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Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada perusahaan semen, dengan judul “Penilaian 

Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Metode Rasio Keuangan, Economic Value Added (EVA) 

Dan Market Value Added (MVA) (Studi Pada Perusahaan Semen Yang Go Public)”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan semen yang go publik dan 

untuk mengetahui perusahaan yang mempunyai kinerja yang paling baik diantara tiga 

perusahaan semen yang go publik, yaitu PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Semen Cibinong 

Tbk dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk selama tahun 2003-2005, dengan menggunakan 

metode analisis rasio keuangan, EVA dan MVA. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua hipotesis, yaitu: kinerja keuangan perusahaan 

semen selama tahun 2003-2005 sehat jika diukur dengan metode analisis rasio keuangan, EVA 

dan MVA, dan diantara tiga perusahaan semen tersebut, maka PT Semen Gresik (Persero) Tbk 

mempunyai kinerja keuangan yang paling baik. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan metode analisis rasio keuangan, EVA dan MVA dalam 

mengukur kinerja keuangan perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa kinerja keuangan perusahaan semen yang go publik selama tahun 2003-2005 

sehat dan mampu memberikan nilai tambah ekonomis dan nilai tambah pasar kecuali pada PT 

Semen Cibinong Tbk menunjukkan bahwa kinerja keuangannya tidak sehat, dan diantara tiga 

perusahaan semen tersebut, maka PT Semen Gresik (Persero) Tbk mempunyai kinerja keuangan 

yang paling baik. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengambil saran. Pertama, bagi perusahaan 

sektor semen, hasil perolehan nilai analisis rasio keuangan, EVA dan MVA tersebut dapat 

dijadikan bahan evaluasi, serta perusahaan terus mengevaluasi kinerja keuangannya dan 

mempertahankan serta meningkatkan lagi, sehingga akan dapat lebih menambah kepercayaan 

masyarakat investor terhadap perusahaan tersebut. Kedua, bagi investor dapat menanamkan dana 

ke perusahaan PT Semen Gresik (Persero) Tbk karena berdasarkan analisis rasio keuangan, EVA 

dan MVA selama tahun 2003-2005 menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan sehat. 

Ketiga, bagi kreditur dapat memberikan pinjaman atau kredit pada PT Semen Gresik (Persero) 

Tbk karena perusahaan tersebut baik dalam memenuhi kewajiban finansialnya, baik kewajiban 

jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. Keempat, bagi peneliti selanjutnya perlu 

diadakan penelitian tentang metode rasio keuangan, EVA dan MVA atau menggunakan metode 

penilaian kinerja yang lain yaitu metode Balance Scorecard (BSC) atau metode radar dengan 

menggunakan periode penelitian yang lebih lama atau menggunakan obyek penelitian yang lain. 
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