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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Penilaian kinerja keuangan sangat diperlukan suatu  perusahaan dalam 

aktivitas ekonomi di pasar modal,  terutama dalam penilaian kinerja perusahaan 

publik. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan membandingkan 

dari waktu ke waktu atau dapat juga membandingkan dengan perusahaan yang 

bergerak dalam industri yang sama. Hal ini untuk mengetahui kondisi 

perusahaan, perusahaan mana yang paling baik dan lebih menguntungkan jika 

dilihat dari perbandingan kinerja perusahaan. Semakin baik kinerja keuangan 

suatu perusahaan, maka akan semakin membuka peluang investor untuk 

mengivestasikan dananya. 

Bagi investor, informasi mengenai kinerja perusahaan dapat 

digunakan sebagai alat pengambilan keputusan apakah mereka akan 

mempertahankan investasinya atau mencari alternatif lain. Keputusan investasi 

merupakan hal yang paling penting dihadapi oleh investor, karena menyangkut 

unsur risiko. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan merupakan harapan 

bagi semua investor. Karena semakin tinggi risiko yang dihadapi seorang 

investor, semakin tinggi pula harapan investor untuk mendapatkan keuntungan.  

Keputusan perusahaan melakukan investasi merupakan keputusan 

perusahaan untuk menggunakan atau mengalokasikan dana. Penggunaan dana 

yang tepat yaitu bagaimana perusahaan mampu mengelola keuangannya dengan 
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menilai kinerja keuangan perusahaan. Ukuran yang digunakan untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan adalah Analisis Rasio keuangan, Nilai tambah 

ekonomis (Economic Value Added) atau sering disingkat dengan EVA, Balanced 

Scorecard, Nilai tambah Pasar (Market Value Added) dan Analisis Sistem Du 

Pont (Warsono, 2003). 

Pada dasarnya tujuan utama suatu perusahaan adalah mencari 

keuntungan, memberikan nilai tambah ekonomis perusahaan dan meningkatkan 

nilai pasar. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan diperlukan untuk 

menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Perusahaan 

menggunakan metode EVA untuk memperoleh nilai tambah ekonomi yaitu 

metode yang mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan 

bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta ketika  perusahaan mampu memenuhi 

semua biaya operasi dan biaya modal. Tujuan perusahaan untuk meningkatkan 

nilai atau value added dari modal yang telah ditanamkan pemegang saham 

dalam operasi perusahaan. 

Market Value Added (MVA) mempunyai tekanan yang sama dengan 

EVA yaitu pada kesejahteraan penyandang dana perusahaan. MVA merupakan 

hasil kumulatif dari kinerja perusahaan yang dihasilkan oleh berbagai investasi 

yang telah dilakukan, sehingga peningkatan MVA adalah sebagai keberhasilan 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan alokasi sumber-sumber 

yang tepat dengan demikian MVA merupakan ukuran kinerja keuangan 

eksternal perusahaan. MVA biasanya digunakan untuk menghitung kelebihan 

nilai pasar, dihitung dengan cara jumlah saham yang beredar di pasar dikalikan 
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dengan harga saham perlembar sahamnya. Semakin tinggi nilai MVA, maka 

semakin baik pekerjaan yang telah dilakukan manajemen bagi pemegang saham. 

Banyaknya masyarakat yang cenderung dengan gaya hidup instan. 

Artinya, setiap kebutuhan harus dapat segera terpenuhi tanpa menunggu lama, 

sehingga para konsumen dapat menghemat waktu dan biaya. Dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat maka transportasi memiliki peranan penting untuk 

menunjang aktivitas masyarakat. Transportasi juga membantu tercapainya 

pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Sehingga sarana 

transportasi harus cukup tersedia dan terjangkau oleh masyarakat untuk 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota. 

Pengguna kendaraan pribadi pun semakin banyak dan terus mengalami 

peningkatan dari tahun ketahun. Penambahan jumlah kendaraan bermotor pada 

tahun sebelumnya mencapai 10,036 juta unit. Mengakibatkan populasi 

kendaraan bermotor yang tercatat pada kepolisian naik 12% menjadi 94,299 juta 

unit dibandingkan periode tahun 2011 hanya 84,19 juta unit. Menurut data 

terakhir Korp Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), 

selama tahun 2012 pertambahan terbanyak adalah mobil pribadi dan sepeda 

motor, masing-masing mencapai 12%. 

Jumlah sepeda motor yang dibeli konsumen pada tahun lalu mencapai 

8.551 juta unit, sedangkan mobil pribadi baru yang tercatat mencapai 984.314 

juta unit. Sepeda motor jumlahnya 77.7 juta unit atau 82.4%, mobil pribadi 9.5 

juta unit atau 10%, disusul mobil barang, bus dan kendaraan khusus. Dari data 
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diatas penggunaan sepeda motor masih menjadi andalan utama dan paling 

terjangkau bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Http://KompasOtomotif.com 

Dari jumlah data pengguna kendaraan pribadi di atas dapat dilihat 

bahwa penggunaan kendaraan umum hanya berkisar 7-8%. Sehingga banyak 

perusahaan transportasi yang gulung tikar terutama pada perusahaan 

transportasi publik. Namun seiring dengan banyaknya jumlah pengguna 

kendaraan pribadi yang terus meningkat memberikan dampak yang buruk yaitu 

kemacetan yang sering terjadi di daerah kota-kota besar. 

Dampak kemacetan yang semakin tidak bisa dihindari memberikan 

banyak pilihan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi. 

Sehingga banyak masyarakat yang beralih kepada penggunaan jasa transportasi 

umum atau publik untuk menghindari kemacetan, menghemat waktu dan biaya. 

Seiring dengan permasalahan kemacetan yang sering terjadi memberikan 

peluang terhadap usaha jasa transportasi publik seperti: angkot, busway, bajaj, 

travel, bus dan kereta api. Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan 

jasa transportasi semakin efektif pula penggunaan jalan raya, dengan kata lain 

jasa transportasi sebagai solusi untuk menghindari kemacetan. 

Perusahaan jasa transportasi pun juga semakin berkembang dan terus 

mengalami peningkatan. Meskipun tidak mengalami kenaikan yang signifikan 

tapi jasa transportasi terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahunya. Seperti 

penggunaan  jasa mobil penumpang yang mengalami kenaikan 9% menjadi 

10.432 juta unit dibandingkan pada tahun 2011 sebesar  9.548 juta unit. 

http://kompasotomotif.com/
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Sedangkan kendaraan umum lainya seperti bus, truk, angkot dan sejenisnya 

hanya mengalami kenaikan kurang lebih 1% setiap tahunnya. 

Perusahaan jasa transportasi digunakan dalam penelitian ini, karena 

industri terbesar di dunia adalah pada bidang jasa. Perusahaan ini merupakan 

kelompok perusahaan yang cukup besar dan berkembang pesat di Indonesia. 

Perusahaan jasa transportasi memiliki iklim persaingan yang sangat ketat, 

karena transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting untuk 

mobilisasi dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Perusahaan juga 

membutuhkan modal yang sangat besar dan kuat untuk mendukung finansial 

perusahaan, agar dapat bersaing dalam memberikan fasilitas jasa yang terbaik. 

Melihat kondisi yang demikian, banyak perusahaan yang ingin masuk ke sektor 

tersebut sehingga  persaingan pun sangat tajam. 

Banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi 

seperti PT. Zebra Nusantara, Tbk.  PT. Adi Sarana Armada, Tbk. (ASSA), Dan 

PT. Panorama Transportasi, Tbk. ( WEHA). Perusahaan-perusahaan tersebut 

bekerja di bidang yang sama yaitu memberikan jasa transportasi seperti 

menyediakan jasa Taxi, Travel, bus pariwisata, dan mejual mobil-mobil bekas. 

PT. ASSA, Tbk mencatat laba operasi bersih perusahaan pada tahun 2011 

sebesar Rp. 9.856 juta, tahun 2012 sebesar Rp. 29.453 juta dan tahun 2013 

sebesar Rp. 92.043 juta. Dengan pendapatan usaha sebesar Rp. 567.413 Milyar 

pada tahun 2011, Rp. 793.863 Milyar pada tahun 2012 dan Rp. 1.018.883 Milyar 

pada tahun 2013. Pendapatan yang diperoleh PT. ASSA juga berasal dari 

penyewaan kendaraan, penjualan kendaraan bekas dan jasa logistik. Pada tahun 
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terakhir 2013 ASSA mencatat jumlah saham yang beredar sebanyak 

3.397.500.000 lembar saham. 

Pendapatan PT. Panorama Transportasi, Tbk (WEHA), pada tahun 

2011 sebesar Rp.171.766 milyar, tahun 2012 sebesar Rp.201.199 milyar dan 

tahun 2013 sebesar Rp.236.843 milyar. Laba operasi bersih perusahaan sebesar 

Rp. 23.913 milyar pada tahun 2011, Rp.33.803 milyar pada tahun 2012 dan 

Rp.36.165 milyar pada tahun 2013. pada tahun terakhir 2013 WEHA juga telah 

mencatatkan jumlah saham yang beredar yaitu sebanyak 279.494.000 lembar 

saham. 

Berbeda dengan PT. Adi Sarana Armada (ASSA) dan PT. Panorama 

Transportasi (WEHA), PT. Zebra Nusantara (ZBRA) mengalami penerunan 

setiap tahunnya. Dari tahun 2011 pendapatan bersih ZBRA sebesar Rp. 19.854 

milyar mengalami penurunan Rp. 0.3 milyar menjadi Rp. 19.598 milyar pada 

tahun 2012. Pada tahun 2013 perusahaan juga mengalami penurunan sebesar 

Rp. 0.5 milyar menjadi Rp. 13.924 milyar. Hal ini memberikan dampak pada 

penurunan laba kotor perseroan. Saham ZBRA yang beredar sebanyak 

655.666.202 lembar saham. 

Dari ketiga perusahaan di atas dapat dilihat bahwa perusahaan jasa 

transportasi memberikan prospek yang baik kedepannya untuk perusahaan 

transportasi. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan perusahaan yang terus 

mengalami peningkatan dari tahun ketahun, meskipun ada perusahaan yang 

mengalami penurunan terhadap pendapatanya, tetapi tidak berpengaruh 
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terhadap kegiatan operasi perusahaan. Sehingga tidak diragukan lagi melakukan 

invesatasi pada perusahaan transportasi merupakan hal yang paling diminati 

oleh para investor. Meskipun perekonomian dalam keadaan yang tidak stabil, 

tetapi jumlah permintaan akan jasa transportasi yang tercatat di bursa efek 

Indonesia akan terus bertambah dan beroperasi dengan cukup baik. 

Konsep-konsep penilaian kinerja dan pengaruhnya terhadap nilai 

tambah ekonomis dan kelebihan nilai pasar harus diperhatikan oleh para investor 

dalam melakukan investasi. Dari fenomena yang ada diatas maka itu menjadi 

alasan peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Kinerja 

Keuangan Perusahaan Jasa Transportasi Yang Tercatat Di Bursa Efek 

Indonesia”. 

B.  Rumusan Penelitian 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Apakah perusahaan Jasa Transportasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

mempunyai nilai tambah jika dihitung menggunakan metode EVA dan MVA? 

C.  Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki batasan atas pembahasan mengenai 

rumusan masalah diatas yaitu penilaian kinerja dari 3 perusahaan  jasa 

Transportasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan laporan keuangan 

perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. 
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D. Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas dapat diketahui 

bahwa tujuan dari penelitian ini dilakukan sebagai berikut: 

Untuk mengetahui kinerja perusahaan Jasa Transportasi yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia memberikan nilai tambah dihitung menggunakan metode EVA 

dan MVA. 

E. Kegunaan Penelitian 

Dengan terselesaikanya penelitian ini, dan dilihat dari latar belakang, 

perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Sebagai alat analisis dan informasi dalam pengambilan keputusan investasi 

sekuritas di bursa efek. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan untuk perusahaan yang terdaftar pada pasar modal, 

diharapkan dapat memberi kontribusi dan menjelaskan secara empiris 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan harga saham 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga 

sebagai penilaian kinerja perusahaan, khususnya lagi perusahaan jasa 

transportasi.   
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3. Bagi penelitian selanjutnya 

Membantu penelitian selanjutnya untuk mengetahui lebih detailnya tentang 

evaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan ukuran 

penilaian kinerja keuangan perusahaan yang berbeda. 


