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Perkembangan dunia usaha saat ini semakin pesat. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan 

semakin banyaknya perusahaan baru yang bermunculan, baik itu perusahaan manufaktur maupun 

perusahaan jasa mengakibatkan ketatnya persaingan usaha antar berbagai jenis perusahaan. 

Menghadapi kondisi ini, perusahaan perlu melakukan pengembangan dan perbaikan dalam 

kinerja perusahaannya sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga 

yang bersaing. Perusahaan perlu mendapatkan informasi tentang kinerja yang diperoleh sebagai 

dasar pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Mengetahui kinerja keuangan perusahaan 

farmasi ditinjau dari economic value added (EVA). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kinerja keuangan perusahaan farmasi dilihat dari economic value added(EVA). 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis data keuangan PT 

Dankos Laboratories Tbk, PT Indofarma Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk.analisis digunakan untuk 

mengetahui kinerja keuangan perusahaan mana yang lebih baik. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan 

PT Dankos Laboratories Tbk., PT Indofarma Tbk., dan PT Kalbe Farma Tbk. Tahun 2002 

sampai dengan 2004 beserta keterangannya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mempelajari keterangan-keterangan data perusahaan.  

Hasil penelitian analisis menunjukkan bahwa Berdasarkan analisis Economi Value Added (EVA) 

yang telah dilakukan pada perusahaan PT Dankos Laboratories Tbk., dan PT Kalbe Farma Tbk. 

dari kedua perusahaan memperoleh nilai economic value added bernilai positif. Sedangkan pada 

PT Indofarma Tbk memiliki nilai EVA negatif. Dari ketiga perusahaan PT Kalbe Farma yang 

memiliki nilai Eva yang tinggi bila jika dibandingkan dengan PT Dankos Laboratories Tbk. dan 

PT Indofarma Tbk Analisis tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan dengan mengunakan 

Economic value Added PT Kalbe Farma Tbk yang memiliki nilai EVA yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan PT Dankos Laboratories Tbk. sedangkan PT Indofarma niloai EVAnya 

tidak memenuhi harapan-harapan para penyandang dana. Hal ini menunjukkan bahwa PT Kalbe 

Farma Tbk. mampu untuk menciptakan nilai tambah dan dapat memenuhi harapan para 

penyandang dana (pemegang saham). Akan tetapi jika nilai nya negatif, Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan farmasi tidak mampu memenuhi harapan para penyandang dana terutama 

pemegang saham dengan memberikan nilai tambah yang diharapkan perusahaan 

 


