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ABSTRAK 
 

“Manfaat Analisis Laporan Keuangan Menggunakan Return on Investment 
(ROI) dan Economic Value Added (EVA) dalam Pengambilan Keputusan 
Investasi” 
 
 Dalam melakukan investasi, seorang investor tidak begitu saja dapat 
melakukan jual beli di pasar modal, tetapi harus terlebih dahulu menjadi nasabah 
di salah satu perusahaan sekuritas. Analis perusahaan sekuritas tersebut akan 
membantu investor dalam menganalisis laporan keuangan perusahan emiten untuk 
menentukan di mana investasi sebaiknya dilakukan dan dengan harapan 
memperoleh return yang tinggi bagi investor. 
 Analis perusahaan sekuritas akan melakukan pengukuran kinerja keuangan 
perusahaan emiten dengan menggunakan metode Return on Investment (ROI) 
yaitu metode yang yang sudah lazim digunakan. Didukung dengan pendekatan 
Economic Value Added (EVA), pendekatan ini mula-mula dipopulerkan pada 
akhir tahun 1980-an oleh Stern Stewart & Co, dengan formula baru bahwa 
Economic Value Added (EVA) adalah faktor yang paling relevan dalam 
menentukan dan mengukur kinerja keuangan perusahaan. 

Sehubungan dengan masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian pada perusahaan sekuritas yaitu PT. Danareksa (Persero) yang berlokasi 
di Gedung Wahana Bakti Pos Jalan Banda Nomor 30 Bandung untuk mengetahui 
manfaat yang diberikan Return on Investment (ROI) dan Economic Value Added 
(EVA) dalam keputusan investasi yang disarankan oleh analis keuangan bagi para 
investor. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan pendekatan studi kasus, sedangkan untuk memperoleh data dilakukan 
penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara, dan dilakukan penelitian 
kepustakaan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan mengolah data laporan 
keuangan perusahaan emiten dalam kelompok industri semen yaitu PT. Semen 
Cibinong, Tbk, PT. Semen Gresik, Tbk dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa, 
Tbk dengan menggunakan Return on Investment (ROI) dan Economic Value 
Added (EVA) dan kemudian membandingkan hasilnya, di mana PT. Semen 
Gresik, Tbk. dengan tingkat Return on Investment (ROI) yang tinggi dan 
Economic Value Added (EVA) di atas 1, dan PT. Semen Gresik, Tbk. yang 
memberikan deviden yang tinggi bagi investor. Dengan demikian hipotesis yang 
diajukan penulis tidak dapat ditolak bahwa “Analisis laporan keuangan 
menggunakan Return on Investment (ROI) dan Economic Value Added (EVA) 
telah bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi pada PT. Danareksa 
(Persero)”. 
 

 

 

 


