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ABSTRAK

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN METODE ECONOMIC
VALUE ADDED (EVA) DAN FINANCIAL VALUE ADDED (FVA) PADA PT.

PERKEBUNAN NUSANTARA V PEKANBARU

NADILLA ANGGRAENI
NPM : 175210138

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang

diteliti dengan Metode Economic Value Added (EVA) dan Financial Value Added

(FVA) pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis data kuantitatif, serta

sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan PT. Perkebunan

Nusantara V Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2014 sampai 2020

menghasilkan nilai Economic Value Added (EVA menghasilkan nilai negatif.

Sedangkan dengan metode Financial Value Added (FVA) pada tahun 2014 sampai

2020 bernilai positif.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, EVA, FVA
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ABSTRACT

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS WITH ECONOMIC VALUE
ADDED (EVA) AND FINANCIAL VALUE ADDED (FVA) METHODS AT PT.

PERKEBUNAN NUSANTARA V PEKANBARU

NADILLA ANGGRAENI
NPM : 175210138

This study aims to determine the financial performance of the company

studied with the Economic Value Added (EVA) and Financial Value Added (FVA)

method at PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru.

This type of research is descriptive with quantitative data types, as well as

secondary data sources obtained from the financial statements of PT. Perkebunan

Nusantara V Pekanbaru.

The results showed that during 2014 to 2020 the Economic Value Added

(EVA) value resulted in a negative value, while the Financial Value Added (FVA)

method in 2014 to 2020 was positive.

Keywords : Financial Performance, EVA, FVA
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendiran sebuah perusahaan memiliki tujuan untuk menghasilkan

keuntungan, dengan meningkatkan penjualan, dan memaksimumkan nilai

saham perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham

perusahaan. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan

kemampuan bersaing yang kuat dari perusahaan. Karena perusahaan harus

mampu memberikan kesejahteraan para pemegang saham agar modal yang

telah ditanamkan atau diinvestasikan aman dan mendapatkan return yang

sesuai dengan harapan investor.

Penilaian kinerja keuangan sebuah perusahaan adalah hal yang tidak

mudah karena banyak alat ukur yang dapat digunakan dalam menilai kinerja

keuangan sebuah perusahaan. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam

mengkur kinerja keuangan sebuah perusahaan diantaranya dengan

menggunakan metode economic value added (EVA) dan financial value added

(FVA).

Kinerja keuangan sebuah perusahaan adalah tolak ukur yang penting

untuk diperhatikan, terutama didalam mengambil satu keputusan dalam

berinvestasi. Maka dari itu manajemen pada perusahaan harus mampu

meningkatkan kinerja keuangan yang dihasilkan dalam menarik minat
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investor untuk menanamkan modalnya. Karena dari itu, kinerja keuangan

merupakan suatu hal yang dapat menentukan ukuran sebuah perusahaan

dalam mencapai keberhasilan perusahaan dalam mencapai laba yang

dihasilkan.

Karena semakin baik kinerja keuangan sebuah perusahaan, maka hal

ini akan memberikan pengaruh yang baik dalam meningkatkan minat investor

dalam menanamkan modalnya, sehingga semakin banyak investor yang akan

tertarik untuk menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan yang memiliki

profitabilitas yang baik.

Penelitian dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara yang merupakan

salah satu Badan Usaha Milik Negara. PT Perkebunan Nusantara ini berdiri

dengan berlandaskan Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1996 pada tanggal 14 Februari mengenai Pernyataan Modal

Negara Republik Indonesia mengenai pendirian perusahaan.

Sebagai perseroan milik negara yang bergerak dalam bidang

perkebunan kelapa sawit dan karet karena menjadi andalan dalam

menjalankan usaha. Maka untuk meningkatkan kinerja, perusahaan

melakukan berbagai macam usaha seperti meningkatkan volume dan kualitas

dari produksi hasil olahan minyak sawit (CPO), Palm Kernel Oil (PKO), Palm

Kernel Meal (PKM), Ribbed Smoked Sheet (RSS), Standar Indonesia Rubber

10/20 (SIR 10/20) dan produknya lainnya.
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Adanya mutu dari hasil produksi yang sesuai dengan standar yang

ditetapkan baik secara nasional dan internasional yang diharapkan komiditi –

komiditi yang jual dipasaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk

itu perseroan melakukan beberapa efisiensi dan efektivitas pada semua lini

produksi. Berbagai produksi termasuk didalamnya kegiatan pembukaan lahan,

penanaman ulang, pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan,

dan kegiatan lainnya seperti pengembangan kebun plasma.

Tabel dibawah ini merupakan gambaran kinerja keuangan pada PT.

Perkebunan Nusantara V adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kinerja Keuangan PT. Perkebunan Nusantara V

Rasio
Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Current
Ratio
(%)

60,26 39,41 56,99 71,48 89,31 69,11 67,32

Debt
Ratio
(%)

61,65 63,32 69,37 74,24 73,31 78,97 78,46

ROI (%) 4,22 1,62 0,57 2,51 2,37 0,71 4,30
ROE (%) 17,55 4,79 3,30 15,36 15,85 5,10 19,95

Sumber : Laporan Keuangan PTPN V, Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas kinerja keuangan pada PT Perkebunan

Nusantara V mengalami fluktuasi, dimana current ratio yang dihasilkan pada

tahun 2014 sebesar 60,26%, tahun 2015 current ratio mengalami penurunan

sebesar 39,41%. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 current ratio yang

dihasilkan secara berturut – turut mengalami peningkatan masing – masing
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sebesar 56,99%, 71,48% dan 89,31%, kemudian kembali turun pada tahun

2019 menjadi 69,11%. Sementara pada tahun 2020 current ratio kembali

mengalami penurunan menjadi 67,32%.

Untuk debt ratio dimana pada tahun 2014 nilai debt ratio yang

dihasilkan sebesar 61,65%, tahun 2015 debt ratio yang dihasilkan perusahaan

mengalami peningkatan sebesar 63,32%, kembali naik pada tahun 2016

sebesar 69,37% dan pada tahun 2017 sebesar 74,24%. Sementara pada tahun

2018 kembali turun sebesar 73,31% dan naik pada tahun 2019 sebesar

78,97%. Sementara pada tahun 2020, debt ratio yang dihasilkan perusahaan

mengalami penurunan menjadi 78,46%.

Ratio on  investment pada tahun 2014 sebesar 4,22%, sementara pada

tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,62%. Tahun 2016 ratio on

investment yang dihasilkan sebesar 0,57 dan naik pada tahun 2017 sebesar

2,51%. Pada tahun 2018 kembali turun sebesar 2,37% dan tahun 2019

kembali turun sebesar 0,71%. Sementara pada tahun 2020, return on

investment yang dihasilkan perusahaan mengalami peningkatan menjadi

4,30%.

Sementara return on equity yang dihasilkan pada tahun 2014 sebesar

17,55%, kembali mengalami penurunan secara beturut – turut sebesar 4,79%

pada tahun 2015 dan 3,30% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 return on

equity yang dihasilkan sebesar 15,36%. Tahun 2018 return on equity kembali

mengelami peningkatan sebesar 15,85% dan turun pada tahun 2019 sebesar
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5,10%. Sementara pada tahun 2020, return on equity yang dihasilkan

perusahaan mengalami peningkatan menjadi 19,95%.

PT Perkebunan Nusantara V mengukur kinerja perusahaannya dengan

menggunakan analisis rasio keuangan. PT Perkebunan Nusantara V

menggunakan ukuran kinerja konvensional seperti Return On Equity (ROE),

Return On Asset  (ROA) dan  Current Ratio  dalam mengukur perusahaanya.

Sehingga penulis tertarik untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan

dengan menggunakan Economic Value Added (EVA) dan Financial Value

Added (FVA) agar dapat melihat apakah kinerja keuangan PT Perkebunan

Nusantara V mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi pemegang

saham dan investor.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis

Kinerja Keuangan Berdasarkan Metode Economic Value Added (EVA) dan

Financial Value Added (FVA) pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Kinerja Keuangan PT.

Perkebunan Nusantara V Pekanbaru menggunakan Metode Economic Value

Added (EVA) dan Financial Value Added (FVA) memiliki nilai yang

positif?”
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui

kinerja keuangan perusahaan yang diteliti dengan Metode Economic

Value Added (EVA) dan Financial Value Added (FVA) pada PT.

Perkebunan Nusantara V.

2. Manfaat Penelitian

a) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan

kepada perusahaan untuk dapat menerapkan moetode EVA dan FVA

dalam meningkatkan kinerja keuangan serta pengambilan kebijakan

keuangan di masa depan.

b) Bagi Akademisi

Bagi akademi, semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi

referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian

mengenai penerapan metode EVA dan FVA dalam meningkatkan

kinerja keuangan perusahaan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan dalam menambah wawasan serta untuk memperdalam

pengetahuan, terutama dalam keuangan.
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1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang

dilakukan, maka disusun sistematika penelitian yang dibahas dalam setiap

bab. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika

penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini dan menjelaskan variabel

penelitian, kerangka pemikiran dan juga hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, seperti lokasi

penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, jenis

dan sumber data, teknik pengumpulan dan teknik analisis data

BAB IV : SEJARAH PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang berdirinya perusahaan,

membahas visi dan misi, bidang usaha, dan struktur organisasi

perusahaan
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BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian tentang Analisis Kinerja

Keuangan dengan Metode Economic Value Added (EVA)

dan Financial Value Added (FVA) pada PT. Perkebunan

Nusantara V Pekanbaru

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup tentang kesimpulan dan saran

dari hasil penelitian
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Definisi Laporan Keuangan

Pada dasarnya laporan keuangan adalah sebuah laporan yang tertulis dalam

menyampaikan informasi secara kuantitatif mengenai posisi keuangan dan perubahan

yang terjadi pada perusahaan, selain itu laporan keuangan juga menjelaskan hasil

yang telah dicapai oleh perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya

menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang menggambarkan kekayaan dan

sumber kekayaan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya perubahan yang terjadi

menggambarkan bahwa adanya kemajuan atau kemunduran yang terjadi pada

perusahaan didalam menjalankan kegiatan operasionalnya dalam mencapai tujuan

yang diharapkan.

Laporan keuangan merupakan media dalam menilai prestasi dan kondisi

sebuah perusahaan, terutama hasil yang dicapai sebuah perusahaan dalam satu

periode, arus kas dalam sebuah periode. Sedangkan menurut Riyanto (2011)

menyatakan laporan keuangan merupakan gambaran yang memberikan ikhtisar

mengenai adanya perubahan keuangan pada suatu perusahaan, dimana necara

mencerminkan nilai dari aktiva, hutang dan modal, serta laporan keuangan juga

mencerminkan pencapaian perusahaan berdasarkan laporan laba/rugi yang dihasilkan.
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Maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang

memberikan atau memuat informai keuangan perusahaan, yang selanjutnya dapat

menjadi bahan dalam mengambil atau menentukan sebuah kebijakan serta

pengambilan keputusan.

2.1.2 Karakteristik Laporan Keuangan

Adapun karakteristik dari laporan keuangan pada sebuah perusahaan

diantaranya adalah sebagai berikut : (Mulyawan, 2015)

a) Mudah dipahami oleh pemakai informasi seperti pihak manajemen dan

investor.

b) Relevan, dimana laporan keuangan memiliki kesesuaian antara pemasukan

dan pengeluaran perusahaan dalam satu periode.

c) Netral, dimana semua informasi yang tercantum dalam laporan keuangan

dapat diarahkan untuk kebutuhan umum.

d) Laporan keuangan dapat dibandingkan untuk memberikan informasi

tambahan.

e) Laporan keuangan dapat menggambarkan kinerja perusahaan dan posisi

keuangan perusahaan.

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2011), tujuan laporan keuangan secara umum untuk

memberikan informas – informasi keuangan pada sebuah perusahaan pada periode
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tertentu. Adapun tujuan dari pembuatan laporan keuangan diantaranya adalah sebagai

berikut :

a) Laporan keuangan mampu memberikan informasi mengenai jenis dan

jumlah serta harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan pada suatu periode.

b) Laporan keungan mampu memberikan informasi penting mengenai

kewajiban dan struktur modal pada sebuah perusahaan.

c) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh

pada suatu periode tertentu.

d) Laporan keuangan mampu memberikan informasi mengenai pendapatan

yang diterima perusahaan pada suatu periode

e) Laporan keuangan mampu menyampaikan dengan jelas mengenai biaya dan

beban yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan pada suatu periode.

f) Laporan keuangan mampu menyajikan informasi mengenai perubahan yang

terjadi pada perusahaan dengan rinci.

g) Laporan keuangan mampu memberikan informasi mengenai perkembangan

kinerja manajemen perusahaan

h) Laporan keungan dapat memberikan informasi mengenai kinerja melalui

catatan atas laporan keuangan.
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2.1.4 Jenis – Jenis Laporan Keuangan

Adapun jenis – jenis laporan keuangan adalah sebagai berikut : (Putra,

2013)

a. Laporan Laba Rugi

Laporan keuangan memiliki fungsi untuk membantu dalam mengetahui

posisi laba atau rugi dalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan ini

untuk mengetahui pendapatan perusahaan apakah lebih besar dari pada

beban atau biaya yang dikeluarkan dalam meningkatkan laba yang

dihasilkan. Jika pendapatan yang dihasilkan lebih kecil dari beban atau

biaya maka perusahaan mengalami kerugian.

b. Laporan Perubahan Modal

Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, modal di awal

yang di tanamkan akan terus mengalami perubahan. Perubahan yang

terjadi disebabkan dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan juga

adanya perubahan dari laba yang dihasilkan. Pada dasarnya penggunaan

modal ini ditujukan untuk kepentingan pemilik perusahaan. Pada

dasarnya laporan perubahan modal merupakan jenis laporan keuangan

yang dapat memberikan informasi mengenai modal yang ada di

perusahaan dalam satu periode. Karena laporan perubahan berfungsi

untuk memberikan informasi mengenai seberapa besar perubahan modal

yang terjadi dan apa penyebabnya.
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c. Laporan Neraca

Laporan neraca merupakan jenis laporan keuangan yang menyajikan

akun aktiva, kewajiban, modal dalam perusahaan pada satu periode.

Laporan neraca biasanya terdiri dari dua bentuk yaitu secara horizontal

dan vertikal. Maka dari itu keseimbangan dalam neraca dapat tercapai

karena adanya laporan perubahan modal dari pendapatan dan biaya yang

dicatat dalam laporan laba atau rugi.

 Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan untuk dimanfaatkan

di masa yang akan datang. Dimana aktiva terdiri dari dua jenis

yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap.

 Kewajiban perusahaan terdiri dari utang lancar dan utang jangka

panjang.

 Modal merupakan harta yang dimiliki perusahaan. Modal akan

bertambah jika pemilik perusahaan menambahkan jumlah

investasinya kedalam perusahaan dan juga dapat diperoleh dari

keuntungan yang dihasilkan. Sebaliknya modal akan mengalami

pengurangan jika pemilik perusahaan mengambil dana secara

pribadi (prive).

d. Laporan Arus Kas

Jenis laporan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui perputaran

arus dana yang berada di perusahaan, kemana dana atau kas pergi dan
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dari mana kas masuk. Hal ini supaya perusahaan dapat mengontrol dana

atau kas perusahaan yang dimiliki selama ini. Laporan arus kas atau

Cash Flow  berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas

masuk dan arus kas keluar.

Laporan mengenai arus kas masuk dapat dilihat dari beberapa sumber,

yaitu hasil dari kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari

pendanaan atau pinjaman. Sedangkan arus kas keluar dapat dilihat dari

berapa banyak beban biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik untuk

kegiatan operasional atau investasi pada bisnis lain.

2.1.5 Konsep – Konsep dalam Menyusun Sebuah Laporan Keuangan

Beberapa konsep dalam menyusun laporan keuangan pada perusahaan

diantaranya adalah sebagai berikut : (Munawir, 2012)

a) Konsep intitas usaha

Konsep ini menggambarkan adanya pemisahan yang jelas antara harta

perusahaan dan pemiliki perusahaan.

b) Konsep kelangsungan usaha

Konsep ini memberikan penjelasan dasar adanya pemikiran mengenai

perusahaan yang berdiri dalam jangka waktu yang sangat tidak terbatas.
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c) Konsep Dasar Keuangan

Dalam konsep ini menjelaskan agar perusahaan mampu menyusun laporan

keuangan dengan kesatuan unit laporan.

d) Konsep Realisasi Penghasilan

Pada konsep ini menyatakan bahwa adanya realisasi dari penghasilan

berdasarkan penjualan atau penyerahan jasa, bukan pada saat pembayaran.

e) Konsep Harga Pokok

Dalam konsep ini menghendaki adanya pengukuran atas asset perusahaan

yang diperoleh saat awal dan adanya pengakuan atas kewajiban nilai yang

harus dibayarkan oleh perushaan pada saat jatuh tempo.

2.2 Kinerja Keuangan Perusahaan

2.2.1 Definisi Kinerja Keuangan

Informasi mengenai kinerja perusahaan terutama mengenai profitabilitas yang

digunakan sebagai penilaian atas perubahan dari sumber daya ekonomi yang

dikendalikan di masa yang akan datang. Pada dasarnya informasi kinerja keuangan

memiliki manfaat dalam menggambarkan atau memprediksi kapasitas perusahaan

dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang dimiliki. Informasi kinerja

keuangan juga memiliki kegunaan dalam menentukan perumusan dari pertimbangan

mengenai efektivitas sebuah perusahaan dalam memanfaatkan tambahan dari sumber

daya yang dimiliki. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012).
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Pada dasarnya kinerja keuangan merupakan suatu gambaran dari pencapaian

sebuah perusahaan dalam mendapatkan keberhasilan yang dapat diartikan sebagai

salah satu hasil yang telah dicapai dari aktivitas operasional yang dilaksanakan

(Fahmi, 2012).

Zarkasyi  (2011) berpendapat bahwa kinerja keuangan  sesuatu yang

dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai oleh suatu perusahaan. Kinerja keuangan

menurut Rudianto (2013) memberikan penjelasan yaitu hasil yang dicapai oleh

manajemen sebuah perusahaan dalam melaksanakan fungsinya dalam mengelola

asset yang dimiliki perusahaan dengan efektif selama satu periode. Maka dari itu

kinerja keuangan sangat diperlukan dalam melakukan evaluasi untuk menilai

keberhasilan perusahaan.

Dalam penilaian kinerja manajemen perusahaan, dimana kriteria penilaian

sangat penting dalam mengukur kinerja keuangan yang dihasilkan. Dalam menilai

hasil kerja manajemen perusahaan terutama pada bidang keuangan dapat digunakan

informasi dari proses akuntansi yang dilakukan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan

merupakan usaha formal yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mengukur

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan, hal ini bertujuan

sebagai prospek, penilaian pertumbuhan, dan adanya potensi dari perkembangan baik

bagi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya.
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2.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja pada sebuah perusahaan merupakan bagian dari sistem

pengendalian manajemen, dimana dalam implementasinya tindakan dalam sebuah

perencanaan maupun penilaian kinerja serta kegiatan operasinya. Pada dasarnya

penilaian kinerja merupakan sebuah sarana bagi manajemen untuk mengetahui

seberapa tinggi kegiatan operasional perusahaan dalam mencapai tujuan yang sudah

ditetapkan, melakukan penilaian terhadap prestasi yang dihasilkan serta untuk

memprediksi tujuan perusahaan dimasa depan.

Pengukuran kinerja dalam sebuah perusahaan dapat digunakan sebagai salah

satu dasar dalam menentukan pengambilan keputusan yang memiliki hubungan

dengan para pemilik perusahaan. Dimana salah satu cara untuk melakukan

pengukuran baik atau tidaknya suatu kinerja perusahaan dapat dilihat dari tingkat

input dan output perusahaan.

Dalam pengukuran kinerja pada sebuah perusahaan dapat dilakukan melalui

rasio rasio keuangan yang dihasilkan perusahaan, dimana penilaian ini sering disebut

fundamental pada perusahaan yang dapat dilakukan dengan menganalisis rasio

keuangan perusahaan tersebut. Dimana untuk melakukan penilaian terhadap kinerja

keuangan pada sebuah perusahaan diperlukan beberapa metode salah satunya dengan

menggunakan rasio keuangan yang dihitung berdasarkan laporan keuangan yang

disajikan, Penilaian rasio keuangan ini dapat membantu perusahaan untuk melakukan

identifikasi dari kelemahan dan kelebihan keuangan perusahaan.
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Terdapat beberapa macam dalam mengukur kinerja perusahaan secara

kuantitatif : (Mulyadi, 2011)

a) Kriteria Tunggal

Kriteria tunggal merupakan ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu

ukuran dalam menilai kinerja manajer. Kelemahan dari kriteria tunggal

digunakan dalam mengukur kinerja yaitu orang lebih cenderung

memusatkan usahanya, sementara kriteria lain di abaikan.

b) Kriteria Beragam

Kriteria beragam merupakan ukuran kinerja yang digunakan dalam menilai

kriteria manajer. Pada dasarnya tujuaan kriteria beragam dapat diukur

berdasarkan kinerja dalam mengarahkan usahanya untuk mencapai kinerja

yang sangat diharapkan.

c) Kriteria Gabungan

Kriteria gabungan merupakan ukuran kinerja yang digunakan dari berbagai

macam ukuran terutama dalam memperhitungkan bobot dari masing masing

ukuran secara menyeluruh dari manajer.

Kinerja keuangan dapat diukur berdasarkan rasio keuangan yang dihasilkan

dalam menyusun laporan keuangan. Menurut Hadi (2009) terdapat 4 jenis rasio yang

dapat digunakan dalam menilai kinerja keuangan :

1) Rasio likuiditas (liquidity ratio), merupakan rasio yang menggambarkan

hubungan antara kas perusahaan dengan asset lancar lainnya yang dimiliki

perusahaan terhadap kewajiban lancar. Rasio likuiditas ini digunakan untuk



19

melakukan pengukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban

finansial perusahaan yang harus segera di selesaikan dalam jangka pendek.

2) Rasio aktivitas (activity ratio) atau dikenal juga sebagai rasio efisiensi,

Dimana pada rasio ini mengukur efisiensi sebuah perusahaan dalam

memanfaatkan asset yang dimiliki perusahaan.

3) Rasio leverage finansial (financial leverage ratio), merupakan rasio yang

dapat mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana yang

bersumber dari pinjaman.

4) Rasio profitabilitas (profitability ratio), merupakan rasio yang dapat

menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memperoleh

keuntungan yang dihasilkan perusahaan dari ekuitas yang dimilikinya.

2.2.3 Tujuan Kinerja Keuangan

Tujuan utama dari pengukuran kinerja keuangan pada sebuah perusahaan

diantaranya yaitu :

a) Mengetahui tingkat likuiditas

Pada dasarnya likuiditas menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan

dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus diselesaikan dalam jangka

waktu pendek.
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b) Mengetahui tingkat solvabilitas

Rasio solvabilitas, rasio ini menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan

dalam memenuhi kewajiban keuangannya, apabilia dalam suatu waktu

perusahaan dilikuidasi baik kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

c) Mengetahui tingkat rentabilitas

Rasio rentabilitas yang sering di kenal dengan nama profitabilitas dalam

menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba

dalam periode waktu tertentu.

d) Mengetahui tingkat stabilitas

Peningkatan stabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam melakukan

suatu tindakan untuk memberikan kestabilitasan dalam membayar kewajiban

yang dimiliki.

Sementara tujuan pengukuran kinerja keuangan pada sebuah perusahaan

adalah sebagai berikut : (Rusmanto, 2011)

a) Menyajikan informasi yang berguna dalam menentukan keputusan dan

kebijakan penting mengenai kemajuan perusahaan.

b) Laporan keuangan perusahaan bertujuan untuk mengukur kinerja suatu unit

usaha pada suatu entitas.

c) Laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui hasil pengukuran dari kinerja

yang dapat dijadikan dalam menilai sebuah perusahaan mengenai potensi

sumber daya ekonomi.
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2.3 Metode Pengukuran Kinerja

2.3.1 Definisi Economic Value Added (EVA)

Menurut Tunggal (2008), Economic Value Added adalah merupakan suatu

pengukuran dari kinerja yang sangat didasari dari nilai pemegang saham yang

dihasilkan, baik dalam keadaan berkembang atau dalam keadaan berkurang. Metode

EVA merupakan suatu metode yang menyajikan pengukuran sejauh mana

kemampuan sebuah perusahaan dalam memberikan nilai tambah pada para pemegang

saham. EVA (Economic Value Added) adalah metode sebuah pengukuran kinerja

keuangan sesuai dengan nilai yang mampu merefleksikan jumlah absolut berdasarkan

nilai dari kekayaan dari pemegang saham setiap tahunnya.

Menurut Rudianto (2013:217) EVA adalah metode EVA merupakan suatu

sistem dari manajemen keuangan dalam mengukur laba ekonomi dalam sebuah

perusahaan, yang mampu menyatakan bahwa kesejahteraan yang dapat diciptakan

oleh perusahaan dalam memenuhi biaya operasional dan biaya modal perusahaan.

Maka dari itu pemilik perusahaan yang diharapkan dapat mendorong pihak

manajemen untuk mengambil langkah atau sebuah strategi yang memiliki nilai

tambah yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk menjadi lebih baik.

Metode EVA menawarkan parameter yang cukup objektif yang disesuaikan

dengan konsep biaya modal yaitu konsep yang mampu mengurangi laba dengan

beban atau biaya dari modal, dimana beban atau biaya modal ini dapat mencerminkan

tingkat resiko yang diterima perusahaan. Beban biaya modal ini menggambarkan

tingkat kompensasi dari pengembalian yang sangat diharapkan oleh investor dari
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jumlah investasi yang ditanamkan dalam perusahaan. Dimana hasil perhitungan dari

EVA yang bernilai positif dapat merefleksikan tingkat pengembalian perusahaan

yang lebih tinggi dari pada biaya modal.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan metode EVA merupakan

penilaian dari keuntungan sebuah perusahaan setelah dikurangi biaya modal, dengan

demikian EVA (Economic Value Added) dapat ditentukan oleh dua hal dimana laba

bersih dikurangi pajak.

2.3.2 Keunggulan dan Kelemahan EVA

Beberapa keunggulan dan kelemahan dari metode EVA diantaranya adalah

sebagai berikut : (Rudianto, 2013)

Keunggulan dalam metode EVA adalah sebagai berikut :

a) Metode EVA mampu menyelaraskan tujuan dari manajemen dan

kepentingan pemegang saham. EVA digunakan sebagai pengukuran

operasional dari manajemen yang mampu menggambarkan keberhasilan

perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham

b) Metode EVA dapat memberikan pedoman bagi manajemen perusahaan

dalam usaha untuk meningkatkan laba dari kegiatan operasional tanpa

adanya tambahan dari modal, pinjaman dan investasi dana yang memberikan

pengembalian yang tinggi.
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c) Metode EVA merupakan salah satu sistem manajemen keuangan yang

mampu memecahkan semua masalah dalam bisnis dari strategi dan

pergerakan sampai dalam menentukan keputusan operasional.

Sementara kelemahan dari metode EVA diantaranya adalah :

a) Sulit dalam menentukan biaya modal yang akurat, khususnya biaya modal

sendiri.

b) Analisis EVA hanya mengukur kuantitatisnya semata, sedangkan dalam

mengukur kinerja sebuah perusahaan secara optimum dimana perusahaan

harus mengukur berdasarkan kuantitatif dan kualitatif.

2.3.3 Manfaat Penerapan Economic Value Added (EVA)

Menurut Margaretha (2011) manfaat yang diperoleh dalam penerapan model

EVA bagi suatu perusahaan adalah :

a) Model EVA yang diterapkan sangat memiliki manfaat sebagai alat ukur

kinerja perusahaan yang berfokus pada penilaian dalam menciptakan nilai

perusahaan.

b) Penilaian dengan model EVA menyebabkan perhatian manajemen sesuai

dengan kepentingan pemegang saham. Metode Eva dari manajer akan

bertindak seperti hal nya pemegang saham yaitu memilih investasi uang

maksimum tingkat pengembalian dan minimum tingkat biaya modal

sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan.
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c) EVA  mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijakan struktur

modalnya.

d) EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi proyek atau kegiatan

yangmemberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari biaya

modalnya.

2.3.4 Tahapan Perhitungan Economic Value Added (EVA)

Tabel 2.1

Tahapan Perhitungan EVA

Komponen EVA Rumus
NOPAT EAT + Biaya Bunga
Invested Capital Total Hutang + Ekuitas – Hutang Jangka Panjang
WACC {D x rd (1-tax)} + (E x re)
Capital Charges Invested Capital x WACC
EVA NOPAT – Capital Charger

Keterangan :

NOPAT : Net Operating Profit After Tax

EAT : Earning After Tax

WACC : Weighted Average Cost Of Capital

D : Tingkat Modal dari Hutang

Rd : Cost Of Debt

E : Tingkat Modal dari Ekuitas

Re : Cost Of Equity
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2.3.5 Analisis Tolak Ukur Berdasarkan EVA

Proses nilai tambah dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan

model EVA sesuai dengan ketentuan : (Manahan, 2014)

1) EVA > 0 menjelaskan EVA bernilai positif yang menjelaskan bahwa

keuntungan perusahaan melebihi harapan yang mampu menutupi biaya

sehingga menjadi nilai tambah ekonomis bagi perusahaan.

2) EVA = 0 menjelaskan EVA bernilai impas, yang menjelaskan keuntungan

sudah sesuai dengan harapan dan mampu menutupi biaya modal yang terjadi

untuk mendapatkan keuntungan.

3) EVA < 0 menejelaskan EVA bernilai negatif, hal ini menjelaskan bahwa

keuntungan tidak sesuai dengan harapan sehingga tidak mampu menutupi

biaya yang dikeluarkan sehingga nilai tambah ekonomis tidak tercapai.

2.3.6 Financial Value Added (FVA)

Financial Value Added atau FVA adalah sebuah metode baru dalam

mengukur kinerja keuangan dan nilai tambah perusahaan. FVA merupakan

pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang mengukur nilai tambah

finansial perusahaan dengan mempertimbangkan kontribusi aset tetap dalam

menghasilkan laba bersih perusahaan.

2.3.7 Keunggulan dan Kelemahan Financial Value Added (FVA)

Menurut Rodiquez (2002), keunggulan FVA adalah :
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a. FVA mampu menjelaskan seluruh kontribusi dari asset bagi kinerja sebuah

perusahaan, serta opportunity cost dari biaya perusahaan. Kontribusi dari

asset dalam mengukur FVA memiliki sifat konstan sepanjang umur proyek

investasi.

b. Secara jelas FVA telah mengakomodasi kontribusi konsep waktu

peningkatan nilai sebagau unsur dalam menambah nilai.

c. FVA telah mengedepankan konsep Equivalent Depreciation dan

Accumulated Equivalent sehingga menjadi lebih akurat dalam

menggambarkan financing costs.

d. FVA dapat memberikan harmonisasi dari hasil pengukuran dengan konsep

NPV setiap periode yang di asumsikan sebagai metode pengukuran dalam

menciptakan nilai tambah yang sederhana dan optimal.

e. Metode FVA mampu memberikan solusi terhadap mekanisme secara

kontrol setiap periode yang sering menjadi kendala dan kelemahan dari

konsep EVA. Dimana metode FVA mampu memberikan keluaran yang

lebih baik dalam mengharmonisasikan hasil NPV yang dihasilkan.

2.3.8 Tahapan Perhitungan Financial Value Added (FVA)

Berikut adalah tabel mengenai tahapan perhitungan FVA adalah

sebagai berikut :
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Tabel 2.2

Tahapan Perhitungan FVA

Komponen FVA Rumus
NOPAT EAT + Biaya Bunga
TR D + E
ED K x TR
Depreciation −
FVA NOPAT – (ED – Depreciation)

Keterangan :

NOPAT : Net Operating Profit After Tax

EAT : Earning After Tax

TR : Total Resources

D : Long Term Debt

E : Total Equity

ED : Equivalent Depreciation

K : Biaya Modal Rata-rata Tertimbang (WACC)

2.3.9 Analisis Tolak Ukur Berdasarkan FVA

Interpretasi dari hasil pengukuranFVA dapat dijelaskan sebagai berikut

(Iramani, 2005):

a. Jika FVA > 0 hal ini menunjukkan terjadi nilai tambah finansial bagi

perusahaan.
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b. Jika FVA < 0 hal ini menunjukkan tidak terjadi nilai tambah finansial

bagi perusahaan.

c. Jika FVA = 0 hal ini menunjukkan posisi impas.

2.3.10 Market Value Added (MVA)

Menurut Brigham & Houston, Market Value Added (MVA) adalah perbedaan

antara nilai pasar ekuitas suatu perusahaan dengan nilai buku seperti yang

disajikan dalam neraca, nilai pasar dihitung dengan mengalikan harga saham

dengan jumlah saham yang beredar.

2.3.11 Keunggulan dan Kelemahan Market Value Added

Kelebihan MVA menurut Zaky dan Ary 2002, MVA merupakan ukuran

tunggal dan dapat berdiri sendiri yang tidak membutuhkan analisis trend

sehingga bagi pihak menajemen dan penyedia dana akan lebih mudah dalam

menilai kinerja perusahaan. Sedangkan kelemahan MVA adalah MVA hanya

dapat diaplikasikan pada perusahaan yang sudah go public saja.

2.3.12 Tahapan Perhitungan Market Value Added (MVA)

Berikut adalah tabel mengenai tahapan perhitungan MVA adalah

sebagai berikut :
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Tabel 2.3

Tahapan Perhitungan MVA

Komponen MVA Rumus
Nilai Perusahaan Jumlah Saham Beredar x Harga Saham
IC (Total Hutang + Ekuitas) – Hutang Jangka

Pendek
MVA Nilai Perusahaan – IC

Keterangan :

IC : Investment Capital

2.3.13 Analisis Tolak Ukur Berdasarkan MVA

 MVA > 0, berarti positif, perusahaan telah berhasil meningkatkan nilai

modal yang telah diinvestasikan oleh penyumbang dana, ini berarti

manajemen telah mampu meningkatkan kekayaan perusahaan dan

pemegang saham.

 MVA < 0, berarti negatif, perusahaan tidak berhasil meningkatkan modal

yang telah diinvestasikan oleh penyumbang dana, ini berarti manajemen

telah menurunkan kekayaan perusahaan dan pemegang saham.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel mengenai beberapa penelitian terdahulu adalah

sebagai berikut :
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Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Variabel
Penelitian

Kesimpulan

1 Edisah
Putra, Lisa
Liyanti
(2016)

Analisis
Kinerja
Keuangan
dengan
Economic
Value
Added
(EVA) dan
Financial
Value
Added
(FVA pada
PT.
Perkebunan
Nusantara
III (Persero)
Medan

Variabel
EVA dan
FVA

Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa
dengan menggunakan
Economic Value Added
(EVA) perusahaan telah
mampu menciptakan nilai
tambah ekonomi dari
tahun 2010 sampai dengan
tahun 2013 dan tahun
2014 masih menghasilkan
nilai negatif, sedangkan
dengan menggunakan
Financial Value Added
(FVA) perusahaan sudah
mampu menciptakan nilai
tambah ekonomi dari
tahun 2010 sampai dengan
tahun 2014.

2 Irma Yanti
Nasution
(2009)

Analisis
Kinerja
Keuangan
Berdasarkan
Economic
Value
Added
(EVA) dan
Financial
Value
Added
(FVA pada
PT.
Perkebunan
Nusantara
IV Medan

Variabel
EVA dan
FVA

Hasil dari penelitian ini
menunjukan bahwa
dengan menggunakan
EVA, hanya pada tahun
2003 dan tahun 2005
manajemen perusahaan
PT. Perkebunan Nusantara
IV telah mampu
menciptakan nilai tambah
ekonomis perusahaan,
sedangkan dengan analisis
FVA manajemen
perusahaan telah mampu
menciptakan nilai tambah
finansial yang positif dari
tahun 2003 sampai dengan
tahun 2007 terkecuali
pada tahun 2006

3 Ismi
Wenda

Analisis
Economic

Variabel
EVA dan

Kinerja PT. PMMP
menurut perhitungan EVA
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No Nama Judul Variabel
Penelitian

Kesimpulan

Hidayati,
Topowijon
o, M.G Wi
Endang
N.P
(2015)

Value
Added
(EVA) dan
Financial
Value
Added
(FVA)
Sebagai
Salah Satu
Alat Ukur
Kinerja
Keuangan
Perusahaan
(Studi pada
PT. Panca
Mitra
Multiperdan
a Periode
2010 -
2014)

FVA belum menunjukkan
kinerja yang baik selama 4
tahun berturut-turut. Nilai
EVA positif di tahun 2010
sebesar Rp1.122.862.000.
Nilai EVA negatif dari
tahun 2011 sampai tahun
2014 berturut -turut yakni
sebesar –
Rp2.644.592.000, -
Rp1.764.654.000, -
Rp6.206.135.000, -
Rp4.339.228.000
menunjukkan bahwa
perusahaan belum berhasil
menciptakan nilai tambah
ekonomis bagi
perusahaan. Sementara
itu, nilai FVA cenderung
fluktuatif. Pada tahun
2010 nilai FVA sebesar
Rp9.170.337.000,
kemudian menurun di
tahun 2011  menjadi
sebesar –
Rp1.671.583.000.  Di
tahun  2012  nilai  FVA
meningkat  menjadi
sebesar Rp23.541.077.000
dan menurun di tahun
berikutnya sebesar –
Rp5.741.249.000. Pada
tahun 2014 nilai FVA
meningkat menjadi senilai
Rp24.970.531.000.
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2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis

Dari latar belakang dan landasan teori maka penulis memutuskan hipotesis

sebagai berikut : “Diduga Analisis Kinerja Keuangan Menggunaka Metode

Economic Value Added (EVA) dan Financial Value Added (FVA) pada PT

Perkebunan Nuasantara V Pekanbaru dalam menentukan nilai tambah memiliki

nilai yang positif”

PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

Analisis Kinerja Keuangan

NOPAT

Invested Capital

WACC

Capital Charges

EVA FVA

TR (Total Resources)

ED (Equivalent Depreciation)

Depreciation
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kuantitaif yaitu pengolahan data

yang didapatkan berdasarkan laporan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini

dilaksanakan di PT Perkebunan Nusantara V Pekanbaru yang berlokasi di Jalan

Rambutan No 43 Pekanbaru, Riau.

3.2 Operasional Variabel

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Nama Definisi
Operasional

Pengukuran Skala

NOPAT (Net
Operating
Profit After
Tax)

laba yang diperoleh
dari operasi
perusahaan setelah
dikurangi pajak
penghasilan, tetapi
termasuk biaya
keuangan (financial
cost) dan non cash
bookeeping  entries
seperti biaya
penyusutan.

EAT + Biaya
Bunga

Rasio

Invested
Capital

jumlah seluruh
pinjaman perusahaan
diluar pinjaman
jangka pendek tanpa
bunga, seperti
hutang dagang,
biaya yang
masih harus dibayar,
hutang pajak, uang

Total Hutang +
Ekuitas – Hutang
Jangka Pendek

Rasio
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Nama Definisi
Operasional

Pengukuran Skala

muka untuk
pelanggan.

WACC jumlah biaya
masing-masing
komponen modal,
misalnya jumlah dari
masing-masing
komponen modal
misalnya pinjaman
jangka pendek dan
pinjaman jangka
panjang serta setoran
modal saham yang
diberikan bobot
sesuai dengan
proporsinya dalam
struktur modal
perusahaan.

{D x rd (1-tax ) }
+ (E x re)

Rasio

Capital
Charges

aliran kas yang
dibutuhkan untuk
mengganti
para investor atas
resiko usaha dari
modal yang
ditanamkan.

Invested Capital ×
WACC

Rasio

TR (Total
Resources)

Total sumber dana
(capital) perusahaan

D + E Rasio

ED
(Equivalent
Depreciation)

Jumlah biaya-biaya
sederajat dengan
beban penyusutan
yang ditanggung
perusahaan
berdasarkan
penerimaan output
untuk investasi aset

k x TR Rasio

Depreciation Alokasi sistematis
jumlah yang dapat
disusutkan dari suatu
aset selama umur
manfaatnya

(Harga Perolehan
– Nilai Residu) /
Umur Ekonomis

Rasio
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3.3 Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah laporan keuangan

perusahan PT Perkebunan Nusantara V yang dari periode 2014 – 2020.

b) Sampel

Sementara sampel dalam penelitian ini adalah analisis dari kinerja

keuangan berdasarkan penerapan metode Economic Value Added dan

Financial Value Added selama periode 2014 – 2020.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan

kuantitatif. Data Kuantitatif  yaitu data berupa angka  yang dapat dihitung,

yang diperoleh dari laporan keuangan PT Perkebunan Nusantara V. Dengan

menggunakan jenis penelitian kuantitatif dalam penelitian ini penulis dapat

memperoleh hasil dari tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis yang

diajukan.

b. Sumber Data

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari laporan

keuangan PT Perkebunan Nusantara V Tahun pada periode 2014 – 2020.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan

tanya jawab dan tatap muka secara langsung dengan pihak perusahaan pada

bagian akuntansi yang berwewenang dengan memberikan informasi

mengenai kinerja keuangan pada sebuah perusahaan.

b. Dokumentasi

Dokumenasti adalah sebuah teknik dengan memuat informasi dari data

primer yang dapat diperoleh secara langsung dari pihak perusahaan seperti

sejarah perusahaan dan laporan keuangan

3.6 Teknik Analisis Data

1. Memperoleh data yang diperlukan dari laporan keuangan tahunan untuk periode

2014-2020

2. Perhitungan menggunakan metode Economic Value Added (EVA)

Dimana:

1. NOPAT

NOPAT = EAT + Biaya Bunga

2. Invested Capital

EVA = NOPAT – Capital Charges
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Invested Capital = Total Hutang + Ekuitas – Hutang Jangka Pendek

3. WACC (weighted Average Cost Of Capital)

WACC = { D x rd (1-tax)}+ (E x re)

Dimana :

 Tingkat Modal dari Utang (D) =( ) × 100
 Cost of debt (rd) = × 100%
 Tingkat Pajak (T) = × 100%

Tingkat Modal dari Ekuitas (E) = ( ) × 100%
 Cost Of Ekuity (re) = × 100%

3. Menghitung dengan metode Financial Value Added (FVA)

Dimana :

1. NOPAT

NOPAT = EAT + Biaya Bunga

2. TR (Total Resources)

TR = D + E

FVA = NOPAT – (ED – D)
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3. ED (Equivalent Depreciation)

ED = k x TR

4. Depreciation (D)

Metode Garis Lurus ℎ −
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BAB IV

SEJARAH PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Indonesia memiliki alam yang sangat luas dan terbentang sejak dahulu

yang dikenal di dunia akan keindahan alamya, semua ini harus dikembangkan

demi kelangsungan umat manusia. Terutama di bumi lancing kuning ini,

dimana PTPN V sebagai perusahaan negara ikut mengelola sumber daya alam

yang ada dengan baik terutama pada komoditi dari kelapa sawit dan karet.

Perusahaan PTPN V adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

telah cukup lama bergerak dibidang perkebunan sawit dan karet, dimana

kedua bidang usaha tersebut termasuk komoditi unggulan sektor perkebunan

di Indonesia dan memberikan kontribusi yang besar terhadap devisa Negara.

Saat ini peusahaan melakukan berbagai usaha untuk mempertahankan

kinerjanya mengingat kondisi perekonomian global yang berdampak serius

terhadap kegiatan usaha dan perdagangan komoditi yang diusahakan

perusahaan.

Usaha yang dilakukan perusahaan antara lain adalah meningkatkan

volume dan kualitas produksi hasil olah pabrik sendiri yang meliputi minyak

sawit (CPO), inti sawit, PKO, PKM, Ribbed Smoked Sheet (RSS), Standart

Indonesia Rubber 10 (SIR 10), dan produk lainnya. Sehingga diharapkan

ketika komoditi-komoditi tersebut dijual dan dipasarkan melalui Kantor
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Pemasaran Bersama (KPB) PTPN I-XIV ke pasar lokal dan ekspor dapat

memberikan hasil yang optimal. Selain itu perusahaan melakukan efisiensi

dan efektifitas di semua lini produksi termasuk didalamnya kegiatan

pembukaan lahan, penanaman ulang, pengolahan lahan, pembibitan,

penanaman, pemeliharaan, dan kegiatan lainnya seperti pengembangan kebun

plasma.

PT Perkebunan Nusantara V dalam bekerja secara efisien dan efektif,

menjaga kepercayaan yang diberikan dengan baik berdasarkan nilai budaha

perusahaan, adapaun nilai – nilai budaya yang ada di perusahaan adalah :

1. Menjadi perusahaan yang terbaik

2. Senantiasa mampu melihat kedepan dan belajar dari pengalaman di

masa lalu

3. Mampu bertanggung jawab

4. Selalu menjunjung tinggi semangat dalam bekerja

5. Menghargai kreativitas dalam bekerja baik individu dan kelompok

6. Memiliki ikatan yang lestari

7. Bangga menjadi insan perkebunan yang baik

4.2 Logo Perusahaan

Pada awal berdirinya Perseroan belum ditentukan secara resmi logo

yang menjadi simbol dari Perseroan. Baru di tahun 1998, sebagai pernyataan

inspirasi perusahaan dan sebagai simbol pemersatu dan kebanggaan
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organisasi, melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan No.

05.02/SKEP/07/1998 tentang Penetapan Logo PT Perkebunan Nusantara V,

maka ditetapkan logo perusahaan berbentuk bulat bergaris hijau dengan

kecambah berwarna kuning dan berakar ditengahnya.

Gambar 4.1 Logo PTPN V (tahun 1998-2012)

Sumber : Annual Report PTPN V

Pada tanggal sebelas maret tahun 2012 dimana bertepatan pada HUT

perusahaan yang ke 17 maka perseroan mengeluarkan logo terbaru sebagai

langkah bertransformasi dan menyeleraskan diri dengan perubahan zaman dan

perkembangan industri

Gambar 4.2 Logo PTPN V (tahun 2013-sekarang)

Sumber : Annual Report PTPN V
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Bentuk dasar logo (logo mark) menyerupai daun kelapa sawit yang

berkembang dan melekuk halus tanpa ujung tajam, merupakan perwujudan

dari inti bisnis perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang pula,

menggambarkan konsistensi produksi, keseimbangan dan fleksibilitas

perusahaan dalam menghadapi tantangan global. Tulisan logo (logo type) ptpn

5 yang diletakkan simetris dibawah logo mark melambangkan pohon sawit

yang berakar dari perkebunan Perseroan serta pemilihan huruf non capital

memperlihatkan keterbukaan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang

bersama mitra.

Dengan 4 warna utama yaitu kuning-oranye, hijau dan biru,

mempresentasikan bermacam makna. Kuning personifikasi core business

(CPO) yaitu identitas provinsi Riau dan etos kerja insan Perseroan yang

mengoperasikan perusahaan. Hijau personofikasi core production, yaitu

perkebunan yang ramah lingkungan. Biru memberikan arti perusahaan arti

yang siap bersaing secara global dan menjadi wadah bagi semua elemen

penting perusahaan.

4.3 Visi dan Misi PT Perkebunan Nusantara V

1. Visi

“Menjadi perusahaan agribisnis terintegrasi yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan”.



43

2. Misi

 Pengelolaan agroindustri kelapa sawit dan karet secara efisien

bersama mitra untuk kepentingan stakeholder

 Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, kriteria

minyak sawit berkelanjutan, penerapan standarindustri dan

pelestarian lingkungan guna menghasilkan produk yang dapat

diterima oleh pelanggan

 Penciptaan keunggulan kompetitif dibidang SDM melalui

pengelolaan sumber saya manusia berdasarkan praktek-praktek

terbaik dan sistem manajemen SDM terkini guna meningkatkan

kompetisi inti perusahaan.

4.4 Bidang Usaha PT Perkebunan Nusantara V

Sebagai perusahaan miliki negara yang sudah lama bergerak dalam

bidang perkebunan terutama kelapa sawit dan karet yang menjadi fokus utama

hingga saat ini. Dalam meningkatkan kinerjanya, perusahaan melakukan

berbagai langkah dan usaha diantaranya meningkatkan volume dan kualitas

hasil produksi minyak sawit, inti buah sawit, palm kernel oil, palm kernen

meal, ribbed smoked sheet, standar Indonesia rubber dan lainnya. Adanya

mutu dari hasil produksi yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan

diharapkan dapat dipasarkan dengan optimal. Selain dari usaha sebelumnya,
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perusahaan juga melakukan efisiensi dan efektivitas di semua lini produksi

terutama dalam pembukaan lahan, penanaman ulang, pengolahan, pembibitan,

penanaman, pemeliharaan dan kegiatannya lainnya.

4.5 Struktur Organisasi

Gambar 4.3 Stuktur Organisasi PTPN V

Sumber : Annual Report PTPN V
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BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Analisis Perhitungan NOPAT

Tabel dan grafik perhitungan NOPAT adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Perhitungan NOPAT Pada PTPN V Pekanbaru Tahun 2014 - 2020

(dalam Jutaan Rp)

No Tahun
NOPAT

Laba Sebelum
Pajak

Beban
Pajak

Tax 1-t NOPAT

1 2014 306.436 75.886 0,248 0,752 173.456
2 2015 168.589 55.818 0,331 0,669 75.432
3 2016 101.249 57.909 0,572 0,428 18.551
4 2017 278.792 77.046 0,276 0,724 145.991
5 2018 281.006 72.899 0,259 0,741 154.120
6 2019 113.755 46.465 0,408 0,591 39.804
7 2020 614.555 197.302 0,321 0,679 283.294

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021

Gambar 5.1
Grafik Perhitungan NOPAT Pada PTPN V Pekanbaru Tahun 2014 – 2020

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021

Th-2014 Th-2015 Th-2016 Th-2017 Th-2018 Th-2019 Th-2020
Series1 Rp173,456 Rp75,432 Rp18,551 Rp145,991 Rp154,120 Rp39,804 Rp283,294

Rp173,456

Rp75,432

Rp18,551

Rp145,991 Rp154,120

Rp39,804

Rp283,294

Rp-

Rp50,000

Rp100,000

Rp150,000

Rp200,000

Rp250,000

Rp300,000
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Berdasarkan hasil perhitungan NOPAT dimana laba bersih tertinggi pada

tahun 2020 sebesar Rp 283.294, hal ini dikarenakan perusahaan mampu

menghasilkan jumlah laba sebelum pajak sebesar Rp 614.555 dengan beban pajak

sebesar Rp 197.302. Besaran pajak sebesar 0,321 atau sebesar 3,21%.

Sementara NOPAT terendah pada tahun 2016 dengan jumlah bersih yang

dihasilkan sebesar Rp 18.551, hal ini dikarenakan penurunan laba sebelum pajak yang

dihasilkan sebesar Rp 101.249 dengan beban pajak sebesar Rp 57.909. Besaran pajak

sebsar 0,572 atau sebesar 5.72%.

5.1.2 Analisis Perhitungan Invested Capital

Tabel dan grafik perhitungan Invested Capital  adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Perhitungan Invested Capital Pada PTPN V Pekanbaru Tahun 2014 - 2020

(dalam Jutaan Rp)

No Tahun
Total Hutang dan

Ekuitas

Utang Jangka

Pendek

Invested Capital

(IC)

1 2014 5.461.974 1.262.990 4.198.984

2 2015 6.968.636 1.164.059 5.804.576

3 2016 7.560.228 1.076.001 6.484.227

4 2017 8.129.022 1.166.451 6.962.571

5 2018 8.799.193 1.343.205 7.455.987

6 2019 9.443.113 1.655.976 7.787.137

7 2020 9.712.661 2.302.382 7.410.279

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021
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Gambar 5.2
Grafik Perhitungan Invested Capital Pada PTPN V Pekanbaru

Tahun 2014 - 2020

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dimana invested capital atau jumlah

pinjaman yang digunakan oleh PTPN V selama tahun 2014 sampai tahun 2020 terus

mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2014 dimana invested capital sebesar Rp

4.198.984 dengan utang jangka pendek sebesar Rp 1.262.990 sementara total seluruh

hutang dan ekuitas sebesar Rp 5.461.974.

Tahun 2015 dimana invested capital sebesar Rp 5.804.576 dengan utang

jangka pendek sebesar Rp 1.164.059 sementara total seluruh hutang dan ekuitas

sebesar Rp 6.968.636. Sedangkan tahun 2016 dimana jumlah invested capital sebesar

Rp 6.484.227 dengan utang jangka pendek sebesar Rp 1.076.001 sementara total

seluruh hutang dan ekuitas sebesar Rp 7.560.228.

Th-2014 Th-2015 Th-2016 Th-2017 Th-2018 Th-2019 Th-2020
Series1 Rp4,198,9 Rp5,804,5 Rp6,484,2 Rp6,962,5 Rp7,455,9 Rp7,787,1 7410279

Rp4,198,984

Rp5,804,576
Rp6,484,227

Rp6,962,571
Rp7,455,987

Rp7,787,137
7410279

Rp-

Rp1,000,000

Rp2,000,000

Rp3,000,000

Rp4,000,000

Rp5,000,000

Rp6,000,000

Rp7,000,000

Rp8,000,000

Rp9,000,000
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Tahun 2017 dimana invested capital sebesar Rp 6.962.571 dengan utang

jangka pendek sebesar Rp 1.166.451 sementara total seluruh hutang dan ekuitas

sebesar Rp 8.129.022, dan pada tahun 2018 dimana jumlah invested capital sebesar

Rp 7.455.987 dengan utang jangka pendek sebesar Rp 1.343.205 sementara total

seluruh hutang dan ekuitas sebesar Rp 8.799.193. Sementara pada tahun 2019 dimana

invested capital sebesar Rp 7.787.137 dengan utang jangka pendek sebesar Rp

1.655.976 sementara total seluruh hutang dan ekuitas sebesar Rp 9.443.113.

sedangkan pada tahun 2020 dimana invested capital sebesar Rp 7.410.279 dengan

utang jangka pendek sebesar Rp 2.302.382 sementara total seluruh hutang dan ekuitas

sebesar Rp 9.712.661.

5.1.3 Analisis Perhitungan WACC

Tabel dan grafik perhitungan WACC adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3
Perhitungan WACC Pada PTPN V Pekanbaru Tahun 2014 - 2020

(dalam Jutaan Rp)

No Tahun
NOPAT

D RD 1-t E RE WACC
1 2014 0,617 0,028 0,752 0,240 0,233 0,069
2 2015 0,633 0,004 0,669 0,338 0,072 0,026
3 2016 0,694 0,032 0,428 0,174 0,077 0,023
4 2017 0,735 0,037 0,724 0,162 0,212 0,054
5 2018 0,733 0,038 0,741 0,149 0,214 0,053
6 2019 0,790 0,042 0,592 0,140 0,086 0,032
7 2020 0,785 0,041 0,679 0,215 0,294 0,085

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021
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Gambar 5.3
Grafik Perhitungan WACC Pada PTPN V Pekanbaru Tahun 2014 - 2020

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021

Berdasarkan hasil perhitungan WACC pada PTPN V Pekanbaru pada tahun

2014 sampai 2020, dimana WACC tertinggi pada tahun 2020 sebesar 0,085

sementara WACC terendah pada tahun 2016 sebesar 0,023. Pada dasarnya tinggi

rendahnya WACC dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat suku bunga, inflasi

yang terjadi pada sebuah negara, tarif pajak perusahaan.

Th-2014 Th-2015 Th-2016 Th-2017 Th-2018 Th-2019 Th-2020
Series1 0.069 0.026 0.023 0.054 0.053 0.032 0.085

0.069

0.026
0.023

0.054 0.053

0.032

0.085

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09
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5.1.4 Analisis Perhitungan Capital Charges

Tabel dan grafik perhitungan Capital Charges adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4
Perhitungan Capital Charges Pada PTPN V Pekanbaru Tahun 2014 - 2020

(dalam Jutaan Rp)

No Tahun

Capital Charges (CC)
Total

Hutang dan
Ekuitas

Utang
Jangka
Pensdek

Invested
Capital (IC) WACC CC

1 2014 5.461.974 1.262.990 4.198.984 0,069 290.274.454
2 2015 6.968.636 1.164.059 5.804.576 0,026 150.890.895
3 2016 7.560.228 1.076.001 6.484.227 0,023 147.772.297
4 2017 8.129.022 1.166.451 6.962.571 0,054 376.786.032
5 2018 8.799.193 1.343.205 7.455.987 0,053 393.842.813
6 2019 9.443.113 1.655.976 7.787.137 0,032 247.858.654
7 2020 9.712.661 2.302.382 7.410.279 0,085 632.466.011

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021

Gambar 5.4
Grafik Perhitungan Capital Charges Pada PTPN V Pekanbaru

Tahun 2014 - 2020

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021
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Berdasarkan hasil perhitungan mengenai capital charges pada PTPN V

Pekabaru pada tahun 2014 sampai dengan 2020 dimana capital charges tertinggi

pada tahun 2020 sebesar Rp 632.466.011 dengan jumlah invested capital perusahaan

sebesar Rp 7.410.279 dengan biaya WACC sebesar 0,085. Sedangkan capital charges

terendah pada tahun 2016 sebesar Rp 147.772.297 dengan besaran invested capital

sebesar 6.484.227 dan biaya WACC sebesar 0,023.

5.1.5 Analisis Perhitungan Economic Value Added (EVA)

Tabel dan grafik perhitungan EVA adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5
Perhitungan Kinerja Keuangan PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

Tahun 2014 – 2019 dengan Metode Economic Value Added (EVA)
(dalam Jutaan Rp)

Tahun
EVA

NOPAT Capital Charges EVA

2014 173.456 290.274 (116.818)

2015 75.432 150.890 (75.458)

2016 18.551 147.772 (129.220)

2017 145.991 376.786 (230.794)

2018 154.120 393.842 (239.722)

2019 39.804 247.858 (208.054)

2020 283.294 632.466 (349.171)

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021
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Gambar 5.5
Grafik Metode Economic Value Added (EVA) Pada PTPN V Pekanbaru Tahun

2014 - 2020

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT.

Perkebunan Nusantara V Pekanbaru selama tahun 2014 sampai 2020 menghasilkan

nilai EVA yang berada kurang dari 0 (nol) atau menghasilkan nilai negatif

menjelaskan keuntungan yang diperoleh perusahaan belum sesuai dengan harapan

dan keinginan perusahaan dalam mendapatkan tingkat pengembalian yang diharapkan

oleh investor hal ini dikarenakan masih terdapatnya biaya-biayanya tidak tertutupi

sehingga dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2020,
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kinerja keuangan yang dihasilkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru tidak

memiliki nilai tambah secara ekonomis bagi perusahaan.

Nilai EVA negatif yang dihasilkan PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru,

disebabkan oleh beberapa hal :

1. Nilai operating after tax (NOPAT) yang dihasilkan PT. Perkebunan Nusantara

V Pekanbaru, mengalami penurunan selama tahun 2014 sampai 2019. Karena

semakin kecil pendapatan atau laba usaha yang dihasilkan maka hal ini akan

menurunkan NOPAT yang diperoleh oleh perusahaan. Karena apabila NOPAT

yang dihasilkan lebih besar dari biaya modal maka EVA yang dihasilkan akan

bernilai semakin positif.

2. Sedangkan biaya modal (capital charges) yang dihasilkan PT. Perkebunan

Nusantara V Pekanbaru lebih besar dari nilai NOPAT yang dihasilkan. Karena

semakin tinggi besar biaya modal maka EVA yang dihasilkan akan bernilai

negatif, namun semakin kecil Biaya Modal yang didapat maka semakin besar

pula EVA yang diperoleh. Biaya Modal dipengaruhi oleh besarnya Modal

Investasi. Karena Modal Investasi didapat dengan mengurangkan total utang

dan ekuitas dengan utang jangka pendek. Besar kecilnya utang jangka pendek

akan mempengaruhi Modal Investasi.
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5.1.6 Analisis Perhitungan TR (Total Resources)

Tabel dan grafik perhitungan Total Resources adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6
Perhitungan Total Resources Pada PTPN V Pekanbaru Tahun 2014 - 2020

(dalam Jutaan Rp)

No Tahun
Total Resources (TR)

Long Term Debt Total Equity TR

1 2014 2.104.321 1.313.322 3.417.643

2 2015 3.248.238 2.355.439 5.603.678

3 2016 4.168.257 1.313.322 5.481.579

4 2017 4.806.277 1.313.322 6.119.599

5 2018 5.107.186 1.313.322 6.420.508

6 2019 5.801.332 1.319.223 7.120.556

7 2020 5.318.590 2.091.689 7.410.279

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021

Gambar 5.6
Grafik Perhitungan Total Resources Pada PTPN V Pekanbaru

Tahun 2014 - 2020

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas dimana total resources pada PTPN V

Pekanbaru selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi

dimana total resources tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp 7.410.279 dengan long

term debt perusahaan sebesar Rp 5.318.590 sedangkan total equity yang dimiliki oleh

perusahaan sebesar Rp 2.091.689. Sedangkan total resources terendah pada tahun

2014 sebesar Rp 3.417.643 dengan long term debt perusahaan sebesar Rp 2.104.321

sedangkan total equity perusahaan sebesar Rp 1.313.322.

5.1.7 Analisis Perhitungan ED (Equivalent Depreciation)

Tabel dan grafik perhitungan Equivalent Depreciation adalah sebagai berikut :

Tabel 5.7
Perhitungan Equivalent Depreciation Pada PTPN V Pekanbaru Tahun 2014 –

2020 (dalam Jutaan Rp)

No Tahun

Equivalent Depreciation (ED)

TR WACC

Equivalent

Depreciation

(ED)

1 2014 3.417.643 0,069 236.260

2 2015 5.603.678 0,026 145.668

3 2016 5.481.579 0,023 124.922

4 2017 6.119.599 0,054 331.167

5 2018 6.420.508 0,053 339.146

6 2019 7.120.556 0,032 226.641

7 2020 7.410.279 0,085 632.466

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021



56

Gambar 5.7
Grafik Perhitungan Equivalent Depreciation Pada PTPN V Pekanbaru Tahun

2014 - 2020

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021

Berdasarkan perhitungan equivalent depreciation pada PTPN V Pekanbaru

tahun 2014 sampai 2020, dimana equivalent depreciation tertinggi pada tahun 2020

yang berjumlah sebesar Rp 632.466 dimana total resuerces perusahaan sebesar

Rp 7.410.279 dengan nilai WACC sebesar 0,085. Sedangkan equivalent depreciation

terendah pada tahun 2016 yang berjumlah sebesar Rp 124.922 dimana total resuerces

perusahaan sebesar Rp 5.481.579 dengan nilai WACC sebesar 0,023.
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5.1.8 Analisis Perhitungan Depreciation

Tabel dan grafik perhitungan Depreciation adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8
Perhitungan Depreciation Pada PTPN V Pekanbaru Tahun 2014 - 2020

(dalam Jutaan Rp)

No Tahun

Depresiasi (D)

Nilai Aktiva
Tetap

Nilai Residu
(5%)

Umur
Ekonomis

10
Depresiasi

1 2014 4.496.216 224.810 10 427.140
2 2015 6.077.484 303.874 10 577.361
3 2016 6.578.240 328.912 10 624.932
4 2017 6.832.082 341.604 10 649.047
5 2018 7.274.963 363.748 10 691.121
6 2019 7.575.919 378.795 10 719.712
7 2020 7.638.003 381.900 10 725.610

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021

Gambar 5.8
Grafik Perhitungan Depreciation Pada PTPN V Pekanbaru

Tahun 2014 - 2020

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dimana beban depresiasi yang

dikeluarkan oleh PTPN V Pekanbaru selama tahun 2014 sampai 2020 terus

mengalami peningkatan dimana beban depresiasi yang dikeluarkan pada tahun 2014

sebesar Rp 427.140. Tahun 2015 sebesar Rp 577.361. Pada tahun 2016 sebesar Rp

624.932. Tahun 2017 beban depresiasi sebesar Rp 649.047 sedangkan tahun 2018

sebesar Rp 691.121 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 719.712. Sementara tahun 2020

beban depresiasi yang dikeluarkan sebesar Rp 725.610.

5.1.9 Analisis Perhitungan Financial Value Added (FVA)

Tabel dan grafik perhitungan FVA adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9
Perhitungan Kinerja Keuangan PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

Tahun 2014 – 2020 dengan Metode Financial Value Added (FVA)
(dalam Jutaan Rp)

No Tahun
FVA

NOPAT ED D ED-D FVA

1 2014 173.456 236.260 427.140 -190.879 364.336

2 2015 75.432 145.668 577.361 -431.692 507.125

3 2016 18.551 124.922 624.932 -500.010 518.562

4 2017 145.991 331.167 649.047 -317.880 463.871

5 2018 154.120 339.146 691.121 -351.975 506.095

6 2019 39.804 226.641 719.712 -493.070 532.874

7 2020 283.294 632.466 725.610 -93.144 376.438

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021
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Gambar 5.9
Grafik Financial Value Added (FVA) Pada PTPN V Pekanbaru

Tahun 2014 - 2020

Sumber Data Olahan PTPN V Pekanbaru 2021

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT.

Perkebunan Nusantara V Pekanbaru mengenai kinerja keuangan menggunakan

metode FVA pada tahun 2014 sampai 2020 memiliki FVA bernilai positif karena > 0.

Hal ini menjelaskan bahwa pada tahun 2014 sampai 2020 kinerja keuangan

perusahaan memiliki nilai tambah secara finansial untuk peningkatan perusahaan.

5.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan pada PT. Perkebunan

Nusantara V Pekanbaru dengan menggunakan metode Economic Value Added (EVA)

dan Financial Value Added (FVA) adalah sebagai berikut :
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1. Kinerja Keuangan Metode Economic Value Added (EVA)

Nilai Economic Value Added (EVA) negatif disebabkan fluktuasinya NOPAT

yang dihasilkan PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru, mengalami penurunan

selama tahun 2014 sampai 2020. Karena semakin kecil pendapatan atau laba usaha

yang dihasilkan, maka hal ini akan menurunkan NOPAT yang diperoleh oleh

perusahaan. Sementara dari sisi invested capital atau jumlah pinjaman yang

digunakan perusahaan terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan

tahun 2020. Peningkatan jumlah pinjaman yang terlalu besar dapat mengurangi laba

yang akan dihasilkan oleh perusahaan sehingga perusahaan tidak memiliki nilai

ekonomi dari profitabilitas yang dihasilkan perusahaan.

Turunnya nilai economic value added (EVA) juga dipengaruhi oleh biaya

modal atau WACC dalam perusahaan. Selama tahun 2014 sampai 2020, WACC pada

perusahaan mengalami fluktuatif, hal ini akan berdampak secara langsung dalam

perubahan struktur modal didalam perusahaan sehingga dapat menimbulkan resiko

yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Sedangkan biaya modal (capital charges) yang dihasilkan PT. Perkebunan

Nusantara V Pekanbaru lebih besar dari nilai NOPAT yang dihasilkan. Karena

semakin tinggi besar biaya modal maka EVA yang dihasilkan akan bernilai negatif,

namun semakin kecil Biaya Modal yang didapat maka semakin besar pula EVA yang

diperoleh maka hal ini akan berdampak terhadap biaya modal investasi. Karena

modal investasi didapat dengan mengurangkan total utang dan ekuitas dengan utang
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jangka pendek. Besar kecilnya utang jangka pendek akan mempengaruhi modal

Investasi.

Hasil penelitian ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho

(2017) yang menjelaskan bahwa economic value added (EVA) yang bernilai negatif

menjelaskan bahwa perusahaan tidak memiliki nilai ekonomis dari profitabilitas yang

dihasilkan, karena laba yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan para kreditor

dan pemegang saham perusahaan (investor).

2. Kinerja Keuangan Metode Financial Value Added (FVA)

Pada tahun 2014 sampai 2020 Financial Value Added (FVA) bernilai positif

karena > 0. Hal ini menjelaskan bahwa PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

kinerja keuangan perusahaan memiliki nilai tambah secara finansial untuk

peningkatan perusahaan.

Financial Value Added (FVA) yang bernilai positif disebabkan karena PT.

Perkebunan Nusantara V Pekanbaru mampu mengoptimalkan kontribusi dari asset

tetap yang dimiliki dalam menghasilkan laba bersih usaha, walaupun selama tahun

2014 sampai dengan 2020 laba yang dihasilkan cenderung mengalami fluktuasi.

Sementara itu, PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru dalam menjalankan

usahanya terus meningkatkan sumber dana yang dimilikinya (total resources) yang

terus mengalami peningkatan selama tahun 2014 sampai tahun 2020. Sumber dana

(total resources) bersumber dari perbandingan antara hutang jangka panjang

perusahaan dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Total resources
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diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan dalam hal meningkatkan kinerja

perusahaan terutama dalam menilai nilai tambah perusahaan.

Selain itu, PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru juga mampu

meningkatkan jumlah asset tetap yang dimiliki selama 6 tahun terakhir, sehingga hal

ini memberikan nilai tambah pada sebuah perusahaan berdasarkan kontribusi dari

asset tetap yang dimiliki dalam mendukung kegiatan usaha perusahaan dalam

mencapai tujuan yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini dikuatkan dengan penelitian Novianti (2017) yang

menjelaskan bahwa FVA yang bernilai positif menggambarkan perusahaan mampu

membangun dan menciptakan nilai tambah secara finansial dari jumlah aktiva tetap

yang dimilikinya.
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kesimpulan yang

diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Kesimpulan yang dihasilkan dari kinerja keuangan PT. Perkebunan Nusantara

V Pekanbaru selama tahun 2014 sampai 2020 menghasilkan nilai economic

value added (EVA) yang berada kurang dari 0 (nol) atau menghasilkan nilai

negatif menjelaskan keuntungan yang diperoleh perusahaan belum sesuai

dengan harapan dan keinginan perusahaan dalam mendapatkan tingkat

pengembalian yang diharapkan oleh investor hal ini dikarenakan masih

terdapatnya biaya-biayanya tidak tertutupi sehingga dapat disimpulkan bahwa

selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, kinerja keuangan yang

dihasilkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru tidak memiliki nilai

tambah secara ekonomis bagi perusahaan.

2. Kesimpulan kinerja keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

dengan menggunakan metode financial value added (FVA) dimana pada tahun

2014 – 2020 memiliki financial value added (FVA) bernilai positif karena > 0.

Hal ini menjelaskan bahwa pada tahun 2014 PT. Perkebunan Nusantara V

Pekanbaru kinerja keuangan perusahaan memiliki nilai tambah secara finansial

untuk peningkatan perusahaan.
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6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dikemukakan beberapa

saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja

melalui pemenuhan semua biaya operasi (operating cost) dan biaya modal

(cost of capital) agar nilai EVA yang positif dapat tercapai setiap tahunnya

serta supaya lebih berhati-hati terhadap utang jangka panjang.

2. Bagi Investor sesuai dengan tujuan menginvestasikan dana untuk mendapat

tingkat pengembaliaan yang tinggi, maka diharapkan para investor dapat

memilah perusahaan perusahaan yang mempunyai struktur permodalan yang

optimal sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam peningkatan

nilai FVA yang dihasilkan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat menindak lanjuti penelitiaan ini

dengan memperdalam materi dengan studi kasus yang berbeda dan juga

penambahan tahun penelitiaan, karena penelitiaan ini terbatas hanya pada

periode 2014-2019 dan hanya terdapat 1 perusahaan.
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