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ABSTRACT 

  

 Assessment of financial performance is an important source 

of information that becomes a measure to describe the company's 

financial condition. To measure the performance of a company, 

investors usually look at the company's financial performance reflected 

by various ratios and comparisons with other companies that are often 

difficult to obtain. 

 This research was conducted at the corner of Indonesia 

Stock Exchange (BEI) located at the University of 17 Agustus 1945 

Banyuwangi, Jalan Adi Sucipto 26 Banyuwangi by taking research at 

PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk. The study used secondary data with 

data collection method in the form of documentation method. The 

purpose of this research is to know and analyze the company's 

financial performance through Economic Value Added (EVA) method 

and to know and analyze how the method used is able to help investor, 

creditor, and also share player to continue to join in a company.. 

 

Keywords :Financial statements, financial performance, Economic 

Value Added (EVA) 

 

ABSTRAK 

 

Penilaian kinerja keuangan merupakan sumber informasi 

penting yang menjadi ukuran untuk menggambarkan kondisi keuangan 

perusahaan. Untuk mengukur kinerja perusahaan, investor biasanya 

melihat kinerja keuangan perusahaan yang tercermin dari berbagai 

macam rasio dan diperlukan perbandingan dengan perusahaan lain 

yang seringkali sulit untuk didapat. 
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Penelitian ini dilakukan pada pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yang berlokasi di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Jalan Adi 

Sucipto 26 Banyuwangi dengan mengambil penelitian pada PT. 

Ultrajaya Milk Industry, Tbk. Penelitian menggunakan data sekunder 

dengan metode pengumpulan data berupa metode dokumentasi. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja 

keuangan perusahaan melalui metode Economic Value Added (EVA) 

serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana metode yang 

digunakan tersebut mampu membantu investor, kreditur, juga pemain 

saham untuk meneruskan bergabung dalam sebuah perusahaan. 

Kata Kunci: laporan keuangan, kinerja keuangan, Economic Value 

Added (EVA) 
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PENDAHULUAN 

Menilai kinerja 

keuangan perusahaan 

sangat bergantung pada 

informasi yang diberikan oleh 

laporan keuangan 

perusahaan dan merupakan 

salah satu sumber informasi 

yang penting. Untuk 

mengukur kinerja 

perusahaan, investor 

biasanya melihat kinerja 

keuangan perusahaan yang 

tercermin dari berbagai 

macam rasio dan diperlukan 

perbandingan dengan 

perusahaan lain yang 

seringkali sulit untuk didapat. 

Selama ini, pengukuran 

kinerja manajerial jarang 

menggunakan pendekatan 

perhitungan nilai tambah 

terhadap biaya modal yang 

ditanamkan. Analisis kinerja 

keuangan perusahaan dapat 

dilakukan dengan 

memanfaatkan laporan 

keuangan. Informasi laporan 

keuangan digunakan dan 

memiliki fungsi sebagai dasar 

pengambilan keputusan, baik 

oleh investor maupun calon 

investor. Kemampuan 

perusahaan untuk 

menghasilkan laba dan 

kegiatan operasinya 

merupakan fokus utama 

dalam penilaian prestasi 

perusahaan (analisis 

fundamental perusahaan), 

karena laba perusahaan 

selain merupakan indikator 

kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban 

bagi para penyandang 

dananya, juga merupakan 

elemen dalam menciptakan 

nilai perusahaan yang 

menunjukkan prospek 

perusahaan di masa yang 

akan datang.  

Salah satu alat menilai 

kinerja keuangan dapat 

menggunakan analisis 

Economic Value Added 

(EVA) atau Nilai Tambah 

Ekonomi. Economic Value 

Added (EVA) adalah alat 

ukur kinerja keuangan untuk 

memperhitungkan 

keuntungan ekonomis 

perusahaan sebenarnya. 

EVA dapat diperhitungkan 

dengan laba bersih setelah 

pajak dikurangi biaya modal 

yang diinvestasikan. EVA 

yang bernilai positif berarti 

perusahaan dianggap telah 

mampu menciptakan nilai 

bagi pemegang saham 

karena mampu menghasilkan 

laba operasi diatas biaya 
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modal.  

Secara umum, EVA 

dianggap sebagai salah satu 

pengukur terbaik dari kinerja 

suatu perusahaan. EVA 

digunakan untuk menilai 

kinerja operasional, karena 

secara fair juga 

mempertimbangkan required 

rate of return yang dituntut 

oleh para investor dan 

kreditor. Berkaitan dengan 

EVA sebagai alat ukur kinerja 

yang juga 

mempertimbangkan harapan 

para investor terhadap 

investasi yang dilakukan, 

maka EVA 

mengidentifikasikan 

seberapa jauh perusahaan 

telah menciptakan nilai bagi 

pemilik perusahaan. Dalam 

perhitungannya, EVA meliputi 

semua elemen atau unsur-

unsur yang terdapat dalam 

neraca dan laporan laba-rugi 

perusahaan sehingga 

menjadi komprehensif dan 

EVA memberikan penilaian 

yang wajar atas kondisi 

perusahaan. Karena itu EVA 

lebih banyak digunakan 

sebagai penilaian kinerja 

meskipun perhitungannya 

lebih kompleks.  

EVA bernilai positif 

menunjukkan bahwa Net 

Operating after Tax (NOPAT) 

dan Return on Investment 

Capital (ROIC) lebih besar 

daripada biaya-biaya modal 

yang digunakan oleh 

perusahaan yang 

menandakan terjadinya 

penambahan nilai ekonomis 

dalam perusahaan dan juga 

perusahaan berhasil 

menciptakan nilai bagi 

pemilik modal karena 

perusahaan mampu 

menghasilkan tingkat 

pengembalian yang melebihi 

tingkat modalnya. 

Setiap perusahaan 

bertujuan untuk 

memaksimalkan kekayaan 

dari pemegang sahamnya. 

Pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan 

diperlukan untuk menentukan 

keberhasilan dalam 

mencapai tujuan tersebut. 

Perusahaan didirikan pada 

umumnya bertujuan untuk 

memperoleh laba. Disamping 

itu juga bertujuan untuk 

menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan dengan baik 

agar perusahaan dapat 

berkembang sesuai dengan 

kegiatan yang dijalankan 

pada waktu yang akan 
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datang. Dengan adanya 

harapan tersebut maka 

perusahaan diharuskan dan 

dituntut untuk dapat 

mengambil tindakan dan 

kebijakan yang tepat dalam 

segala aktivitasnya termasuk 

aspek keuangan. Penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dan 

menganalisis kinerja 

keuangan perusahaan 

melalui metode 

Economic Value 

Added (EVA). 

2. Mengetahui dan 

menganalisis 

bagaimana metode 

yang digunakan 

tersebut mampu 

membantu investor, 

kreditur, juga pemain 

saham untuk 

meneruskan 

bergabung dalam 

sebuah perusahaan. 

 

METODE 

Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan data 

sekunder dengan metode 

pengumpulan data berupa 

metode dokumentasi. Data 

sekunder yaitu sumber data 

penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung, 

melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat orang 

lain). 

Data sekunder 

biasanya berupa bukti, catatan 

atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data 

komputer) yang dipublikasikan 

dan tidak dipublikasikan. Data 

sekunder dalam penelitian 

bisnis dapat diperoleh dari 

perusahaan yang diteliti atau 

data yang dipublikasikan untuk 

umum. 

Dalam penelitian 

kinerja keuangan ini, langkah 

pertama yang dilakukan adalah 

mengumpulkan data berupa 

laporan keuangan yang telah 

diaudit, suku bunga SBI, IHSG, 

serta harga penutupan saham, 

setelah itu dilakukan 

perhitungan untuk mencari 

komponen yang diperlakukan 

dalam perhitungan EVA antara 

lain mencari Beta Saham dan 

tarif pajak. Setelah semua data 

dan komponen perhitungan 

EVA sudah lengkap dilakukan 

perhitungan dengan langkah-

langkah mencari nilai EVA 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Berawal dari sebuah 

perusahaan susu di tahun 

1950-an, PT. Ultrajaya telah 

berkembang dengan sangat 

pesat hingga mampu meraih 

posisi saat ini sebagai salah 

satu perusahaan terkemuka di 

Indonesia untuk produk-produk 

susu dan jus buah. Kisah PT. 

Ultrajaya diawali dari sebuah 

perusahaan susu yang kecil 

pada tahun 1958. Lalu pada 

tahun 1971, perusahaan ini 

memasuki tahap pertumbuhan 

pesat sejalan dengan 

perubahannya menjadi PT. 

Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company. PT. 

Ultrajaya saat ini merupakan 

perusahaan pertama dan 

terbesar di Indonesia yang 

menghasilkan produk-produk 

susu, minuman dan makanan 

dalam kemasan aseptik yang 

tahan lama dengan merek-

merek terkenal seperti Ultra 

Milk untuk produk susu, 

Buavita untuk jus buah segar 

dan Teh Kotak untuk minuman 

teh segar. Lokasi pabriknya 

terletak sangat strategis di 

pusat daerah pedalaman 

pertanian Bandung yang 

menyediakan sumber daya 

alam yang melimpah, segar 

dan berkualitas, mulai dari 

susu segar, daun teh hingga 

buah-buahan tropis. Kesegaran 

bahan baku dan kualitas gizi 

alaminya dapat dipertahankan 

melalui teknologi proses UHT 

(Ultra High Temperature) dan 

pengemasan aseptik tanpa 

menggunakan bahan pengawet 

apapun. 

Saat ini, 90 persen dari 

keseluruhan hasil produksi 

perusahaan ini dipasarkan di 

seluruh Indonesia, sementara 

sisanya diekspor ke negara-

negara di Asia, Eropa, Timur 

Tengah, Australia dan Amerika 

Serikat. Baik untuk pasar 

dalam negeri maupun ekspor, 

produk-produk yang dijual 

adalah produk yang sejenis. 

 

Analisis Biaya Modal 

Biaya penggunaan modal 

atau biaya modal adalah 

merupakan konsep yang 

sangat penting dalam 

pembelanjaan perusahaan. 

Biaya modal dapat dihitung 

berdasarkan biaya untuk 

masing-masing sumber dana 

atau disebut biaya modal 

individual. Biaya modal 

individual tersebut dihitung satu 

persatu untuk tiap jenis modal. 

Namun, apabila perusahaan 

menggunakan beberapa 
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sumber modal maka biaya 

modal yang dihitung adalah 

biaya modal rata-rata 

tertimbang (weighted average 

cost of capital disingkat WACC) 

dari seluruh modal yang 

digunakan. Biaya modal 

dimaksudkan untuk 

menentukan biaya modal rata-

rata. 

 

a. Perhitungan Biaya Modal 

Sendiri (Ke) 

Biaya modal sendiri (Ke) = 

Laba bersih setelah pajak

Total Ekuitas
× 100% 

1) Biaya modal sendiri 

(Ke) tahun 2012 = 
343.291.669.999

1.676.519.113.422
×

100% = 𝟐𝟎, 𝟒𝟕% 

2) Biaya modal sendiri 

(Ke) tahun 2013 = 
325.127.420.664

2.022.189.689.748
×

100% = 𝟏𝟔% 

3) Biaya modal sendiri 

(Ke) tahun 2014 = 
283.061.430.451

2.273.306.156.418
×

100% = 𝟏𝟐, 𝟒𝟓% 

4) Biaya modal sendiri 

(Ke) tahun 2015 = 
523.100.215.029

2.797.505.693.922
×

100% = 𝟏𝟖, 𝟔𝟗% 

 

b. Perhitungan Biaya Modal 

dari Hutang (Kd) 

Biaya modal dari hutang (Kd*) = 

Bunga Hutang

Total Hutang
× 100% 

1) Biaya modal sendiri 

(Kd*) tahun 2012 = 
12.727.917.849

744.274.268.607
×

100% = 1,7% 

Besarnya biaya modal 

dari hutang setelah pajak =

0,017 × (1 − 0,15) = 𝟏, 𝟒𝟒𝟓% 

2) Biaya modal sendiri 

(Kd*) tahun 2013 = 
7.601.363.214

789.866.406.873
×

100% = 0,96% 

Besarnya biaya modal 

dari hutang setelah pajak =

0,0096 × (1 − 0,15) = 𝟎, 𝟖𝟏𝟔% 

3) Biaya modal sendiri (Kd*) 

tahun 2014 = 
2.896.772.313

644.827.122.017
×

100% = 0,44% 

Besarnya biaya modal dari 

hutang setelah pajak =

0,0044 × (1 − 0,15) = 𝟎, 𝟑𝟒% 

4) Biaya modal sendiri (Kd*) 

tahun 2015 = 
2.314.561.135

742.490.216.326
×

100% = 0,31% 

Besarnya biaya modal dari 

hutang setelah pajak =

0,0031 × (1 − 0,15) = 𝟎, 𝟐𝟔% 

 

c. Perhitungan Biaya Modal 

Rata-Rata Tertimbang 
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𝐾𝑜 = 𝐾𝑑 (
𝐵

𝐵 + 𝑆
) + 𝐾𝑒 (

𝑆

𝐵 + 𝑆
) 

Dimana: 

Ko =   Biaya 

modal rata-rata tertimbang 

Kd =   Biaya 

modal pinjaman 

Ke =   Biaya 

modal sendiri 

B   =   Modal 

sendiri 

S   =   Modal 

Pinjaman 

 

1) Biaya modal rata-rata 

tertimbang tahun 2012  

𝐾𝑜

= 0,0144 (
577.676.400.000

577.676.400.000 + 31.438.150.554
)

+ 0,2047 (
31.438.150.554

31.438.150.554 + 577.676.400.000
) 

𝐾𝑜 = 0,01 + 0,01 

𝐾𝑜 = 𝟎, 𝟎𝟐 

2) Biaya modal rata-rata 

tertimbang tahun 2013  

𝐾𝑜

= 0,008 (
577.676.400.000

577.676.400.000 + 51.581.817.164
)

+ 0,016 (
51.581.817.164

51.581.817.164 + 577.676.400.000
) 

𝐾𝑜 = 0,007 + 0,0128 

𝐾𝑜 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟗𝟖 

 

3) Biaya modal rata-rata 

tertimbang tahun 2014  

𝐾𝑜

= 0,0034 (
577.676.400.000

577.676.400.000 + 60.256.511.064
)

+ 0,1245 (
60.256.511.064

60.256.511.064 + 577.676.400.000
) 

𝐾𝑜 = 0,003 + 0,011 

𝐾𝑜 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟒 

4) Biaya modal rata-rata 

tertimbang tahun 2015  

𝐾𝑜

= 0,0026 (
577.676.400.000

577.676.400.000 + 99.905.151.402
)

+ 0,01869 (
99.905.151.402

99.905.151.402 + 577.676.400.000
) 

𝐾𝑜 = 0,0022 + 0,0028 

𝐾𝑜 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟓 

 

Berdasarkan tabel mengenai 

besarnya perhitungan biaya 

modal rata-rata tertimbang dari 

tahun 2012 s/d tahun 2015, 

nampak bahwa biaya modal 

dari hutang (Kd) rata-rata 

sebesar 0,715 %, biaya modal 

sendiri (Ke) rata-rata sebesar 

16,9 %, dan biaya modal rata-

rata tertimbang sebesar 1,47 % 

setiap tahunnya, serta nampak 

bahwa biaya modal rata-rata 

tertimbang dalam empat tahun 

terakhir mengalami penurunan. 

Dimana faktor yang 

menyebabkan terjadinya 

penurunan biaya modal karena 

adanya peningkatan modal 

pinjaman khusus dalam empat 

tahun terakhir. 
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Analisis Perhitungan Return 

on Investment Capital (ROIC) 

Untuk menjalankan 

aktivitas operasional 

perusahaan, khususnya pada 

perusahaan PT. Ultrajaya Milk 

Industry, Tbk maka upaya yang 

dilakukan oleh perusahaan 

adalah dengan meningkatkan 

kontribusi laba guna 

mempertahankan 

kelangsungan atau kontinuitas 

hidup perusahaan. Oleh karena 

itu, maka perlu adanya 

evaluasi mengenai tingkat laba 

yang dicapai. Dimana dalam 

penilaian tingkat laba, perlu 

digunakan analisis return on 

investment capital (ROIC). 

Namun sebelum dilakukan 

analisis ROIC, maka terlebih 

dahulu akan ditentukan 

besarnya tingkat keuntungan 

yang diperoleh dari modal yang 

diinvestasikan (NOPAT).  

Berdasarkan nilai 

Nopat yang dicapai selama 

empat tahun terakhir, maka 

selanjutnya dapat ditentukan 

nilai ROIC untuk tahun 2012 

s/d tahun 2015 yang dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

=
NOPAT

Jumlah modal yang diinvestasikan
 

× 100% 

 

1) ROIC tahun 2012 

=
343.291.669.999

2.420.793.382.029
 ×

100% = 𝟏𝟒, 𝟏𝟖% 

2) ROIC tahun 2013 

=
325.127.420.664 

2.812.056.096.621
 ×

100% = 𝟏𝟏, 𝟓𝟔% 

3) ROIC tahun 2014 

=
283.061.430.451 

2.918.133.278.435
 ×

100% = 𝟗, 𝟕% 

4) ROIC tahun 2015 

=
523.100.215.029 

3.539.995.910.248 
 ×

100% = 𝟏𝟒, 𝟕𝟕% 

 

Berdasarkan perhitungan, 

perbandingan ROIC dan 

WACC terlihat adanya selisih 

yang positif, hal ini dapat dilihat 

bahwa rata-rata pertumbuhan 

ROIC pertahun sebesar 12,55 

%, kemudian rata-rata biaya 

modal tertimbang sebesar 1,47 

%, dengan selisih rata-rata 

pertahun sebesar 9,93 %, 

sehingga dari hasil perhitungan 

tersebut diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa 

perusahaan dalam mengelola 

usaha pada tahun 2012 s/d 

tahun 2015 mengalami 

fluktuatif. 

 

Analisis Nilai Keuangan 

Perusahaan dengan 

Pendekatan EVA 
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Untuk mengetahui 

seberapa besar nilai keuangan 

yang dicapai oleh perusahaan, 

maka dapat dilakukan dengan 

penedekatan EVA. Pendekatan 

EVA adalah suatu analisis 

yang menguraikan tentang 

penilaian kinerja keuangan 

yang menggambarkan 

perolehan nilai dengan biaya 

untuk memperoleh nilai 

tambah. Penilaian kinerja 

keuangan dengan pendekatan 

EVA menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

Modal yang diinvestasi ×(ROIC

− WACC) 

 

Dari hasil persamaan rumus 

tersebut diatas, maka dapat 

dilakukan analisis Economic 

Value Added (EVA) yang dapat 

dilihat melalui perhitungan 

berikut ini: 

1) EVA tahun 2012 =

2.420.793.382.029 ×

(14,18 − 2) =

𝟐𝟗. 𝟒𝟖𝟓. 𝟐𝟔𝟑. 𝟑𝟗𝟑. 𝟏𝟏𝟑 

2) EVA tahun 2013 =

2.812.056.096.621 ×

(11,56 − 1,98) =

𝟐𝟔. 𝟗𝟑𝟗. 𝟒𝟗𝟕. 𝟒𝟎𝟓. 𝟔𝟐𝟗 

3) EVA tahun 2014 =

2.918.133.278.435 ×

(9,7 − 1,4) =

𝟐𝟒. 𝟐𝟐𝟎. 𝟓𝟎𝟔. 𝟐𝟏𝟏. 𝟎𝟏𝟏 

4) EVA tahun 2015 =

3.539.995.910.248 ×

(14,77 − 0,55) =

𝟓𝟎. 𝟓𝟏𝟓. 𝟕𝟒𝟏. 𝟔𝟑𝟗. 𝟐𝟑𝟗 

 

Dari data mengenai hasil 

perhitungan nilai keuangan 

perusahaan dengan 

menggunakan pendekatan 

EVA, Nampak bahwa pada 

tahun 2012 s/d 2014 

mengalami penurunan, 

terjadinya nilai perusahaan 

tetap membuat Ultrajaya 

beroperasi karena tidak sampai 

mengalami negatif. Dan pada 

tahun 2015 EVA meningkat 

tajam melebih dua kali lipat 

pada tahun sebelumnya, 

seiring modal yang 

diinvestasikan juga bertambah. 

Nilai EVA yang meningkat ini 

menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan perusahaan baik, 

karena dianggap sudah 

memenuhi harapan investor 

dan kreditur. 

 

 

 

KESIMPULAN 

Hasil perhitungan EVA 

pada PT. Ultrajaya Milk 

Industry, Tbk dapat dijadikan 
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sebagai alternatif untuk 

penilaian kinerja perusahaan 

secara akurat, Karen adapat 

memberikan hasil penilaian 

yang wajar atas kondisi suatu 

perusahaan. Hal ini juga 

secara langsung mendorong 

pengalokasian dana 

perusahaan untuk investasi 

dengan biaya modal rendah.  

Di sisi lain, bagi para 

investor dengan perhitungan 

hasil EVA dapat dijadikan 

sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan 

berinvestasi, karena hasil 

perhitungan mampu mengukur 

kemampuan perusahaan 

menghasilkan tingkat 

pengembalian atas investasi 

yang dilakukan. Untuk itu, 

perusahaan perlu melakukan 

strategi mempertahankan 

ataupun meningkatkan 

kinerjanya, dengan cara 

meningkatkan modal yang 

diinvestasikan sesuai tingkat 

pengembalian yang tinggi, 

meningkatkan laba operasi 

tanpa menambah modal, 

mengurangi aktivitas yang 

dapat menambah nilai 

perusahaan. 
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