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Abstrak 

 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan Value of Company melalui 
Invested Capital dan kinerja keuangan perusahaan melalui metode Economic 
Value Added, serta untuk mengetahui bagaimana gambaran perusahaan apabila 
kinerja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan metode Economic 
Value Added. Objek yang diteliti PT. XYZ merupakan perusahaan BUMN yang 
bergerak di bidang minyak dan gas. Penelitian pada PT.XYZ diteliti selama 
periode 2005 – 2016. PT. XYZ sebagai perusahaan public service obligation 
menyediakan bahan bakar minyak kepada publik, namun kegiatan bisnis PT. XYZ 
dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dan juga kebijakan pemerintah. 
Perhitungan kinerja keuangan perusahaan dilakukan dengan menggunakan 
metode EVA yang mana melibatkan seluruh beban keuangan perusahaan Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa Capital Invested yang diinvestasikan 
perusahaan meningkatkan nilai perusahaan dan pengukuran kinerja dengan 
metode Economic Value Added secara total menghasilkan laba ekonomis bagi 
perusahaan yang diindikasikan dengan nilai total EVA positif, dan hasil EVA 
secara total menghasilkan kenaikan pada nilai perusahaan. Peneliti dalam 
penelitian ini memberikan informasi bagaimana gambaran pengukuran kinerja 
perusahaan dengan menggunakan metode EVA yang sebelumnya belum 
digunakan PT. XYZ agar menggunakan EVA, dan juga bagi investor dapat 
melihat bagaimana Capital Invested yang tinggi bergerak sebanding dengan 
kenaikan pada Nilai Perusahaan. 
 
Kata Kunci: Economic Value Added, Capital Invested, Value of Company. 
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Abstrack 
 
 
 
 
This study was conducted to test growt of Value of Company through Capital 
Invested and Economic Value Added, and to provide information how the 
company’s financial performance wich measure with Economic Value Added 
methods. The object under this study was PT.XYZ which is state-owned 
enterprises which ran the business at oil and gas sector. Impact of Capital 
Invested and Economic Value Added on Value of company was inspect from 
2005-2016. As Public Service Obligation, PT. XYZ provide fuel and gas for public 
but PT.XYZ business influenced by impact of crude oil price volatility and 
government policies. The calculation of fincancial performance of PT. XYZ 
measured by Economic Value Added method wich include all the financial capital 
costs. The result of this study indicate that Capital Invested intensify Value of 
Company nad the financial performance wich measure by EVA method generate 
economic profits wish incicated by positive EVA. In this research, author give the 
information how the result of financial performance if the comoany use EVA 
method wich currently not used by PT. XYZ at the moment. And give information 
to investor that higher Invested Capital provide higher income, which also 
intensify the Value of Company.  
Keywords: Capital Invested, Economic Value Added, Value of Company
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk 

bahan bakar minyak (BBM), bensin, dan banyak produk-produk kimia dan 

merupakan sumber energi yang penting bagi kehidupan. Minyak bumi memiliki 

persentase yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia. Meskipun 

saat ini banyak negara yang mendalami potensi energi terbarukan, ketergantungan 

pada kebutuhan minyak di dunia tidak bisa dipungkiri, ataupun diabaikan. 

Berdasarkan data dari IMF tahun 2011, bahan bakar fosil akan tetap menjadi 

sumber energi paling penting,  minyak bumi berkontribusi 33%, batubara 28% 

dan gas alam 23% dari total sumber energi (www.indonesia-investments.com).  

Berdasarkan data dari IFR Report, dalam rentang waktu tahun 2005 – 

2008, diperkirakan kebutuhan minyak akan tumbuh sebesar 1,4% per tahun 

(www.its.ac.id/berita). Angka ini apabila dibandingkan dengan angka 

pertumbuhan energi gas alam masih lebih rendah, akan tetapi dalam proporsi 

penggunaan minyak sebagai energi di dunia masih jauh lebih besar dibandingkan 

dengan sumber energi lainnya. Bahkan ketika harga minyak dunia melesat ke 

rekor tertinggi pada tahun 2008 (147 dollar/barel), konsumsi minyak meningkat 

sebesar 1,6 juta barel dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini menunjukan 

bahwa minyak dunia masih kokoh menempati urutan atas dalam daftar penyedia 

kebutuhan energi di dunia, dan sampai saat ini proporsi minyak bumi masih 
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sangat besar dibandingkan dengan beberapa energi terbarukan seperti biofuel, 

nuklir, panas bumi (geothermal), dan sebagainya. 

Di Indonesia besar persentase pertumbuhan kebutuhan minyak bumi 

dipicu oleh penggunaan sektor transportasi dan industri. Pemerintah Indonesia 

masih memiliki harapan tinggi untuk meningkatkan kekuatan sektor minyak bumi 

karena negara ini masih memiliki cadangan minyak yang besar, dan permintaan 

minyak dalam negeri yang tinggi, meskipun pemerintah ingin mengurangi 

penggunaan minyak dan menekan peningkatan energi lainnya. 

Proyeksi penggunaan energi pada masa datang berdasarkan data dari 

kementerian ESDM: 

Tabel 1.1 

Proyeksi penggunaan energi sampai 2025 

 Energi Mix 2011 Energi Mix 2025 
Minyak 50% 23% 
Batu Bara 24% 30% 

Gas Alam 20% 20% 
Energi Terbarukan 6% 26% 

(www.indonesia-investments.com) 

Dari kebutuhan minyak bumi yang semakin berkembang tersebut sebagai 

sumber energi mendorong banyaknya usaha migas yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang beroperasi untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut dan menjadikan peluang tersebut untuk memperoleh profit  

bagi perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan minyak yang berdiri di dunia 

menimbulkan persaingan yang kompetitif bagi perusahaan minyak. 
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Perusahaan minyak dengan produksi minyak terbesar yang ada di Indonesia 

(Forbes, 2017): 

Tabel 1.2 

Daftar perusahaan migas terbesar yang ada di Indonesia 

(sumber : Forbes, data diolah) 

Tujuan utama setiap perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan agar 

kegiatan operasional perusahaan dapat terus berjalan. Perusahaan tidak hanya 

berdiri untuk bertanggung jawab kepada pemilik, yang terpeting saat ini bagi 

stakeholder adalah dapat mendapatkan tingkat pengendalian yang besar. 

Pertanggung jawaban kepada stakeholder sangat penting sehingga menuntuk 

perusahaan untuk menganalisis dan mempertimbangkan strategi dan keputusan 

yang akan diambil dan bagaimana dampaknya terhadap nilai perusahaan. 

Globalisasi menyebabkan persaingan usaha semakin ketat karena 

perusahaan-perusahaan menghadapi kompetisi bukan hanya dari dalam negeri, 

tetapi juga banyak perusahaan-perusahaan asing. Hal ini juga dialami oleh 

  Perusahaan Negara Asal Nilai Perusahaan  
Barrel of 
Equivalent  

1 ExxonMobil Amerika  USD 390 miliar 4,10 juta barel 
2 BP Inggris  USD 121 miliar  3,24 juta barel 
3 Royal Dutch Shell Belanda USD 216 miliar 2,92 juta barel 
4 Chevron Amerika  USD 207 miliar 2,62 juta barel  
5 Total S.A. Perancis USD 136 miliar  2,35 juta barel 
6 ConocoPhillips Amerika  USD 72 miliar 1,59 juta barel 
7 CNOOC Cina USD 61 miliar 1,36 juta barel 
8 China Petroleum & chemical  Cina USD 130 miliar 1,32 juta barel 
9 Repsol, S.A. Spanyol USD 33 miliar 560 ribu barel 

10 Pertamina Persero Indonesia USD 49,3 miliar 120 ribu barel 
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perusahaan yang diteliti oleh peneliti yaitu PT. XYZ, terutama pada usaha hilir. 

Selama ini, di Indonesia, perusahaan yang menjual BBM hanyalah PT. XYZ, 

tetapi dengan adanya era keterbukaan, pemerintah mulai mengizikan pihak-pihak 

diluar PT. XYZ untuk menjual bahan bakar minyak di Indonesia. Peran PT. XYZ 

sebagai pelaksana PSO (Public Service Obligation) yang menjual BBM 

bersubsidi juga dituntut pemerintah agar semakin efisien, dikarenakan pemerintah 

juga dihadapkan pada perkembangan subsidi akibat kenaikan harga minyak 

mentah (crude oil) dunia. Kondisi-kondisi tersebut menuntut PT. XYZ untuk 

dapat melakukan kegiatan-kegiatan operasinya dengan lebih efektif dan efisien 

dalam rangka mencapai tujuan perusahaan tanpa melupakan fungsinya sebagai 

pelaksana PSO. 

Kompetisi usaha industri hilir migas di Indonesia mengalami tren yang terus 

meningkat. Peningkatan kompetisi industri hilir migas ini ditandai sejak 

dikeluarkannya UU Migas No. 22 Tahun 2001, dimana PT. XYZ tidak lagi 

menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli industri migas. Sejak 

dikeluarkannya undang-undang tersebut, makin banyak pula perusahaan swasta 

asing yang menjalankan usaha migas di Indonesia. Kondisi ini mendorong PT. 

XYZ untuk melakukan banyak perubahan strategis yang mencakup perubahan 

dalam penentuan strategi bisnis khususnya dalam industri hilir migas agar 

perusahaan dapat mempertahankan posisinya sebagai market leader di Indonesia. 

Tujuan perusahaan yang semula adalah profit oriented dimana perusahaan 

berorientasi dari tingkat profitabilitas yang tinggi berubah menjadi value oriented. 

Sehingga selain untuk memaksimalkan keuntungan, hal lainnya yang 
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dimaksimalkan dari suatu perusahaan adalah peningkatan value atau nilai dari 

perusahaan tersebut. Untuk mendapatkan informasi tersebut, laporan keuangan 

dapat dijadikan acuan untuk memperoleh informasi tersebut, dari laporan 

keuangan banyak informasi yang dapat diolah untuk kepentingan stakeholder. 

Menurut Knight (1997), kinerja perusahaan dapat diukur dengan 

perhitungan analisa rasio-rasio keuangan dari laporan keuangan yaitu neraca 

(balance sheet) dan laporan laba rugi (income statement). Laporan keuangan 

menurut PSAK no.1 terbagi menjadi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi 

komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan 

keuangan. Metode akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan laba rugi 

sangat mempengaruhi besar kecilnya laba yang dihasilkan, seperti penggunaan 

metode depresiasi dan metode penilaian persediaan. 

Pengukuran kinerja berdasarkan laporan laba rugi tidak dapat mengukur 

penambahan nilai (value added) yang diperoleh oleh suatu perusahaan, melainkan 

cenderung mementingkan ukuran perusahaan. Untuk mengukur nilai tambah yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan, manajemen suatu perusahaan dapat 

menggunakan metode EVA (Economic Value Added). Prabowo (2014), 

menyatakan bahwa untuk mengukur suatu perusahaan digunakan kriteria ROI 

(Return on Investment), ROE (Return on Equity), dan ROA (Return on Asset) 

sebagai alat ukur keberhasilan pengelolaan perusahaan. Apabila rasio ketiga alat 

ukur tersebut meningkat, maka kinerja perusahaan membaik. Namun demikian, 

parameter diatas mempunyai kelemahan dimana indikator tersebut mengabaikan 

adanya unsur biaya modal. 
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Stewart (1991), menyatakan bahwa nilai perusahaan diperoleh dari present 

value jumlah EVA pada masa mendatang atau dapat disebut dengan Market Value 

Added, ditambahkan dengan invested capital di awal tahun. Economic Value 

Added merupakan ukuran yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan untuk 

menentukan apakah suatu investasi yang diusulkan dapat memberikan kontribusi 

yang positif terhadap stakeholder (Ratnasari et. Al, 2013). Keunggulan EVA 

adalah lebih memfokuskan perhatian pada penciptaan nilai perusahaan. Ratnasari 

et. Al, (2013), juga menyatakan bahwa Economic Value Added adalah pengukuran 

kinerja keuangan perusahaan-perusahaan yang mempertimbangkan harapan-

harapan dari stakeholder dan kreditur dengan cara mengurangkan laba operasi 

setelah pajak dengan biaya tahunan dari semua modal yang digunakan 

perusahaan. 

Objek penelitian adalah PT. XYZ. Usaha utama PT. XYZ adalah pada 

bidang minyak dan gas. Alasan peneliti mengambil objek ini adalah karena 

adanya fluktuasi pergerakan harga minyak mentah (crude oil) yang digunakan 

sebagai bahan baku untuk memproduksi bahan bakar minyak. Pergerakan harga 

bahan baku tentunya akan berpengaruh terhadap biaya produksi dan akan 

memberikan pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Selain itu, PT. XYZ 

juga menjual produk BBM bersubsidi yang harganya ditetatapkan oleh 

pemerintah, hal ini tentunya akan berdampak terhadap laba perusahaan yang 

berpengaruh terhadap nilai perusahan.  
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Adanya persaingan usaha SPBU dari perusahaan luar negeri juga semakin 

berkembang dan tentu akan memperkuat persaingan pada usaha ini. Hal ini 

tentunya akan membawa perubahan pada penjualan PT. XYZ. 

Adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan pemerataan harga 

diseluruh daerah di Indonesia yang menyebabkan penambahan biaya yang cukup 

signifikan bagi PT. XYZ, sedangkan biaya transport pada daerah yang sulit di 

jangkau seperti Papua membutuhkan biaya transport yang tinggi. 

Pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah tentunya 

akan mempengaruhi seberapa peningkatan nilai tambah perusahaan, karena 

tingkat pajak akan mempengaruhi laba setelah pajak. Perusahaan diwajibkan 

membayarkan pajak penghasilan karena sebagai objek pajak yang mempunyai 

laba usaha, Hanum (2009). Manik (2003), menyatakan bahwa pertamina sebagai 

perusahaaan migas atas nama kuasa pemerintah yang menjalankan usaha industri 

hulu dan hilir wajib membayarkan pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan 

Pajak Penghasilan atas usaha migas di Indonesia 

Mutiara dan Kartawinta (2015) menyatakan bahwa capital expenditures 

atau invested capital adalah dana yang dialokasikan untuk penambahan, 

perbaikan, atau peningkatan kualitas aktiva yang menghasilkan manfaat jangka 

panjang bagi perusahaan. Dengan adanya kondisi tersebut perusahaan tentunya 

akan mengeluarkan modalnya untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin 

kompetitif dan harus mengalokasikan modal yang digunakan dengan baik untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. 
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Kondisi-kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi nilai perusahaan PT. 

XYZ. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian lebih 

lanjut pada PT. XYZ yang diberi judul “PENGARUH ECONOMIC VALUE 

ADDED DAN INVESTED CAPITAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

(STUDI KASUS PADA PT. XYZ)” untuk mengukur perubahan nilai ril pada PT. 

XYZ. 

 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu 

pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan metode economic value 

added pada perusahaan  untuk mengetahui nilai tambah pada PT. XYZ. Ruang 

lingkup dalam mengukur kinerja perusahaan meliputi laporan keuangan periode 

2006 - 2016.  

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu :  

1. Apakah Capital Invested pada PT.XYZ mampu meningkatkan nilai 

perusahaan. 

2. Bagaimana gambaran kinerja keuangan PT. XYZ apabila diukur dengan 

metode Economic Value Added. 

3. Apakah hasil dari Economic Value Added PT. XYZ setiap tahunnya 

mampu meningkatkan nilai perusahaan setiap tahunnya.  
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1.4 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna dan mendalam 

maka peneliti memandang permasalahan penelitian perlu adanya pembatasan. 

Oleh karena itu, pembatasan masalah ini terkait pada objek penelitian yaitu Studi 

Kasus pada PT. XYZ. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah Capital Invested pada PT.XYZ mampu 

meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kinerja keuangan PT. XYZ 

apabila diukur dengan metode Economic Value Added. 

3. Untuk mengetahui apakah hasil dari Economic Value Added setiap 

tahunnya mampu meningkatkan nilai perusahaan. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dalam 

pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan metode EVA 

penyusunan laporan dan diharapkan bisa menjadi rujukan dalam penelitian 

yang dilakukan selanjutnya. 

2. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan juga 

wawasan mengenai pengukuran pengukuran kinerja pada perusahaan yang 
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berbasis metode economic value added. Selain itu, sebagai salah satu 

syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana Indonesia Banking School 

Jurusan Akuntansi. 

3. Bagi Perusahaan 

Selain bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

mengenai pengukuran kinerja dengan menggunakan metode economic 

value added sebagai metode yang disarankan.  

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini terdisi dari: 

A. BAB I: Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

B. BAB II: Landasan Teori  

Bagian ini menjelaskan tentang teori yang menjadi landasan dalam 

penelitian yang diperoleh dengan studi kepustakaan yang sesuai dengan 

penelitian. 

C. BAB III: Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan metodologi 

yang digunakan penelitian. 

D. BAB IV: Analisis dan Pembahasan  

Pembahasan akan dipaparkan dalam bab ini untuk menjawab tujuan dari 

pengukuran kinerja dengan menggunakan metode economic value added 
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pada PT. XYZ. 

E. BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kesimpulan dari seluruh 

pembahasan masalah dan memberikan saran-saran yang bertujuan agar 

pembaca dapat mengerti dan memahami pembahasan yang telah dibuat oleh 

peneliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Agency Theory  versus Stewardships Theory 

Jensen dan Meckeling (1976) mendefinisikan bahwa hubungan keagenan 

adalah hubungan antara dua pihak yang dinamakan pihak agen sebagai pihak yang 

diberi wewenang untuk menjalankan suatu tugas atau manajer serta pihak 

prinsipal yaitu pihak yang memberikan wewenang dan tugas kepada agen atau 

pemegang saham. Jensen dan Meckeling (1976) juga menambahkan apabila 

kedua belah pihak dalam hubungan agensi saling berusaha untuk memenuhi 

kepentingannya, maka hal itu adalah alasan bahwa agen akan tidak selalu 

bertindak dalam perwakilan yang terbaik dari prinsipal. Kedua belah pihak yang 

terikat dalam suatu perjanjian tersebut cenderung akan mencapai dan 

memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Hal itu akan menimbulkan 

konflik yang dinamakan agency problem. 

Agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan 

para prinsipal. Namun disisi kepentingan pribadi, agen juga mempunyai 

kepentingan memaksimumkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada kemungkinan 

besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Sehingga 

bila tidak ada pengawasan yang memadai maka agen dapat memainkan beberapa 

kondisi perusahan agar seolah target yang diinginkan prinsipal tercapai. 

Optimalisasi kepentingan baik prinsipal maupun agen yang tidak sesuai dapat 
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menimbulkan terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan 

kondisi dimana informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tidak 

mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya. Laporan keuangan disajikan oleh 

manajemen (agen) untuk memberikan sinyal kepada pengguna tentang kondisi 

perusahaan. Jika laporan keuangan ini tidak mencerminkan kondisi perusahaan 

sebenarnya, maka akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna 

dan dapat mengakibatkan kualitas perusahaan menjadi menurun (Jensen dan 

Meckling, 1976). 

Dalam kaitan teori keagenan dengan kinerja perusahaan, agen bertugas 

dalam menjalankan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan sebagai 

bentuk dari pertanggung jawaban manajemen. Laporan keuangan ini yang 

nantinya akan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dan digunakan oleh 

prinsipal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dari laporan keuangan ini 

dapat dilihat seberapa besar laba dan tingkat likuiditas perusahaan yang dihasilkan 

perusahaan. Agen sebagai pihak yang menghasilkan laporan keuangan memiliki 

keinginan untuk mengoptimalisasi kepentingannya, sehingga dimungkinkan agen 

melakukan manipulasi data atas kondisi perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan 

pihak ketiga yang bersifat independen sebagai mediator antara dua kepentingan. 

Pihak ketiga ini bertugas untuk menilai apakah ada asimetri informasi atau 

manipulasi yang terjadi. Auditor merupakan pihak independen yang 

menjembatani hubungan antara prinsipal dan agen. Auditor sebagai pihak ketiga 

dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen apakah 
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telah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal melalui laporan keuangan 

(Rudyawan dan Badera, 2008). 

Khasanah dan Raharjo (2014) menyatakan bahwa, praktek tata kelola terkait 

tingkat pengunkapan tidak dapat dipisahkan dari teori keagenan dan teori 

stewardship. Teori stewardship menggambarkan situasi dimana para manajer 

tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang tetapi 

lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi 

(Khasanah dan Raharjo, 2014). 

Menurut Donaldson (1990), ada beberapa pertimbangan teoritis yang 

memperdebatkan pandangan alternatif dari motivasi manajemen yang dapat 

dinyatakan sebagai teori stewardships. Donaldson & Davis (1991) menyatakan 

bahwa, manajer eksekutif dibawah teori stewardship jauh dari kelalaian, ingin 

melakukan pekerjaan yang baik sebagai aset dari perusahaan. Donaldson dan 

Davis (1991) juga menyatakan bahwa, teori stewardship didefinisikan sebagai 

situasi dimana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih 

mementingkan keinginan prinsipal. 

Raharjo (2007) menyatakan bahwa, teori stewardship mempunyai akar 

psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer 

bertindak sesuai kepentingan pemilik dan kepentingan bersama. Raharjo (2007) 

juga menyatakan bahwa teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat 

antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik, dimana manajer akan 

melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan 

sehingga fungsi utilitas akan maksimal. Raharjo (2007) juga  menyatakan bahwa, 
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faktor-faktor yang memebedakan teori agency dengan teori stewardship adalah 

faktor psikologi yang dipengaruhi oleh motivasi, identifikasi, dan penggunaan 

kekuasaan. Sedangkan faktor psikologi dipengaruhi oleh  filsafat manajemen, 

budaya, dan rentang kekuasaan. 

Donaldson dan Davis (1991) menyatakan bahwa, teori stewardship menitik 

beratkan pada keuntungan yang diperoleh perusahaan ketika manajemen (agent) 

dan shareholder (principal) dikelola oleh orang yang sama, yang secara empiris 

dibuktikan dengan pengembalian ROE yang lebih tinggi ketika pemegang saham 

dan CEO adalah orang yang sama. 

2.1.2 Enterprise Funds 

Freeman et. Al. (2014) menyatakan bahwa, enterprise funds merupakan 

suatu instrument yang didirikan guna mengevaluasi penyediaan barang dan jasa 

oleh pihak pemerintah kepada pihak masyarakat luas yang dibebankan kepada 

pengguna baik itu dari pemerintah terhadap pemerintah dan pemerintah ke 

masyarakat. 

Badjuri (2011) menyatakan bahwa, perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga memberikan manfaat bagi 

pemangku kepentingannya, sehingga pemasok dana harus diyakinkan dengan 

return yang diperolehnya dan juga dengan tata kelola perusahaan yang baik. 

Ogolmagai (2013) menyatakan bahwa, struktur dana perusahaan sangat penting 

karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana yang menguntungkan, 

baik perusahaan menggunakan modal sendiri, asing, ataupun utang. 
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Govermental Accounting Standard Board (GASB) dalam Freeman et. Al. 

(2014) mendefinisikan bahwa, Enterprise funds dapat digunakan sebagai laporan 

atas tindakan yang biayanya dibebankan pada pengguna atas barang atau jasa 

yang digunakan. Tindakan-tindakan tersebut wajib untuk dilaporkan didalam 

enterprise fund apabila memenuhi salah satu unsur dibawah. Pemerintah harus 

mengkategorikan setiap unsur dibawah sebagai sumber keuntungan principal.  

a. Tindakan operasional dibiayai dengan piutang, yang semata-mata hanya 

akan didapatkan dengan memperjanjikan perolehan pendapatan minimum 

(net revenue) yang diperoleh dari biaya dan tagihan atas terlaksaanya 

tindakan operasional. 

b.  Biaya dari kegiatan operasional harus dikembalikan di kemudian hari 

dengan menambahkan biaya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

c. Penetapan harga atas kegiatan operasional yang telah ditambahkan biaya 

telah temasuk dengan biaya operasional. 

2.1.3 Pengukuran Kinerja Keuangan 

Pengukuran kinerja keuangan merupakan kualifikasi dari efisiensi dan 

efektivitas perusahaan dalam operasi bisnisnya dalam satu periode akuntansi. 

Horngren et. Al (2012) dalam bukunya menyatakan bahwa, kinerja keuangan 

digunakan untuk mengevaluasi efisiensi biaya dari seluruh kegiatan operasional 

perusahaan yang dijalankan dan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. 

Horngren et. Al (2012) dalam bukunya juga menyatakan bahwa, kinerja keuangan 
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sangat penting bagi perusahaan karena mengindikasikan dampak ekonomis dari 

seluruh kegiatan operasional perusahaan. 

 

2.1.3.1 Economic Value Added 

Metode EVA pertama kali dikembangkan oleh Stewart & Stern, seorang 

analisis keuangan dari perusahaan Stern Stewart & Co. pada tahun 1993. Menurut 

Horngren et al. (2012) dalam bukunya menyatakan EVA adalah suatu perhitungan 

spesifik pendapatan residu yang banyak digunakan perusahaan degan cara 

mengurangkan laba setelah pajak dengan biaya modal. Blocher et. Al. (2013) 

dalam bukunya menyatakan bahwa, EVA adalah pengukuran kinerja keuangan 

yang di desain untuk mengukur profit ekonomis perusahaan yang dikalkulasikan 

dari laba setelah pajak yang dikurangi dengan biaya investasi yang diperhitungkan 

sesuai dengan jumlah nilai investasi. Damodaran (2012) dalam bukunya 

menyatakan, EVA adalah pengukuran surplus yang dihasilkan dari investasi atau 

investasi portofolio, dinilai dari keuntungan yang diciptakan dari modal yang 

diinvestasikan. Damodaran (2012) dalam bukunya juga menyatakan bahwa, 

definisi EVA menguraikan tiga dasar input yang dibutuhkan untuk perhitungan 

yaitu pengembalian dari modal yang diperoleh dari investasi, biaya dari modal 

investasi, dan modal yang diinvestasikan.  

Mowen et. Al (2014) dalam bukunya menyatakan bahwa, EVA adalah 

pengukuran kinerja dengan mengurangkan pendapatan setelah pajak dengan biaya 

modal yang digunakan. Mowen et. Al (2014) dalam bukunya juga menyatakan 

bahwa EVA positif menunjukan peningkatan kekayaan perusahaan dalam satu 

Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaaan..., Ghazi Madhyastha Diwangkara, Ak.-Ibs, 2018



18 
 

	 	 															 Indonesia Banking School	

periode, sedangkan EVA negatif menunjukan penurunan kekayaan perusahaan 

dalam satu periode. 

Shil (2009) menyatakan bahwa, metode EVA adalah  pengukuran kinerja 

keuangan yang paling dekat untuk mengukur laba ekonomis pada suatu 

perusahaan dibandingkan dengan metode lainnya.  EVA merupakan suatu ukuran 

kinerja perusahaan yang dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan ukuran lain baik 

berupa perbandingan dengan menggunakan perusahaan sejenis atau menganalisis 

trend dan perhitungan EVA mendorong pengalokasian dana perusahaan untuk 

investasi dengan biaya modal yang rendah (Iramani dan Febrian, 2005). 

Iramani dan Febrian (2005) juga menyatakan bahwa, EVA merupakan 

pengukuran yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai signal terjadinya 

Finansial Distress pada suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan tidak dapat profit 

atas required rate of return, maka EVA akan menjadi negatif, dan hal ini 

merupakan warning akan terjadi Financial Distress bagi perusahaan tersebut. 

Kelebihan EVA : 

• EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan 

beban sebagai konsekuensi investasi. 

• EVA dapat dipergunakan secara mandiri tanpa memerlukan data 

pembanding seperti standar industri atau data perusahaan sebagai konsep 

penilaian. 

• EVA dapat digunakan sebagai dasar penilaian pemberian bonus pada 

karyawan terutama pada divisi yang memberikan EVA lebih sehingga dapai 

dikatakan bahwa EVA menjalankan stakeholders satisfaction concepts. 
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Kelemahan EVA : 

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

aktivitas-aktivitas penentu. 

• EVA terlalu 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. 

Dalam mengukur EVA dapat dirumuskan sebagai berikut (Kislingerova, 

2000); 

EVAt  =  NOPATt  - Ct  ´ WACCt 

 

Horngren et al. (2012) dalam bukunya menyatakan EVA adalah suatu 

perhitungan spesifik pendapatan residu yang banyak digunakan perusahaan degan 

cara mengurangkan laba setelah pajak dengan biaya modal, yang di formulasikan; 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔	𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒	𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑡𝑎𝑥

− [𝑊𝐴𝐶𝐶	×	 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 − 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡	𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 ] 

Sedangkan Damodaran (2012) dalam bukunya juga menyatakan bahwa, 

definisi EVA menguraikan tiga dasar input yang dibutuhkan untuk perhitungan 

yaitu pengembalian dari modal yang diperoleh dari investasi, biaya dari modal 

investasi, dan modal yang diinvestasikan yang diformulasikan dengan; 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑡𝑎𝑥	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔	𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 − (𝑐𝑜𝑠𝑡	𝑜𝑓	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	×	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑) 
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2.1.3.1.1 NOPAT 

Net Operating Income After Tax (NOPAT) adalah pendapatan yang telah 

dikurangkan beban pajak. Subramanyam (2014) dalam bukunya menyatakan, 

NOPAT adalah pengukuran pendapatan yang didapat dari pendapatan dikurangi 

beban operasional seperti harga pokok penjualan, beban administrasi, dan beban 

pajak. Menurut Gitman (2009), dalam bukunya menyatakan bahwa, NOPAT 

didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh sebelum membayar bunga dan 

setelah pajak.  

Singgih (2008), menyatakan bahwa NOPAT adalah laba usaha setelah 

pajak sebelum beban bunga. NOPAT merupakan laba yang didapatkan 

perusahaan dari kegiatan operasional. Penghitungan NOPAT tidak 

mengikutsertakan faktor non-operasional, misalnya laba/rugi atas penjualan 

aktiva tetap, penghentian usaha, dan penjualan investasi. 

 

2.1.3.1.2 Cost of Capital 

Damodaran (2012) dalam bukunya menyatakan bahwa, Cost of Capital  

dapat didefinisikan sebagai biaya rata-rata tertimbang dari struktur modal 

perusahaan seperti ekuitas, utang, dan saham. Blocher et. Al. (2013) dalam 

bukunya menyatakan bahwa, Cost of Capital adalah biaya gabungan dari struktur 

modal yang digunakan perusahaan. Young dan O’bryne (2001) menyatakan, biaya 

modal adalah tingkat dari pengembalian yang diharapkan oleh penyedia dana, jika 

modal itu diinvestasikan di tempat lainnya, dalam suatu proyek aktiva atau 

perusahaan dengan risiko yang sebanding (Simbolon et. Al., 2014). 

Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaaan..., Ghazi Madhyastha Diwangkara, Ak.-Ibs, 2018



21 
 

	 	 															 Indonesia Banking School	

Mowen et. Al. (2014) dalam bukunya menyatakan bahwa, cost of capital 

adalah biaya dari dana yang diinvestasikan, yang pada umumnya di pandang 

sebagai biaya rata-rata modal tertimbang  dari seluruh sumber modal. Mowen et. 

Al. (2014) dalam bukunya juga menyatakan bahwa, cost of capital merupakan 

tingkat pendapatan minimum yang harus diperoleh perusahaan untuk menerima 

proyek. 

Damodaran (2012) dalam bukunya menyatakan bahwa, untuk menghitung 

biaya keseluruhan dari modal, maka formula yang digunakan; 

𝑐𝑜𝑠𝑡	𝑜𝑓	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑐𝑜𝑠𝑡	𝑜𝑓	𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝑑𝑒𝑏𝑡 + 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
+ 𝑐𝑜𝑠𝑡	𝑜𝑓	𝑑𝑒𝑏𝑡(1 − 𝑡)

𝑑𝑒𝑏𝑡
𝑑𝑒𝑏𝑡 + 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

 

2.1.3.1.2.1 Cost of Debt 

Biaya utang (Cost of Debt) merupakan biaya yang dibayarkan perusahaan 

terhadap pinjaman dari instansi keuangan. Damoradan (2012) dalam bukunya 

menyatakan bahwa, biaya utang mengukur biaya dari pendanaan perusahaan yang 

digunakan untuk menjalankan proyek yang ditentukan dari riskless rate, default 

risk company, dan keuntungan pajak dari pinjaman. Singgih (2008) menyatakan 

bahwa, biaya utang adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayarkan 

perusahaan kepada pemberi pinjamannya yang dihitung dari besarnya beban 

bunga yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut dalam 1 tahun. 

2.1.3.1.2.2 Cost of Equity 

Singgih (2008) menyatakan bahwa, dalam menghitung Cost of Equity 

digunakan prinsip bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu 

investasi beresiko sama dengan tingkat pengembalian investasi bebas risiko yang 

dijumlah dengan risk premium. 
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Kislingerova (2000) menyatakan bahwa untuk menghitung cost of equity, 

model yang digunakan adalah model Capital Aset Pricing Model (CAPM) yang 

diformulasikan dengan; 

re = rf + 	β(rm − rf) 

 

2.1.3.1.3 WACC 

Blocher et. Al. (2013) dalam bukunya menyatakan bahwa, Weighted-

Average Cost of Capital (WACC) adalah rata-rata dari biaya utang dan modal 

(setelah pajak) untuk perusahaan yang secara umum dapat digunakan untuk 

mengukur risiko proyek. Blocher et. Al. (2013) dalam bukunya juga menyatakan 

bahwa, WACC didefinisikan sebagai biaya gabungan dari struktur modal pada 

perusahaan. Prasetyo dan Budiyanto (2014) menyatakan bahwa, WACC 

merupakan biaya modal tertimbang dari berbagai sumber modal sesuai dengan 

komposisi masing-masing, untuk mengevaluasi apakah proyek memiliki tingkat 

pengembalian yang lebih baik. 

Kislingerova (2009) merumuskan perhitungan weighted average cost of 

capital dengan formula; 

WACC = rd 1 − t
D
C + re

E
C 

Horngren et. Al. (2012) dalam bukunya menyatakan bahwa, weighted 

average cost of capital adalah biaya rata-rata setelah pajak dari seluruh pendanaan 

jangka panjang, yang di formulasikan dengan; 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 	
((1 − 𝑡)×	𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝑑𝑒𝑏𝑡) + (𝑐𝑜𝑠𝑡	𝑜𝑓	𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	×	𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)

𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝑑𝑒𝑏𝑡 + 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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Young dan O’Byrne (2001) dalam bukunya menyatakan bahwa, biaya 

modal suatu perusahaan bergantung tidak hanya pada biaya utang dan 

pembiayaan ekuitas tetapi juga seberapa banyak dari masing-masing itu yang 

dimiliki dalam struktur modal, yang di gabungkan dalam weighted average cost of 

capital. Perhitungan WACC di formulasikan dengan ( Young dan O’Byrne, 

2001); 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎	𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 1 − 𝑡 +

𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎	𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠) 

2.1.3.2 Residual Income 

Residual Income adalah pengukuran akuntansi dari pendapatan dikurangi 

dengan pengembalian minimun dari sebuah investasi. Horngren et. Al (2012) 

dalam bukunya, menyatakan bahwa nilai Residual Income dapat diperoleh dengan 

cara mengurangkan pendapatan dengan jumlah investasi yang dikalikan dengan 

tingkat minimum pengembalian. Menurut Blocher et. Al (2013) dalam bukunya, 

residual income adalah keuntungan dari unit bisnis yang dikurangkan dengan 

biaya investasi dari unit bisnis itu sendiri,  dapat diinterpretasikan sebagai 

pendapatan yang didapat setelah unit bisnis membayar biaya investasi dari unit 

bisnis tersebut. 

Barfield et. Al (2003) menyatakan bahwa, residual income adalah perolehan 

laba yang melebihi jumlah dana yang dikenakan atas pusat investasinya. Jumlah 

dana yang dikenakan dihitung dari perkalian antara tingkat pengembalian yang 

diharapkan dengan dasar aset yang digunakan (Trisnawati, 2009). Apriliana dan 

Wayan (2014) menyatakan bahwa, residual income yang positif menunjukkan 

kelebihan laba dari yang dibutuhkan kreditur dan pemilik modal, yang berarti 
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merupakan wealth bagi pemegang saham, sebaliknya residual income yang 

negatif menurunkan wealth pemegang saham. 

Mowen et. Al. (2014) dalam bukunya menyatakan bahwa, residual income 

adalah selisih antara pendapatan operasional dengan tingkat minimum pendapatan 

dari rata -rata operating asset. Mowen et. Al. (2014) dalam bukunya juga 

menyatakan bahwa ada kelebihan dan kekurangan pada residual income, 

kelebihan dari residual income  adalah metode ini mendorong manager untuk 

menerima proyek yang mempunyai tingkat pengembalian di atas kebutuhan 

mininmum. Sedangkan kekurangan dari metode residual income adalah metode 

ini merupakan pengukuran absolut dari profitabilitas, sehingga perbandingan 

performa antara dua pusat investasi yang nilai investasinya berbeda yang menjadi 

sulit dinilai. 

2.1.3.3 Return on Investment 

Return on Investment merupakan salah satu pendekatan untuk pengukuran 

kinerja keuangan dengan cara membandingkan jumlah pendapatan yang dibagi 

dengan nilai investasi. Menurut Horgren et. Al. (2012) dalam bukunya, 

pengukuran kinerja menggunakan ROI banyak digunakan karena ROI 

menggabungkan komponen dari profitabilitas (pendapatan, biaya, dan investasi) 

ke dalam satu persentase, dan perhitungan ROI dapat dibandingkan dengan 

peluang tingkat pengembalian lainnya baik di luar atau di dalam perusahaan. 

Subramanyam (2014) dalam bukunya menyatakan bahwa, return on investment 

digunakan untuk menilai keuntungan finansial kepada pemberi modal dan 

pinjaman.  
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Mowen et. Al. (2014) dalam bukunya menyatakan bahwa, return on 

investment adalah rasio pendapatan operasional terhadap rata-rata operating asset. 

Mowen et. Al. (2014) dalam bukunya juga menyatakan bahwa terdapat kelebihan 

dan kekurangan return on investment, kelebihan dari metode ROI adalah 

mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, biaya, dan 

investasi. ROI juga mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya, dan 

efisiensi pada operating asset. Sedangkan kekurangan pada metode ROI adalah 

metode ini mempersempit fokus pada pengeluaran dari divisi profit keseluruhan 

perusahaan, kekurangan lainnya adalah metode ROI mendorong manajer untuk 

fokus pada pengeluaran jangka pendek ketimbang pengeluaran jangka panjang. 

Riyanto (2001) menyatakan, return on investment adalah kemampuan dari 

modal yang diinvestasikan dalam seluruh aktiva untuk menghasilkan keuntungan 

bersih (Priatinah dan Kusuma, 2012).  

Munawir (2000) menyatakan bahwa, return on investment merupakan alat 

analisis keuangan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) untuk mengukur 

efektivitas operasi perusahaan secara menyeluruh, dan merupakan salah satu 

bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan keseluruhan 

dana yang ditanaman dalam aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan 

(Sunardi, 2010). 
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2.1.3.4 Return on Sales 

Horngren et. Al. (2012) dalam bukunya menyatakan bahwa, return on sales 

merupakan rasio pendapatan terhadap penjualan, dan merupakan salah satu 

komponen dalam metode DuPont dalam analisis profitabilitas. Mowen et. Al. 

(2014) dalam bukunya menyatakan bahwa, return on sales adalah profit margin 

dari penjualan yang mempresentasikan efiseiensi dari perusahaan dengan cara 

menghitung persentasi dari pendapatan bersih dibagi dengan total penjualan. 

Brigham dan Houston (2006) menyatakan bahwa, apabila nilai return on 

sales masih berada di bawah angka rata-rata industri menunjukkan bahwa 

tingginya biaya-biaya. Biaya yang tinggi biasanya terjadi karena operasi yang 

tidak efisien (Haryuningputri dan Widyarti, 2012). 

2.1.4 Value of Company 

Damodaran et. Al. (2012) dalam bukunya menyatakan bahwa, nilai dari 

perusahaan berbasis dari kapasitasnya untuk menghasilkan arus kas dengan 

ketidakpastian terkait dengan arus kas itu sendiri yang mana dapat dinilai sebagai 

present value. Damodaran et. Al. (2012) dalam bukunya juga menyatakan bahwa, 

semakin tinggi profit yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi juga 

nilainya yang dapat ditentukan dengan nilai aset saat ini ditambahkan dengan 

potensi nilai pertumbuhan dimasa mendatang. 

Menurut Wedayanthi dan Darmayanti (2016), nilai perusahaan tidak hanya 

mencerminkan bagaimana nilai intrinsik pada saat ini tapi juga mencerminkan 

prospek dan harapan akan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan 
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kekayaannya dimasa mendatang, dan juga mampu mempengaruhi persepsi 

investor terhadap perusahaan. 

Kislingerova (2000) merumuskan perhitungan value of company yang di 

formulasikan dengan; 

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 = 	∁𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 + PVUEVA	 

Damodaran et. Al. (2012) dalam bukunya menyatakan bahwa, nilai dari 

perusahaan berbasis dari kapasitasnya untuk menghasilkan arus kas dengan 

ketidakpastian terkait dengan arus kas itu sendiri yang mana dapat dinilai sebagai 

present value. Dalam perhitungannya net present value dapat di substitusikan 

dengan economic value added yang diformulasikan dengan; 

𝑓𝑖𝑟𝑚	𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 +	
𝐸𝑉𝐴𝑡

(1 + 𝐾𝑐)W

WXY

WXU

+		
𝐸𝑉𝐴𝑡, 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡

(1 + 𝐾𝑐)W

WXY

WXU

 

 

2.1.5 Invested Capital 

Mowen et. Al. (2014) dalam bukunya menyatakan bahwa, modal yang 

diinvestasikan ditentukan dengan memperhtikan proses perencanaan, tujuan dan 

prioritas, pengaturan pendanaan, dan melibatkan berbagai kriteria untuk 

menentukan aset jangka panjang. Mowen et. Al. (2014) dalam bukunya juga 

menyatakan bahwa, terdapat risiko jangka panjang dari keputusan dalam 

menginvestasikan modal, karena melibatkan banyak sumber daya yang secara 
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serentak dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan di masa yang akan 

datang, keputusan berinvestasi yang buruk dapat berakibat fatal bagi perusahaan. 

Hal yang dipertimbangan sebelum menginvestasikan modal adalah 

megestimasi waktu dan kuantitas dari arus kas, mengelola risiko dari investasi, 

dan mempertimbangkan profitabilitas perusahaan dari modal yang diinvestasikan 

(Mowen et. Al.,2014). Invested Capital merupakan modal yang diinvestasikan 

dalam suatu perusahaan. Kislingerova (2000) menyatakan bahwa, capital invested 

merepresentasikan modal jangka panjang, yaitu jumlah dari modal dan pinjaman. 

Karamoy et. Al. (2016) menyatakan bahwa, invested capital merupakan nilai 

penjumlahan dari total utang dan modal ekuitas yang dikurangkan dengan 

pinjaman jangka pendek tanpa bunga. 

Fiordelisi dan Monferra (2009) menyatakan bahwa, capital invested 

merepresentasikan modal jangka panjang, yaitu jumlah dari modal dan pinjaman 

yang dapat dirumuskan dengan; 

∁𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑	

= 𝐴𝑙𝑙	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡	𝑏𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔	𝑤𝑖𝑡ℎ	𝑛𝑜𝑡𝑖𝑐𝑒	𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑	𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

− 𝑑𝑒𝑏𝑡	𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠	𝑏𝑎𝑛𝑘, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙	𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟

+ 𝐵𝑜𝑜𝑘	𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑑	𝑅&𝐷	𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

+ 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 − 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦	𝑓𝑜𝑟	𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑	𝑅&𝐷	𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

− 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦	𝑓𝑜𝑟	𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑	𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

− 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦	𝑓𝑜𝑟	𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔	𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒	𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

+ 𝑁𝑒𝑡	𝑙𝑜𝑎𝑛	𝑙𝑜𝑠𝑠	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 + 𝐷𝑒𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑑	𝑡𝑎𝑥	𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑠

− 𝐷𝑒𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑑	𝑡𝑎𝑥	𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑠 + 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙	𝑟𝑖𝑠𝑘	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒	 
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Subramanyam dan Wild (2009) dalam bukunya menyatakan bahwa, 

invested capital yang khas untuk perusahaan terdiri atas long-term debt, current 

liabilities, preferred equity, dan common equity. Subramanyam dan Wild (2009) 

dalam bukunya juga menyatakan bahwa, ada dua pendekatan untuk mengukur 

invested capital yaitu dengan menghitung return on net operating assets (RNOA) 

dan return on common equity (ROCE), yang di formulasikan dengan; 

1. RNOA = jkl	mnkoplqrs	touvql	wvlko	xpy	(jmtwx)
wzkopsk	jkl	mnkoplqrs	w{{kl{	(jmw)

 

2. ROCE = Adjusted	Profit	Margin	x	Asset	Turnover	x	Leverage 

Damodaran (2012) dalam bukunya menyatakan bahwa, invested capital 

merupakan jumlah kas yang keluar dari nilai buku yang diciptakan oleh modal, 

yang dikalkulasikan dengan; 

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑏𝑜𝑜𝑘	𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝑏𝑜𝑜𝑘	𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝑑𝑒𝑏𝑡 − 𝑐𝑎𝑠ℎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 
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No. 
Nama Peneliti 

& Judul 
Penelitian 

Objek & 
periode 

penelitian 
Hasil penelitian Riset gap 

1. 

Lin dan Zhilin 
(2008) What 
Influence the 
Company’s 
Economic 
Value Added 
(Empirical 
Evidence From 
China’s 
Securities 
Market) 

Perusahaan 
yang 
terdaftar di 
bursa Cina 
(2002) 

Economic Value Added 
berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, Capital Inversted 
berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan 

penelitian 
diteliti 
selama satu 
tahun 
periode pada 
2002 

2. 

Wedayanthi dan 
Darmayanti 
(2016) 
Pengaruh 
Economic 
Value Added, 
Komposisi 
Komisaris 
Independen dan 
Return on Aset 
Terhadap Nilai 
Perusahaan 

Perusahaan 
sektor 
perbankan 
yang 
terdaftar di 
BEI (2010 – 
2014) 

EVA berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai 
perusahaan  

penelitian 
diteliti 
selama 4 
tahun 
periode dari 
tahun 2010 -
2014 

3. 

Chow et. Al. 
(2008) 
Economic 
Value Added in 
the Hong Kong 
Listed 
Companies: A 
Preliminary 
Evidence 

Perusahaan 
yang 
terdaftar di 
bursa Hong 
Kong 
(SEHK) 

Economic Value Added 
berpengaruh negatif terhadap 
Nilai Perusahaan, Capital 
Invested berpengaruh positif 
terhadap Nilai Perusahaan 

objek 
penelitian 
lebih dari 
satu 
perushaan 

 

 

No. Nama Peneliti 
& Judul 

Penelitian 

Objek & 
periode 

penelitian 

Hasil penelitian Riset gap 

4. Hamidah (2017) 
Economic Value 
Added Sebagai 
Alat Ukur 

PT. Mayora 
Indah Tbk, 
PT. 
Indofood 

EVA PT. Mayora Indah Tbk 
mengalami penambahan 
setiap tahunnya. kenaikan 
tertinggi terjadi pada tahun 

penelitian 
diteliti 
dengan 
menggunakan 
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Kinerja 
Keuangan 
Perusahaan 

Sukses 
Makmur 
Tbk, PT. 
Siantar Top 
Tbk, PT. 
Tiga Pilar 
Makmur 
Tbk, PT. 
Nippon 
Indosari 
Carpindo 
Tbk (2011-
2015) 

2014 dengan pennambahan 
Rp. 647.020.797.868, 
sedangkan kenaikan 
terendah terjadi pada tahun 
Rp. 94.406.224.978, EVA 
PT. Indofood Sukses 
Makmur Tbk mengalami 
penambahan setiap 
tahunnya. kenaikan tertinggi 
terjadi pada tahun 2014 
dengan pennambahan Rp. 
627.912  sedangkan 
kenaikan terendah terjadi 
pada tahun 2011 Rp. 
21.650, EVA PT. Siantar 
Top Tbk dari tahun 2010-
2013 mengalami 
penambahan setiap 
tahunnya. kenaikan tertinggi 
terjadi pada tahun 2013 
dengan pennambahan Rp. 
108.155.085.155  sedangkan 
EVA terendah terjadi pada 
tahun 2014 Rp. -
85.265.336.811, EVA PT. 
Tiga Pilar Makmur Tbk 
mengalami penambahan 
setiap tahunnya. kenaikan 
tertinggi terjadi pada tahun 
2012 dengan penambahan 
Rp. 365.122  sedangkan 
kenaikan terendah terjadi 
pada tahun 2010 sebesar Rp. 
115.103, EVA PT. Nippon 
Indosari Carpindo Tbk 
mengalami penambahan 
setiap tahunnya. kenaikan 
tertinggi terjadi pada tahun 
2013 dengan penambahan 
Rp. 48.884.728.301  
sedangkan kenaikan 
terendah terjadi pada tahun 
2010 sebesar Rp. 
16.966.844.790 

5 objek 
perusahaan 
pada periode 
2011-2015 
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No. 
Nama Peneliti 
& Judul 
Penelitian 

Objek & 
periode 

penelitian 
Hasil penelitian Riset gap 

5. Singgih (2008) 
Pengukuran 
Kinerja 
Perusahaan 
Dengan Metode 
Economic Value 
Added 

PT. X EVA PT. X pada tahun 1 
Rp. Rp -128,332,674,581, 
tahun 2 Rp -
315,562,526,485, tahun 3 
Rp 22,748,211,811 dan 
tahun 4 adalah sebesar Rp 
79,453,163,048 

penelitian 
diteliti 
selama 4 
tahun periode 

6. Prabowo (2004) 
Penerapan 
Economic Value 
Added Untuk 
Memaksimalkan 
Nilai 
Perusahaan : 
Studi Kasus PT 
XYZ 

PT. XYZ 
(2000-2002) 

EVA PT. XYZ  pada tahun 
2000 sebesar Rp. 
1.489.371,4, tahun 2001 
sebesar Rp 451.535,9, tahun 
2002 sebesar Rp 
1.497.806,5  

penelitian 
diteliti 
selama 3 
tahun periode 
dari tahun 
2000-2002 

7. Mubarok dan 
Dewi (2010) 
Analisis Kinerja 
Keuangan 
Perusahaan 
dengan Metode 
Economic Value 
Added (EVA) 
(Studi Kasus 
Perusahaan 
Otomotif Go 
Publik) 

PT. 
Multistrada 
Tbk, PT. 
Gajah 
Tunggal 
Tbk (2007-
2008) 

EVA PT. Multistrada Tbk 
pada tahun 2007 mengalami 
penurunan sebesar Rp. -
18.698.277,623,57 dan 
memiliki EVA positif pada 
tahun 2008 sebesar Rp. 
42.698.678.047,70, EVA 
PT. Gajah Tunggal Tbk 
pada tahun 2007 mengalami 
kenaikan sebesar Rp. 
192.512.501.327,33 dan 
pada memiliki EVA negatif 
pada tahun 2008 sebesar Rp. 
-311.345.601.395 

objek 
penelitian 
yang 
digunakan 
sebanyak 2 
perusahaan 
dengan 
periode 2007-
2008 

6. 

Prabowo (2004) 
Penerapan 
Economic Value 
Added Untuk 
Memaksimalkan 
Nilai 
Perusahaan : 
Studi Kasus PT 
XYZ 

PT. XYZ 
(2000-2002) 

EVA PT. XYZ  pada tahun 
2000 sebesar Rp. 
1.489.371,4, tahun 2001 
sebesar Rp 451.535,9, tahun 
2002 sebesar Rp 
1.497.806,5  

penelitian 
diteliti 
selama 3 
tahun periode 
dari tahun 
2000-2002 
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No. 
Nama Peneliti 

& Judul 
Penelitian 

Objek & 
periode 

penelitian 
Hasil penelitian Riset gap 

7. 

Mubarok dan 
Dewi (2010) 
Analisis Kinerja 
Keuangan 
Perusahaan 
dengan Metode 
Economic Value 
Added (EVA) 
(Studi Kasus 
Perusahaan 
Otomotif Go 
Publik) 

PT. 
Multistrada 
Tbk, PT. 
Gajah 
Tunggal 
Tbk (2007-
2008) 

EVA PT. Multistrada Tbk 
pada tahun 2007 mengalami 
penurunan sebesar Rp. -
18.698.277,623,57 dan 
memiliki EVA positif pada 
tahun 2008 sebesar Rp. 
42.698.678.047,70, EVA 
PT. Gajah Tunggal Tbk 
pada tahun 2007 mengalami 
kenaikan sebesar Rp. 
192.512.501.327,33 dan 
pada memiliki EVA negatif 
pada tahun 2008 sebesar Rp. 
-311.345.601.395 

objek 
penelitian 
yang 
digunakan 
sebanyak 2 
perusahaan 
dengan 
periode 2007-
2008 

8. 

Mardiani et. Al.  
Penilaian 
Kinerja 

Keuangan 
Perusahaan 

Menggunakan 
Alnalisis Rasio 
Keuangan dan 
Konsep EVA 

(Economic 
Value Added) 

(Studi Pada PT. 
HM Sampoerna, 

Tbk. Yang 
Terdaftar di BEI 
Periode Tahun 

2009-2011) 

PT. HM 
Sampoerna 
Tbk (2009-

2011) 

EVA PT. HM Sampoerna 
Tbk pada tahun 2009 

mengalami kenaikan sebesar 
Rp. 2.580.493, EVA pada 

tahun 2010 mengalami 
kenaikan sebesar Rp. 

6.609.714, EVA pada tahun 
2011 mengalami kenaikan 

sebesar Rp. 7.201,131 

penelitian 
dilakukan 

pada periode 
2009-2011, 

pada 
penelitian ini 

juga 
menganalisis 

kinerja 
keuangan 

menggunakan 
ROI 

9. 

Prasetyo (2009)    
Analisis 

Pengukuran 
Kinerja 

Keuangan Pada 
PT.X Dengan 
Menggunakan 

Metode 
Financial Ratio 

dan Metode 

PT. X 
(2004-2008) 

EVA PT. X pada tahun pada 
tahun 2004 diperoleh 

sebesar Rp. 3.200.462, pada 
tahun 2005 Rp. 2.688.233, 

pada tahun 2006 Rp. 
2.034.801, pada tahun 2007 

sebesar 2.450.617, pada 
tahun 2008 sebesar 

3.695.923 

penelitian 
diteliti 

selama 5 
tahun periode 

dari tahun 
2004-2008 
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Economic Value 
Added (EVA) 

No. 
Nama Peneliti 

& Judul 
Penelitian 

Objek & 
periode 

penelitian 
Hasil penelitian Riset gap 

10. 

Sharman et. Al 
(2007) Value 
Added 
Knowledge 
Management 
for Financial 
Performance 

NWDC, 
Properti, 
Konstruksi, 
Hotel, 
Infrastruktur, 
Telekomunikasi 
(2000 & 2005) 

Eva NWDC mengalami 
penurunan pada tahun 2000 
sebesar $ -6,175 dan 
mengalami kenaikan pada 
tahun 2005 sebesar $ 531, 
EVA sektor properti pada 
tahun 2000 mengalami 
penurunan pada tahun 2000  
sebesar $ -7,812 dan pada 
tahun 2005 sebesar $ -3,715, 
EVA pada sektor konstruksi 
mengalami kenaikan pada 
tahun 2000 sebesar $ 14 dan 
pada tahun 2005 sebesar $ 
36, EVA pada sektor hotel 
mengalami penurunan pada 
tahun 2000 sebesar $ -740 
dan mengalami kenaikan 
pada tahun 2005 sebesar $ 
20, EVA pada sektor 
infrastruktur mengalami 
penurunan pada tahun 2000 
sebesar $ -42 dan 
mengalami kenaikan pada 
tahun 2005 sebesar $ 4, 
EVA pada sektor 
telekomunikasi mengalami 
penurunan pada tahun 2000 
sebesar $ -654 dan 
mengalami kenaikan pada 
tahun 2005 sebesar $ 489 

penelitian ini 
dilakukan pada 
tahun 2000 
dan tahun 
2005, objek 
penelitian 
yang diteliti 
adalah pada 
sektor properti, 
konstruksi, 
hotel, 
infrastruktur, 
dan 
telekomunikasi 
dari gabungan 
beberapa 
perusahaan 

11. 

Austin (2005) 
Benchmarking 
to Economic 
Value Added 
the case of 
airways 
coporation 
new zealand 
limited 

Airways 
Corporation of 
New Zealand 
(1996-2003) 

EVA pada tahun 1996 
diperoleh sebesar $ -
5,143, EVA pada tahun 
1997 diperoleh sebesar $ 
-5,082, EVA pada tahun 
1998 diperoleh sebesar $ 
-1,599, EVA pada tahun 
1999 diperoleh sebesar $ 
-3,518, EVA pada tahun 
2000 mengalami 
kenaikan sebesar $ 
1,390, EVA pada tahun 
2001 menglami 
kenaikan sebesar $ 

penelitian ini 
dilakukan 
pselama 8 
tahun periode 
dari 1996-
2003, objek 
yang 
digunakan 
adalah 
perusahaan 
maskapai 
penerbangan 
ACNZ 
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1,980, EVA pada tahun 
2002 mengalami 
kenaikan sebesar $ 
2,574, EVA pada tahun 
2003 mengalami 
kenaikan sebesar $2,552 

No. 
Nama Peneliti 

& Judul 
Penelitian 

Objek & 
periode 

penelitian 
Hasil penelitian Riset gap 

12. 

Kumar & 
Sharma (2011) 
Asseciation of 
EVA and 
Accounting 
Earnings with 
market value: 
evidence from 
India. 

Perusahaan non 
bank yang 
terdaftar di 
bursa India 
(2006) 

Economic Value Added 
tidak berpengaruh 
terhadap Nilai 
Perusahaan. 

Objek 
penelitian 
yang 
digunakan 
lebih dari satu 
perusahaan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

                                                                       

 

 

                                  

 

 

 

 
 

Invested	Capital	

Value	of	
Compay	

Economic	Value	
Added	
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah PT. XYZ yang melakukan kegiatan usaha pada 

sektor minyak dan gas. PT. XYZ merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 

didirikan pada tahun 1957. Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi nilai tambah 

ekonomis yang dihasilkan perusahaan apakah mengalami peningkatan atau 

penurunan. Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu pihak perusahaan 

terkait metode pengukuran kinerja yang disarankan  ataupun akademisi serta 

peneliti dalam bentuk Economic Value Added. Pengukuran kinerja menggunakan 

metode EVA dihitung  berdasarkan pengambilan data keuangan periode 2006 - 

2016. 

3.2 Metode Analisis Data 

Prawira (2013) menyatakan bahwa, penelitian adalah suatu kegiatan untuk 

mengumpulkan atau memperoleh data yang kemudian diolah dan dianalisis untuk 

memperoleh kebenaran atas masalah. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk 

mengumpulkan atau memperoleh data yang kemudian diolah dan dianalisis untuk 

memperoleh kebenaran atas suatu masalah. Bentuk tujuan penelitian dibagi 

menjadi empat yakni, deskriptif, ekploratori, hipotesis dan studi kasus. Penelitian 

deskriptif berupaya memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu 

situasi, tujuan yang paling umum dari penelitian deskriptif meliputi penilaian 
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sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Prawira (2013) juga menyatakan bahwa, metode kuantitatif adalah 

suatu metode dalam meneliti objek atau kondisi yang menghasilkan uraian 

deskriptif tertulis dari objek yang diteliti yang hasilnya  diperoleh dari prosedur 

statistik. Sehingga dapat disimpulkan bentuk penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. 

Berdasarkan penjelasan tentang penelitian deskriptif dan metode kuantitatif 

diatas, peneliti melakukan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk 

mengetahui kinerja perusahaan pada PT. XYZ apakah susah sesuai dengan teori 

yang ada. Penulis akan pengeluaran yang dialokasikan sebagai Capital Invested 

dan mengukur kinerja keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dengan 

menggunakan metode Economic Value Added. Peneliti akan melihat Capital 

Invested yang di investasikan PT. XYZ pada setiap tahunnya dan akan mengukur 

apakah perusahaan mampu menciptakan laba ekonomis pada setiap tahunnya 

dengan menggunakan metode Economic Value Added. Karena penelitian ini 

bersifat deskriptif maka, tidak diperlukan perhitungan secara statistik.  

3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan data 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap seberapa 

nilai tambah ekonomis yang dihasilkan oleh PT. XYZ dari kegiatan usahanya 

dengan cara menghitung kinerja keuangannya menggunakan metode Economic 

Value Added. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah NOPAT, 

WACC, dan Cost of Capital.  
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Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang 

dikumpulkan peneliti yang berupa file yang diberikan oleh lembaga atau instansi 

terkait. Menurut Siagian dan Sugiarto (2006), data sekunder merupakan data 

primer yang diperoleh oleh pihak lain yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan 

oleh pengumpul data primer yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel 

atau diagram. Siagian dan Sugiarto (2006) juga menyatakan bahwa, data sekunder 

pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, 

gambaran pelengkap, ataupun untuk proses lebih lanjut. Dalam penelitian ini jenis 

data yang digunakan adalah data time series (runtun waktu). Rosadi (2006) 

menyatakan bahwa, time series adalah jenis data yang dikumpulkan menurut 

urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu. Pada penelitian ini 

menggunakan kurun waktu 2006-2016. 

3.4 Tahapan Perhitungan  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen 

(terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah value of company. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

economic value added dan invested capital. 

3.4.1 (Value of Company) 

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi karena adanya 

variabel bebas, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah value of 

company. Nilai perusahaan merupakan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan 

arus kas dengan ketidakpastian terkait dengan arus kas itu sendiri yang mana 
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dapat dinilai sebagai present value. Dalam penelitian ini Value of Company dapat 

dirumuskan dengan (Kislingerova, 2000) ; 

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 = 	∁𝑡 + PVUEVA	 

dimana ; 

value of company = nilai perusahaan 
Ct   = capital invested 
PV1EVA  = present value EVA, yang dirumuskan dengan  
 
persamaan ; 
 

EVA𝑡
(1 +WACC𝑡) +	

EVAn/WACC𝑛
1 +WACCn �

�

WXU

 

 

3.4.2 Capital Invested 

Invested Capital merupakan modal yang diinvestasikan dalam suatu 

perusahaan. Fiordelisi dan Monferra (2009) menyatakan bahwa, capital invested 

merepresentasikan modal jangka panjang, yaitu jumlah dari modal dan pinjaman 

yang dapat dirumuskan dengan; 
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∁𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑

= 𝐴𝑙𝑙	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡	𝑏𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔	𝑤𝑖𝑡ℎ	𝑛𝑜𝑡𝑖𝑐𝑒	𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑	𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

− 𝑑𝑒𝑏𝑡	𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠	𝑏𝑎𝑛𝑘, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙	𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟

+ 𝐵𝑜𝑜𝑘	𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑑	𝑅&𝐷	𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

+ 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 − 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦	𝑓𝑜𝑟	𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑	𝑅&𝐷	𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

− 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦	𝑓𝑜𝑟	𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑	𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

− 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦	𝑓𝑜𝑟	𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔	𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒	𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

+ 𝑁𝑒𝑡	𝑙𝑜𝑎𝑛	𝑙𝑜𝑠𝑠	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 + 𝐷𝑒𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑑	𝑡𝑎𝑥	𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑠

− 𝐷𝑒𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑑	𝑡𝑎𝑥	𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑠 + 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙	𝑟𝑖𝑠𝑘	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒	 

3.4.3 Economic Value Added 

Dalam penelitian ini kinerja keuangan perusahaan diukur dengan 

menggunakan metode economic value added, yaitu dengan mengurangkan laba 

setelah pajak dengan biaya modalnya. Dalam mengukur EVA dapat dirumuskan 

sebagai berikut (Kislingerova, 2000); 

EVAt  =  NOPATt  - Ct  ´ WACCt 

dimana;  
EVA  =  economic value added 
NOPAT =  laba bersih setelah pajak 
C  = modal jangka panjang 
WACC = weighted average cost of capital 
 

3.4.3.1  Net Operating Profit After Tax 

NOPAT adalah pendapatan setelah pajak yang diukur dengan pendapatan 

yang dikurangi dengan beban operasional, administrasi, dan beban pajak. Dalam 

penelitian ini NOPAT dapat dirumuskan dengan (Fiordelisi dan Monferra, 2009); 
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NOPAT = EBIT	(1 − t) + R&D expense + Training expense + Loan loss 

provision – Nett Charge off + Book tax provisions – Cash 

operating tax + General finansial risk provisions – Net charge off 

Dimana; 

NOPAT = Net Operating Profit After Tax 
EBIT  = Earnings Before Interest and Tax 
t   = tax rate 

 

3.4.3.2  Weigthed Average Cost of Capital 

WACC adalah rata-rata dari biaya modal untuk perusahaan yang secara 

umum digunakan untuk mengukur risiko operasional perusahaan. Dalam 

penelitian ini WACC dapat dirumuskan dengan (Kislingerova, 2000); 

WACC = rd 1 − t
D
C + re

E
C 

Dimana; 

WACC =  Weighted Average Cost of Capital 
rd  = Cost of Debt 
t  = Income tax rate 
D  = Debt 
C  = Capital (MV), yang dirumuskan dengan; equity + long 

term debt + (R/E – dividens) 
E  = Equity 

   Re  = Cost of Equity, yang dirumuskan dengan model Capital 
aset   Pricing Model dengan persamaan; 

   re = rf + 	β(rm − rf)  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini berisi uraian proses pengolahan data dan analisa atas hasil oalahan 

data tersebut. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. XYZ yang 

merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang minyak dan gas periode 

2005 – 2016. Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi nilai tambah ekonomis 

yang dihasilkan perusahaan apahkah mengalami peningkatan atau penurunan. 

Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu pihak perusahaan terkait metode 

pengukuran kinerja yang disarankan  ataupun akademisi serta peneliti dalam 

bentuk Economic Value Added. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengukur tingkat perubahan nilai perusahaan pada PT. XYZ dari variabel EVA 

dan modal yang diinvestasikan. 

PT. XYZ merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berdiri pada tahun 

1957 dan menjalankan kegiatan usahanya di sektor minyak dan gas. Melalui UU 

No.8 tahun 1971, pemerintah mengatur peran PT. XYZ untuk menghasilkan dan 

mengolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan 

bakar dan gas di Indonesia. Kemudian melalui UU No.22 tahun 2001, pemerintah 

mengubah kedudukan PT. XYZ sehingga penyelenggaraan Public Service 

Obligation (PSO) dilakukan melalui kegiatan usaha. 
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4.2 Struktur Organisasi PT.XYZ 
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4.3  Perhitungan Capital Invested 

 Invested Capital merupakan modal yang diinvestasikan dalam suatu 

perusahaan. Fiordelisi dan Monferra (2009) menyatakan bahwa, capital invested 

merepresentasikan modal jangka panjang, yaitu jumlah dari modal dan pinjaman 

yang dapat dirumuskan dengan; 

∁𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑

= 𝐴𝑙𝑙	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡	𝑏𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔	𝑤𝑖𝑡ℎ	𝑛𝑜𝑡𝑖𝑐𝑒	𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑	𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

− 𝑑𝑒𝑏𝑡	𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠	𝑏𝑎𝑛𝑘, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙	𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟

+ 𝐵𝑜𝑜𝑘	𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑑	𝑅&𝐷	𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

+ 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 − 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦	𝑓𝑜𝑟	𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑	𝑅&𝐷	𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

− 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦	𝑓𝑜𝑟	𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑	𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

− 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦	𝑓𝑜𝑟	𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔	𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒	𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

+ 𝑁𝑒𝑡	𝑙𝑜𝑎𝑛	𝑙𝑜𝑠𝑠	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 + 𝐷𝑒𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑑	𝑡𝑎𝑥	𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑠

− 𝐷𝑒𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑑	𝑡𝑎𝑥	𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑠 + 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙	𝑟𝑖𝑠𝑘	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒	 

Dengan menggunakan formula tersebut maka diperoleh hasil Invested 

Capital pada PT. XYZ secara runtun waktu dari tahun 2006 hingga 2016 adalah; 

Tabel 4.1 Capital Invested 2013 – 2016 

 

Tabel 4.2 Capital Invested 2009 - 2012 
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Tabel 4.3 Capital Invested 2005 - 2008 

 

keterangan: 

• All interest bearing with notice period liabilities, merupakan modal yang 

diperoleh dari liabilitas (pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka 

pendek, dan obligasi). (ref. Disclosure No.20, 19a, 15). 

• Training Expense, biaya pelatihan kegiatan operasional. Diformulasikan 

dengan 0.05% x (beban pokok penjualan + beban penjualan dan 

pemasaran + beban umum dan administrasi). 

• Deffered tax credit, merupakan kewajiban pajak yang di tangguhkan (ref. 

Disclosure No. 39e). 

• Deffered tax debit, merupakan aset pajak tangguhan (ref. Disclosure No. 

39e). 
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• Gerenal finansial risk reserve, merupakan cadangan umum yang 

digunakan untuk penyisihan piutang pihak lain. Nilai general financial 

risk reserve didapat dari formula penjumlahan penyisihan penururnan nilai 

dari piutang pihak ketiga, piutang pemerintah, piutang berelasi, dan 

piutang bereslasi pihak lain. (ref. Disclosure No. 7a, 8, 40a, 40b). 

 Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa Invested Capital yang 

diinvestasikan PT. XYZ pada setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan 

apabila diperhatikan secara jumlah. Secara jumlah dapat dilihat bahwa Invested 

Capital dari tahun 2005 ke 2016 secara berurutan $2.206.974.861, 

$2.415.472.565, $2.681.081.193, $2.603.479.953, $5.110.449.410, 

$6.122.985.855, $9.589.536.583, $12.778.972.651, $18.227.683.603, 

$20.917.990.851, $16.926.213.382, $14.334.433.641 dan secara persentase 

perubahan Invested Capital dari tahun 2005 ke 2016 secara berurutan 100.13%, 

11%, -2.89%, 96.29%, 19,81%, 56.62%, 33.26%, 43.03%, 14.45%, -19.08%, dan 

-15.31%. Apabila dihitung rata-rata modal yang diinvestasikan PT. XYZ dari 

tahun 2006 ke 2016 sebesar $9.413.772.879, dan apabila diperhatikan pada tabel 

NOPAT, Net Operating Income After Tax juga cenderung mengalami 

peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada laba perusahaan. 

 

 

4.4  Perhitungan Kinerja Keuangan Perusahaan (Economic Value Added) 

Dalam penelitian ini kinerja keuangan perusahaan diukur dengan 

menggunakan metode economic value added, yaitu dengan mengurangkan laba 
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setelah pajak dengan biaya modalnya. Dalam mengukur EVA dapat dirumuskan 

sebagai berikut (Kislingerova, 2000); 

EVAt  =  NOPATt  - Ct  ´ WACCt 

dimana;  
EVA  =  economic value added 
NOPAT =  laba bersih setelah pajak 
C  = modal jangka panjang 
WACC = weighted average cost of capital 

 Dengan menggunakan formulasi tersebut, maka hasil Economic Value 

Added secara berurutan dari tahun 2005 ke 2016; 

Tabel 4.4 Economic Value Added 

 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa Economic Value Added 

yang diinvestasikan PT. XYZ pada setiap tahunnya cenderung mengalami 

peningkatan apabila diperhatikan secara jumlah. Secara jumlah dapat dilihat 

bahwa Economic Value Added dari tahun 2005 ke 2016 secara berurutan 

$73.351.285, $1.482.125.556, $985,165,139, $711.189.892, -$519.474.809, 

$1.826.016.827, $2.772.936.044, $3.255.428.625, -$583.427.614, $466.638.868, 

$863.569.291, $2.332.219.144. Mengacu pada tabel 4.4, dapat dilihat bahwa nilai 

Economic Value Added dari tahun 2005 ke 2016 menunjukkan kenaikan nilai 
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ekonomis pada perusahaan meskipun masih terdapat penurunan value added pada 

tahun 2009 dan 2013. EVA negatif pada tahun 2009 disebabkan karena dampak 

keinakan harga minyak mentah yang naik sangat tinggi pada saat krisis global 

tahun 2008, pada saat itu harga minyak mentah mencapai USD $147/barel. Hal ini 

tentunya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap efisiensi pada PT. 

XYZ mengingat PT. XYZ juga harus menjual BBM dengan harga yang diatur 

oleh pemerintah. Pada tahun 2013 penurunan value added terjadi akibat 

penurunan harga jual minyak mentah di pasaran. Penurunan harga minyak mentah 

pada saat itu senilai USD $40/barel, penurunan harga ini menyebabkan kerugian 

pada upstream PT.XYZ sehingga apabila diukur dengan menggunakan nilai ril 

PT.XYZ tidak menghasilkan profit ekonomis bahkan mengalami penurunan. 

Namun apabila diukur secara keseluruhan dari tahun 2005 – 2016 Economic 

Value Added PT.XYZ masih mengalami penambahan, total selama 12 tahun EVA 

yang dihasilkan PT. XYZ adalah positif  $13.665.738.249. 

 

 

 

4.4.1 Net Operating Profit After Tax 

 NOPAT adalah pendapatan setelah pajak yang diukur dengan pendapatan 

yang dikurangi dengan beban operasional, administrasi, dan beban pajak. Dalam 

penelitian ini NOPAT dapat dirumuskan dengan (Fiordelisi dan Monferra, 2009); 
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NOPAT = EBIT	(1 − t) + R&D expense + Training expense + Loan loss 

provision – Nett Charge off + Book tax provisions – Cash 

operating tax + General finansial risk provisions – Net charge off 

Dimana; 

NOPAT = Net Operating Profit After Tax 
EBIT  = Earnings Before Interest and Tax 
t   = tax rate 

 

 Hasil perhitungan net operating profit after tax dengan formulasi diatas 

secara berututan ; 

Tabel 4.5 Net Operating Profit After-Tax 2013 - 2016 

 

 
 
 
 

Tabel 4.6 Net Operating Profit After-Tax 2009 - 2012 

 

Tabel 4.7 Net Operating Profit After-Tax 2005 - 2008 
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keterangan; 

• Angka EBIT merupakan penjumlahan dari laba tahun berjalan entitas 

induk, beban keuangan, beban pajak penghasilan, dan laba tahun berjalan 

non-controlling interest.  

• Tax Rate 0.38  

• Research and Development Expense dikalkulasikan dengan 0.01% x 

(beban pokok penjualan + beban penjualan dan pemasaran + beban umum 

dan administrasi). Koefisien 0.01% merupakan total R&D expense yang 

dibebankan dalam COGS, Generall and Administration, Sales and 

Marketing Expense terhadap total biaya tersebut. 

• Training Expense dikalkulasikan dengan 0.05% x (beban pokok penjualan 

+ beban penjualan dan pemasaran + beban umum dan administrasi). 

Koefisien 0.05% merupakan total Training expense yang dibebankan 

dalam COGS, Generall and Administration, Sales and Marketing Expense 

terhadap total biaya tersebut. 

• Loan Loss Provisions tidak digunakan karena perusahaan tidak 

memberikan pinjaman pada pihak ketiga. 

• Genereal finansial risk provisions merupakan penyisihan penurunan 

piutang. 

4.4.2 Weighted Average Cost of Capital 

 WACC adalah rata-rata dari biaya modal untuk perusahaan yang secara 

umum digunakan untuk mengukur risiko operasional perusahaan. Dalam 

penelitian ini WACC dapat dirumuskan dengan (Kislingerova, 2000); 
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WACC = rd 1 − t
D
C + re

E
C 

Dimana; 

WACC =  Weighted Average Cost of Capital 
rd  = Cost of Debt 
t  = Income tax rate 
D  = Debt 
C  = Capital (MV), yang dirumuskan dengan; equity + long 

term debt + (R/E – dividens) 
E  = Equity 

   Re  = Cost of Equity, yang dirumuskan dengan model Capital 
aset   Pricing Model dengan persamaan; 

   re = rf + 	β(rm − rf)  

 Untuk melakukan perhitungan WACC, maka diperlukan long-term debt, 

Total Equity, dan Capital Market Value. Perhitungan ini dilakukan untuk 

menentukan tingkat dari biaya beban keuangan dan proporsi penggunaannya  

yang digunakan oleh PT. XYZ pada debt dan ekuitas. Berikut adalah hasil 

perhitungan dari Capital yang digunakan; 

Tabel 4.8 Capital Proportion 

 

 Dengan perhitungan diatas, maka dapat di tentukan nilai WACC pada PT. 

XYZ. Hasil perhitungan WACC dari tahun 2005 sampai 2016 secara burutan ; 

Tabel 4.9 Weighted Average Cost of Capital 
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4.4.2.1 Cost of Equity 

 Cost of equity merupakan modal biaya pada ekuitas dari beban keuangan 

PT. XYZ. Untuk menentukan nilai cost of equity, maka peneliti melakukan 

pendekatan dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM). CAPM 

ditentukan dengan menghitung bobot risk market (Rm) dan juga risk free (Rf). 

Pada PT. XYZ, risk free yang digunakan adalah US T-Bond. Penggunaan US T-

Bond diambil karena trend nya yang cenderung stabil apabila dibandingkan 

dengan SBI. Pada risk market, data diperoleh dengan tingkat equity risk premium 

dan country risk premium yang diukur oleh Aswarth Damodaran. Cost of equity 

dihitung dengan menggunakan persamaan: 

Re = Rf + β (Rm-Rf) 

Dengan menggunakan indikator tersebut, maka diperoleh hasi perhitungan 

cost of equity sebagai berikut; 

Tabel 4.10 Cost of Equity 
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keterangan: 

• Risk free, adalah obligasi yang digunakan perusahaan dari US Treasury 

Bonds 10-year. (Sumber : https://www.treasury.gov/resource-center/data-

chart-center/interest-rates/) 

• Country Risk Premium (CRP) merupakan tingkat risiko investasi di 

Indonesia. (Sumber ; www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/archives). 

• Equity Risk Premium (ERP) adalah tingkat risiko pada ekuitas untuk 

sektor migas. (Sumber : www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/archives). 

4.4.2.2 Cost of Debt 

 Cost of Debt merupakan beban biaya pada liabilitas yang merupakan salah 

satu komponen dari Cost of Capital. Pada PT. XYZ cost of debt merupakan biaya 

dari obligasi, pinjaman jangka panjang, dan pinjaman jangka pendek. 

Tabel 4.11 Cost of debt 
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4.5 Value of Comapny (Nilai Perusahaan) 

Nilai perusahaan merupakan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan arus 

kas dengan ketidakpastian terkait dengan arus kas itu sendiri yang mana dapat 

dinilai sebagai present value. Dalam penelitian ini Value of Company dapat 

dirumuskan dengan (Kislingerova, 2000) ; 

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 = 	∁𝑡 + PVUEVA	 

dimana ; 

value of company = nilai perusahaan 
Ct   = capital invested 
PV1EVA  = present value EVA, yang dirumuskan dengan  
 
persamaan ; 
 

EVA𝑡
(1 +WACC𝑡) +	

EVAn/WACC𝑛
1 +WACCn �

�

WXU

 

Perhitungan nilai perusahaan merupakan hasil ini kinerja yang dilakukan 

oleh PT. XYZ. Peneliti disini mengukur bagaimana output yang dihasilkan 
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terhadap nilai perusahaan, apakah laba ekonomis pada PT. XYZ mampu 

meningkatkan nilai perusahaan. Namun sebelum perhitungan nilai perusahaan, 

maka ditentukan terlebih dahulu nilai present value dari economic value added 

yang dihasilkan oleh perusahaan pada setiap tahunnya. Present value economic 

value added pada setiap tahunnya; 

Tabel 4.12 Present Value Economic Value Added 

 

Mengacu  pada tabel 4.12 maka diperoleh nilai present value dari 

economic value added, dari hasil perhitungan tersebut maka dapat ditentukan nilai 

perusahaan dari PT. XYZ. Hasil perhitungan nilai perusahaan setiap tahunnya 

pada PT. XYZ adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Value of Company 
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Mengacu pada tabel 4.13, nilai perusahaan terus mengalami peningkatan. 

Hal ini tentunya juga dipicu oleh peningkatan nilai ekonomis pada perusahaan, 

yang menandakan bahwa PT. XYZ menghasilkan laba ekonomis. Meskipun 

terjadi nenurunan value added pada tahun 2009 dan 2013, terbukti bahwa nilai 

perusahaan terus mengalami peningkatan. Artinya apabila perusahaan diukur 

dengan perspektif berbasis nilai, PT. XYZ menghasilkan kinerja perusahaan yang 

baik. 

4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa secara 

garis besar nilai invested capital dan economic value added secara berurutan 

meningkatkan nilai perusahaan pada setiap tahun penelitian, hal ini menunjukkan 

bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan oleh PT. XYZ mampu menghasilkan laba 

ekonomis. 

Dimulai dari penggunaan modal yang diinvestasikan untuk meningkatkan 

nilai perusahaan. Modal yang diinvestasikan oleh PT. XYZ meliputi all interest 

bearing with notice period (banks, finansial institutions, seller), training expense, 
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deferred tax credits, deferred tax debits, dan general finansial risk reseve. All 

interest bearing with notice period meliputi obligasi, kewajiban jangka pendek, 

dan kewajiban jangka panjang. Modal ini merupakan salah satu komponen yang 

besar dalam invested capital yang digunakan untuk investasi pada kegiatan 

operasional perusahaan. Salah satu tolak ukur dari pengembalian yang baik adalah 

dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan pada setiap tahunnya. Training 

expense merupakan salah satu komponen dalam invested capital yang digunakan 

untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia sehingga terciptanya efisiensi 

yang baik, sedangkan untuk genereal finansial risk reserve merupakan cadangkan 

finansial perusahaan untuk tingkat risiko yang sudah diperhitungkan. Komponen-

komponen tersebut merupakan komponen penting dalam investasi modal, karena 

terbukti mampu meningkatkan nilai perusahaan setiap tahunnya. (tabel 4.13). 

Mowen et. Al. (2014) dalam bukunya menyatakan bahwa, modal yang 

diinvestasikan ditentukan dengan memperhatikan proses perencanaan, tujuan dan 

prioritas, pengaturan pendanaan, dan melibatkan berbagai kriteria untuk 

menentukan aset jangka panjang, dengan adanya pengeluaran untuk research and 

development meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan PT. XYZ pada 

konsumen sehingga mampu meningkatkan daya saing perusahaan pada kompetisi 

di bidang migas, sesuai dengan teori tersebut biaya pelatihan  dan biaya pelatihan 

maka akan meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga perusahaan mampu 

meningkatkan profitabilitasnya. 

  Saat ini PT. XYZ tidak menggunakan economic value added dalam 

pengukuran kinerjanya, karena itu disini peneliti ingin memberikan gambaran 
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bagaimana peningkatan yang dialami oleh PT.XYZ apabila kinerja keuangan 

perusahaan diukur dengan menggunakan economic value added. Dari hasil 

perhitungan kinerja, kegiatan operasional perusahaan telah mampu menghasilkan 

laba ekonomis, hal ini ditunjukan oleh economic value added yang positif secara 

total periode penelitian. Perhitungan ini mampu melihat secara keseluruhan 

karena melibatkan biaya beban keuangan perusahaan. Megacu pada tabel 4.4 

dapat dilihat bahwa metode ini mampu mendeteksi adanya kenaikan ataupun  

penurunan value added secara total, dan metode ini mampu mendeteksi 

ketidakefisiensian yang terjadi pada tahun 2009 dan 2013. EVA negatif pada 

tahun 2009 disebabkan karena dampak keinakan harga minyak mentah yang naik 

sangat tinggi pada saat krisis global tahun 2008, pada saat itu harga minyak 

mentah mencapai USD $147/barel. Hal ini tentunya mempunyai pengaruh yang 

sangat besar terhadap efisiensi pada PT. XYZ mengingat PT. XYZ juga harus 

menjual BBM dengan harga yang diatur oleh pemerintah. Pada tahun 2013 

penurunan value added terjadi akibat penurunan harga jual minyak mentah di 

pasaran. Penurunan harga minyak mentah pada saat itu senilai USD $40/barel, 

penurunan harga ini menyebabkan kerugian pada upstream PT.XYZ sehingga 

apabila diukur dengan menggunakan nilai ril PT.XYZ tidak menghasilkan profit 

ekonomis bahkan mengalami penurunan. 

Mengacu pada tabel 4.13, nilai economic value added perusahaan secara 

keseluruhan mampu meningkatkan nilai perusahaan, walaupun perusahaan sempat 

mengalami perunurunan pada tahun 2009 dan 2013 namun secara keseluruhan 

perusahaan tetap menghasilkan laba ekonomis. Hal ini membuktikan bahwa 
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motede economic value added merupakan metode yang baik untuk mengukur 

kinerja keseluruhan perusahaan dan mampu meningkatkan nilai perusahaan pada 

kegiatan bisnis migas PT. XYZ. Hal yang dapat dimaksimalkan dari PT. XYZ 

adalah peningkatan value dari perusahaan sehingga perusahaan dapat mengambil 

orientasi value oriented. Hasil pengaruh EVA terhadap nilai perusahaan pada PT. 

XYZ sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa, semakin tinggi nilai economic 

value added pada periode akan meningkatkan nilai perusahaan (Damodaran, 

2012) dan EVA positif menunjukan peningkatan kekayaan perusahaan dalam satu 

periode (Mowen et. Al., 2014). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan Penelitian 

 Berdasarkan data yang telah dihitung baik invested capital maupun 

economic value added keduanya mampu meningkatkan nilai perusahaan, maka 

dapat disimpulkan: 

1. Capital Invested mempunyai peran besar dalam peningkatan nilai 

perusahaan. Penggunaan investasi modal yang digunakan PT.XYZ 

mampu menghasilkan profitabilitas yang baik sehingga 

meningkatkan nilai perusahaan yang baik dari tahun ke tahun.  

2. Dengan menggunakan motode Economic Value Added yang 

melibatkan rata-rata biaya keuangan perushaan, PT. XYZ mampu 

menghasilkan laba ekonomis yang ditujukan oleh hasil total EVA 

yang positif. Hal ini menunjukkan bagaimana gambaran PT.XYZ 

apabila menggunakan EVA sebagai metode pengukuran kinerja 

perusahaan. 

3. Economic Value Added setiap tahunnya mampu meningkatkan nilai 

perusahaan, dapat disimpulkan dengan naiknya nilai perusahaan 

pada setiap tahunnya secara total bahwa EVA meningkatkan nilai 

perusahaan. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Pada penelitian ini peneliti hanya bisa meneliti satu perusahaan saja, 

karena tidak ada perusahaan di Indonesia yang bergerak dibidang ini. Selain itu 

penggunaan risk free PT.XYZ diambil dari US Treasury Bonds, jadi apabila ingin 

membandingkan dengan perusahaan yang lain maka tidak adakan relevan 

disebabkan hanya PT.XYZ yang menggunakan US Treasury Bonds sebagai risk 

free.  

5.3 Saran 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini memberikan informasi pengukuran kinerja 

perusahaan dengan menggunakan metode Economic Value Added dimana 

metode ini saaat ini tidak digunakan oleh PT.XYZ dalam mengukur 

kinerja. Secara total hasil perhitungan EVA menunjukkan hasil positif 

setiap tahunnya dan memberikan pengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

Bagi perusahaan diharapkan dapat mempertimbangkan dan 

mengaplikasikan metode Economic Value Added dalam mengukur 

kinerjannya. 

2. Bagi investor (pemerintah) juga dapat melihat bagaimana Capital Invested 

yang tinggi bergerak sebanding dengan kenaikan pada Nilai Perusahaan. 

Sehingga investor dapat meningkatkan jumlah modal yang 

diinvestasikannya sehingga perusahaan mampu memperoleh nilai 

perusahaan yang lebih baik. 
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LAMPIRAN 
 

 

 	 RETAINED	EARNINGS	

	 CAPITAL	INVESTED	 RESERVE	 DIVIDEND	
DECLEARED	 NET	R/E	

2005	 1,206,974,861`	 1,351,981,904	 -	 1,351,981,904	
2006	 2,415,472,565	 3,830,931,811	 -	 3,830,931,811	
2007	 2,681,081,193	 5,442,601,338	 -	 5,442,601,338	
2008	 2,603,479,953	 6,523,635,708	 -	 6,523,635,708	
2009	 5,110,449,410	 8,028,845,745	 648,184,574	 7,380,661,170	
2010	 6,122,985,855	 1,999,992,000	 790,062,952	 1,209,929,048	
2011	 9,589,536,583	 2,444,869,000	 829,812,000	 1,615,057,000	
2012	 12,778,972,651	 3,032,833,000	 769,978,000	 2,262,855,000	
2013	 18,277,683,603	 3,393,026,000	 803,743,000	 2,589,283,000	
2014	 20,917,990,851	 1,372,157,000	 873,404,000	 498,753,000	
2015	 16,926,213,382	 1,420,220,000	 482,105,000	 938,115,000	
2016	 14,334,433,641	 3,147,043,000	 499,449,000	 2,647,594,000	

	
	
	

	 	 	 	

 

 

 
NOPAT	 LONG-TERM	DEBT	 TL	 EQUITY	

2005	 	1,388,258,459		 	5,334,462,938		 	11,103,523,668		 	7,491,309,989		
2006	 	3,730,510,089		 	5,989,011,476		 	11,948,142,953		 	10,523,250,474		
2007	 	2,877,190,537		 	6,684,836,713		 	14,893,794,140		 	11,831,338,783		
2008	 	3,208,921,197		 	5,658,201,005		 	14,475,817,078		 	12,154,464,201		
2009	 	2,545,228,522		 	7,270,805,319		 	16,979,172,021		 	15,051,516,383		
2010	 	3,428,399,607		 	7,358,000,000		 	18,236,594,000		 	11,767,751,000		
2011	 	4,550,810,179		 	8,868,598,000		 	21,641,033,000		 	13,282,610,000		
2012	 	5,198,677,941		 	11,722,669,000		 	25,689,579,000		 	15,192,781,000		
2013	 	4,007,384,883		 	15,606,745,000		 	32,052,579,000		 	17,289,292,000		
2014	 	4,595,396,521		 	18,869,872,000		 	32,291,950,000		 	18,035,970,000		
2015	 	3,077,906,218		 	17,497,076,000		 	26,043,665,000		 	19,475,238,000		
2016	 	5,381,365,109		 	17,051,483,000		 	25,158,639,000		 	22,074,567,000		
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COST	OF	EQUITY	

	

RISK	FREE	(US	T	
BONDS	10	YEARS	

RISK	MARKET	(ORI,	with	1,5	
market	vol)	 BETA	

2005	 4.27%	 8.60%	 1.27	
2006	 4.28%	 11.66%	 1.28	
2007	 4.79%	 6.83%	 1.38	
2008	 4.64%	 8.76%	 1.66	
2009	 3.66%	 8.54%	 1.54	
2010	 3.26%	 6.48%	 1.09	
2011	 3.35%	 5.69%	 1.14	
2012	 3.39%	 4.67%	 1.28	
2013	 1.80%	 10.05%	 1.58	
2014	 2.35%	 9.23%	 1.32	
2015	 2.68%	 3.30%	 1.07	
2016	 2.32%	 3.30%	 1.58	

 

 

COST	OF	DEBT	(25%	
TAX)	 WACC	

2005	 2.27%	 6.65%	
2006	 2.55%	 9.69%	
2007	 2.85%	 5.89%	
2008	 2.42%	 8.60%	
2009	 3.11%	 8.54%	
2010	 3.14%	 5.37%	
2011	 3.35%	 4.95%	
2012	 3.22%	 4.24%	
2013	 4.28%	 9.81%	
2014	 3.70%	 7.48%	
2015	 3.43%	 3.39%	
2016	 3.47%	 3.69%	
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Calculations 2017 2016
a. EBIT	 (USD) (USD)

laba	tahun	berjalan	-entitas	induk 2.540.195.000									 3.147.043.000								
+ beban	keuangan	-	interest	bearingno.	37	obligasi,	pinjaman	jk	panjang,	pinjaman	jk	pendek 560.614.000													 531.285.000												
+ beban	pajak	penghasilan	netto 1.022.991.000									 1.782.698.000								
+ laba	tahun	berjalan	-	NCI 12.424.000															 15.611.000														

4.136.224.000									 5.476.637.000								
*) Tax	rate	dari	no.39	d

b. R&D	Expenses 3.386.597																	 2.650.528																	
*0,01%	x	(beban	pokok	penjualan	+	beban	penjualan	dan	pemasaran	+	beban	umum	dan	administrasi)
**0,01%	didapatkan	dari	total	R&D	expenses	yang	dibebankan	dalam		COGS,	G&A	Adm,	S&M	Exp	terhadap	total	biaya	tsb

c. Training	Expenses 16.932.986															 13.252.641														
*0,05%	x(beban	pokok	penjualan	+	beban	penjualan	dan	pemasaran	+	beban	umum	dan	administrasi)
**0,05%	didapatkan	dari	total	Training	expenses	yang	dibebankan	dalam		COGS,	G&A	Adm,	S&M	Exp	terhadap	total	biaya	tsb

d. Loan	Loss	Provisions -																														 -																													
*perusahaan	tidak	memberikan	pinjaman	kepada	pihak	ketiga

e. Book	Tax	Provisions	-	Cash	Operating	Tax 1.608.015.000									 1.929.818.000								
*no.39	d	(Pajak	Kini)

f. General	Financial	Risk	Provisions	-	Net	Charge-off (49.826.000) (40.129.000)
*no.38	(	penyisihan	penurunan	nilai	piutang)

g. Bonds *notes	20 8.549.500.000									 8.549.500.000								
LTL *notes	19a 2.250.777.000									 2.195.140.000								
STL *notes	15 452.879.000													 130.293.000												

Total 11.253.156.000							 10.874.933.000						

h.	 None

i. None

j. N/A 0 0
*nilai	kapitalisasi	sudah	tergabung	dalam	kapitalisasi	aset	sehingga	tidak	dapat	teridentifikasi	terpisah.
*amortisasi	atas	kapitalisasi	tergabung	dalam	depresiasi	aset	terkait

k. Deferred	tax	credits no.39	e 2.724.624.000									 2.443.871.000								
*liabilitas	pajak	tangguhan	(neraca)

l. Deferred	tax	debits no.39	e 1.304.196.000									 671.230.000												
*aset	pajak	tangguhan	(neraca)

m. General	financial	risk	reserve
penyisihan	penurunan	nilai	-	piutang	pihak	ketiga no.7a (211.506.000) (204.340.000)
penyisihan	penurunan	nilai	-	piutang	pemerintah no.	8 (110.936.000) 0
penyisihan	penurunan	nilai	-	piutang	berelasi no.	40a (46.847.000) (105.824.000)
penyisihan	penurunan	nilai	-	piutang	lain	berelasi no.40b (20.860.000) (20.983.000)

(390.149.000) (331.147.000)
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2015 2014 2013 2012 2011 2010
(USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD)

1.420.220.000								 1.493.220.000									 2.897.427.000									 2.760.654.000									 2.399.157.000						 1.865.815.148												
520.890.000												 489.371.000													 379.594.000													 237.030.000													 141.085.000										 89.817.262																		

1.565.075.000								 2.344.044.000									 1.965.826.000									 2.036.578.000									 2.099.452.000						 1.459.470.359												
21.943.000														 18.740.000															 964.000-																					 5.056.000																	 6.145.000															 (440.997)																						

3.528.128.000								 4.345.375.000									 5.241.883.000									 5.039.318.000									 4.645.839.000						 3.414.661.773												

3.396.276																	 6.225.170																	 6.307.121																	 6.287.130																	 5.920.317															 4.324.231																				

16.981.382														 31.125.851															 31.535.603															 31.435.651															 29.601.583												 21.621.157																		

1.175.121.000								 1.758.567.000									 1.694.628.000									 2.036.578.000									 2.099.452.000						 1.285.363.919												

(47.781.000) (105.346.000) 450.865.000 0 0

8.702.000.000								 8.750.000.000									 7.250.000.000									 4.000.000.000									 1.500.000.000						 -																																	
2.926.919.000								 3.599.318.000									 2.522.685.000									 1.940.817.000									 2.310.394.000						 2.274.381.159												
1.807.955.000								 4.976.251.000									 4.994.964.000									 3.843.002.000									 2.923.096.000						 2.141.949.950												
13.436.874.000						 17.325.569.000							 14.767.649.000							 9.783.819.000									 6.733.490.000						 4.416.331.109												

0

2.554.575.000								 2.404.735.000									 2.026.083.000									 1.163.410.000									 954.611.000										 642.165.721																

627.325.000												 900.706.000													 968.292.000													 896.683.000													 926.682.000										 756.949.060																

(189.221.000) (161.688.000) (121.073.000) 0 (61.192.000) (110.208.987)
(33.196.000) (28.360.000) (22.450.000) (275.610.000) (269.447.000) (27.715.938)
(47.550.000) (43.235.000) (1.480.000) (48.825.000) (37.591.000) (147.206.540)
(20.491.000) (22.572.000) (339.121.000) (579.190.000) (576.922.000) (787.343)
(290.458.000) (255.855.000) (484.124.000) (903.625.000) (945.152.000) (285.918.808)
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2009 2008 2007 2006 2005
(USD) (USD) (USD) (USD) (USD)

1.723.745.638										 1.805.582.922										 1.792.254.910										 2.357.535.153															 800.268.991														
28.189.468																 41.560.091																 8.013.590																		 9.312.089																							 5.231.980																			

1.255.511.383										 1.214.731.781										 1.218.214.991										 1.364.207.242															 553.657.908														
12.546.915																 3.855.434																		 5.357.044-																		 5.942.953-																							 4.081.587-																			

3.019.993.404										 3.065.730.228										 3.013.126.447										 3.725.111.532															 1.355.077.293											

2.984.776																			 4.344.392																		 3.341.135																		 3.237.844																							 2.780.577,00													

14.923.878																 21.721.962																 16.705.675																 16.189.222																					 13.902.884,98											

956.923.298														 1.282.102.100										 1.290.317.974										 1.401.513.872															 531.427.075,21								

-																															 -																															 -																															 -																																				

-																															 -																															 -																															 -																																				 -																																
2.207.759.681										 611.965.936														 223.888.842													 342.777.827																			 291.666.599														
1.570.272.234										 1.017.359.269										 1.519.230.173										 1.192.715.989															 139.748.799														
3.778.031.915										 1.629.325.205										 1.743.119.015										 1.535.493.816															 431.415.397														

483.254.787														 152.442.466														 162.282.089													 156.040.446																			 143.181.985														

669.999.149														 679.508.128														 706.279.966													 650.723.454																			 575.684.797														

103.382.447-														 60.850.868-																 51.857.628-																 57.025.627-																					 42.789.797-																	
-																															 -																															 -																															 -																																				 -																																

60.034.149-																 58.767.397-																 -																															 -																																				 -																																
823.085-																						 863.927-																						 836.819-																						 -																																				 -																																

(164.239.681) (120.482.192) (52.694.447) (57.025.627) (42.789.797)
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Audited Audited Audited Audited Audited
No 2017 2016 2015 2014 2013

NOPAT
a. EBIT	(1-Tax	Rate) 2.150.836.480									 3.395.514.940								 1.834.626.560								 2.694.132.500									 2.725.779.160									
b. + R&D	Expenses 3.386.597																	 2.650.528																	 3.396.276																	 6.225.170																	 6.307.121																	
c. + Training	Expenses 16.932.986															 13.252.641														 16.981.382														 31.125.851															 31.535.603															
d. + Loan	Loss	Provisions -Net	Charge-off -																																			 -																													 -																																		 -																														 -																																			
e. + Book	Tax	Provisions -Cash	Operating	Tax 1.608.015.000									 1.929.818.000								 1.175.121.000								 1.758.567.000									 1.694.628.000									
f. + General	Financial	Risk	Provisions -Net	Charge-off 49.826.000															 40.129.000														 47.781.000														 105.346.000													 450.865.000-													

NOPAT 3.828.997.063									 5.381.365.109								 3.077.906.218								 4.595.396.521									 4.007.384.883									

Capital	Invested
g. All	interest-bearing	with	notice	period	liabilities 11.253.156.000							 10.874.933.000						 13.436.874.000						 17.325.569.000							 14.767.649.000							
h. - debt	toward	banks,	other	financial	institutions	and	credit	sellers
i. + Book	Value	of	Equity
j. + Capitalised	R&D	Expenses -																																			 -																													 -																																		 -																														 -																																			
c. + Training	Expenses 16.932.986															 13.252.641														 16.981.382														 31.125.851															 31.535.603															
j. - Proxy	for	amortised	R&D	Expenses -																																			 -																													 -																																		 -																														 -																																			
j. - Proxy	for	amortised	Training	Expenses -																																			 -																													 -																																		 -																														 -																																			
j. - Proxy	for	amortised	operating	lease	commitments -																																			 -																													 -																																		 -																														 -																																			
d. + Net	loan	loss	reserve -																																			 -																													 -																																		 -																														 -																																			
k. + Deferred	tax	credits 2.724.624.000									 2.443.871.000								 2.554.575.000								 2.404.735.000									 2.026.083.000									
l. - Deferred	tax	debits (1.304.196.000) (671.230.000) (627.325.000) (900.706.000) (968.292.000)
m. + General	financial	risk	reserve 390.149.000													 331.147.000												 290.458.000												 255.855.000													 484.124.000													

CAPITAL	INVESTED 15.689.057.986							 14.334.433.641						 16.926.213.382						 20.917.990.851							 18.277.683.603							
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Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

3.124.377.160									 2.415.836.280						 2.117.090.299												 1.570.396.570										 1.900.752.742										 1.566.825.752										 2.309.569.150															 840.147.921														
6.287.130																	 5.920.317															 4.324.231																				 2.984.776																			 4.344.392																		 3.341.135																		 3.237.844																							 2.780.577																			
31.435.651															 29.601.583												 21.621.157																		 14.923.878																 21.721.962																 16.705.675																 16.189.222																					 13.902.885																	

-																														 -																																 -																																	 -																																				 -																															 -																																			 -																																				 -																																
2.036.578.000									 2.099.452.000						 1.285.363.919												 956.923.298														 1.282.102.100										 1.290.317.974										 1.401.513.872															 531.427.075														

-																														 -																																 -																																	 -																																				 -																															 -																																			 -																																				 -																																

5.198.677.941									 4.550.810.179						 3.428.399.607												 2.545.228.522										 3.208.921.197										 2.877.190.537										 3.730.510.089															 1.388.258.459											

9.783.819.000									 6.733.490.000						 4.416.331.109												 3.778.031.915										 1.629.325.205										 1.743.119.015										 1.535.493.816															 431.415.397														

-																														 -																																 -																																	 -																																				 -																															 -																																			 -																																				 -																																
31.435.651															 29.601.583												 21.621.157																		 14.923.878																 21.721.962																 16.705.675																 16.189.222																					 13.902.885																	

-																														 -																																 -																																	 -																																				 -																															 -																																			 -																																				 -																																
-																														 -																																 -																																	 -																																				 -																															 -																																			 -																																				 -																																
-																														 -																																 -																																	 -																																				 -																															 -																																			 -																																				 -																																
-																														 -																																 -																																	 -																																				 -																															 -																																			 -																																				 -																																

1.163.410.000									 954.611.000										 642.165.721																 483.254.787														 152.442.466														 162.282.089													 156.040.446																			 143.181.985														
(896.683.000) (926.682.000) (756.949.060) (669.999.149) (679.508.128) (706.279.966) (650.723.454) (575.684.797)
903.625.000													 945.152.000										 285.918.808																 164.239.681														 120.482.192														 52.694.447																 57.025.627																					 42.789.797																	

12.778.972.651							 9.589.536.583						 6.122.985.855												 5.110.449.410										 2.603.479.953										 2.681.081.193										 2.415.472.565															 1.206.974.861											
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