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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

 Sejak tahun 1990-an, Industri kosmetik terus menunjukkan pertumbuhan 

yang baik, hal ini menyebabkan banyak perusahaan keluarga yang memilih 

bergerak di industri tersebut (Tiyanto dan Mustamu, 2013). Salah satu 

pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran yaitu EVA 

(economi value added) dan MVA (market value added) serta dalam kinerja 

Tradisional Profit Margin, ROA, ROE, PER & Dividend Yield yang telah menjadi 

fokus perhatian dalam berbagai bidang, baik manajemen maupun akuntansi.  

Selama ini, Economic Value Added (EVA) yang dipopulerkan dan 

dipatenkan oleh Stewart & Company, sebuah konsultan manajemen 

terkemuka adalah salah satu varian value based management (De Villiers, 

1997). EVA menghitung economi profit dan bukan accounting profit. Pada 

dasarnya, EVA mengukur nilai tambah dalam suatu periode tertentu. Nilai 

tambah ini tercipta apabila perusahaan memperoleh   keuntungan (profit) 

di atas cost of capital perusahaan. Secara matematis, EVA dihitung dari 

laba setelah pajak dikurangi dengan cost of capital tahunan. Jika EVA 

positif, menunjukkan perusahaan telah menciptakan kekayaan.(Pradhono 

dan Christiawan, 2004) 

Selain EVA, terdapat pengukuran kinerja eksternal yang 

dinamakan Market Value Added (MVA). MVA merupakan akumulasi 
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kinerja perusahaan dari berbagai investasi dengan alokasi sumber daya 

yang tepat. MVA juga dinilai mampu memaksimalkan kemakmuran para 

pemegang saham. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

(trisnawati, 2009a) yang menyatakan bahwa MVA mampu 

menggambarkan penilaian kinerja secara keseluruhan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa pakar, 

menunjukkan bahwa jika EVA positif, hal ini menandakan adanya 

peningkatan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan ini, 

menunjukan kinerja manajemen yang baik dan prospek perusahaan di 

masa yang akan datang juga baik. Dengan demikian, para investor akan 

tertarik untuk menanamkan investasi pada perusahaan tersebut karena 

investor percaya pada kinerja manajemen dan yakin bahwa mereka akan 

mendapatkan return yang tinggi dari investasi tersebut. Banyaknya 

investor yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan akan 

menyebabkan harga pasar saham akan meningkat, dengan demikian 

Market Value Added (MVA) juga meningkat (Sunarko dan Martini, 2011). 

Selain itu yang sering digunakan untuk memprediksi harga saham 

atau tingkat pengembalian saham adalah rasio keuangan dan rasio pasar. 

Rasio keuangan yang berfungsi untuk memprediksi harga saham antara 

lain: ukuran kinerja tradisional Profit Margin, ROA (Return On Asset), 

ROE (Return On Equity), PER(Price Earning Ratio), dan Dividend Yield 

(Pasaribu, 2008) 
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Pada penelitian Baridwan dan Legowo (2002) yang menguji 

Asosiasi Antara Economic Value Added (EVA) Market Value Added 

(MVA) dan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham di bursa efek 

jakarta dengan menggunakan metode Analisis data rasio keuangan dengan 

metode EVA, MVA dan Rasio Profitabilitas dengan menggunakan data 

yang disediakan oleh BEJ dan hasilnya Analisis MVA menunjukkan 

pengaruh positif yang signifikan. 

Pada penelitian Sunardi (2010) yang menguji pengaruh penilaian 

kinerja dengan ROI dan EVA terhadap return saham pada perusahaan 

yang tergabung dalam index LQ 45 di bursa efek Indonesia dengan 

menggunakan metode Analisis data rasio keuangan dengan menggunakan 

metode ROI dan EVA dengan menggunakan data yang disediakan oleh 

BEI dan hasilnya Variabel Return on Investment (ROI) tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap return saham. Variabel Economic Value 

Added (EVA) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return 

saham Dan Variabel ROI dan EVA tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap return saham.  

Penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan pada industri 

kosmetik di Indonesa yang terdaftar di BEI dengan menggunakan 

pendekatan EVA (Economi Value Added) dan MVA (Market Value 

Added) dan dengan pendekatan ukuran kinerja Profit Margin, ROA, ROE, 

PER dan Dividend Yield pada perusahaan Periode tahun 2009-2014 agar 

bisa menentukan strategi yang tepat agar bisa menghasilkan kinerja 
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manajemen yang bagus, karena penetapan tujuan yang benar akan sangat 

berpengaruh pada proses pencapaian tujuan dan pengukuran kinerja 

nantinya.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan di atas, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan yakni : 

1. Bagaimana kinerja keuangan Perusahaan Industri Kosmetik yang 

terdaftar di BEI diukur dengan menggunakan pendekatan Economic 

Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) ? 

2. Bagaimana kinerja keuangan Perusahaan Industri Kosmetik yang 

terdaftar di BEI diukur dengan menggunakan pendekatan ukuran 

kinerja tradisional Profit Margin, ROA, ROE, PER, Dividend Yield? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengukur kinerja keuangan yang ada di Perusahaan Industri 

Kosmetik yang terdaftar di BEI diukur dengan menggunakan 

pendekatan Economic Value Added (EVA) dan Market Value 

Added (MVA)  

2. Untuk mengukur kinerja keuangan yang ada di Perusahaan Industri 

Kosmetik yang terdaftar di BEI diukur dengan menggunakan 

pendekatan ukuran kinerja tradisional Profit Margin, ROA, ROE, 

PER, Dividend Yield 
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D. MANFAAT PENELITIAN  

1. Bagi Perkembangan Kajian Akuntansi  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan yaitu 

sebagai acuan bagi Perkembangan Kajian Akuntansi selanjutnya dan 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang kinerja 

keuangan yang di tinjau dengan menggunakan metode MVA (Market 

Value Added), EVA (Economic Value Added) dan ukuran kinerja 

tradisional Profit Margin, ROA, ROE, PER, dan Dividend Yield 

2. Bagi Dunia Praktik 

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi dunia luas terutama di 

dunia praktik agar bisa di jadikan bahan praktik yang baik terutama 

pada point kinerja keuangan yang di tinjau dengan menggunakan 

metode MVA (Market Value Added), EVA (Economic Value Added) 

dan ukuran kinerja tradisional Profit Margin, ROA, ROE, PER, 

Dividend Yield 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan bacaan yang 

bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat menambah 

wawasan pengetahuan.  

 

 

 


