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ABSTRACT 
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 

1. PENDAHULUAN 
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.  

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) 
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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. Berikut merupakan perusahaan migas dengan produksi minyak 
terbesar yang ada di Indonesia (Forbes, 2017): 

 

    (Sumber:www.Forbes.com, 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. 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 

  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 PT. XYZ Indonesia USD 49,3 miliar 120 ribu barel 
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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 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. 

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. 
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 PT.XYZ 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. 

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 “PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN 
PERUSAHAAN MEMALUI METODE ECONOMIC VALUE ADDED DAN 
IMPLIKASINYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT. 
XYZ)” untuk mengukur perubahan nilai ril pada PT. XYZ. 
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2. LANDASAN	TEORI	
2.1 Agency Theory versus Stewardships Theory 

Menurut 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 manajemen. 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. Dalam 
kaitan teori agensi 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. 

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, 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. 

 
2.2 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 
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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. 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. 

2.3 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 sangat penting 
bagi perusahaan karena mengindikasikan dampak ekonomis dari seluruh kegiatan 
operasional perusahaan. 

 
2.3.1 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. 

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. 
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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. 

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. 
 

2.4 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 kekayaannya dimasa mendatang, dan juga mampu mempengaruhi 
persepsi investor terhadap perusahaan. 

2.5 Capital Invested 
 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 
serentak dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan di masa yang akan 
datang, keputusan berinvestasi yang buruk dapat berakibat fatal bagi perusahaan. 
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2.6 Kerangka Penelitian 

 

                                                                        

 

 

                                  

	

	

	

	
3 METODOLOGI	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 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. Pengukuran kinerja menggunakan metode 
EVA dihitung  berdasarkan pengambilan data keuangan periode 2006 - 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Value	of	Compay	

Invested	Capital	

Economic	Value	

Added	
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3.1 Formula Perhitungan 

Definisi	 Variabel	 Formulasi	 Sumber	

Value	of	Company	

Nilai perusahaan 
dapat didefinisikan 
sebagai nilai dari 
perusahaan yang 

berbasis dari 
kapasitasnya untuk 
menghasilkan arus 

kas dengan 
ketidakpastian terkait 
dengan arus kas itu 
sendiri yang mana 

dapat dinilai sebagai 
present value 

Value	of	
Company		 ∁𝑡 + PV&EVA	

Kislingerova	
(2000)	

Invested	Capital	&	Economic	Value	Added	

Invested Capital 
dapat didefinisikan 

sebagai modal yang 
diinvestasikan 

ditentukan dengan 
memperhatikan 

proses perencanaan, 
tujuan, dan prioritas, 

pengaturan 
pendanaan, dan 

melibatkan berbagai 
kriteria untuk 

menentukan asset 
jangka panjang 

Invested	
Capital		

All	interest	bearing	with	notice	period	
liabilities	–	debt	towards	bank,	financial	

institutions,	seller	+	BV	equity	+	Capitalised	
R&D	expense	+	Training	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	

Fiordelisi	dan	
Monferra	
(2009)	

Economic	Value	Added	
merupakan	pengukuran	

kinerja	keuangan	
dengan	

memperhitungkan	
biaya	modal	

Economic	
Value	Added		 NOPATt − Ct	x	WACCt	

Kislingerova	
(2000)	
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3.1.2 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); 

 

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)  

 

 

4 HASIL PERHITUNGAN 
4.1 Invested Capital 

Invested Capital merupakan modal yang diinvestasikan dalam suatu 
perusahaan. Dengan menggunakan formula tersebut maka diperoleh hasil Invested 
Capital pada PT. XYZ secara runtun waktu dari tahun 2006 hingga 2016 adalah: 
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Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa Invested Capital yang 
diinvestasikan PT. XYZ pada setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan 
apabila diperhatikan secara jumlah. 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. 

 

4.2 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. Dengan menggunakan formulasi tersebut, maka hasil 
Economic Value Added secara berurutan dari tahun 2005 ke 2016: 
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Economic Value Added dari tahun 2005 ke 2016 menunjukkan kenaikan nilai 

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. 
4.2.1 Net Operating Profit After Tax 

NOPAT adalah pendapatan setelah pajak yang diukur dengan pendapatan 
yang dikurangi dengan beban operasional, administrasi, dan beban pajak. Hasil 
perhitungan net operating profit after tax  secara berututan ; 
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4.2.2 Weighted Average Cost of Capital 
 WACC adalah rata-rata dari biaya modal untuk perusahaan yang secara umum 
digunakan untuk mengukur risiko operasional perusahaan. Dengan perhitungan 
diatas, maka dapat di tentukan nilai WACC pada PT. XYZ. Hasil perhitungan WACC 
dari tahun 2005 sampai 2016 secara burutan: 

	
 
4.3 Value of Company 

Nilai perusahaan merupakan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan arus 
kas dengan ketidakpastian terkait dengan arus kas itu sendiri yang mana dapat 
dinilai sebagai present value. Perhitungan nilai perusahaan merupakan hasil ini 
kinerja yang dilakukan oleh PT. XYZ. Peneliti disini mengukur bagaimana output 
yang dihasilkan 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; 
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Mengacu  pada tabel diatas 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: 

 
Mengacu pada tabel diatas, 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. 
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5 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. 
 

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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