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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi saat ini yang menuntut perusahaan untuk 

meningkatkan kinerjanya agar mampu menghasilkan produk berkualitas yang 

dapat bersaing dengan produk-produk pesaing perusahaan lain. Demikian hal ini 

dilakukan perusahaan agar mampu mempertahankan eksistensinya di pasar lokal 

maupun pasar global, sehingga mampu mencapai tujuan perusahaan yang sudah 

ditetapkan sejak awal. Tujuan perusahaan sejak awal adalah agar mampu 

mendapat laba yang setinggi-tingginya dengan biaya modal serendah-rendahnya. 

Namun saat ini tujuan perusahaan bukan hanya untuk mendapatkan laba 

akuntansi, melainkan juga berfokus pada laba ekonomis. Para Stakeholders 

terutama investor membutuhkan informasi kinerja keuangan melalui analisis 

kinerja keuangan perusahaan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi.  Pada umumnya analisis laporan keuangan yang dilakukan 

perusahaan untuk mengetahui kinerja keuangannya dengan menggunakan metode 

konvensional yaitu analisis rasio keuangan.  

Krisis global di pasar modal yang terjadi pada tahun 2008 mengakibatkan 

sejumlah perusahaan di dunia mengalami penurunan harga saham dan return 

saham yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang ditandai 

dengan penururnan kinerja perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan di dunia 

khususnya perusahaan di Indonesia juga yang mengalami dampaknya. Walau 

demikian tentunya perusahaan harus berusaha untuk bangkit dari keterpurukan 

dan berusaha menjalakan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan kembali dan 

dapat memenuhi kepercayaan investor untuk meningkatkan kinerja keuangan dan 

nilai perusahaan agar dapat meningkatkan kekayaan para stakeholder. 

Hal tersebut pun berdampak kepada beberapa perusahaan khususnya 

perusahaan Rokok yang listing di BEI adapun beberapa masalahan mulai dari 
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serentetan  masalah kesehatan yang ditimbulkan rokok, namun di sisi lain rokok 

juga memberikan keuntungan bagi Indonesia. Dan keuntungan dari rokok ini juga 

merambat ke aspek pembangunan nasional. Satu keuntungan yang paling 

menonjol adalah pada bidang ekonomi. Produksi-produksi rokok merupakan 

pemasok pajak yang besar bagi Negara. Meskipun produksi rokok tidak menjadi 

penyumbang pajak terbesar lagi. (sekarang yang terbesar adalah bidang 

telekomunikasi) tapi pajak dari produksi rokok tetap bernilai besar. Dari 

keuntungan yang diperoleh pihak produksi rokok, perusahaan rokok telah bisa 

menjadi sponsor dominan bagi penyelenggaraan acara besar di Indonesia. Seperti 

pengadaan liga-liga olahraga nasional bahkan internasional, pengadaan beasiswa 

serta bantuan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Sumbangsi 

perusahaan rokok selain itu juga mengurangi jumlah pengangguran penduduk 

Indonesia. Perusahaan rokok memiliki peranan besar dalam merekrut pekerja 

karena perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Selain itu perusahaan rokok 

juga memiliki stok tembakau dari petani-petani tembakau di daerah-daerah, hal ini 

akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia khususnya para petani 

tembakau selain pekerja pabrik rokok. 

            Keuntungan perusahaan rokok kian melonjak ketika konsumsi rokok di 

Indonesia jumlahnya semakin melonjak. Survey konsumsi rokok Indonesia tahun 

2003-2005 menunjukkan lonjakan jumlah batang rokok yang di konsumsi 

masyarakat. Tahun 2003 ke tahun 2004 jumlah konsumsi rokok meningkat 

sebanyak 12 milyar batang, dan dari tahun 2004 ke 2005 bertambah lebih banyak 

lagi yaitu 18 milyar batang. Hal ini tentu saja meningkatkan kesejahteraan bagi 

perusahaan rokok, tentu saja mereka akan meningkatkan produksi rokoknya 

dengan menambah jumlah pekerja, menambah pasokan tembakau dari petani-

petani tembakau, serta keuntungan perusahaan rokok yang besar juga akan 

meningkatkan sumbangan pajak yang besar pula bagi Indonesia. Sponsor rokok 

pun juga akan lebih mendominasi di setiap even besar nasional bahkan 

Internasional. Banyak lagi beasiswa-beasiswa yang disalurkan sebagai salah satu 

sponsor rokok juga. Berdasarkan hal itu maka seharusnya kinerja keuangan 
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perusahaan harus semakin baik yang dilihat dari data penjualan yang semakin 

meningkat dan market share yang semakin meningkat. 

Kinerja keuangan pada perusahaan sektor Rokok yang listing di Bursa 

Efek Indonesia menurut data dari Badan Pusat Statistik berdasarkan value added 

(market share) adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Tabel Perkembangan Market Value Perusahaan Rokok 

Subsektor 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

10 Makanan   116 763  129 058  156 994  192 190  222 838  224 526 

11 Minuman   5 682  6 759  7 488  7 088  10 796  9 189 

12 

Pengolahan 

Tembakau 

(Rokok) 

 55 859  61 181  62 422  67 169  91 946  85 388 

13 Tekstil   30 051  33 262  39 623  47 444  47 838  44 410 

14 Pakaian Jadi  24 249  29 090  31 124  32 071  44 002  24 141 

Sumber:(http://www.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/105

5) 

 Menurut Data yang diperoleh dari BPS bahwa dari tahun 2008 hingga 

tahun 2013 Kinerja keuangan Perusahaan Rokok yang listing di BEI selalu 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan berdasarkan nilai Market share 

nya yang seharusnya dapat meningkatkan nilai Return saham kepada para investor 

perusahaan atau dengan kata lain mampu meningkatkan kekayaan para pemegang 

saham. Dengan tingginya konsumsi rokok di Indonesia seharusnya laba 

perusahaan pun semakin tinggi dari tahun ke tahun, namun karena banyaknya 

masalah yang timbul dari sisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan 

sehingga membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya berlebih (cost) untuk 

mengembalikan tingkat keuntungan perusahaan terutama untuk mengembalikan 

kepercayaan pemerintah dalam hal keuntungan dan nilai perusahaan sehingga 

http://www.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/1055
http://www.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/1055
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investor pun semakin percaya untuk meningkatkan nilai perusahaan dan 

memaksimalkan kekayaan investor. 

Apabila dilihat melalui data laporan keuangan dari tahun ke tahun 

perusahaan rokok yang listing di Bursa Efek Indonesia mampu meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan melalui Economic Value Added (EVA) dan Market 

Value Added (MVA) secara positif melalui peningkatan laba bersih perusahaan 

setiap tahunnya dan juga meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi 

pada perusahaan rokok karena kinerja keuangan perusahaan rokok di Indonesia 

yang semakin baik dari tahun ke tahun. 

Kemudian menurut berita yang di lansir dari detik finance bahwa Gudang 

Garam (GGRM IJ) saat ini adalah salah satu perusahaan rokok dengan market 

share terbesar di Indonesia. GGRM sendiri saat ini menjadi satu-satu nya 

produsen rokok dengan likuiditas yang tinggi dbandingkan HMSP dan RMBA. 

Sepanjang 2011, GGRM juga menjadi saham dengan kenaikan yang paling 

menarik. Rencana kenaikan cukai untuk 2012 diperkirakan tidak akan terlalu 

banyak mempengaruhi marjin perusahaan, karena kenaikan cukai ini bisa di offset 

dengan menaikan harga jual rokok mereka. Berdasarkan konsensus di Bloomberg, 

harga wajar untuk GGRM ada di Rp. 65.600.  

(http://finance.detik.com/read/2011/12/09/094905/1786759/1015/osk-nusadana-

ihsg-kena-imbas-koreksi-bursa-global).  

Dengan kinerja keuangan perusahaan yang bagus seharusnya return saham 

perusahaan pun ikut mengalami efek yang positif sehingga dapat menaikan nilai 

return saham perusahaan yang mampu dibayarkan kepada Investor untuk mencari 

keuntungan baik dari dividen ataupun capital gain. 

Sedangkan dilihat dari data return saham pada perusahaan rokok yang 

listing di BEI selama tahun 2008 hingga 2013 sebagai berikut: 

 

 

 

 

http://finance.detik.com/read/2011/12/09/094905/1786759/1015/osk-nusadana-ihsg-kena-imbas-koreksi-bursa-global
http://finance.detik.com/read/2011/12/09/094905/1786759/1015/osk-nusadana-ihsg-kena-imbas-koreksi-bursa-global
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Grafik 1.1 

Grafik Perkembangan Return Saham  

 

Sumber: Data Diolah 

 

Dilihat hasil pengolahan return saham di atas bahwa secara keseluruhan 

dari ketiga perususahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini mengalami 

kenaikan dan penurunan yang bersifat fluktuatif dan cenderung mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun terutama pada perusahaan PT. HM. Sampoerna 

Tbk. Dan PT. Gudang Garam Tbk. Dilihat dari tahun 2008 dari ketiga perusahaan 

tersebut mampu mengalami kenaikan return saham namun setelah tahun 2008 

hingga 2013 dari ketiga perusahaan rokok yang listing ini masing-masing 

perusahaan mengalami kenaikan dan cenderung selalu menurun dari tahun ke 

tahun hingga tahun 2013. hal ini menyatakan bahwa apabila kinerja perusahaan 

yang baik dilihat dari nilai value added dan dilihat dari laba masing-masing 

perusahaan belum tentu dapat menghasilkan return saham yang baik bagi 

investor. Hal ini lah yang menjadi masalah bagi ketiga perusahaan ini dalam 

penelitian yang dilakukan sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. 

Dalam praktiknya walaupun analisis rasio keuangan yang digunakan 

memiliki fungsi dan keguanaan yang beragam bagi perusahaan namun hal tersebut 

tidak menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan perusahaan yang 

sesungguhnya (Kasmir, 2010:103). Penggunaan analisis rasio keuangan memiliki 

kelemahan utama yaitu tidak memperhatikan risiko yang dihadapi perusahaan 

dengan mengabaikan adanya biaya modal. Untuk mengatasi kelemahan dari 
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analisis rasio keuangan tersebut, maka dikembangkan konsep pengukuran kinerja 

keuangan berdasarkan nilai tambah (Value added) yaitu Economic value added 

(EVA) dan Market Value Added (MVA). 

Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) adalah 

salah satu metode yang dapat dilakukan dalam menilai kinerja keuangan 

perusahaan.  

Menurut Young & O’byrne (2001:18) “EVA merupakan alat komunikasi 

yang efektif, baik untuk penciptaan nilai yang dapat dijangkau oleh manajer lini 

yang akhirnya mendorong kinerja perusahaan dan untuk berhubungan dengan 

pasar modal.”  

Menurut Winarto (2005:4): 

“Market value added (MVA) adalah perbedaan antara modal yang 

ditanamkan di perusahaan sepanjang waktu (untuk keseluruhan investasi 

baik berupa modal, pinjaman, laba ditahan dan sebagainya) terhadap 

keuntungan yang dapat diambil sekarang, yang merupakan selisih antara 

nilai buku dan nilai pasar dari keseluruhan tuntutan modal. 

Metode EVA dan MVA sendiri telah banyak digunakan oleh berbagai 

perusahaan besardi Amerika Serikat, seperti IBM, Coca Cola, AT&T, Quaker 

Oats, Tenneco, dan lain-lain.Sedangkan di Indonesia masih banyak perusahaan go 

publik yang belum menggunakan metode EVA dan MVA sebagai alat pengukuran 

kinerja keuangannya (Mahbub Ahmad dan Hening Widi Oetomo, 2007:3).  

Kelebihan dari konsep EVA adalah nilai tambah perusahaan dihitung 

dengan mengurangkan seluruh komponen biaya termasuk biaya modal sehingga 

akan dapat diketahui apakah tingkat pengembalian melebihi biaya modal yang 

telah dikeluarkan untuk mendanai investasi tersebut. Kelebihan lain dari konsep 

EVA dan MVA yaitu mampu berdiri sendiri atau merupakan satu ukuran tunggal 

untuk menilai kinerja keuangan perusahaan tanpa memerlukan analisis trend dari 

setiap rasio terhadap rasio beberapa tahun sebelumnya maupun data pembanding 

lain seperti standar industri yang lazim dipakai dalam analisis rasio keuangan. 
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Namun demikian, konsep EVA dan MVA tidak terlepas dari beberapa 

kelemahan, antara lain EVA dan MVA hanya mengukur hasil akhir saja tanpa 

mengukur aktivitas penentu seperti loyalitas dan tingkat retensi konsumen, 

perhitungan EVA dan MVA yang akurat sangat tergantung pada transparansi 

internal perusahaan dalam laporan keuangan serta EVA bertumpu pada keyakinan 

bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengambil 

keputusan investasi di pasar modal (Mirza:1997 di dalam Fitriyah:2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh ( Mahbub Ahmad dan Hening Widi 

Oetomo , 2007:31) pun menjelaskan bahwa kinerja keuangan perusahaan rokok 

yang listing di BEI pada tahun 2000 sampai 2004 yakni mampu meningkatkan 

kekayaan para pemegang saham perusahaan yang artinya kinerja keuangan 

perusahaan tersebut terbilang baik walaupun kedua variabel EVA dan MVA tidak 

terlalu berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan rokok. 

Berdasarkan hal – hal yang melatarbelakangi tersebut maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGARUH 

ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED 

(MVA) TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN ROKOK YANG 

LISTING DI BEI PERIODE 2008-2013.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka dapat diambil 

rumusan masalah yaitu :  

1. Bagaimana perkembangan Economic Value Added (EVA) pada 

perusahaan-perusahaan rokok yang listing di BEI pada tahun 2008-2013 ? 

2. Bagaimana perkembangan Market Value Added (MVA) pada perusahaan-

perusahaan rokok yang listing di BEI pada tahun 2008-2013? 

3. Bagaimana pengaruh Economic Value Added (EVA) dan Market Value 

Added (MVA) secara simultan dan parsial terhadap return saham 

perusahaan rokok yang listing di BEI pada tahun 2008-2013? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelititan 

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengumpukan data dan informasi 

kinerja keuangan perusahaan yang listing di BEI pada tahun 2008-2013 yang 

nantinya akan penulis gunakan sebagai bahan penyusunan skripsi yang 

merupakan salah satu prasyarat dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui : 

1. Bagaimana pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap return 

saham perusahaan rokok yang listing di BEI pada tahun 2008-2013. 

2. Bagaimana pengaruh Market Value Added (MVA) terhadap return saham 

perusahaan rokok yang listing di BEI pada tahun 2008-2013. 

3. Pengaruh Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) 

bersama-sama terhadap return saham perusahaan rokok yang listing di 

BEI pada tahun 2008-2013. 

 

1.4 Keguanaan penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan (Emiten) 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan strategi perusahaan 

dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan 

datang sehingga dapat memaksimalkan tujuan perusahaan yang sudah di 

tetapkan. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam penentuan 

investasi yang akan dilakukan dengan melihat kinerja keuangan 

perusahaan sehingga investasi yang dilakukan sejalan dengan risiko yang 

dihadapi yang diharapkan akan memberikan kekayaan berlebih bagi 

investor yang akan berinvestasi pada perusahaan rokok. 
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3. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis 

dalam bidang ilmu keuangan, khususnya dalam ilmu kinerja keuangan, 

Economic Value Added dan Market Value Added. 

4. Bagi Penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan memberikan kajian dan pengetahuan 

kepada para akademisi mengenai permasalahan yang mungkin akan 

dihadapi dalam keputusan investasi khususnya melalui penilaian kinerja 

keuangan perusahaan melalui Economic Value Added dan Market Value 

Added.  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan explanatory yaitu penelitian yang 

bertujuan menelaah antar variabel yang menjelaskan fenomena tertentu. 

(Zulganef, 2008: 10). Metode penelitian yang digunakan penulis dalam 

menyusun skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif melalui studi komparatif.  

Menurut Nazir (2005:7) yaitu : 

“Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.” 

Tujuan dari metode penelitian deskriptif adalah untuk membuat  deskriptif, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

1.6  Waktu dan Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang akan diteliti, penulis 

menggunakan data sekunder yang diambil di Pojok Bursa Efek Universitas 

Widyatama, Bursa Efek Indonesia melalui situsnya, Indonesia Capital Market 

Directory ( ICMD ), dan jurnal peneliti lain. Penelitian ini dilakukan dari bulan 

September 2014 sampai dengan selesai. 


