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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi ini banyak perusahaan baru yang mulai bermunculan 

sehingga mendorong perusahaan untuk selalu mengembangkan usahanya 

dengan tujuan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Semakin 

banyaknya perusahaan baru membuat produk lebih fariatif dan banyak 

pilihannya, hal itu membuat produsen dituntut harus mempunyai inovasi-

inovasi baru untuk produknya dengan sesuai kebutuhan pasar untuk 

memuaskan keinginan pelanggan.  

Ketatnya persaingan didunia industri menuntut perusahaan agar selalu 

meningkatkan kuantitas serta kualitas usahanya sehingga keuntungan yang 

diharapkan akan tercapai. Sebagai pihak manajemen dituntut untuk selalu 

mengintrospeksi kondisi perusahaan terutama dari segi financialnya, karena 

hal tersebut memegang kunci hidup matinya perusahaan. Kondisi  perusahaan 

yang harus selalu dipantau dapat dilakukan dengan mengukur kinerja 

perusahaan. Kinerja perusahaan sangat penting  bagi perusahaan karena 

digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan 

perlu diketahui agar dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. 

 Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai dengan 

menggunakanbeberapa alat analisis keuangan, salah satunya yaitu laporan 

keuangan denganmenggunakan pendekatan beberapa rasio keuangan misalnya 
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rasio profitabilitas,rasio likuiditas, rasio laverage dan lain-lain. Laporan 

keuangan perusahaanmerupakan salah satu sumber informasi yang penting 

disamping informasi lainseperti informasi industri, kondisi perekonomian, 

pangsa pasar perusahaan,kualitas manajemen dan lainnnya. (Hanafi: 2005: 

51). Namun pengukuran dengan menggunakan analisis rasio memiliki 

kelemahan yaitu tidak memperhatikan biaya modal dalam perhitungannya. 

Perhitungan ini hanya melihat hasil akhir (laba perusahaan) tanpa 

memperhatikan resiko yang dihadapi perusahaan (Ulfah,2010:2). 

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan di penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan Economic value added (EVA) untuk mengukur 

nilai tambah ekonomis yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan 

operasioanlnaya. Perusahaan yang berhasil menciptakan pendapatan diatas 

biaya modalnya,berarti sudah menciptakan nilai tambah. Sebalikanya, bila 

penadapatan perusahan lebih rendah dibandingkan biaya modal  berarti 

perusahaan belum mampu menciptakan nilai tambah. Konsep Economic Value 

Added atau EVA dapat melengkapi analisis rasio keuangan karena dapat 

mengukur kinerja secara tepat dengan memperhatikan sepenuhnya 

kepentingan dan harapan penyedia dana (kreditur dan pemegang saham). 

Dengan konsep ini dapat diketahui berapa sebenarnya biaya yang harus 

dikeluarkan sehubungan dengan penggunaan modal usaha perusahaan. 

Penerapan konsep EVA dalam suatu perusahaan akan membuat 

perusahan lebih memfokuskan perhatian pada penciptaan nilai perusahaan. 

Hal ini merupakan keunggulan EVA dibandingkan dengan metode 
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perhitungan yang lain. Selain itu keunggulan EVA yang lain adalah EVA 

dapat dipergunakan tanpa memerlukan data pembanding sebagaimana halnya 

rasio keuangan. Penggunaan EVA dapat dijadikan acuan mengingat EVA 

memberikan informasi dalam hal biaya modal sebagai kompensasi atas dana 

yang digunakan untuk membiayai investasi tersebut (Ermawati,2011:2). 

Selain EVA, ada pendekatan lain yang digunakan juga untuk 

mengukurkinerja perusahaan yang didasarkan pada nilai pasar yaitu Market 

Value Added adalah cerminan dari seberapa besar kemampuan manajemen 

dalam menciptakan kekayaan (Wealth) yang diakumulasikan perusahaan dari 

waktu ke waktu untuk pemegang saham (Lukman,2008:3). Dengan kata lain 

MVA merupakan hasil kumulatif dari kinerja perusahaan yang dihasilkan oleh 

berbagai investasi yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Dengan 

demikian, peningkatan MVA merupakan keberhasilan perusahaan dalam 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan alokasi sumber-sumber 

yang tepat dan MVA ini merupakan ukuran kinerja eksternal perusahaan. 

 Apabila nilai EVA suatu perusahaan meningkat, maka kinerja 

perusahaan semakin baik sehingga kesejahteraan para pemegang sahamdapat 

ditingkatkan. Return pemegang saham akan menyangkut dengan prestasi 

perusahaan di masa depan, karena harga saham (dan juga deviden) yang 

diharapkan oleh pemodal merupakan nilai intrinsik yang menunjukkan 

prestasi dan resiko saham tersebut di masa yang akan datang (Ulfah,2010:4). 

Setiap investor sebelum membeli saham suatu perusahaan akan melihat 

terlebih dahulu bagaimana kinerja perusahaan secara  keseluruhan dan setelah 
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itu barulah investor akan memutuskan untuk berinvestasi atau tidak atau 

malah sebaliknya investor tersebut memutuskan untuk menjual sahammnya 

yang telah ada dalam perusahaan tersebut. 

Banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang makanan dan minuman 

seperti PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT. Ultra Jaya Milk Tbk,dan PT. 

Indofood Suksesd Makmur Tbk, membuat para konsumen punya banyak 

pilihan. Dengan banyak pilihan itu maka pihak produsen berlomba untuk 

membuat produk dengan citra rasa yang enak dan harga yang murah. Hal 

tersebut dilakukan agar bisa meraih hati para konsumen untuk membeli 

produknya. Persaingan bisnis makanan dan minuman yang semakin ketat 

menjadi tantangan maupun ancaman bagi pelaku usaha tersebut agar dapat 

memenangkan persaingan, mempertahankan pasar yang dimiliki dan merebut 

pasar yang sudah ada.  

Setiap pelaku bisnis makanan dan minuman ini dituntut untuk 

mempunyai kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi, dan mampu 

memenuhi apa yang diinginkan pelanggan. Terbukti bahwa persaingan bisnis 

yang sangat ketat, hal ini menuntut kreatifitas dari pada pebisnis makanan dan 

minuman yang menggeluti bidang usaha ini. Strategi yang diterapkan 

produsen tidak hanya berada diseputar kualitas produk, cita rasa, manfaat dan 

harga. Faktor lain yang sangat penting adalah pembentukan identitas bagi 

sebuah produk makanan dan minuman bagaimana caranya mendesain bungkus 

produknya agar cepat dikenal masyarakat dan dapat menarik konsumen. 

Dengan begitu, jika perusahaan dapat menarik konsumen lebih banyak maka 
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kemungkinan besar perusahaan dapat meningkatkan kekayaan para 

penyandang dana. Jika perusahaan dapat memberikan kepercayaan dengan 

bisa menjaga manajemen kinerja keuangan dengan baik maka tidak sedikit 

investor yang mau menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Di sisi lain, 

perusahaan makanan dan minuman bagi sebagian orang dianggap penting 

karena menyediakan kebutuhan sehari-hari, jadi selama produk itu masih di 

butuhkan oleh konsumen maka perusahaan akan terus beroperasi. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Makanan Dan Minuman 

Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2013”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan makanan dan minuman yang 

tercatat di bursa efek Indonesia pada tahun 2011-2013. 

2. Dari ketiga perusahaan yang diteliti perusahaan mana  yang mempunyai 

nilai tambah lebih besar. 

 

C. Batasan penelitian  

Dalam penelitian ini memiliki batasan atas pembahasan yaitu penilaian 

kinerja dari tiga perusahaan makanan dan minuman yaitu PT.Tiga Pilar 

Sejahtera Food Tbk, PT.Ultra Jaya Milk Tbk, dan PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk penelitian data 

penelitian digunakan periode data tahun 2011-2013 berupa laporan keuangan 



 6

perusahaan yang telah dilaporkan di bursa efek Indonesia dan untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode EVA dan MVA. 

 

D. Tujuan penelitian  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan 

makanan dan minuman pada tiga perusahaan dengan tiga periode 

melalui pendekatan EVA (Economic Value Added) dan MVA (Market 

Value Added). 

2. Untuk mengetahui perusahaan mana yang mempunyai nilai tambah 

lebih besar. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan untuk membantu 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan 

manajemen untuk kemajuan perusahaan. 

2. Bagi investor 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT.Ultra Jaya Milk Tbk,dan , 

PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 
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3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai referensi. 

terutama bagi peneliti yang akan melakukan pengembangan penelitian 

pada topik yang sama. 

 


