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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), menuturkan 

industri sepatu nasional saat ini dihadapkan sejumlah kendala,  merosotnya 

permintaan dari pasar Eropa akibat krisis yang melanda kawasan tersebut, 

untuk itu Aprisindo  berpikir untuk memperluas pasar, terutama menguasai 

10% pasar sepatu Asean pada tahun ini. Malaysia menjadi pasar pertama yang 

akan dijajaki untuk membuka sejumlah toko baru sekaligus memperkenalkan 

delapan merek sepatu lokal. 

Selama ini baru ada dua produk sepatu Indonesia yang bisa masuk ke 

pasar Malaysia, yakni Andre Valentino dan Rotelli. Sementara di Tanah Air 

selama ini sudah beredar puluhan merek sepatu asal Malaysia. Selama ini 

pasar kita di Malaysia kecil sekali, di bawah 1%, dengan itu 10 merek sepatu 

yang masuk  diharapkan tahun ini bisa meningkat menjadi 5%. Aspirindo 

telah membuat nota kesepahaman dengan produsen sepatu Malaysia terkait 

pertukaran informasi dan peningkatkan kapasitas ekspor dan impor sepatu 

olahraga. Tidak hanya ke Malaysia, rencananya produk-produk sepatu 

Indonesia juga diupayakan menembus pasar Thailand dan Filipina. Selama ini 

di Thailand dan Filipina itu baru mengenal satu atau dua merek sepatu kita. 

Kami akan upayakan setidaknya jadi 10 merek sepatu masuk sana sehingga 

bisa meningkatkan pasar kita di sana masing-masing menjadi sekitar 3% 
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(2012). Eddy Wijanarko mengungkapkan industri sepatu nasional saat ini 

tidak hanya dihadapkan apda persoalan pasar yang menciut di kawasan Eropa, 

tetapi juga kerap dibuat bingung oleh inkonsistensi kebijakan lintas 

kementerian. 

Pekerja membuat sepatu produk lokal di Kelapa Dua Wetan, Jakarta 

Timur. Dalam sehari mereka dapat memproduksi 200 pasang sepatu dengan 

harga Rp50 ribu hingga Rp200 ribu yang di pasarkan di wilayah Jakarta. Jika 

dihitung dari jumlah penduduk Indonesia, kebutuhan alas kaki dalam negeri 

dapat mencapai 10 juta pasang per bulan. http://optimisindonesia.net/2011/04/  

Aspirindo optimistis ekspor sepatu Indonesia akan tumbuh 10% pada 

tahun ini dengan omset diperkirakan mencapai US$3,6 miliar, meningkat 

US$300 juta dari pencapaian tahun lalu yang sekitar US$3,3 miliar. sejak 

dahulu pesaing berat Industri sepatu Indonesia adalah industri-industri yang 

basis produksinya di Pantai Timur China. Namun, meningkatnya upah buruh 

di Pantai Timur China membuat mereka berpikir untuk mengalihkan 

pabriknya ke Vietnam atau Indonesia. Permintaan sepatu dari dalam negeri 

juga masih akan besar, prediksi Ramon, seiring meningkatnya pendapatan per 

kapita masyarakat. Pasar dalam negeri tumbuh karena income per kapita naik. 

http://www.bisnis.com/articles/industri-sepatu-ri-ambisi-kuasai-10-percent-

pasar-asia-tenggara 

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, 

sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu 

http://optimisindonesia.net/2011/04/kebutuhan-sepatu-dalam-negeri/
http://www.bisnis.com/articles/industri-sepatu-ri-ambisi-kuasai-10-percent-pasar-asia-tenggara
http://www.bisnis.com/articles/industri-sepatu-ri-ambisi-kuasai-10-percent-pasar-asia-tenggara
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perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini 

sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi 

perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara 

yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi 

kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Kinerja merupakan indikator dari baik buruknya keputusan manajemen 

dalam pengambilan keputusan. Manajemen dapat berinteraksi dengan 

lingkungan interen maupun eksteren melalui informasi. Informasi tersebut 

lebih lanjut dituangkan atau dirangkum dalam laporan keuangan perusahaan. 

http://dwiermayanti.wordpress.com/2009/10/15  

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan perilaku manusia dalam 

melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi. 

Penilaian kinerja dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. 

Penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan oleh manajemen, pemegang 

saham, pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan. Dengan mendeteksi 

kinerja keuangan perusahaan, kita dapat mengidentifikasi kondisi perusahaan 

Pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menekan perilaku yang 

tidak semestinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang 

semestinya diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta 

pemberian penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. 

http://dwiermayanti.wordpress.com/2009/10/15
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Melalui pengukuran kinerja, manajemen puncak dapat memperoleh dasar 

yang obyektif untuk memberikan kompensasi sesuai dengan prestasi yang 

disumbangkan masing-masing pusat pertanggungjawaban kepada perusahaan 

secara keseluruhan. Semua ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan 

rangsangan pada masing-masing bagian untuk bekerja lebih efektif dan efisien 

http://yanurto.blogspot.com/2010/12 

Adapun manfaat dari penilaian kinerja perusahaan adalah untuk 

mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode 

tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. 

Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka 

pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu 

bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan, dapat 

digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan 

datang, memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan 

organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya, 

dan sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitasperusahaan. 

http://dwiermayanti.wordpress.com/2009/10/15 

 EVA merupakan teknik yang sesuai untuk penelitian ini karena EVA 

memberikan pengukuran atas nilai tambah ekonomis yang diberikan 

perusahaan kepada pemegang saham. Penggunaan EVA dapat dijadikan acuan 

bagi investor, kreditur dan para pemegang saham dalam menentukan pilihan 

investasi dengan tingkat pengembalian maksimal. Penelitian ini diharapkan 

http://yanurto.blogspot.com/2010/12/dasar-kinerja-keuangan.html
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dapat memberikan hasil yang digunakan sebagai acuan perencanaan dan 

pengambilan keputusan dimasa yang akan datang bagi pihak manajemen 

perusahaan sepatu. Adapun untuk mengetahui nilai total penjualan dan laba 

bersih pada PT.Sepatu Bata Tbk tahun 2009 – 2011 dapat dilihat pada tabel 

1.1 dibawah ini  

Tabel 1.1 Nilai total penjualan dan laba bersih perusahaan sepatu PT. Sepatu 

Bata Tbk yang tercatat di BEI tahun 2009 – 2011 

Tahun  Penjualan Laba / Rugi 

2009 

2010 

2011 

Rp 598.466.433 

Rp 644.189.190 

Rp 678.591.535 

Rp 52.980.646 

Rp 60.975.070 

Rp 56.615.123 

Sumber : Laporan Laba / Rugi 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penjualan pada PT. Sepatu Bata 

Tbk pada tahun 2009 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan, tahun 2010 

penjualan naik sebesar 8% dan laba rugi naik sebesar 15%. Tahun 2011 

penjualan naik sebesar 5%, sedangkan laba rugi turun sebesar 7%. Selam 3 

tahun PT. Sepatu Bata Tbk pada laba berfluktuasi , sedangkan pada penjualan 

selama 3 tahun mengalami peningkatan. Kenaikan penjualan tidak diikuti 

dengan kenaikan laba, hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan pada 

tahun 2011 mengalami peningkatan yang mengakibatkan laba menjadi kecil. 

Pada kondisi tersebut menunjukkan bahwa PT. Sepatu Bata Tbk 

mengalami permasalahan dalam laporan keuangan khususnya laporan laba 

rugi, sehingga penulis melakukan penelitian tentang kinerja keuangan. 

Berdasarkan  latar belakang kontribusi industri sepatu, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kinerja 

keuangan perusahaan sepatu yang sudah go publik dengan judul “Analisis 
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Kinerja Keuangan Perusahaan PT. Sepatu Bata Tbk yang Tercatat di BEI”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat di susun 

rumusan masalah didalam penelitian ini yakni “Bagaimana  kinerja keuangan 

PT. Sepatu Bata yang tercatat di BEI dan dapat memberikan nilai tambah 

ekonomis”? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas agar pembahasan tidak terlalu luas maka 

perlu adanya batasan masalah. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah 

metode yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan 

sepatu adalah menggunakan analisis EVA dari tahun 2009 – 2011. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kinerja keuangan PT. Sepatu Bata yang 

memberikan nilai tambah ekonomis bagi investor. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi investor 

Membantu investor dalam memberikan informasi kinerja 

keuangan pada perusahaan sepatu. 

b. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan bagi pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja keuangan. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan 

referensi yang bermanfaat, terutama bagi pihak – pihak yang 

mengadakan penelitian yang sejenis. 

 


