
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Saat ini dampak dari globalisasi semakin terlihat, seperti banyaknya 

produk baru yang menembus batas pasar suatu negara baik dari bidang teknologi, 

automotif, dan kebutuhan lainnya. Hal ini berpengaruh pada perkembangan 

perekonomian di Indonesia, karena dapat mendatangkan peluang masuknya 

pesaing dari berbagai negara. Oleh karena itu untuk menjaga kesinambungan 

hidup perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ketat tersebut, diperlukan 

penanganan dan pengelolaan yang baik. Selain itu agar perusahaan dapat bertahan 

atau bahkan bisa tumbuh dan berkembang perusahaan juga harus mencermati 

kondisi dan kinerja perusahaan. Untuk mengetahui kondisi dan kinerja perusahaan 

maka diperlukan suatu analisis yang tepat. 

Media yang dapat dipakai untuk menilai kinerja perusahaan adalah laporan 

keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh setiap perusahaan di Indonesia, 

harus mengacu pada aturan yang berlaku, yaitu seperti tertuang pada Standar 

Akuntansi Keuangan, yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, disamping 

harus memenuhi pula aturan perpajakan. 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses akuntansi 

pada suatu periode tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan 

data keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar 

lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakai di dalam menilai 

kinerja perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. 

Salah satu alasan dilakukannya analisis terhadap laporan keuangan adalah 

untuk menilai kinerja perusahaan. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui 

tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Teknik analisis laporan keuangan yang banyak digunakan untuk menilai 

posisi keuangan dan kinerja perusahaan adalah analisis rasio keuangan karena 

penggunaannya yang relatif mudah. Apabila kinerja berdasarkan rasio keuangan 

1 



 2

tinggi maka kinerja yang dihasilkan baik dan sebaliknya. Namun, investor juga 

harus menilai risiko yang dihadapi oleh perusahaan, karena apabila perusahaan 

menghadapi risiko besar maka investor juga akan menghadapi risiko tersebut. 

Menghadapi risiko tersebut, maka manajer berusaha memikirkan cara 

yang tepat untuk mengukur kinerja perusahaan dengan tidak mengabaikan 

tuntutan investor maupun kreditor. Dengan alat pengukuran kinerja yang tepat 

maka akan membuat investor tertarik pada perusahaan kita. 

Selama beberapa tahun terakhir, telah ditemukan formula baru yaitu 

Economic Value Added (EVA) yang dipopulerkan pada akhir 1993-an oleh Stern 

Stewart & Co. Menurut Stern Stewart, EVA merupakan indikator internal yang 

mengukur kekayaan pemegang saham yang diciptakan atau dimusnahkan oleh 

perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Bila menggunakan EVA maka 

perusahaan akan lebih memfokuskan perhatiannya pada penciptaan nilai 

perusahaan karena memasukkan komponen biaya modal dalam perhitungannya.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan antara kinerja yang dihasilkan berdasarkan rasio 

keuangan dan kinerja yang dihasilkan berdasarkan economic value added (EVA). 

Dengan demikian, judul yang akan dituangkan penulis dalam penelitian ini 

adalah: “Analisis Perbandingan antara Rasio Keuangan dengan Economic 

Value Added (EVA) dalam Menilai Kinerja Perusahaan”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian 

ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja perusahaan berdasarkan rasio keuangan? 

2. Bagaimana kinerja perusahaan berdasarkan economic value added (EVA)? 

3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara rasio keuangan dengan 

EVA? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang diuraikan di atas, maka maksud dari 

penelitian yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data, mengolah, 

menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan pada kelompok 

pertambangan batubara. 

   Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah: 

1. Untuk mengetahui besarnya kinerja berdasarkan rasio keuangan dari masing-

masing perusahaan. 

2. Untuk mengetahui besarnya nilai EVA dari masing-masing perusahaan. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara rasio keuangan dengan EVA dalam 

menilai kinerja perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang didapatkan dalam penyusunan skripsi 

ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis 

khususnya mengenai analisis kinerja perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan serta 

tindakan-tindakan selanjutnya dalam pengambilan keputusan sehubungan 

dengan penggunaan analisis kinerja perusahaan. 

3. Pihak lain 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang baru dalam 

menilai kinerja perusahaan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Salah satu bidang pembangunan yang sangat penting untuk menunjang 

keberhasilan pembangunan bangsa dan negara secara menyeluruh adalah 

pembangunan dalam bidang perekonomian. Kemajuan suatu negara dalam bidang 

perekonomian sangat tergantung pada tingkat perekonomian yang dicapai oleh 
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masyarakat secara keseluruhan. Suatu perusahaan, sebagai suatu bagian dari 

masyarakat secara keseluruhan, apabila dikelola dan ditangani dengan baik akan 

memiliki peranan yang cukup besar dalam menunjang pembangunan ekonomi 

bangsa dan negara. 

Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi sekarang ini, pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia yang sedemikian sulitnya tentu menimbulkan banyak 

dampak terhadap kondisi suatu perusahaan. Agar kelangsungan hidup suatu 

perusahaan dapat dipertahankan di masa yang akan datang sangat perlu bagi 

perusahaan menerapkan strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi saat ini agar 

perusahaan tetap dapat meningkatkan kinerjanya. 

Dalam menilai kinerja suatu perusahaan, seorang investor biasanya 

berpandu pada prospektus dan laporan keuangan. Ukuran yang digunakan dalam 

penilaian kinerja suatu perusahaan sangatlah beragam dan kadang-kadang berbeda 

antara satu industri dengan industri yang lain. Analisis rasio merupakan analisis 

kinerja jangka pendek yang dapat dimanipulasi dengan sah, yaitu dengan 

menggeser angka-angka yang secara akuntansi diperkenankan. 

Menurut J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland (1995:237), ukuran 

kinerja dianalisis dalam tiga kelompok rasio, yaitu: 

1. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratios) 

Mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang 

dihasilkan dari penjualan dan investasi. 

2. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratios) 

Mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi 

ekonomisnya dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri atau pasar 

produk tempatnya beroperasi.      

3. Ukuran Penilaian (Valuation Measures) 

Mengukur kemampuan manajemen untuk mencapai nilai-nilai pasar yang 

melebihi pengeluaran kas. 

Setiap menganalisis rasio-rasio tersebut, angka-angka yang diperoleh dari 

perhitungan tidak dapat berdiri sendiri. Rasio-rasio tersebut dapat berarti jika: 
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1. Terdapat perbandingan dengan perusahaan sejenis yang mempunyai 

tingkat risiko yang hampir sama 

2. Terdapat analisis kecenderungan (trend) dari setiap rasio-rasio pada tahun 

sebelumnya. 

Selain itu para manajer juga menyadari adanya kelemahan pada alat ukur 

akuntansi tradisional tersebut. Kelemahan alat ukur tradisional sebagai pengukur 

penciptaan nilai bahwa alat ukur tersebut mengabaikan adanya biaya modal. 

Sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu perusahaan telah menciptakan nilai 

tambah atau tidak, karena bila rasio meningkat maka dianggap kinerja perusahaan 

membaik. 

Didorong oleh adanya ketidakpastian atas lemahnya metode penilaian 

yang ada sekarang ini dan juga kelemahan-kelemahan lain yang disebabkan 

ukuran-ukuran akuntansi yang seringkali menyesatkan, pada tahun 1993               

G. Bennet Stewart dan Joel M. Stern, analis keuangan dari lembaga konsultan 

manajemen AS mencetuskan konsep baru untuk menilai kinerja perusahaan yang 

disebut Economic Value Added (EVA). 

Konsep EVA ini dalam pengukurannya dapat berdiri sendiri tanpa perlu 

dibandingkan dengan perusahaan sejenis ataupun membuat suatu analisis 

kecenderungan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat perbedaan pokok 

antara EVA dan pengukuran laba konvensional adalah EVA merupakan laba 

“ekonomis” kebalikan dari laba “akunting”. Jika rasio keuangan hanya berhenti 

pada perolehan laba maka EVA akan mengurangi laba dengan biaya modal. 

Angka EVA mencerminkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari investasi 

perusahaan yang dapat mengindikasikan kinerja suatu perusahaan. 
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Bagan Kerangka Pemikiran 

Gambar 1.1  
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Keuangan Analisis

- Neraca
- Laporan Laba Rugi
- Laporan Arus kas

Dinamis
1. Rasio Likuiditas
    a.  Current ratio
    b.    Quick ratio

2. Rasio Aktivitas
    a. Rasio Perputaran Piutang
    b. Rasio Perputaran Persediaan
    c. Rasio Perputaran Aktiva Tetap
    d. Rasio Perputaran total Aktiva

3. Rasio Profitabilitas
    a. Profit Margin
    b. ROA
    c. ROE

4. Rasio Penilaian Pasar
    a. PER
    b. Dividend Yield
    c. Rasio Pembayaran Dividen

Menilai Kinerja

Statis
1. Komparatif
2. Common-size
3. Trend / Time series
4. Arus Kas Modal Kerja
5. Analisis Rasio
   

1. Rasio Profitabilitas
    (Profitability Ratios)
2. Rasio Pertumbuhan
    (Growth Ratios)
3. Ukuran Penilaian
   (Valuation measures)
4. Economic value
added (EVA)

Dari kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang dapat penulis 

simpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: “Rasio keuangan 

berhubungan dengan economic value added (EVA)” 

  

1.6 Metodologi Penelitian 

Teknik penelitian yang dilakukan disini bersifat survei, sedangkan metode 

penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif, yaitu metode penelitian yang 

merupakan dugaan adanya hubungan antar variabel dalam populasi, melalui data 

hubungan variabel dalam sampel. (Sugiyono, 2003:209). 

Teknik untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data dari perusahaan 

yang sedang diteliti untuk kemudian dipelajari, diolah dan dianalsis. 

2. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 

dengan berbagai sumber dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan 

dengan teknik pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis. 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di pojok Bursa Efek Jakarta (BEJ) – 

Universitas Widyatama di Jalan Cikutra No. 204 A. Bandung 40125. Waktu 

penelitian dilakukan pada bulan Maret 2007 – Juni 2007. 


