Ws. Ks    (5)  

di mana:  

WACC : biaya modal rata – rata tertimbang  

Wd  : proporsi hutang dalam struktur modal  

kd           : cost of debt  

Ws    : proporsi saham biasa dalam struktur modal  

ks     : tingkat pengembalian yang diinginkan investor 

Konsep Economic Value Added tidak hanya digunakan dalam penilaian 

suatu investasi saja. Bagaimana konsep EVA ini dapat banyak berperan adalah 

dalam :  

· EVA and Goal Setting 

Pada masa persaingan ketat di pasar global sekarang, tujuan perusahaan untuk 

memaksimalkan laba menjadi sulit untuk diwujudkan. Sebaliknya tujuan sebuah 

perusahaan sudah seharusnya adalah untuk meningkatkan Economic Value 

Addednya, karena EVA merupakan satu-satunya pedoman penilaian yang 

berhubungan langsung dengan nilai pasar sebuah perusahaan dan kinerja 

manajemen.  

Dengan mengkomunikasikan secara awal bahwa tujuan perusahaan adalah 

maksimalisasi nilai, bukan laba, para manajer menjadi lebih terfokus pada 

penciptaan nilai dan bukan mengejar laba besar. Pada saat melakukan langkah 

awal dalam Value Added Assessment Process manajemen menentukan visi dan 

tujuan perusahaan. Langkah ini juga merupakan komunikasi awal kepada seluruh 

jajaran manajemen bahwa penciptaan nilai lebih penting daripada pemerolehan 

laba besar, sehingga dapat disatukan upaya untuk mendorong proses-proses yang 

menambah nilai dan mengurangi proses-proses yang tidak menambah nilai dalam 

suatu organisasi. Penetapan tujuan dan visi awal yang tepat menjadi pedoman arah 

bagi aktivitas atau strategi manajemen. 

Fokus sebuah perusahaan atau organisasi untuk memperoleh laba sebesar 

besarnya hanyalah tujuan jangka pendek saja, tetapi tujuan maksimalisasi 
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economic value added adalah untuk jangka panjang. Supaya manajemen tidak 

terjebak dalam myopic behavior, penentuan tujuan maksimalisasi nilai hendaknya 

diterapkan dalam perusahaan. “Setting the internal goal of maximizing EVA and 

EVA growth will lead to the external consequences of building a premium-valued 

company, one whose stock market value exceeds the capital resources drawn into 

the firm.” (Stewart, 1993: 177) 

· EVA and Capital Budgeting 

Di dalam hal capital budgeting perusahaan umumnya menggunakan pedoman 

perhitungan Net Present Value (NPV) untuk menerima atau menolak suatu project 

atau peluang baru. Pedoman ini dinilai sangat efektif dan relatif sederhana karena 

analisis NPV adalah mengeluarkan investasi awal dari jumlah nilai sekarang arus 

kas yang ditimbulkan akibat pelaksanaan project baru. Digunakannya nilai 

sekarang atau present value karena adanya prinsip keuangan time value of money 

(satu dollar sekarang lebih berharga daripada satu dollar besok). Faktor diskonto 

arus kas dalam perhitungan NPV menggunakan biaya modal tertimbang rata-rata 

(weighted average cost of capital), sama dengan perhitungan Economic Value 

Added sebelumnya. Berdasarkan analisa NPV, sebuah perusahaan akan menerima 

project dengan NPV positif dan menolak project dengan NPV negatif. Project 

dengan net present value positif berarti nilai sekarang dari arus kas yang 

dihasilkan project tersebut lebih besar daripada nilai investasi awalnya, demikian 

sebaliknya untuk project dengan NPV negatif. Perusahaan dapat memperoleh 

keuntungan atau menambah nilai dengan adanya investasi di project-project yang 

meghasilkan positif NPV.  

Konsep Economic Value Added (EVA) dalam hal investasi mempunyai 

prinsip sama dengan konsep Net Present Value (NPV). Net Present Value juga 

dapat diperoleh dari jumlah nilai sekarang dari EVA yang dihasilkan oleh setiap 

project, dimana biaya modal baru yang digunakan untuk membiayai sebuah 

project dikurangkan dari perhitungan awal EVA. Sehingga pedoman EVA untuk 

capital budgeting adalah menerima project atau peluang investasi yang 

menghasilkan positif discounted EVA dan menolak project yang menghasilkan 

negative discounted EVA. Project dengan positif discounted EVA akan 
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menambah nilai, demikian sebaliknya project dengan negatif discounted EVA 

akan merusak atau mengurangi nilai sebuah perusahaan. 

· EVA and Performance Assessment 

Pada suatu perusahaan, pemilik perusahaan akan menunjuk dan memberi 

wewenang kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan sehari-hari. 

Manajemen cenderung mempunyai kontrol penuh atas segala strategi atau 

tindakan yang dilakukan meskipun masih ada campur tangan dari pemilik. Pada 

perusahaan yang besar dimana kepemilikan tersebar ke banyak pemegang saham, 

manajemenlah yang mengontrol dan bertanggung jawab penuh atas operasional 

sehari-hari.  

Pemisahan antara kepemilikan dan kontrol ini menyebabkan terjadinya 

conflict of interest antara pemilik sebagai principal dan manajemen sebagai agent. 

Untuk memperkecil biaya-biaya yang timbul akibat agency problem maka 

dibentuklah suatu sistem performance assessment yang memberi  insentif pada 

strategi atau tindakan manajemen yang menambah nilai. Perencanaan sistem 

evaluasi kinerja dan prestasi yang benar sangat penting karena hal tersebut 

berhubungan dengan sistem penggajian atau kompensasi.  

Penentuan kriteria-kriteria yang dipakai sebagai pedoman evaluasi akan 

mempengaruhi cara kerja dan sebagai motivator kerja manajemen. Sejalan dengan 

adanya desentralisasi pada kontrol dan pengambilan keputusan dalam perusahaan, 

pemilik memerlukan suatu kontrol dalam unit-unit yang ada untuk memastikan 

tindakan-tindakan yang dilakukan konsisten dengan tujuan perusahaan secara 

keseluruhan. Kontrol dapat dicapai melalui penetapan tujuan dan evaluasi kinerja. 

Faktor-faktor dalam pengukuran kinerja bergantung pada tingkat desentralisasi 

suatu pengambilan keputusan dalam perusahaan. Faktor kuantitatif umum 

digunakan untuk pedoman keberhasilan suatu manajemen, adapun faktor kualitatif 

juga tidak dapat dipisahkan.  

Penggunaan anggaran atau budget sebagai pedoman ukuran keberhasilan 

manajemen sudah tidak relevan lagi untuk tujuan value building, karena hal 

tersebut berfokus pada angka-angka akuntansi. Seperti dikatakan dalam buku The 

Quest for Value: “The use of budgets for bonuses is a vestige of an archaic 

accounting model that emphasizes earnings over cash flow, control over 
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delegation, variances instead of vision, and questions instead of answers. That 

model must go.” (Stewart, 1993: 5) 

Tujuan perusahaan untuk maksimalisasi nilai memerlukan pedoman atau alat 

ukur dimana penciptaan nilai perusahaanlah yang melandasi kriteria nantinya. Jadi 

Economic Value Added sangat sesuai untuk masuk dalam kriteria pengukuran 

keberhasilan kinerja manajemen. 

· EVA and Incentive Compensation  

Kontrak penggajian, terutama insentif dan bonus, memberikan arah dan 

motivasi yang penting bagi para eksekutif manajemen. Pada perusahaan besar 

yang kepemilikannya tersebar ke banyak pemegang saham dan tujuan perusahaan 

adalah value building, sistem pemberian insentif atau penggajian seharusnya 

ditujukan untuk mendorong aktivitas yang menambah nilai perusahaan.  

Supaya strategi yang diambil manajemen sejalan dengan tujuan value buiding, 

sistem pemberian insentif atau penggajian berpedoman pada prinsip bahwa 

insentif atau bonus diberikan pada individu yang strategi atau tindakannya 

menambah nilai perusahaan. Untuk mendorong manajemen bertindak berdasarkan 

kepentingan perusahaan, pemilik dapat mengenalkan sebuah sistem insentif yang 

memberi kesempatan manajemen menikmati sebagian dari kenaikan nilai 

perusahaan.  

Sistem kompensasi berpedoman pengukuran akuntansi mempunyai kelemahan 

karena adanya hubungan yang semu antara laba buku dan kehidupan ekonomis 

suatu perusahaan. Manajemen akan mengambil tindakan atau strategi yang 

meningkatkan laba, dan tentu akan meningkatkan gaji mereka, tetapi menurunkan 

nilai keseluruhan suatu perusahaan. Penggunaan suatu metode dalam penilaian 

persediaan, penyusutan, penilaian investasi dan lainnya untuk mempermainkan 

jumlah laba yang diperoleh sangatlah tidak sesuai dengan tujuan perusahaan.  

Selain itu sistem kompensasi yang berpedoman pada maksimalisasi laba 

dipengaruhi oleh keputusan yang bersifat jangka pendek sehingga tidak selalu 

efektif untuk memotivasi manajemen jangka panjang.  
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II.3. Konseptual Frame Work dalam penelitian  

Dalam penelitian ini, konsep yang akan dijadikan alat pengukuran kinerja 

keuangan pada perusahaan rokok Tani Jaya didalam melihat kemampuan dan 

kekuatan perusahaan juga pengoptimalan nilai ekonomis suatu perusahaan  : 

a. Penelitian – Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2. Penelitian – penelitian Sebelumnya 

3. No 4. Judul Penelitian 5. Pengarang 6. Penerbit 

7. 1 

8. Analisa Tingkat Kesehatan 

Keuangan Terhadap Badan 

Perkreditan Rakyat BKK di 

Kec. Sragen, Kab. Sragen 

9. Edie Diah 

Palupi 
10. FE-UNS 

11. 2 

12. Analisis Kinerja Keuangan 

pada Perusahaan Air Minum 

di Kab. Sukoharjo 

13. Ratna Diah 

Indawati 
14. FE-UNS 

15. 3 

16. Analisis Keuangan Sebagai 

Alat Bantu Penilaian Kinerja 

di Perusahaan Tekstil Batik 

Keris, Surakarta 

17. Prasetio 

Wibowo 
18. FE-UNS 

19. 4 

20. Analisis Kinerja Keuangan 

Perusahaan Manufaktur Di 

Bursa Efek Jakarta Dengan 

Pendekatan Metode EVA 

21. Eny Yoan 

Ning Tyas 
22. FE-UNS 

23. 5 

24. Analisis Pengukuran Kinerja 

Keuangan Dengan Pendekatan 

Value Based Manajemen : 

EVA dan MVA 

25. Janur 

Saptono 

Sunu 

26. FE-UNS 

 

Perkembangan hasil penelitian tentang pengukuran kinerja keuangan pada 

perusahaan dengan metode financial rasio dan pendekatan metode EVA dapat 

dilihat pada tabel 2.2.  

Rekapitulasi sistem pengukuran kinerja dengan metode financial rasio  

dari penelitian terdahulu secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja keuangan Berdasarkan dari Penelitian Sebelumnya 

Alat ukur Tujuan Indikator 

Ukuran kualitas perputaran piutang Perput.piutang 
Likuiditas 

Ukuran kualitas perputaran persediaan Perput.persedian 

Efektifitas nilai hutang 
Rasio hutang terhadap 

aktiva 
Solvensi 

Tingkat kemampuan perusahaan 

membayar bunga 

Rasio laba terhadap 

beban bunga 

Ukuran tingkat pengembalian asset ROA 
Rentabilias 

Ukuran tingkat pengembalian modal ROE 

Rasio aktivitas Ukuran kualitas perputaran aktiva tetap Perput. Akt. Tetap 

Value based 

management 

Ukuran peningkatan nilai dari modal ato 

investasi 
EVA 

 

b. Jurnal Pengukuran Kinerja keuangan terhadap Perusahaan 

Dalam jurnal pengukuran kinerja keuangan Metode yang paling sering 

digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah financial ratio, yang 

dianalisis dari laporan keuangan perusahaan. Akan tetapi dalam penelitian ini 

yang digunakan adalah EVA yang melibatkan rasio keuangan, karena ada 

beberapa bagian dari struktur EVA merupakan bagian dari Financial Rasio.  

Menurut Fransiska dan Iramani dalam jurnalnya, metode yang paling 

sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah financial ratio, yang 

dianalisis dari laporan keuangan perusahaan. Analisis laporan laporan keuangan 

dapat dilakukan dengan menghitung berbagai macam rasio. rasio keuangan 

dikelompokkan dalam enam kelompok, yaitu: liquidity ratio, asset activity ratio, 

leverage ratio, coverage ratio, profitability ratio dan market value ratio. 

Penggunaan financial ratio sangatlah penting, terutama dalam analisis 

fundamental. Analisis ini mencakup keadaan fundamental dari perusahaan yang 

dianalisis serta industri baik industri perusahaan yang dianalisis maupun industri 

lain yang terkait. Financial ratio membantu perusahaan dalam mengidentifikasi 

berbagai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kelebihan dari penggunaan 

financial ratio sebagai pengukur kinerja keuangan adalah karena mudahnya dalam 
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proses perhitungannya, selama data yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap. 

Namun disisi lain terdapat kelemahan kelemahan dari financial adalah karena 

perhitungannya berdasarkan data akuntansi. Salah satu kelemahan dari pengukur 

akuntansi adalah rasio-rasio tersebut dihasilkan dari nilai buku. Dengan demikian, 

nilainya tidak mencerminkan nilai yang ada di pasar. Misalnya, jika terdapat dua 

perusahaan yang identik, baik asset maupun struktur modalnya, namun berbeda 

waktu pendiriannya, maka perusahaan yang lebih dulu berdiri memiliki laba 

bersih yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang berdiri kemudian. 

Hal ini tentu saja dapat dipahami, karena perusahaan yang lebih dahulu berdiri 

cenderung memiliki nilai penyusutan lebih yang lebih kecil. Akibatnya 

pengukuran kinerja dengan rasio-rasio berdasarkan laporan keuangan tidak 

menghasilkan nilai pengukuran yang akurat. Accounting profit tidak 

mencerminkan dengan baik economic profit dari suatu perusahaan.  

Sedangkan metode EVA pertama kali dikembangkan oleh Stewart & Stern 

seorang analis keuangan dari perusahaan Stern Stewart & Co pada tahun 1993. Di 

Indonesia metode tersebut dikenal dengan metode NITAMI (Nilai Tambah 

Ekonomi). EVA/NITAMI adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur 

laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan 

hanya dapat tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi 

dan biaya modal (Tunggal, 2001). EVA merupakan tujuan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai atau value added dari modal yang telah ditanamkan pemegang 

saham dalam operasi perusahaan. Oleh karenanya EVA merupakan selisih laba 

operasi setelah pajak (Net Operating Profit After Tax atau NOPAT) dengan biaya 

modal (Cost of Capital). 

Menurut Lisa Linawati Utomo dalam jurnalnya, manajemen dapat 

melakukan banyak hal untuk menciptakan nilai tambah, tetapi pada prinsipnya 

EVA akan meningkat. Jika pihak manajemen meningkatkan laba operasi tanpa 

adanya tambahan modal berarti manajemen dapat menggunakan aktiva 

perusahaan secara efisien untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Selain 

itu, dengan berinvestasi ke project-project yang menerima return lebih besar 

daripada biaya modal (cost of capital) yang digunakan berarti manajemen hanya 

mengambil project yang bermutu dan meningkatkan nilai perusahaan. Economic 
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Value Added (EVA) juga mendorong manajemen untuk berfokus pada proses 

dalam perusahaan yang menambah nilai dan mengeliminasi aktivitas atau proses 

yang tidak menambah nilai 

Menurut Pradhono dan Yulius Jogi Christiawan dalam jurnalnya menguji 

pernyataan Biddle, Bowen dan Wallace (1997) bahwa EVA mempunyai pengaruh 

yang lebih nyata terhadap return yang diterima oleh pemegang saham dan nilai 

perusahaan, dibandingkan dengan residual income, arus kas operasi dan accrual 

earnings, serta mengevaluasi komponen unik EVA yang mana mempunyai 

pengaruh terhadap return. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ternyata earnings 

memiliki pengaruh yang lebih nyata dibandingkan dengan EVA, residual income 

dan arus kas operasi. Selain itu, tidak ada komponen unik EVA yang mempunyai 

pengaruh nyata terhadap return. Dalam penelitiannya diatas terdapat kesamaan 

topik yaitu hubungan antara economic value added dengan nilai pemegang saham, 

dibandingkan dengan residual income, earnings dan arus kas operasi. 

Perbedaannya terletak pada sub topik evaluasi komponen unik EVA dan juga 

obyek penelitian. Penelitian di atas mengambil obyek perusahaan-perusahaan 

yang tercantum dalam daftar Stern Stewart & Co, sedangkan penelitian ini 

mengambil sampel perusahaan-perusahaan publik manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta. 

Menurut Anne M. Anderson, Roger P. Bey dan Samuel C. Weaver Dalam 

jurnal Economic Value Added Adjustments: Much to Do About Nothing? 

Menyatakan bahwa suatu pertimbangan utama didalam aplikasi EVA adalah 

penyesuaian sejumlah besar variabel akuntansi berkisar antara pendapatan 

akuntansi dan modal akuntansi. Bagaimanapun, tidak ada teori ekonomi untuk 

memandu pemilihan atau menyesuaikan variabel akuntansi yang paling relevan 

yaitu struktur keuangan alami yang diberikan pada perusahaan itu. EVA bersifat 

memusat ke sisa pendapatan dan EVA untuk menjelaskan penciptaan kekayaan 

perusahaan yang berhubungan dengan sisa pendapatan bersih dan EVA bukan 

suatu basis dasar untuk ganti-rugi.  

Jurnal – jurnal  yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 2.4. Jurnal – Jurnal Yang Digunakan sebagai acuan dalam penelitian 

27. No 28. Judul Penelitian 29. Pengarang 30. Penerbit 

31. 1 
32. Financial Value Added: Suatu Paradigma Dalam 

Pengukuran Kinerja Dan Nilai Tambah Perusahaan 

Rr. Iramani dan 

Erie Febrian FE - Universitas Kristen Petra 

33. 2 
Economic Value Added Sebagai Ukuran Keberhasilan 

Kinerja Manajemen Perusahaan 
Lisa Linawati Utomo FE - Universitas Kristen Petra 

34. 3 

35. Pengaruh Economic Value Added, Residual 

Income, Earnings Dan Arus Kas Operasi Terhadap 

Return Yang Diterima Oleh Pemegang Saham 

(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta) 

36. Pradhono dan Yulius 

Jogi Christiawan 
37. FE - Universitas Kristen Petra 

38. 4 39. Mana yang lebih memiliki value relevant: Net 

income atau cash flows (studi terhadap siklus 

hidup organisasi) 

40. Juniarti dan Rini 

Limanjaya 
41. FE - Universitas Kristen Petra 

42. 5 

43. Cost Justification of Capital Equipment Using 

“Economic Value Added” Analysis 44. Dr. H. Fred Walker, 

CQE, CQA, CSIT 

45. Journal of Industrial 

Technology, 

Vol.15,Number.2.1999.www.n

ait.org 

46. 6 
47. Economic Value Added® Adjustments: Much to 

Do About Nothing? 
Anne M. Anderson, 
Roger P. Bey and 
Samuel C. Weaver 

Lehigh University 
The University of Tulsa 
48. Lehigh University 
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c. Kerangka Pikir Pengembangan Model Alat Ukur 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur  kinerja keuangan pada PR. 

Tani Jaya  dengan menggunakan metode ratio keuangan dan pendekatan value 

based. Kerangka pikir dalam mengukur kinerja keuangan pada penelitian ini 

dijelaskan pada gambar berikut 

Observasi Awal di PR. Tani
Jaya

Penelitian-penelitian
sebelumnya

Jurnal-jurnal  pengukuran
kinerja keuangan

Model
Kerangka

pengukuran
keuangan

Pengukuran
Keuangan
Dengan

Metode EVA

Ketersedian data

Penentuan indikator yang
dibutuhkan dalam pengukuran

keuangan

Gambar 2.5 Kerangka Pikir Pengembangan Model Alat Ukur 

 Pembuatan kerangka awal model pengukuran kinerja keuangan disusun 

dengan mempertimbangkan 3 aspek yaitu : 

1. Observasi Awal di Perusahaan Rokok Tani Jaya 

 Observasi awal di Perusahaan Rokok Tani Jaya digunakan untuk menentukan 

rancangan pengukuran kinerja keuangan yang akan dicapai perusahaan dengan 

melihat laporan keuangan yang dijadikan sebagai bahan perhitungan dalam 

mengukur kemampuan, kekuatan perusahaan dan dalam mengoptimalkan modal 

yang ada sehingga laba yang direncanakan dapat tercapai  

2. Penelitian – Penelitian Terdahulu 

 Penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengukuran kinerja 

dengan menggunakan metode ratio keuangan dan pendekatan metode Economic 

Value Added pada perusahaan. 

3. Jurnal  - Jurnal Pengukuran Kinerja Keuangan  

 Jurnal-jurnal yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja 

keuangan pada Perusahaan yang menggunakan metode ratio keuangan dan 

pendekatan metode Economic Value Added pada perusahaan 
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d. Kerangka Pemikiran Sistem Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan 

· Financial Ratio 

Metode yang paling sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

adalah financial ratio, yang dianalisis dari laporan keuangan perusahaan. Analisis 

laporan laporan keuangan dapat dilakukan dengan menghitung berbagai macam 

rasio. Penggunaan financial ratio sangatlah penting, terutama dalam analisis 

fundamental. Analisis ini mencakup keadaan fundamental dari perusahaan yang 

dianalisis serta industri baik industri perusahaan yang dianalisis maupun industri 

lain yang terkait. Financial ratio membantu perusahaan dalam mengidentifikasi 

berbagai kekuatan dan kelemahan perusahaan (Keown 1996: 94). Selanjutnya, 

menurut Keown terdapat dua cara untuk membandingkan data keuangan 

perusahaan, yakni: (1) dengan analisis trend, yaitu membandingkan financial ratio 

antar waktu dan (2) dengan analisis comparative, yaitu membandingkan financial 

ratio suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.   

Kelebihan dari penggunaan financial ratio sebagai pengukur kinerja keuangan 

adalah karena mudahnya dalam proses perhitungannya, selama data yang 

dibutuhkan tersedia dengan lengkap. Kelemahan dari financial ratio adalah karena 

perhitungannya berdasarkan data akuntansi. Salah satu kelemahan dari pengukur 

akuntansi adalah rasio rasio tersebut dihasilkan dari nilai buku. Dengan demikian, 

nilainya tidak mencerminkan nilai yang ada di pasar (Yanindya, 1998). Misalnya, 

jika terdapat dua perusahaan yang identik, baik asset maupun struktur modalnya, 

namun berbeda waktu pendiriannya, maka perusahaan yang lebih dulu berdiri 

memiliki laba bersih yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang 

berdiri kemudian. Hal ini tentu saja dapat dipahami, karena perusahaan yang lebih 

dahulu berdiri cenderung memiliki nilai penyusutan lebih yang lebih kecil.  

· Economic Value Added 

Economic Value Added (EVA) yang dipopulerkan dan dipatenkan oleh 

Stewart & Company, sebuah konsultan manajemen terkemuka adalah salah satu 

varian value based management (Stewart 1991). EVA menghitung economic 

profit dan bukan accounting profit. Pada dasarnya, EVA mengukur nilai tambah 

dalam suatu periode tertentu. Nilai tambah ini tercipta apabila perusahaan 

memperoleh keuntungan (profit) di atas cost of capital perusahaan. Secara 
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matematis, EVA dihitung dari laba setelah pajak dikurangi dengan cost of capital 

tahunan. Jika EVA positif, menunjukkan perusahaan telah menciptakan kekayaan. 

Sebelum munculnya konsep EVA, tolok ukur lain yang banyak digunakan oleh 

para analis untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, antara lain adalah arus kas 

yang dihasilkan dari aktivitas operasi (operating cash flows), earnings before 

extraordinary income, residual income dan lain sebagainya. EVA didasarkan pada 

konsep residual income, dengan menambahkan adanya penyesuaian akuntansi 

(accounting adjustment). Pengukuran kinerja yang terbaik adalah economic value 

added (Stewart, 1991). 

Residual income mengukur kinerja operasi perusahaan (net operating profit 

after tax / NOPAT) dikurangi dengan beban atas semua hutang dan modal yang 

diinvestasikan: RI = NOPAT – (k * Capital), dimana k adalah biaya modal 

perusahaan (Weighted Average Cost Of Capital) dan capital adalah aktiva yang 

diinvestasikan dalam aktivitas operasi yang berkelanjutan (going concern). 

Residual income yang positif menunjukkan kelebihan laba dari yang dibutuhkan 

oleh kreditur dan pemilik modal, yang berarti merupakan wealth bagi residual 

claimants, yaitu pemegang saham. Sebaliknya, residual income yang negatif 

berarti penurunan wealth pemegang saham. EVA merupakan modifikasi residual 

income. Stewart (1991) berusaha memperbaiki residual income dengan 

melakukan penyesuaian atas NOPAT dan capital, yang menurut mereka 

menyebabkan distorsi dalam model akuntansi untuk pengukuran kinerja. 

EVA = NOPAT – (k * adjusted capital) 

EVA adalah ukuran kinerja keuangan yang paling baik untuk menjelaskan 

economic profit suatu perusahaan, dibandingkan dengan ukuran yang lain. EVA 

juga merupakan ukuran kinerja yang berkaitan langsung dengan kemakmuran 

pemegang saham sepanjang waktu. 

e. Penentuan Indikator Pengukuran Kinerja Keuangan 

Adapun indikator pengukuran yang dimasukan sebagai pengukuran kinerja 

keuangan disesuaikan dengan aspek atau isu yang dibahas, baik internal maupun 

eksternal perusahaan. Dalam menganalisis laporan keuangan dan menentukan 

seberapa besar laba yang dihasilkan dalam perusahaan tersebut. 
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Tabel. 2.6. Penentuan Indikator pengukuran keuangan 

Analisis 

Keuangan 
Tujuan Indikator Formulasi Nilai *) Predikat *) 

Efektifitas Nilai 
Hutang 

Rasio hutang terhadap 
aktiva 

Aktiva Terhadap Hutang Rasio

 

40,05 - 50,00 
33,00 – 40,05 
22,50 – 33,00 
00,00 – 2250 

Sehat 
Cukup Sehat 
Kurang Sehat 
Tidak Sehat 

Solvabelitas 
Tingkat kemampuan 

perusahaan 

memabayar bunga 

Rasio laba terhadap 

beban bunga 

 Laba
   an Pencangkup Rasio =

 

4,05 - >5,00 
3,00 – 4,05 
2,50 – 3,00 
0,00 – 2,50 

Sehat 
Cukup Sehat 
Kurang Sehat 
Tidak Sehat 

Ukuran tingkat 

pengembalian 

investasi 

ROI Aktiva Total  
Opetasi Laba

    ROI Rasio =

 

> 10 % 
= 10 % 
< 10 % 

Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 

 

Rentabilitas 

Ukuran tingkat 

pengembalian 

modal 

ROE  rata-Rata  

bersih  Laba
    ROE Rasio =

 

> 10 % 
5 % - 10 % 
1 % - 5 % 
< 1 % 

baik 
Cukup Baik 
Kurang baik 
Tidak baik 

Sumber : *) Ikthisar Pengukuran Kinerja Keuangan di PDAM 
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Rasio keuangan merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa kondisi 

keuangan dan kinerja perusahaan. Perhitungan rasio-rasio tersebut dilakukan untuk 

memperoleh perbandingan yang lebih berguna dibandingkan angka-angka yang berdiri 

sendiri, dan hal ini tidak semua rasio dipakai tetapi hanya rasio yang berkaitan dengan 

Econimic Value Added. Dalam penelitian ini digunakan penilaian kinerja keuangan yang 

berdasar pada ikthisar pengukuran kinerja keuangan di PDAM yang mana dalam 

kenyataan tidak dijelaskan ukuran yang pasti seperti halnya rasio solvabilitas terdiri dari 

rasio hutang terhadap aktiva dimana yang hanya menunjukkan berapa bagian dari setiap 

aktiva yang dibiayai dari hutang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar resiko 

bagi perusahaan untuk membayar bunga dan bunga pokoknya pada saat jatuh tempo. 

Semakin rendah rasio ini, berarti semakin kecil beban yang ditanggung oleh perusahaan 

untuk membayar kewajibannya, sedangkan rasio pencakupan dirancang untuk 

menghubungkan biaya keuangan perusahaan dengan kemampuan perusahaan untuk 

membayar biaya tersebut. San hanya dijelaskan semakin tinggi rasio, semakin besar 

kemungkinan perusahaan untuk dapat membayar bunga dan tanpa kesulitan untuk 

membayarnya.  

Rasio Rentabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba, yang terdiri dari Rasio Pengembalian Aktiva (ROI) yang berguna 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh 

laba dan mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan 

dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya. Makin tinggi rasio ini akan 

semakin baik karena posisi modal pemilik akan semakin kuat atau rentabilitas modal 

sendiri yang semakin baik, sedangkan Rasio Pengembalian Modal Saham (ROE) 

merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini 

menunjukkan produktivitas dari dana yang dimiliki oleh pemilik perusahaan didalam 

perusahaannya sendiri. Makin tinggi rasio ini akan semakin baik karena posisi modal 

pemilik akan semakin kuat atau rentabilitas modal sendiri yang semakin baik.   

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



II-39 
 

Tabel. 2.7. Penentuan Indikator pengukuran keuangan Metode Economic Value Added 

Analisis Keuangan Tujuan Indikator Formulasi Nilai Predikat 

Economic Value 

Added 

Ukuran peningkatan 

nilai dari modal atau 

investasi 

EVA EVA = NOPAT – (WACC x TA) 

> 0,5 

= 0,5 

< 0,5 

Nilai Tambah Ekonomi Baik 

Nilai Tambah Ekonomi Cukup baik 

Nilai Tambah Ekonomi Kurang baik 

Sumber : Iramani, Jurnal akuntansi dan keuangan, vol 7, No. 1,  Mei 2005.
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f. Kerangka Pengukuran Kinerja Keuangan dengan Metode EVA 

Dalam pengukuran kinerja keuangan aspek aspek yang diukur lebih 

mengacu pada hubungan pendekatan metode EVA yang didasarkan pada nilai 

Solvabelitas, dan Rentabilitas, dengan melihat pada kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan pengembalian (return).  

Dalam pengukuran keuangan dengan metode EVA, terdapat beberapa 

struktur EVA yang merupakan bagian dalam Financial rasio,  dimana tidak semua 

pengukuran dari financial ratio termasuk dalam struktur EVA itu sendiri. Rasio 

keuangan merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa kondisi keuangan dan 

kinerja perusahaan. Perhitungan rasio-rasio tersebut dilakukan untuk memperoleh 

perbandingan yang lebih berguna dibandingkan angka-angka yang berdiri sendiri, 

dan hal ini tidak semua rasio dipakai tetapi hanya rasio yang berkaitan dengan 

Econimic Value Added 

a. Rasio Solvabilitas (Solvability Ratio)  

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya jika perusahaan tersebut di 

likuidasikan, baik kewajiban jangka pendek, maupun jangka panjang Kreditur 

jangka panjang sangat menaruh perhatian baik pada kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban 

jangka pendek yaitu kemampuan membayar bunga pinjaman dan kewajiban jangka 

panjang yaitu kemampuan membayar pokok pinjaman. Kreditur jangka panjang 

menghadapi resiko yang lebih besar dibanding kreditor jangka pendek. Oleh karena 

itu, kreditur lebih menyukai mempertaruhkan keselamatan bunga dan pokok 

pinjaman pada aliran dana dari operasi yang teratur dan konsisten.   

1). Rasio Hutang Terhadap Aktiva  

Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari setiap aktiva yang dibiayai dari 

hutang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar resiko bagi perusahaan 

untuk membayar bunga dan bunga pokoknya pada saat jatuh tempo. Semakin 

rendah rasio ini, berarti semakin kecil beban yang ditanggung oleh perusahaan 

untuk membayar kewajibannya. Rumusnya yaitu :   

Aktiva Total
Kewajiban Total

    Aktiva Terhadap Hutang Rasio =  
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2). Rasio Pencakupan / Rasio Laba Terhadap Beban Bunga 

Rasio pencakupan dirancang untuk menghubungkan biaya keuangan 

perusahaan   dengan  kemampuan perusahaan untuk membayar biaya tersebut. 

Rasio pencakupan yang dipakai adalah rasio pencangkupan bunga atau bunga 

waktu yang dihasilkan. Rasio ini berfungsi sebagai ukuran kemampuan 

perusahaan membayar bunga dan menghindari kebangkrutan. Semakin tinggi 

rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk dapat membayar bunga dan 

tanpa kesulitan untuk membayarnya. Rumusnya yaitu :   

  Bunga Biaya
Pajak dan  Bunga Sebelum Laba

   an Pencangkup Rasio =  

Tidak ada pedoman yang pasti tentang besarnya jumlah rasio ini yang 

dikatakan baik. Pada umumnya, laba dipandang cukup untuk melindungi 

kreditur.   

b. Rasio Rentabilitas 

Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba. Untuk melakukan pengukuran menggunakan penghitungan antara lain, yaitu : 

1). Rasio Pengembalian Aktiva (ROI)  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan 

aktivanya untuk memperoleh laba dan mengukur tingkat kembalian investasi 

yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang 

dimilikinya. Rumusnya yaitu :       

 Aktiva Total  
Operasi Laba

    ROI Rasio =  

Makin tinggi rasio ini akan semakin baik karena posisi modal pemilik akan 

semakin kuat atau rentabilitas modal sendiri yang semakin baik 

2). Rasio Pengembalian Modal Saham (ROE)  

Rasio ini merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak dengan modal 

sendiri. Rasio ini menunjukkan produktivitas dari dana yang dimiliki oleh 

pemilik perusahaan didalam perusahaannya sendiri. Rumusnya yaitu :  

 Sendiri Modal rata-Rata  
PajakSetelah bersih  Laba

    ROE Rasio =  

Makin tinggi rasio ini akan semakin baik karena posisi modal pemilik akan 

semakin kuat atau rentabilitas modal sendiri yang semakin baik.   
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g. Pengukuran Keuangan  dengan Metode Economic Value Added 

Metode EVA pertama kali dikembangkan oleh Stewart & Stern seorang 

analis keuangan dari perusahaan Stern Stewart & Co pada tahun 1993. Di 

Indonesia metode tersebut dikenal dengan metode NITAMI (Nilai Tambah 

Ekonomi). EVA / NITAMI adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur 

laba ekonomi suatu perusahaan yang menyatakan kesejahteraan hanya dapat 

tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya 

modal (Tunggal 2001). EVA merupakan tujuan perusahaan untuk meningkatkan 

nilai atau value added dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham atau 

pemilik dalam operasi perusahaan. Oleh karenanya EVA merupakan selisih laba 

operasi setelah pajak (Net Operating Profit After Tax atau NOPAT) dengan biaya 

modal (Cost of Capital). Bilamana struktur perusahaan terdiri dari hutang dan 

modal sendiri, secara matematis EVA dapat dirumuskan sebagai berikut:  

EVA = NOPAT – (WACC x TA) 

di mana : 

NOPAT = Net Operating Profit After Taxes 

WACC  = Weighted Average Cost of Capital 

TA   = Total Asset (Total Modal) 

Dalam praktek, pembiayaan yang digunakan perusahaan diperoleh dari 

berbagai sumber. Dengan demikian biaya riil yang ditanggung perusahaan 

merupakan keseluruhan biaya untuk semua sumber pembiayaan yang digunakan, 

dimana perhitungannya menggunakan rumus berikut (Weston dan Copeland, 

1992):   

WACC = Wd. kd (1 – t) + Ws. Ks    (5)  

di mana:  

WACC : biaya modal rata – rata tertimbang  

Wd  : proporsi hutang dalam struktur modal  

kd           : cost of debt  

Ws    : proporsi saham biasa dalam struktur modal  

ks     : tingkat pengembalian yang diinginkan investor 

untuk memudahkan dalam mengukur nilai EVA dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.7. Konsep Pengukuran Kinerja Keuangan denagan metode EVA

II - 43 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Metodologi penelitian menjelaskan urut – urutan langkah yang dilakukan dalam 

penelitian dan metode – metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan. 

Secara skematis, urut – urutan langkah dalam penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1. 

3.1 Tahap Identifikasi Masalah 

Tahap identifikasi masalah adalah suatu tahap dimana peneliti mengidentikasi 

masalah yang ada diperusahaan dengan mengadakan studi lapangan. 

3.1.1 Latar Belakang Masalah 

Kondisi internal perusahaan yang buruk terutama dalam hal pengelolaan sistem 

kinerja keuangan sehingga banyak terjadi pengeluaran yang kurang efektif dalam 

penerapan keuangan. Sehingga PR. Tani Jaya perlu melakukan evaluasi keuangan untuk 

mengetahui seberapa nilai ekonomis perusahaan yang mampu diraih 

3.1.2 Perumusan Masalah 

 Langkah selanjutnya merumuskan masalah yang diambil. Perumusan masalah 

dalam penilitian ini adalah bagaimana mengukur faktor yang mempengaruhi kinerja 

keuangan dari Perusahaan Rokok TANI JAYA buruk, bagaimana memaksimalkan 

keuntungan dengan pendekatan Economic Value Added 

3.1.3 Tujuan Penelitian  

 Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

mengukur faktor faktor penyebab kinerja keuangan perusahaan, sehingga dalam 

memaksimalkan laba dapat tercapai, dengan membangun sistem pengukuran kinerja 

keuangan guna memaksimalkan laba perusahaan dengan menggunakan metode 

financial ratio dan Economic Value Added, memberikan usulan-usulan yang dapat 

digunakan PR. Tani Jaya  di masa mendatang dalam meningkatkan kinerja keuangan  

 Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penelitian ini, tentunya diperlukan 

langkah-langkah atau prosedur yang benar. Untuk memudahkan pemahaman, langkah-

langkah digambarkan dalam bentuk diagram alir. Diagram alir dari kerangka 

pemecahan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1  Kerangka Pemecahan Masalah 
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3.1.4 Studi Pustaka dan Studi Lapangan 

 Pada tahap studi pustaka dikumpulkan berbagai dokumentasi, hasil –hasil 

penelitian,  dan teori – teori yang diarahkan untuk mendapatkan konsep – konsep 

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ada sebagai landasan dalam tahap 

– tahap penelitian selanjutnya. Teori –teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait 

dengan pengukuran kinerja keuangan, analisis laporan keuangan dan pendekatan 

Ekonomic Value Added dijadikan landasan teori sebagai kerangka berpikir untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada. Teori –teori yang dipelajari dalam penelitian ini 

meliputi konsep analisis laporan keuangan, dan pendekatan metode EVA sebagai alat 

ukur pemaksimal laba. 

 Tahap studi lapangan dilakukan dalam upaya mendapatkan data – data 

perusahaan yang dibutuhkan untuk pengolahan data. 

 

3.2 Tahap Pengumpulan Data. 

Data yang dibutuhkan dalam pengolahan data ini adalah data kuantitatif, yaitu data 

yang diperoleh dari Laporan keuangan tahunan  yang dijadikan sebagai indikator kinerja 

keuangan perusahaan untuk dilakukan pengukuran dan seberapa besar laba yang dapat 

dicapai Adapun data yang dibutuhkan adalah laporan Keuangan dan laporan rugi laba 

dari tahun 2004 ke tahun 2005 

 

3.3 Pengolahan Data 

3.3.1 Pengukuran keuangan didasarkan pada Pendekatan Metode EVA 

Metode EVA pertama kali dikembangkan oleh Stewart & Stern seorang analis 

keuangan dari perusahaan Stern Stewart & Co pada tahun 1993. Di Indonesia metode 

tersebut dikenal dengan metode NITAMI (Nilai Tambah Ekonomi). EVA/NITAMI 

adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu 

perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta manakala 

perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal (Tunggal 2001). 

EVA merupakan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai atau value added dari 

modal yang telah ditanamkan pemegang saham dalam operasi perusahaan. Oleh 

karenanya EVA merupakan selisih laba operasi setelah pajak (Net Operating Profit 

After Tax atau NOPAT) dengan biaya modal (Cost of Capital).  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



V-4 

Secara matematis dalam pengukuran nilai EVA yang didasarkan struktur 

perusahaan yang terdiri dari hutang dan modal sendiri dirumuskan sebagai berikut:  

EVA = NOPAT – (WACC x TA) 

di mana : 

NOPAT = Net Operating Profit After Taxes 

WACC  = Weighted Average Cost of Capital 

TA   = Total Asset (Total Modal) 

Dalam praktek, pembiayaan yang digunakan perusahaan diperoleh dari 

berbagai sumber. Dengan demikian biaya riil yang ditanggung perusahaan merupakan 

keseluruhan biaya untuk semua sumber pembiayaan yang digunakan, dimana 

perhitungannya menggunakan rumus berikut (Weston dan Copeland, 1992):   

WACC = Wd. kd (1 – t) + Ws. Ks    (5)  

di mana:  

WACC : biaya modal rata – rata tertimbang  

Wd  : proporsi hutang dalam struktur modal  

kd           : cost of debt  

Ws    : proporsi saham biasa dalam struktur modal  

ks     : tingkat pengembalian yang diinginkan investor 

Dengan berdasarkan dari Iramani (2005) penilaian EVA yang ditetapkan sebesar 0 

(nol) yang mana nilai tersebut hanya menunjukkan peningkatan nilai tambah ekonomi 

secara menyeluruh terhadap semua perusahaan yang diukur secara bersama-sama, 

namun penilaian tersebut diubah dalam penilaian secara nyata (rupiah), nilai yang 

dihasilkan tersebut akan mengalami minus sedangkan dengan penggunaan nilai EVA 

sebesar 0,5 akan menunjukkan seberapa besar laba yang mampu dihasilkan oleh 

perusahaan tersebut. Dengan penilaian EVA sebesar 0,5 hal ini untuk menggambarkan 

kondisi bahwa dengan nilai 0,5 dapat digambarkan Nilai tambah ekonomi dalam kondisi 

cukup baik. 

3.3.2 Pengukuran keuangan didasarkan pada Metode EVA 

Dalam pengukuran keuangan yang didasarkan pada metode EVA, terdapat 

beberapa struktur EVA yang merupakan bagian dalam Financial rasio, dimana tidak 

semua pengukuran dari financial ratio termasuk dalam struktur EVA itu sendiri. 

Sebenarnya penggunaan Financial rasio sangat penting dalam menganalisis fundamental 
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dan juga Financial ratio membantu perusahaan dalam mengidentifikasi berbagai 

kekuatan dan kelemahan perusahaan (Keown 1996: 94). Tetapi dalam hal ini hanya 

beberapa rasio-rasio keuangan yang ada dalam struktur EVA itu sendiri, seperti halnya : 

a. Ratio Solvabilitas (Solvability Ratio) 

Untuk melakukan pengukuran menggunakan penghitungan antara lain, yaitu : 

Ø Rasio Hutang Terhadap Aktiva Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari setiap 

aktiva yang dibiayai dari hutang. 

Aktiva Total
Kewajiban Total

    Aktiva Terhadap Hutang Rasio =  

Ø Rasio Pencakupan (Time Interest Earned), Rasio ini berfungsi sebagai ukuran 

kemampuan perusahaan membayar bunga dan menghindari kebangkrutan.   

  Bunga Biaya
Pajak dan  Bunga Sebelum Laba

   an Pencangkup Rasio =  

b. Rasio Rentabilitas 

Untuk melakukan pengukuran menggunakan penghitungan antara lain, yaitu: 

Ø Rasio Pengembalian Aktiva (ROI), Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba dan mengukur tingkat 

kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan  

 Aktiva Total  
Operasi Laba

    ROI Rasio =  

Ø Rasio Pengembalian Modal Saham (ROE), Rasio ini merupakan rasio antara laba 

bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan produktivitas dari 

dana yang dimiliki oleh pemilik perusahaan didalam perusahaannya sendiri.  

 Sendiri Modal rata-Rata  
PajakSetelah bersih  Laba

    ROE Rasio =  

3.4 Analisis dan Interprestasi Hasil 

 Dalam tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang telah diolah untuk menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan di awal penelitian. Analisis yang dilakukan 

meliputi: 

1. Analisis kinerja keuangan berdasarkan hasil dari pendekatan metode EVA. Analisis 

ini dilakukan untuk melihat laba perusahaan yang mampu dicapai. Semakin tinggi 

nilai indeks maka dapat dikatakan bahwa nilai tambah  perusahaan yang dapat dicapai 

membawa dampak positif atau nilai tambah ekonomi perusahaan mengalami 
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kenaikkan yang berarti kondisi perusahaan dalam kondisi cukup baik, demikian pula 

sebaliknya.  

2. Analisis laporan keuangan didasarkan pada struktur EVA itu sendiri, yang dapat 

digunakan oleh perusahaan dalam menganalisis fundamental dan membantu 

perusahaan dalam mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan perusahaan 

dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

 

3.5 Kesimpulan Dan Saran 

Penarikan kesimpulan terhadap kasus yang diselesaikan dilakukan pada tahap akhir 

dalam penelitian ini setelah dilakukan analisis terhadap kasus yang dipecahkan. 

Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian yang ditetapkan. 

BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

 

4.1. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang dilakukan adalah data Kuantitatif, yaitu data yang 

diperoleh dari Laporan keuangan tahunan yang dijadikan sebagai indikator kinerja 

keuangan perusahaan untuk dilakukan pengukuran dan seberapa besar laba yang dapat 

dicapai Pengambilan data ini berupa laporan keuangan yang ada yaitu berupa neraca 

keuangan tahun 2005 – 2006 dan lapoaran Rugi Laba Tahun 2005 – 2006 

 Adapun hasil pengumpulan data yang diperoleh berupa laporan  keuangan, yang 

berupa neraca keuangan dan laporan rugi laba sebagai berikut : 

Tabel. 4.1 Laporan Laba Rugi 

PR. Tani Jaya 
Laporan Laba Rugi  

30 juni 2005 dan 2006 

   2005 2006 

Penjualan bersih     Rp       2,429,169,200.00   Rp       2,484,734,500.00  

Beban pokok penjualan   Rp      (1,945,742,700.00)  Rp      (1,970,470,500.00) 

Laba kotor     Rp           483,426,500.00   Rp           514,264,000.00  

Beban usaha             

  Beban penjualan     Rp         (130,947,900.00)  Rp        (131,680,800.00) 

  Beban administrasi dan umum    Rp            (60,652,600.00)  Rp          (67,714,000.00) 
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Jumlah beban usaha     Rp          (191,600,500.00)  Rp        (199,394,800.00) 

Laba usaha    Rp           291,826,000.00   Rp         314,869,200.00  

Penghasilan/beban lain-lain             

  Penghasilan bunga    Rp               1,118,200.00   Rp                 402,300.00  

  Penjualan barang sisa    Rp                  321,200.00   Rp              1,492,700.00  

  Beban bunga    Rp            (32,920,800.00)  Rp           (52,085,500.00) 

  Laba/rugi penjualan aktiva tetap   Rp              (5,891,300.00)  Rp              4,218,200.00  

  Penghasilan lain-lain, bersih   Rp               2,574,700.00   Rp              2,149,500.00  

Laba sebelum taksiran pajak    Rp           257,028,000.00   Rp          271,046,400.00  

Taksiran pajak penghasilan   Rp            (78,007,100.00)  Rp           (82,081,800.00) 

Laba bersih     Rp           179,020,900.00  Rp          188,964,600.00  

Sumber data : PR. Tani Jaya  
 

 

Tabel. 4.2 Neraca Keuangan 

PR. TANI JAYA 
Neraca keuangan 

30 juni 2005 dan 2006 

  Tahun 

Aktiva : 2005 2006 

Aktiva lancar   
 Kas  Rp         54,013,600.00 Rp         42,047,100.00 
 Piutang Dagang Rp       181,254,400.00 Rp       200,207,900.00 
 Persediaan barang Rp    1,087,586,000.00 Rp    1,204,315,900.00 
 Beban Dibayar Dimuka Rp         13,603,600.00 Rp         11,649,600.00 

Jumlah aktiva lancar Rp    1,336,457,600.00 Rp    1,458,220,500.00 
Aktiva tetap   
 Peralatan dan mesin Rp           1,354,200.00 Rp           1,589,300.00 
 Inventaris Rp       693,067,700.00 Rp       731,700,300.00 
 Gedung-gedung Rp         15,671,200.00 Rp           8,649,000.00 

Jumlah aktiva tetap Rp       710,093,100.00 Rp       741,938,600.00 

Aktiva lain-lainnya Rp         12,588,200.00 Rp         12,726,000.00 

Jumlah aktiva Rp    2,059,138,900.00 Rp    2,212,885,100.00 

    
Hutang dan modal   
Hutang jangka pendek   
 Hutang dagang Rp       536,104,600.00 Rp       568,189,300.00 
 Hutang pajak Rp         16,849,700.00 Rp         19,715,000.00 
 Hutang Cukai dan PPN rokok Rp           2,224,100.00 Rp           1,244,100.00 
 Beban Masih harus dibayar Rp       187,824,400.00 Rp       238,715,400.00 
 Hutang lainnya Rp         21,790,800.00 Rp         15,178,100.00 

Jumlah hutang jangka pendek Rp       764,793,600.00 Rp       843,041,900.00 

Hutang jangka panjang Rp         75,960,000.00 Rp         58,697,700.00 
Modal :   
 Modal Rp    1,218,385,300.00 Rp    1,311,145,500.00 

Jumlah Utang dan Modal Rp    2,059,138,900.00 Rp    2,212,885,100.00 
Sumber data : PR. Tani Jaya 
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4.2. Pengolahan Data 

4.2.1. Analisis Dengan Pendekatan Metode EVA 

 Berdasarkan dari laporan laba rugi tahun 2005 dan laporan neraca keuangan 2006, 

maka perhitungan EVA dapat diketahui dengan melihat struktur modal perusahaan yang 

terdiri dari modal sendiri dan hutang. Rumusnya yaitu : 

EVA  = NOPAT – (WACC x TA) 

NOPAT = Laba operasi sebelum pajak – total beban usaha 

WACC  = Wd. kd (1 – t) + Ws. Ks 

dimana 

WACC : Weight average cost of capital  

Wd  : proporsi hutang dalam struktur modal  

kd           : cost of debt  

Ws    : proporsi saham biasa dalam struktur modal  

ks     : tingkat pengembalian yang diinginkan investor 

 

4.2.2. Penentuan Laba Bersih Sebelum Pajak (NOPAT) 

a. Analisis Dengan Pendekatan Metode EVA 

§ NOPAT Tahun 2005 adalah: 

Diketahui :  Laba Usaha  = Rp. 291,826,000.00 

49.   Pajak   = Rp.  78,007,100.00 

50.   Beban Bunga = Rp.  32,920,800.00 

51.  Maka nilai Laba Operasi Setelah Pajak dapat dicari : 

52.  Lapa operasi sebelum pajak 2005  =
 usaha laba 

usaha laba
 

53.        = 
 0.00291,826,00            Rp 
 0.00291,826,00            Rp 

=1 

54.  Total Beban Usaha 2005 = proporsi pajak + proporsi  bunga 

55.     = úû
ù

êë
é +

 usaha laba 
bunga)Beban (Pajak-usaha laba 

 

56.     = ú
û

ù
ê
ë

é +
  0291,826,00   Rp 

)32,920,800 Rp  78,007,100 (Rp- 0291,826,00   Rp 
 

57.       = 0,62 
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58.  NOPAT / laba operasi setelah pajak = 1- 0,62 = 0,38 

· NOPAT Tahun 2006 adalah: 

 Diketahui :  Laba Usaha  = Rp. 314,869,200.00 

59.   Pajak   = Rp.  52,085,500.00 

60.   Beban Bunga = Rp.  82,081,800.00 

61.  Maka nilai Laba Operasi Setelah Pajak dapat dicari : 

 Lapa operasi sebelum pajak 2006  =
 usaha laba 

usaha laba
 

       = 
0.00314,869,20            Rp
0.00314,869,20            Rp

=1 

 Total Beban Usaha 2006 = úû
ù

êë
é +

 usaha laba 
bunga)Beban (Pajak- usaha laba

 

 =  
    0.00314,869,20 Rp  

 )82,081,800 Rp52,085,500 (Rp-0314,869,20 Rp
ú
û

ù
ê
ë

é +  

   = 0,57 

62.  NOPAT / laba operasi setelah pajak = 1 - 0,57= 0,43 

63.  Nilai proporsi laba bersih setelah pajak yang dihasilkan secara nyata oleh 

perusahaan pada tahun 2005 sebesar 0,38 dan Nilai proporsi laba bersih setelah 

pajak pada tahun 2006 sebesar 0,43 

b. Analisis Perbandingan Secara Horisontal dan Vertikal 

Berdasarkan proporsi laba bersih setelah pajak yang dihasilkan tahun 2005 dan 

tahun 2006, akan diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam perusahaan 

tersebut. Berikut ini disajikan perbandingan secara horisontal terhadap proporsi laba 

bersih setelah pajak tahun 2005 dan tahun 2006 dari Perusahaan Rokok Tani Jaya 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Analisis Perbandingan Secara Horisontal  

Indikator 2005 2006 Analisis 
Horisontal 

% 

NOPAT 0,38 0,43 0,046 12,10 

 

Dengan perbandingan secara horisontal dapat diketahui secara langsung nilai dari 

NOPAT dari tahun 2005 - 2006 setelah dilakukan pengurangan dari tahun 2006 ke 2005 

besarnya NOPAT dalam prosentase mengalami meningkat sebesar 12,10 %  
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Jika ditinjau dari segi perbandingan secara vertikal dapat menjadi suatu 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menyikapi trend kebutuhan pendanaan yang ada. 

Berdasarkan NOPAT tahun 2005 dan tahun 2006. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Analisis Perbandingan Secara Vertikal  

Indikator 2005 2006 Analisis 
vertikal 

% 

NOPAT 0,26 0,32 0,059 5,9 

   

Dengan analisis perbandingan secara vertikal dapat diketahui NOPAT dari tahun 

2005 - 2006 yang telah dilakukan pengurangan dari tahun 2006 ke 2005 yang kemudian 

dibagi dengan besarnya selisih NOPAT tersebut dan diketahui besarnya NOPAT dalam 

prosentase sebesar 5,9 %  

c. Analisis Pengukuran Keuangan menggunakan  Rasio Keuangan 

64.  Sedangkan dalam pengukuran keuangan yang didasarkan struktur EVA, terdapat 

struktur EVA yang merupakan bagian dalam Financial rasio, dimana tidak semua 

pengukuran dari financial ratio termasuk dalam struktur EVA itu sendiri, 

berdasarkan neraca dan laporan laba rugi tahun 2005 dan tahun 2006 maka analisis 

rasio dapat dilakukan dengan berdasarkan pada rasio solvabilitas. Rasio Solvabilitas 

merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya.  

a. Rasio hutang terhadap aktiva (Total Asset) Rasio ini menunjukkan berapa bagian 

dari setiap aktiva yang telah dibiayai dari hutang. 

Aktiva Total
Kewajiban Total

    Aktiva Terhadap Hutang Rasio =  

Rasio hutang terhadap aktiva untuk tahun 2005 dan tahun 2006 pada PR. Tani Jaya 

adalah sebagai berikut :   

Tahun 2005  = 
 900.002,059,138, Rp  

  0.00840,753,60   Rp 
*100 %= 0,4083 

è 40,83 % 

Tahun 2006    = 
  100.002,212,885, Rp   

  600.00Rp901,739,  
*100 %= 0,4075  

è 40,75 %  
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Berdasarkan perhitungan diatas, rasio hutang terhadap aktiva menunjukkan angka 

sebesar 40,83% pada tahun 2005 dan 40,75% pada tahun 2006, yang berarti bahwa 

setiap nilai 1 aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang sebesar 40,83% 

untuk tahun 2005 dan Rp. 40,75% untuk tahun 2006.   

b. Rasio pencakupan (Time Interest Earned) 

Rasio ini dirancang untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai 

bunga. 

  Bunga Biaya
Pajak dan  Bunga Sebelum Laba

    Penutup Bunga Rasio =  

Rasio pencakupan untuk tahun 2005 dan tahun 2006 pada PR. Tani Jaya adalah 

sebagai berikut :   

Tahun 2005 = 
00.00Rp32,920,8  

00.00)Rp32,920,8  -  0.00257,028,00  (Rp 
= 6,81 

Tahun 2006   = 
.0052,085,500 Rp   

 .0052,085,500 Rp  -  0.00271,046,40 Rp    
= 4,20 

Jadi rasio pencakupan PR. Tani Jaya tahun 2005 sebesar 6,81 dan 4,20 untuk tahun 

2006 yang berarti bahwa setiap nilai 1 juta biaya bunga, dijamin oleh 6,81 perolehan 

laba sebelum bunga dan pajak, untuk tahun 2005, dan untuk tahun 2006 bahwa setiap 

nilai 1 juta biaya bunga dijamin oleh 4,20 perolehan laba sebelum bunga dan pajak. Hal 

ini dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel. 4.5 Pengukuran Solvabelitas  

Tujuan Tahun Nilai Ukuran Predikat 

Efektifitas Nilai 
Hutang 

2005 
 

2006 

40,83 % 
 

40,75 % 

40,05 - 50,00 
33,00 – 40,05 
22,50 – 33,00 
00,00 – 2250 

Kondisi sehat 

Tingkat 
kemampuan 
perusahaan dalam 
membayar bunga 

2005 
 

2006 

6,81 
 

4,20 

4,05 - >5,00 
3,00 – 4,05 
2,50 – 3,00 
0,00 – 2,50 

Kondisi sehat 

65.   

4.2.3. Penentuan Total Asset 

a. Analisis Dengan Pendekatan Metode EVA 

· Proporsi Total Asset terhadap Modal 2005 

 Diketahui :  Modal   = Rp.1,218,385,300.00 
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66.     Total Asset = Rp.2,059,138,900.00 

67.  Maka Nilai Total Asset terhadap Modal dapat dicari : 

68.  Proporsi Total Asset terhadap Modal 2005 =  úû
ù

êë
é

Asset  Total 
Modal

 

      =  
 900.002,059,138,  Rp 
 300.001,218,385,  Rp
ú
û

ù
ê
ë

é = 0,593 

· Proporsi Total Asset terhadap Modal 2006 

 Diketahui :  Modal   = 1,311,145,500.00 

    Total Asset  = 2,212,885,100.00 

 Maka Nilai Total Asset terhadap Modal dapat dicari : 

 Proporsi Total Asset terhadap Modal 2006  =  úû
ù

êë
é

Asset  Total 
Modal

 

         =  
  100.002,212,885, Rp 
 500.001,311,145,  Rp
ú
û

ù
ê
ë

é = 0,592 

 Dalam penentuan proporsi Total aset yang ada, tidak terdapat ukuran secara pasti 

akan tetapi dalam kondisi yang ada pada perusahaan dianggap dalam kondisi konstan  

b. Analisis Perbandingan Secara Horisontal dan Vertikal 

Berdasarkan Proporsi Total Asset yang dihasilkan tahun 2005 dan tahun 2006, dapat 

diketahui perubahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Berikut ini disajikan 

perbandingan secara horisontal terhadap Proporsi Total Asset tahun 2005 dan tahun 

2006 dari Perusahaan Rokok Tani Jaya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Analisis Perbandingan Secara Horisontal  

Indikator 2005 2006 Analisis 
Horisontal 

% 

Total Asset 0,593 0,592 0,00081 0,14 
 

Dengan perbandingan secara horisontal dapat diketahui secara langsung nilai dari 

Proporsi Total Asset dari tahun 2005 - 2006 setelah dilakukan pengurangan dari tahun 

2006 ke 2005 besarnya Proporsi Total Asset dalam prosentase mengalami peningkatan 

sebesar 0,14 %  

Jika ditinjau dari segi perbandingan secara vertikal dapat menjadi suatu 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menyikapi trend kebutuhan pendanaan yang ada. 
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Berdasarkan Proporsi Total Asset tahun 2005 dan tahun 2006. Hal ini dapat dijelaskan 

dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Analisis Perbandingan Secara Vertikal  

Indikator 2005 2006 Analisis Vertikal % 
Total Asset 0,590 0,591 0,001 0,081 

   

Dengan analisis perbandingan secara vertikal dapat diketahui Proporsi Total Asset 

dari tahun 2005 - 2006 yang telah dilakukan pengurangan dari tahun 2006 ke 2005 yang 

kemudian dibagi dengan besarnya selisih Proporsi Total Asset  tersebut dan diketahui 

besarnya Proporsi Total Asset  dalam prosentase sebesar 0,081 %  

4.2.4. Penentuan Nilai WACC 

a. Analisis Dengan Pendekatan Metode EVA 

· Nilai WACC pada tahun 2005 

WACC   = Wd. kd (1 – t) + Ws. Ks 

Diketahui :  Hutang Jangka Panjang  = Rp.   764,793,600.00 

69.   Hutang Jangka Pendek = Rp.    75,960,000.00  

70.   Total Asset   = Rp.2,059,138,900.00 

71.   Modal     = Rp 1,218,385,300.00  

72.   Taksiran pajak   = Rp      78,007,100.00 

Maka Nilai dari proporsi hutang terhadap modal (Wd), Biaya Hutang (Kd), Proporsi 

Investasi Modal (Ws), Tingkat Kembalian (Ks) dapat dicari 

73. Kd  = ( )pjk Prop,1*
TA  

pend) hut.jangka panj a(Hut.jangk-TA
-úû

ù
êë
é +

 

Kd   =  
9002,059,138,  Rp 

0)764,793,60 Rp   75,960,000  (Rp-9002,059,138,  Rp  
ú
û

ù
ê
ë

é +  

= 0,59 

Prop. Pajak  = ú
û

ù
ê
ë

é +
pajak  sebelum laba 

bungabeban pajak)taksiran -pajak sebelum (laba
 

   =  
  0257,028,00  Rp 

32,920,800  Rp) 78,007,100  Rp-  0257,028,00     (Rp 
ú
û

ù
ê
ë

é +  

   = 0,70 

Kd   = 0,59 - (1-0,70) = 0,2 
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Wd   = úû
ù

êë
é +

Modal 
pendek) jangka hut. panjang jangka (Hut.- Modal

 

   = ú
û

ù
ê
ë

é +
 300.001,218,385, Rp 

)75,960,000  Rp.0764,793,60  (Rp.-  3001,218,385, Rp
  

= 0,310 

Ks   = úû
ù

êë
é

Asset  Total 
Operasi Pendapatan

= 
900.002,059,138, Rp

 0.00291,826,00  Rp
= 0,14 

Ws   = úû
ù

êë
é

Asset  Total 
-Asset  Total Modal

 

=  
  9002,059,138,  Rp 

  3001,218,385,  Rp- 9002,059,138,  Rp 
ú
û

ù
ê
ë

é = 0,41 

Jadi Nilai WACC ( Weight Average Cost Of Capital) pada tahun 2005 Adalah :  

WACC   = 0,31 * 0,59*(1 – 0,70) + 0,14 * 41 

   = 0,11 

· Nilai WACC 

WACC  = Wd. kd (1 – t) + Ws. Ks 

Diketahui :  Hutang Jangka Panjang  = Rp.   764,793,600.00 

74.   Hutang Jangka Pendek = Rp.    843,041,900.00 

75.   Total Asset   = Rp. 2,059,138,900.00 

76.   Taksiran pajak   = Rp       82,081,800.00 

Maka Nilai dari proporsi hutang terhadap modal (Wd), Biaya Hutang (Kd), Proporsi 

Investasi Modal (Ws), Tingkat Kembalian (Ks) dapat dicari 

77. Kd  = ( )pjk Prop,1*
TA  

pend) hut.jangka panj a(Hut.jangk-TA
-úû

ù
êë
é +

 

Kd   =  
  100.002,212,885,      Rp  

) 0.00843,041,90 Rp  .0058,697,700  (Rp- 100.002,212,885,      Rp 
ú
û

ù
ê
ë

é +  

= 0,59 

Prop. Pajak  = ú
û

ù
ê
ë

é +
pajak  sebelum laba 

bungabeban pajak)taksiran -pajak sebelum (laba
 

   =  
  0271,046,40        Rp 

52,085,500   Rp82,081,800  Rp-  0271,046,40    Rp 
ú
û

ù
ê
ë

é +  

   = 0,70 
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Kd   = 0,59 - (1-0,70) = 0,2 

Wd   = úû
ù

êë
é +

Modal 
pendek) jangka hut. panjang jangka (Hut.- Modal

 

   = ú
û

ù
ê
ë

é +
 300.001,218,385, Rp 

)75,960,000  Rp.0764,793,60  (Rp.-  3001,218,385, Rp
  

= 0,310 

Ks   = úû
ù

êë
é

Asset  Total 
Operasi Pendapatan

= 
900.002,059,138, Rp

 0.00291,826,00  Rp
= 0,14 

Ws   = úû
ù

êë
é

Asset  Total 
-Asset  Total Modal

 

=  
  9002,059,138,  Rp 

  3001,218,385,  Rp- 9002,059,138,  Rp 
ú
û

ù
ê
ë

é = 0,41 

78. Jadi Nilai WACC ( Weight Average Cost Of Capital) pada tahun 2006 adalah: 

79. WACC  = (0,310 * 0,59 * ( 1 -  0,70)) + 0,14 * 0,41  

80.   = 0, 11 

 Nilai proporsi WACC ( Weight Average Cost Of Capital) yang dihasilkan secara 

nyata oleh perusahaan pada tahun 2005 sebesar 0,11. Nilai proporsi WACC (Weight 

Average Cost Of Capital)  pada tahun 2006 sebesar 0,11.  

b. Analisis Perbandingan Secara Horisontal dan Vertikal 

Berdasarkan proporsi WACC yang dihasilkan tahun 2005 dan tahun 2006, dapat 

diketahui perubahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Berikut ini disajikan 

perbandingan secara horisontal terhadap proporsi WACC tahun 2005 dan tahun 2006 

dari Perusahaan Rokok Tani Jaya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.8 Analisis Perbandingan Secara Horisontal  

Indikator 2005 2006 Analisis Horisontal % 
WACC 0,1135 0,1140 0,0005 0,43 

 

Dengan perbandingan secara horisontal dapat diketahui secara langsung nilai dari 

proporsi WACC dari tahun 2005 - 2006 setelah dilakukan pengurangan dari tahun 2006 

ke 2005 besarnya proporsi WACC dalam prosentase mengalami peningkatan sebesar 

0,43 %  

Jika ditinjau dari segi perbandingan secara vertikal dapat menjadi suatu 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menyikapi trend kebutuhan pendanaan yang ada. 
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Berdasarkan proporsi WACC  tahun 2005 dan tahun 2006. Hal ini dapat dijelaskan 

dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Analisis Perbandingan Secara Vertikal  

Indikator 2005 2006 Analisis Vertikal % 
WACC 0,11 0,11 0,001 0,050 

   

Dengan analisis perbandingan secara vertikal dapat diketahui proporsi WACC  dari 

tahun 2005 - 2006 yang telah dilakukan pengurangan dari tahun 2006 ke 2005 yang 

kemudian dibagi dengan besarnya selisih proporsi WACC tersebut dan diketahui 

besarnya proporsi WACC dalam prosentase sebesar 0,050 %  
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c. Analisis Pengukuran Keuangan menggunakan  Rasio Keuangan 

Sedangkan dalam pengukuran keuangan yang didasarkan struktur EVA, terdapat 

struktur EVA yang merupakan bagian dalam Financial rasio, dimana tidak semua 

pengukuran dari financial ratio termasuk dalam struktur EVA itu sendiri, berdasarkan 

neraca dan laporan laba rugi tahun 2005 dan tahun 2006 maka analisis rasio dapat 

dilakukan dengan berdasarkan pada rasio rasio rentabilitas (Rentability Ratio). Rasio 

rentabilitas merupakan rasio yang digunakan dalam menilai kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh keuntungan.   

a. Rasio pengembalian aktiva tetap (ROI)  

Rasio ROI digunakan untuk menilai  produktivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan aktivanya guna memperoleh keuntungan atau kembalian investasinya. 

 Aktiva Total  
Opetasi Laba

    ROI Rasio =  

Rasio pengembalian aktiva tetap untuk tahun 2005 dan tahun 2006 pada PR. Tani 

Jaya adalah sebagai berikut :   

Tahun 2005 = 
 900.002,059,138, Rp  

   0.00291,826,00   Rp  
*100% = 0,142  

è14,2 % 

Tahun 2006   = 
  100.002,212,885, Rp   

   0.00314,869,20   Rp  
*100% = 0,142 

è14,2 % 

Berdasarkan angka tersebut diatas, maka pada tahun 2005 PR. Tani Jaya 

menghasilkan 0,142 % laba bersih terhadap seluruh aktiva yang dimiliki untuk 

dimanfaatkan. Sedangkan  pada tahun 2006, kemampuan aktiva dalam menghasilkan 

laba bersih tidak mengalami penurunan melainkan masih sebesar 0,142 % 

b. Rasio pengembalian modal (ROE)  

Rasio ROE merupakan rasio antara  laba bersih setelah pajak dengan modal 

sendiri. Rasio ini menunjukkan produktivitas pendanaan pemilik perusahaan. 

Rumusnya yaitu : 

 Sendiri Modal rata-Rata  
PajakSetelah bersih  Laba

    ROE Rasio =  

Berdasarkan data yang diambil dari neraca dan laporan laba rugi tahun 2005 dan 

tahun 2006, maka rasio ROE PR. Tani Jaya adalah:   
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Tahun 2005 = 
  300.001,218,385,    Rp  
   0.00179,020,90        Rp 

*100% = 0,15  

è 15 % 

Tahun 2006   = 
   500.001,311,145,    Rp   
   0.00188,964,60        Rp 

*100% = 0,14  

è14 % 

Dari hasil perhitungan diatas, maka rasio ROE tahun 2005 sebesar 15% yang 

berarti bahwa setiap nilai 1 juta modal yang mampu dihasilkan mampu meraih laba 

bersih sebesar  15 % dan untuk tahun 2006 jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh 

perusahaan mengalami penurunan sebesar 14 %. 

Tabel 4.10 Pengukuran Rentabilitas  

Tujuan Tahun Prosentase Ukuran Predikat 

Ukuran tingkat pengembalian 
investasi (ROI) 

2005 
 

2006 

14,2 % 
 

14,2 % 

> 10 % 
= 10 % 
< 10 % 

Baik 
 

Baik 

Ukuran tingkat pengembalian 
modal (ROE) 

2005 
 

2006 

15  % 
 

14 % 

> 10 % 
5 % - 10 

% 
1 % - 5 % 

< 1 % 

Baik 
 

Baik 

 

4.2.5. Penentuan Nilai EVA 

a. Analisis Dengan Pendekatan Metode EVA 

Berdasarkan dari laporan laba rugi tahun 2005 dan laporan neraca keuangan 2006, 

maka perhitungan EVA dapat diketahui dengan melihat struktur modal perusahaan yang 

terdiri dari modal sendiri dan hutang, setelah menentukan nilai NOPAT dan WACC maka 

nilai EVA dapat dicari : 

§ nilai EVA pada tahun 2005 adalah : 

EVA  = NOPAT – WACC*TA 

  = 0, 38 – (0,11*0,59) 

  = 0,313 

§ nilai EVA pada tahun 2006 adalah : 

EVA  = NOPAT – WACC*TA 

  = 0, 43 – (0,11 * 0,59) 

  = 0,359 
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Jika EVA > 0,5 hal ini menunjukkan terjadinya nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan yang mana perusahan dalam kondisi baik, akan tetapi dari pengolahan data 

dihasilkan nilai EVA pada tahun 2005 sebesar 0,313 hal ini menunjukkan nilai tambah 

Ekonomis dalam kondisi kurang baik di Perusahaan Rokok Tani Jaya dan nilai EVA 

pada tahun 2006 sebesar 0,359 hal ini juga menunjukkan nilai tambah Ekonomis dalam 

kondisi kurang baik pada Perusahaan Rokok Tani Jaya, atau nilai EVA dalam kondisi 

buruk 

Tabel 4.11 Analisis Dengan Pendekatan Metode EVA 

Keterangan Tahun Nilai Ukuran Predikat 

EVA 2005 
2006 

0,31 
0,36 

> 0,5 
= 0,5 
< 0,5 

Kondisi 
buruk 

 

b. Analisis Perbandingan Secara Horisontal dan Vertikal 

Berdasarkan nilai EVA yang dihasilkan tahun 2005 dan tahun 2006, dapat diketahui 

perubahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Berikut ini disajikan perbandingan 

secara horisontal terhadap nilai EVA tahun 2005 dan tahun 2006 dari Perusahaan Rokok 

Tani Jaya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.11 Analisis Perbandingan Secara Horisontal  

Indikator 2005 2006 Analisis Horisontal % 
Nilai EVA 0,313 0,359 0,046 14,57 

 

Dengan perbandingan secara horisontal dapat diketahui secara langsung nilai dari 

nilai EVA  dari tahun 2005 - 2006 setelah dilakukan pengurangan dari tahun 2006 ke 

2005 besarnya nilai EVA dalam prosentase mengalami peningkatan sebesar 14,57 %  

Jika ditinjau dari segi perbandingan secara vertikal dapat menjadi suatu 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menyikapi trend kebutuhan pendanaan yang ada. 

Berdasarkan nilai EVA tahun 2005 dan tahun 2006. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4.12 Analisis Perbandingan Secara Vertikal  

Indikator 2005 2006 Analisis Vertikal % 
Nilai EVA 0,17 0,23 0,064 6,415 
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Dengan analisis perbandingan secara vertikal dapat diketahui nilai EVA   dari tahun 

2005 - 2006 yang telah dilakukan pengurangan dari tahun 2006 ke 2005 yang kemudian 

dibagi dengan besarnya selisih nilai EVA tersebut dan diketahui besarnya nilai EVA 

dalam prosentase sebesar 6,415 %.  

Setelah dilakukan pengolahan data maka dilakukan rekapitulasi hasil dari data yang 

sudah dilakukan penghitungan.  

Tabel 4.13 Rekapitulasi Hasil pengukuran 

Keterangan  2005 2006 Ukuran Predikat 

Rasio Solvabilitas       

rasio hutang terhadap 
aktiva 

0.41 0.41 
40,05 - 50,00 
33,00 – 40,05 
22,50 – 33,00 
00,00 – 2250 

Kondisi baik 

rasio laba terhadap 
beban bunga 

6.81 4.20 
4,05 - >5,00 
3,00 – 4,05 
2,50 – 3,00 
0,00 – 2,50 

Kondisi baik 

Rasio Rentabilias       

ROI 0.142 0.142 
> 10 % 
= 10 % 
< 10 % 

Kondisi baik 

ROE 0.147 0.144 
> 10 % 

5 % - 10 % 
1 % - 5 % 

< 1 % 

Kondisi baik 

EVA 0.31 0.36 
> 0,5 
= 0,5 
< 0,5 

Kondisi buruk 

 

BAB V 

ANALISA DAN INTERPRESTASI HASIL 

 

 

Bab ini membahas interpretasi pengolahan data yaitu analisis berdasarkan 

pengolahan pada bab sebelumnya sehingga hasil kuantitatif dapat diuraikan 

secara kualitatif. Bab analisis terdiri dari pembahasan mengenai data yang 

diperoleh dari Laporan keuangan tahunan yang dijadikan sebagai indikator 

kinerja keuangan perusahaan untuk dilakukan pengukuran dan seberapa besar 

laba yang dapat dicapai. 

 

5.1 Analisis Pengukuran kinerja  keuangan dengan Pendekatan Metode EVA 
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Berdasarkan dari laporan laba rugi tahun 2005 dan laporan neraca keuangan 2006, 

maka perhitungan EVA dapat diketahui dengan melihat struktur modal perusahaan yang 

terdiri dari modal sendiri dan hutang 

5.1.1 Penentuan Laba Bersih Sebelum Pajak (NOPAT) 

§ Analisis Nilai proporsi laba bersih setelah pajak yang dihasilkan secara nyata oleh 

perusahaan pada tahun 2005 sebesar 0,38 dan Nilai proporsi laba bersih setelah 

pajak pada tahun 2006 sebesar 0,43 hal tersebut mengalami peningkatan sebesar 

0,046 

§ Berdasarkan proporsi laba bersih setelah pajak yang dihasilkan tahun 2005 dan 

tahun 2006, akan diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam perusahaan 

tersebut. Dengan perbandingan secara horisontal dapat diketahui secara langsung 

nilai dari NOPAT dari tahun 2005 - 2006 setelah dilakukan pengurangan dari tahun 

2006 ke 2005 besarnya NOPAT dalam prosentase mengalami meningkat sebesar 

12,10 %. Berikut disajikan perbandingan secara horisontal terhadap proporsi laba 

bersih setelah pajak tahun 2005 dan tahun 2006 : 

Tabel 5.1 Analisis Perbandingan Secara Horisontal  

Indikator 2005 2006 Analisis Horisontal % 

NOPAT 0,38 0,43 0,046 12,10 

 

§ Jika ditinjau dari segi perbandingan secara vertikal dapat dijadikan suatu 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menyikapi trend kebutuhan pendanaan yang 

ada. Dengan analisis perbandingan secara vertikal dapat diketahui NOPAT dari 

tahun 2005 - 2006 yang telah dilakukan pengurangan dari tahun 2006 ke 2005 yang 

kemudian dibagi dengan besarnya selisih NOPAT tersebut dan diketahui besarnya 

NOPAT dalam prosentase sebesar 5,9 % Berikut disajikan perbandingan secara 

vertikal terhadap proporsi laba bersih setelah pajak tahun 2005 dan tahun 2006 : 

Tabel 5.2 Analisis Perbandingan Secara Vertikal  

Indikator 2005 2006 Analisis vertikal % 

NOPAT 0,26 0,32 0,059 5,9 

81.  

· Nilai laba Bersih ditinjau dari Rasio solvabelitas, dengan menggunakan rasio hutang 

terhadap aktiva  dan rasio pencakupan, dapat diketahui rasio hutang terhadap aktiva 
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menunjukkan prosentase sebesar 40,83% pada tahun 2005 dan 40,75% pada tahun 

2006, yang berarti bahwa setiap nilai 1 aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari 

hutang sebesar 40,83% untuk tahun 2005 dan Rp. 40,75% untuk tahun 2006, yang 

mana kondisi perusahaan dalam kondisi baik didalam melakukan kewajiban 

pembayaran hutangnya, sedang rasio pencakupan tahun 2005 sebesar 6,81 dan 4,20 

untuk tahun 2006 yang berarti bahwa setiap nilai 1 juta biaya bunga, dijamin oleh 

6,81 perolehan laba sebelum bunga dan pajak, untuk tahun 2005, dan untuk tahun 

2006 bahwa setiap nilai 1 juta biaya bunga dijamin oleh 4,20 perolehan laba 

sebelum bunga dan pajak dan rasio ini menunjukkan perusahaan dalam kondisi baik 

dalam pembiayaan bunga hutang jangka panjang yang dimiliki oleh Perusahaan 

Rokok Tani Jaya. Hal tersebut dapat dijelaskan pada table dibawah :  

Tabel 5.3 Pengukuran Solvabelitas  

Tujuan Tahun Nilai Ukuran Predikat 

Efektifitas Nilai 
Hutang 

2005 
 

2006 

40,83 % 
 

40,75 % 

40,05 - 50,00 
33,00 – 40,05 
22,50 – 33,00 
00,00 – 2250 

Kondisi 
sehat 

Tingkat kemampuan 
perusahaan dalam 
membayar bunga 

2005 
 

2006 

6,81 
 

4,20 

4,05 - >5,00 
3,00 – 4,05 
2,50 – 3,00 
0,00 – 2,50 

Kondisi 
sehat 

 

5.1.2 Penentuan Total Asset 

§ Dalam penentuan proporsi Total aset yang ada, tidak terdapat ukuran secara pasti 

akan tetapi dalam kondisi yang ada pada perusahaan dianggap dalam kondisi 

konstan. Jika berdasarkan Proporsi Total Asset yang dihasilkan tahun 2005 dan 

tahun 2006, dapat diketahui perubahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. 

Dengan perbandingan secara horisontal dapat diketahui nilai Proporsi Total Asset 

dari tahun 2005 - 2006 mengalami peningkatan sebesar 0,14 % hal ini disebabkan 

adanya pendatangan mesin baru dan inventaris yang diperlukan semakin tinggi, 

yang berakibat pada kenaikkan investasi atau modal yang dikeluarkan bertambah. 

Hal tersebut dapat dijelaskan pada table dibawah berikut ini : 

Tabel 5.4 Analisis Perbandingan Secara Horisontal  

Indikator 2005 2006 Analisis Horisontal % 
Total Asset 0,593 0,592 0,00081 0,14 
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§ Jika ditinjau dari segi perbandingan secara vertikal dapat menjadi suatu 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menyikapi trend kebutuhan pendanaan yang 

ada. Dengan analisis perbandingan secara vertikal dapat diketahui Proporsi Total 

Asset dari tahun 2005 - 2006 yang telah dilakukan pengurangan dari tahun 2006 ke 

2005 yang kemudian dibagi dengan besarnya selisih Proporsi Total Asset  tersebut 

dan diketahui besarnya Proporsi Total Asset  dalam prosentase sebesar 0,081 %. Hal 

ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 5.5 Analisis Perbandingan Secara Vertikal  

Indikator 2005 2006 Analisis Vertikal % 
Total Asset 0,590 0,591 0,001 0,081 

 

5.1.3 Penentuan Nilai WACC 

§ Nilai proporsi WACC ( Weight Average Cost Of Capital) yang dihasilkan secara 

nyata oleh perusahaan pada tahun 2005 sebesar 0,11. Nilai proporsi WACC (Weight 

Average Cost Of Capital)  pada tahun 2006 sebesar 0,11. 

§ Nilai proporsi WACC ditinjau dengan analisis perbandingan secara horisontal dapat 

diketahui secara langsung nilai dari proporsi WACC dari tahun 2005 - 2006 setelah 

dilakukan pengurangan dari tahun 2006 ke 2005 besarnya proporsi WACC dalam 

prosentase mengalami peningkatan sebesar 0,43%. Berikut disajikan perbandingan 

secara horisontal terhadap proporsi WACC tahun 2005 dan tahun 2006 dari 

Perusahaan Rokok Tani Jaya adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 5.6 Analisis Perbandingan Secara Horisontal  

Indikator 2005 2006 Analisis Horisontal % 
WACC 0,1135 0,1140 0,0005 0,43 

 

§ Jika ditinjau perbandingan secara vertikal dapat menjadi pertimbangan bagi 

perusahaan dalam menyikapi trend kebutuhan pendanaan yang ada. Berdasarkan 

proporsi WACC  tahun 2005 dan tahun 2006. Dengan analisis perbandingan secara 

vertikal dapat diketahui proporsi WACC dari tahun 2005 - 2006 yang telah 

dilakukan pengurangan dari tahun 2006 ke 2005 yang kemudian dibagi dengan 

besarnya selisih proporsi WACC tersebut dan diketahui besarnya proporsi WACC 

dalam prosentase sebesar 0,050 % Hal ini dijelaskan dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 5.7 Analisis Perbandingan Secara Vertikal  

Indikator 2005 2006 Analisis Vertikal % 
WACC 0,11 0,11 0,001 0,050 

 

§ Nilai WACC (Weight Average Cost Of Capital) ditinjau dari rasio rentabilitas 

dengan menggunakan ROI dan ROE, dimana nilai ROI  untuk menilai  produktivitas 

perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya guna memperoleh keuntungan atau 

kembalian investasinya, dengan berdasarkan pada perhitungan maka pada tahun 2005 

Perusahaan Rokok Tani Jaya menghasilkan 0,142 % laba bersih terhadap seluruh 

aktiva yang dimiliki untuk dimanfaatkan. Sedangkan  pada tahun 2006, kemampuan 

aktiva dalam menghasilkan laba bersih tidak mengalami penurunan melainkan masih 

sebesar 0,142 %, sedangkan ROE untuk mengetahui produktivitas pendanaan pemilik 

perusahaan. Dari hasil perhitungan rasio ROE tahun 2005 sebesar 15% yang berarti 

bahwa setiap nilai 1 juta modal yang mampu dihasilkan mampu meraih laba bersih 

sebesar 15 % dan untuk tahun 2006 jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh 

perusahaan mengalami penurunan sebesar 14 %. 
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Tabel. 5.8 Pengukuran Rentabilitas 

Tujuan Tahun Prosentase Ukuran Predikat 

Ukuran tingkat pengembalian 
investasi (ROI) 

2005 
 

2006 

14,2 % 
 

14,2 % 

> 10 % 
= 10 % 
< 10 % 

Baik 
 

Baik 

Ukuran tingkat pengembalian 
modal (ROE) 

2005 
 

2006 

15  % 
 

14 % 

> 10 % 
5 % - 10 % 
1 % - 5 % 

< 1 % 

Baik 
 

Baik 

 

5.1.4 Penentuan Nilai EVA 

§ Jika EVA > 0,5 hal ini menunjukkan terjadi nilai tambah ekonomis bagi perusahaan, 

Nilai Eva yang ditentukan sebesar 0,5 hal ini dikarenakan dengan nilai EVA sebesar 

0,5 perusahaan mampu menghasilkan laba, bilamana nilai yang dihasilkan kurang 

dari 0,5 maka bila diubah ke nilai sebenarnya akan menghasilkan nilai minus, akan 

tetapi dari pengolahan data dihasilkan nilai EVA pada tahun 2005 sebesar 0,313 dan 

nilai EVA pada tahun 2006 sebesar 0,359 hal ini menunjukkan nilai tambah 

Ekonomis pada Perusahaan Rokok Tani Jaya dalam kondisi kurang baik atau nilai 

EVA dalam kondisi buruk 

§ Berdasarkan nilai EVA yang dihasilkan tahun 2005 dan tahun 2006, dapat diketahui 

perubahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Dengan perbandingan secara 

horisontal dapat diketahui secara langsung nilai dari nilai EVA  dari tahun 2005 - 

2006 setelah dilakukan pengurangan dari tahun 2006 ke 2005 besarnya nilai EVA 

dalam prosentase mengalami peningkatan sebesar 14,57 %.  Berikut ini disajikan 

perbandingan secara horisontal terhadap nilai EVA tahun 2005 dan tahun 2006 dari 

Perusahaan Rokok Tani Jaya adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.9 Analisis Perbandingan Secara Horisontal  

Indikator 2005 2006 Analisis Horisontal % 
Nilai EVA 0,313 0,359 0,046 14,57 

 

§ Jika ditinjau dari segi perbandingan secara vertikal dapat menjadi suatu 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menyikapi trend kebutuhan pendanaan yang 

ada. Berdasarkan nilai EVA tahun 2005 dan tahun 2006. Dengan analisis 

perbandingan secara vertikal dapat diketahui nilai EVA   dari tahun 2005 - 2006 
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yang telah dilakukan pengurangan dari tahun 2006 ke 2005 yang kemudian dibagi 

dengan besarnya selisih nilai EVA tersebut dan diketahui besarnya nilai EVA dalam 

prosentase sebesar 6,415 % Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 5.10 Analisis Perbandingan Secara Vertikal  

Indikator 2005 2006 Analisis Vertikal % 
Nilai EVA 0,17 0,23 0,064 6,415 

  

 Untuk memudahkan dalam melakukan pengontrolan keuangan yang ada, untuk itu 

diperlukan penyusunan indikator-indikator yang dianalisis. Sehingga dapat dijelaskan 

melalui diagram proses yang berguna dalam pengambilan keputusan dan digambarkan 

dalam diagram dibawah : 
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EVA
0,31

Total Aktiva
0,59

Kas
Rp54.013.600,00

Persediaan
Rp1.087.586.000,00

Aktiva Tetap
 Rp  710.093.100,00

Aktiva Lancar
Rp1.336.457.600,00

Laba Brsh Operasi stlh pjk
0, 38

DikurangiLaba operasi Sblm Pjk
1

TotBeban&Biaya Operasi
0,62

Pajak
Rp 78.007.100,00

Beban Bunga
Rp  32.920.800,00

WACC
0,11

Proporsi Hutang (Wd)
0,310

Biaya Hutang (Kd)

0,59
Prop. Investasi thdp Modal (Ws)

0,41
Tingkat pengembalian (Ks)

0,14

Pdapatan Operasi
Rp 291.826.000

Total Aktiva
Rp 2.059.138.900

1 - Pajak
0,30 dibagi

dikali

Semua dikalikan

dikurangi dikalikan

Aktiva lancar lainnya
Rp12.588.200,00

 

Gambar 5.11 Analisis Pengukuran kinerja  keuangan dengan Pendekatan Metode EVA tahun 2005 

V
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EVA
0,36

Total Aktiva
0,59

Kas
Rp 42.047.100,00

Persediaan
Rp 1.204.315.900,00

Aktiva Tetap
Rp 741.938.600,00

Aktiva Lancar
Rp1.458.220.500,00
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1
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0,11

Proporsi Hutang (Wd)
0,312

Biaya Hutang (Kd)

0,59
Prop. Investasi thdp Modal (Ws)

0,41
Tingkat pengembalian (Ks)

0,14

Pdapatan Operasi
Rp 314.869.200,00

Total Aktiva
Rp 2.212.885.100,00

1 - Pajak
0,30 dibagi
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Semua dikalikan
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Aktiva lancar lainnya
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Gambar 5.12 Analisis Pengukuran kinerja  keuangan dengan Pendekatan Metode EVA tahun 2006
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5.2 Interprestasi Hasil Pengukuran Keuangan dengan Metode EVA 

Dengan didasarkan dari pada penghitungan yang telah dilakukan,  didapatkan nilai  

EVA kurang dari 0,5 hal tersebut diakibatkan karena pada tahun 2005 dan tahun 2006 

nilai proporsi Total aktiva sebesar 0,59 dan nilai Biaya Modal Rata rata sebesar 0,11 

sedangkan nilai laba bersih sesudah pajak tahun 2005 sebesar 0,38 dan tahun 2006 

sebesar 0,43 sehingga nilai EVA yang dihasilkan dalam kondisi buruk. Untuk itu  

perusahaan rokok Tani Jaya dapat mencapai nilai EVA sebesar 0,5 maka perusahaan 

rokok Tani Jaya dapat melakukan pengontrolan Nilai EVA sebesar 0,5 dengan 

menggunakan data histori yang ada, seperti Total Aktiva dapat menjadi acuan untuk 

melakukan peramalan terhadap seberapa besar dana yang paling ekonomis untuk 

digunakan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan, dengan didasarkan pada laporan 

neraca keuangan tahun 2006 dan hasil perhitungan modal rata rata tertimbang (WACC) 

tahun 2006, 

Untuk menentukan nilai EVA sebesar 0,5 dengan cara melakukan peningkatan 

Proporsi laba operasi setelah pajak (NOPAT) terhadap nilai WACC (Weight Average 

Cost Of Capital) dan nilai Total Asset, Sehingga dalam mencari Nilai EVA tahun 2007 

sebesar 0,5 dengan menggunakan data histori Proporsi  WACC tahun 2006 yaitu 

sebesar 0,11 dan Proposi Total Asset sebesar 0,59 maka dalam meningkatkan nilai EVA 

sebesar 0,5 yang perlu diperhatikan adalah nilai NOPAT, sehingga nilai NOPAT dapat 

dicari  : 

EVA  = NOPAT – WACC*TA 

0,5  = NOPAT – (0,11 * 0,59) 

NOPAT = 0,56 

Sehingga nilai Laba bersih setelah pajak sebesar 0,56 dapat tercapai bila pihak 

perusahaan mampu meningkatkan Laba bersih setelah pajak sebesar 0,06 % atau sebesar 

Rp 20.435.011,08 dengan melakukan peningkatan penjualan sebesar 0,8 % atau sebesar 

Rp 2.505.169.511,08 maka laba usaha yang dihasilkan akan mencapai 6,1 % atau sebesar 

Rp 335.304.211,08 sehingga laba bersih perusahaan yang dapat dicapai sebesar 5,8 % 

atau sebesar Rp 200.692.153,31 dengan asumsi bahwa segala beban operasi atau beban 

pokok penjualan tidak berubah setelah melakukan promosi pada tahun 2006, dan 

customer semakin meningkat. Sehingga untuk mencapai nilai EVA di tahun 2007 

sebesar 0,5 dapat disusun langkah sebagai berikut : 
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Gambar  5.13 Langkah dalam meningkatan Nilai EVA untuk tahun 2007

V
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Maka dapat disusun laporan laba rugi untuk tahun 2007 yang dapat digunakan 

dalam pengambilan keputusan dalam pendanaan, dan berikut laporan rugi laba 

tahun 2007 :  

Tabel 5.14 Laporan Laba Rugi 

Laporan Laba Rugi 
30-Jun-07 

 2007 

Penjualan bersih    Rp      2.505.169.511,08 

Beban pokok penjualan  Rp     (1.970.470.500,00) 

Laba kotor    Rp         534.699.011,08 

Beban usaha          

  Beban penjualan    Rp       (131.680.800,00) 

  Beban administrasi dan umum   Rp         (67.714.000,00) 

Jumlah beban usaha  Rp       (199.394.800,00) 

Laba usaha   Rp         335.304.211,08 

Penghasilan/beban lain-lain          

  Penghasilan bunga   Rp               402.300,00 

  Penjualan barang sisa   Rp            1.492.700,00 

  Beban bunga   Rp         (55.465.848,95) 

  Laba/rugi penjualan aktiva tetap  Rp            4.218.200,00 

  Penghasilan lain-lain, bersih  Rp            2.149.500,00 

Laba sebelum taksiran pajak   Rp         288.101.062,13 

Taksiran pajak penghasilan   Rp         (87.408.908,82) 

Laba bersih    Rp         200.692.153,31 

 

5.3 Proses Pengambilan Keputusan dalam pendanaan 

Sehingga Pengukuran keuangan yang didasarkan dengan metode EVA sangat 

membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang harus 

dilakukan oleh perusahaan. Untuk meningkatkan nilai EVA yang tinggi,  

diperlukan  tiga alternatif keputusan dalam manajemen keuangan yang menjadi 

pengontrol nilai bagi terciptanya Economic Value Added. Ketiga keputusan ini 

diperlukan oleh pihak perusahaan rokok tani jaya, antara lain keputusan 

opersaional, keputusan keuangan dan keputusan dalam investasi, sehingga dapat 

digambarkan seperti dibawah ini :  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



I-2 
 

* Total
Asset

EVA = NOPAT - WACC * TA

Laba operasi
sebelum pajak

Total Beban
Usaha

Keputusan

Pengontrol Nilai

Alat Ukur

EVA = -( ) - Tingkat
Pengembalian  (Ks)

Biaya
Hutang (Kd)

Proporsi
Investasi  (Ws) )( *Proporsi

Hutang (Wd) (1 - t)* + *

Laba Opersi Pajak Penghasilan
Biaya Modal

Total Asset

Opersional InvestasiKeuangan

 

Gambar. 5.15 Proses Pengambilan Keputusan dalam metode EVA  

1. Keputusan operasional, yang mana keputusan harus diambil oleh perusahaan 

dalam menghasilkan volume penjualan dan pengelola biaya-biaya yang timbul 

akibat aktiva tetap maupun aktiva tidak tetap, sehingga mampu menghasilkan 

operating profit atau laba usaha bagi perusahaan. Pertumbuhan volume 

penjualan merupakan indikator dari laba usaha yang mampu tercipta oleh 

perusahaan yang merupakan pengontrol nilai untuk terciptanya Economic 

Value Added. Dengan pertumbuhan tingkat penjualan yang tinggi dan nilai 

pajak penghasilan tertentu akan meningkatkan laba operasi yang pada 

akhirnya Economic Value Added diharapkan juga akan meningkat, bilamana 

Perusahaan menginginkan peningkatan nilai EVA sebesar 0,5 adapun 

indikator yang harus dikontrol seperti laba bersih operasi yang diketahui dari 

nilai EVA.  

Tabel 5.16 Keputusan Operasional 

Indikator yang terkontrol Jumlah Nilai 
(dalam Rupiah) 

Proporsi 

Laba operasi sebelum pajak Rp 335.304.211,08  1,135 
Total beban   
 pajak       (87.408.908,82)  
 beban bunga      (55.465.848,95)  
Jumlah beban usaha 286.818.828,92  0,57 

Dengan mengetahui nilai laba operasi sebelum pajak pada tahun 2007 yang 

harus dicapai sebesar 1,135 dengan jumlah beban sebesar 0,57 maka nilai laba 

bersih sesudah pajak dapat diketahui yaitu sebesar 0,567 atau Rp 

142.874.757,77 dengan biaya modal tertimbang dan Total asset dalam kondisi 
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sama atau lebih kecil dari nilai proporsi laba bersih setelah pajak.sehingga 

nilai EVA sebesar 0,5 dapat tercapai  

2. Keputusan Keuangan, adalah suatu keputusan pembiayaan perusahaan dimana 

perusahaan harus menentukan sumber dana yang paling efisien, yang 

direfleksikan oleh cost of capital (k) yang dibayarkan kemudian menjadi 

factor pembagi terhadap nilai net income yang diterima. Dalam pengontrolan 

nilai ini, semakin rendah cost of capital yang ditanggung oleh perusahaan 

maka semakin besar nilai uang yang diterima oleh perusahaan. 

Konsekuensinya, pada pengukuran dengan menggunakan metode EVA yang 

didasarkan pada struktur EVA itu sendiri, maka semakin kecil biaya modal 

atau WACC maka semakin besar laba bersih yang didapat, sehingga nilai 

EVA menjadi semakin besar  

Tabel 5.17 Keputusan Keuangan 

Indikator yang terkontrol 
 Komponen Jenis komponen 

Jumlah Nilai 
(dalam Rupiah) Proporsi 

Total Asset 2.212.885.100,00  

Hutang Jangka Pendek 843.041.900,00  Kd 

Hutang Jangka Panjang 58.697.700,00 0,59 

Modal 1.311.145.500,00  

Hutang Jangka Pendek 843.041.900,00  Wd 

Hutang Jangka Panjang 58.697.700,00 0,31 
Laba sebelum taksiran pajak 569.332.177,87   

(1-t) 
Taksiran pajak penghasilan 175.472.009,59 0,31 
Total Asset 2.212.885.100,00  

ws 
Modal 1.311.145.500,00 0,41 

Laba usaha 335.304.211,08   

Wacc 

Ks 
Total Asset 2.212.885.100,00 0,15 

 

Maka nilai proporsi WACC yang ditetapkan dalam kebutuhan pendanaan 

sebesar 0,12 yang terbagi dalam komponen komponen dalam proporsi 

kebutuhan biaya hutang (Kd) sebesar 0,59 proporsi hutang dalam struktur 

modal (Wd) sebesar 0,31 Proporsi saham dalam struktur modal sebesar(Ws) 

0,41 dan proporsi tingkat pengembalian atas investasi (Ks) sebesar 0,15 

3. Keputusan dalam Investasi, adalah keputusan manajemen terhadap pilihan-

pilihan investasi yang secara normatif harus mampu memaksimalkan nilai 
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perusahaan. Proses pemilihan alternatif investasi harus mempertimbangkan 

sumber-sumber pendanaan yang terlibat, karena akan mempengaruhi struktur 

modal perusahaan. Hal ini secara intuitif juga mempengaruhi komposisi 

working capital dan fixed capital yang merupakan komponen pengubah nilai 

dalam pengukuran keuangan dengan metode EVA. Manajemen harus mampu 

dalam mengoptimalkan pengelolaan modal kerja dan  aktiva tetapnya agar 

tidak tercipta pendanaan yang kurang efektif dalam proses peningkatan nilai 

perusahaan. Otomatis, jumlah modal kerja dan  aktiva tetap yang besar akan 

menciptakan tanggungan biaya modal yang lebih besar bagi perusahaan. Hal 

ini akan menurunkan nilai EVA, karena Total Asset menjadi besar, oleh 

karena itu total asset tersebut yang digunakan dalam kondisi yang sama 

sebesar 0,59.  

Sehingga proses pengambilan keputusan untuk memperbaiki struktur modal 

dalam investasi perlu diperhatikan oleh Perusahaan Rokok Tani Jaya, maka dalam 

pengelolaan pendanaan yang ada perusahaan rokok tani jaya perlu memperhatikan 

keputusan operasionalnya, dengan meningkatan nilai laba operasi sebelum pajak 

dan beban bunga sebesar 1,135 atau naik sebesar 0,135 untuk memperbaiki 

struktur modalnya, sehingga dalam meningkatkan nilai EVA sebesar 0,5 dapat 

tercapai. Berikut usulan proses pengambilan keputusan dalam meningkatkan 

ekonomi dengan metode EVA:  

 

 

Gambar. 5.18 Usulan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Meningkatkan 

Ekonomi dengan Metode EVA 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini membahas kesimpulan dari analisa dan interpretasi hasil penelitian 

yang mengacu pada tujuan penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran untuk 

mengimplementasikan manfaat yang dapat diberikan sebagai hasil dari penelitian 

ini. 

 

6.1 Kesimpulan 

Dengan menganalisis laporan keuangan diketahui perubahan-perubahan yang 

terjadi pada perusahaan rokok Tani Jaya didalam pengelolaan keuangan sebagai 

berikut: 

1. Nilai EVA perusahaan rokok Tani Jaya dari penghitungan dihasilkan sebesar 

0,31 pada tahun 2005 dan nilai EVA PR. Tani Jaya sebesar 0,36 hal ini tidak 

menunjukkan nilai tambah Ekonomis pada PR. Tani Jaya pada tahun 2006.  

2. Dalam Analisis pengukuran keuangan dengan pendekatan EVA ada beberapa 

struktur EVA yang dapat menjadi suatu pertimbangan bagi Perusahaan Rokok 

Tani Jaya, rasio keuangan yang digunakan adalah Rasio solvabilitas dan rasio 

Rentabilitas.  

3. Rasio solvabelitas dalam menentukannya menggunakan rasio hutang terhadap 

aktiva dan rasio pencakupan, rasio hutang terhadap aktiva  sebesar 40,83 % 

pada tahun 2005 dan   40,75 % pada tahun 2006 yang mana perusahaan dalam 

kondisi baik dalam melakukan kewajiban membayar hutangnya, sedang rasio 

pencakupan untuk tahun 2005 dan tahun 2006 sebesar 6,81 dan 4,20 dimana 

rasio ini dalam kondisi baik dalam pembiayaan bunga hutang jangka panjang.  

4. Rasio rentabilitas dalam menentukannya menggunakan  ROI dan ROE, nilai 

ROI tahun 2005 yag dihasilkan 0,142 dan tahun 2006 sebesar Rp. 0,142 dimana 

rasio ini dalam kondisi baik. Untuk nilai ROE tahun 2005 sebesar Rp. 0,15 dan 

tahun 2006 sebesar Rp. 0,14 dan nilai ini dalam kondisi baik 

 

6.2 Saran 
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Untuk perbaikan selanjutnya, ada beberapa saran yang dapat dijadikan 

pertimbangan bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya. Saran-saran yang dapat 

diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Lebih melihat dari struktur modal perusahaan yang terdiri dari modal sendiri 

dan hutang, karena ditinjau dari pendekatan metode EVA pada tahun 2005 nilai 

tambah perusahaan lebih baik daripada tahun 2006, hal ini disebabkan karena 

tingginya proporsi biaya modal rata-rata dan total asset pada laporan keuangan 

lebih tinggi dibanding proporsi laba operasi setelah pajak 

2. Bila dilihat dari struktur EVA sendiri nilai yang dihasilkan menjadi lebih baik, 

akan tetapi dalam pendekatan Metode EVA hal ini merupakan nilai minimum 

yang harus dapat dicapai perusahaan sehingga perusahaan tidak mengalami 

kerugiaan yang terlalu tinggi 

3. Dalam menjaga aspek investasi dan pengembalian modal agar dalam kondisi 

yang stabil dan lebih meningkatkan penjualan sehingga laba lebih dapat 

tercapai lebih tinggi. 

LAMPIRAN 

 

Halaman 

Lampiran 1 Ikhtisar pengukuran Laporan Keuangan 

 

L-1 
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