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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam hubungannya dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan semen, 

tingkat kesehatan perusahaan bagi para pemegang saham sangat berkepentingan 

untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya suatu perusahaan, agar modal yang 

diinvestasikan cukup aman dan mendapatkan tingkat hasil pengembalian (rate of 

return) yang menguntungkan dari investasi yang ditanamkannya. Bagi pihak 

manajemen peruahaan, penilaian kinerja ini akan sangat mempengaruhi dalam 

penyusunan rencana usaha perusahaan yang akan diambil untuk masa yang akan 

datang demi kelangsungan hidup perusahaan. 

Pada saat ini terdapat berbagai alat ukur kinerja yang kadang berbeda dari 

suatu industri dengan industri yang lain. Tetapi sulit untuk mengatakan bahwa alat 

ukur tersebut benar-benar merupakan alat ukur yang dapat menilai keberhasilan 

perusahaan yang sebenarnya. Sehingga kita dapat mengetahui apakah roda usaha 

telah berjalan dengan efisien dan efektif. Ada 4 metode yang digunakan dalam 

mengukur kinerja keuangan perusahaan selama ini, antara lain : Metode Rasio 

Keuangan, Metode Economic Value Added (EVA), Metode Balanced Scorecard 

(BSC), dan Metode Radar. 

Warsono (2003:26), ukuran umum yang digunakan para investor dalam 

menilai kinerja perusahaan adalah analisis rasio laporan keuangan. Tingkat 



2 
 

  
 

pengembalian yang diharapkan atas investasi menggunakan rasio profitabilitas. 

Namun, penggunaan rasio profitabilitas tersebut memiliki kelemahan, karena 

mengabaikan biaya modal atas investasi yang ditanamkan investor. Selain itu, 

pengukuran kinerja dengan menggunakan pengukuran kinerja profitabilitas akan 

mendorong manajer untuk menghindari investasi pada proyek yang akan berakibat 

menurunnya pengembalian investasi, meskipun proyek tersebut menguntungkan 

dan memiliki resiko yang rendah. 

Untuk mengatasi kelemahan dalam mengukur kinerja perusahaan maka 

dikembangkanlah metode EVA (Economic Value Added). Resmi (2003:279), 

istilah EVA pertama kali di populerkan oleh Stern Steward Management Service 

yang merupakan perusahaan konsultan dari Amerika Serikat pada tahun 1980-an. 

EVA telah lama dikenal oleh para ekonom sebagai Economic Profit, yaitu nilai 

profit yang melebihi (kurang dari) tingkat pengembalian minimum yang bisa 

diperoleh (diderita) oleh pemegang saham dan  kreditor dengan berinvestasi di 

sekuritas lain yang mempunyai risiko sebanding (opportunity cost).  

Dalam penelitian ini peneliti mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan pendekatan Economic Value Added (EVA), dimana EVA sebagai 

pengukur kinerja dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan 

nilai tambah (Rudianto, 2006). Model EVA menawarkan parameter yang cukup 

obyektif karena berangkat dari konsep biaya modal, dimana biaya modal ini 

mencerminkan tingkat resiko perusahaan. Selain itu, biaya modal juga 

mencerminkan tingkat kompensasi atau return yang diharapkan investor atas 

sejumlah investasi yang diinvestasikan di perusahaan (Abdullah, 2004). 
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Konsep lain yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan adalah dengan metode Market Value Added (MVA). Dalam metode ini 

seorang investor akan mudah menilai keadaan suatu perusahaan dengan 

mengidentifikasi nilai tambah pasar yang diciptakan oleh perusahaan (Brigham dan 

Houston, 2001). 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 

maupun yang telah diantisipasi akan dilakukan. Peningkatan MVA menunjukkan 

keberhasilan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham 

dengan alokasi sumber-sumber yang tepat sehingga MVA merupakan ukuran 

kinerja eksternal perusahaan yang tepat. 

Dari berbagai sektor dalam klasifikasi emiten di Bursa Efek Indonesia, yang 

selalu memberi keuntungan jika di investasikan adalah sektor manufaktur. Hal ini 

berkaitan dengan tingkat konsumsi masyarakat sendiri. Terlebih lagi pada 

perusahaan semen. Perkembangan perusahaan semen di Indonesia sangat pesat dan 

mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan. Banyaknya 

perusahaan semen yang ada di Indonesia membuat persaingan pasar semakin ketat. 

Hal ini menyebabkan perkembangan industri semen semakin menarik untuk 

dicermati. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jayati (2005), dengan judul Analisis 

Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Economic Value 

Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) Periode tahun 2009-2011 (Studi 

Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk), menyatakan diantara kedua perusahaan 
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Telekomunikasi kinerja keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang lebih 

baik, karena nilai EVA dan MVA tahun 2001 dan 2002 positif. Dan pada tahun 

2003 EVA negatif dan MVA positif. Sedangkan PT. Indonesian Satellite EVA dan 

MVA tahun 2001 positif, tahun 2002 dan 2003 EVA negatif dan MVA tahun 2002 

dan 2003 positif. EVA yang positif menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan 

nilai tambah ekonomi sehingga para penyandang dana terutama bagi pemegang 

saham mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih besar dari investasi yang 

ditanamkan dan kreditur mendapatkan bunganya, dan MVA yang positif 

menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu memberikan nilai tambah kepada 

penyandang dana atau memberikan nilai tambah pasar. 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu diatas serta mengingat  

pentingnya peranan EVA dan MVA sebagai alat bantu dalam mengetahui kinerja 

keuangan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 

dan PT. Semen Cibinong Tbk, maka peneliti tertarik untuk mengambil dan 

membahas permasalahan ini dengan judul “ PENILAIAN KINERJA 

KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN METODE ECONOMIC VALUE 

ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED (MVA) ”. (Pada Perusahaan 

Semen Go Public Yang Terdaftar Di BEI). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan 

yang akan dikaji dalam perumusan masalah ini adalah “Bagaimana tingkat 

kinerja keuangan pada Perusahaan Semen yang Go Public, jika ditinjau 
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dengan menggunakan metode Economic Value Added (EVA) dan Market Value 

Added (MVA). ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk menganalisis tingkat 

kinerja keuangan perusahaan semen yang Go Public, ditinjau dengan 

menggunakan metode Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added 

(MVA)”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :  

1. Bagi perusahaan, dapat memberikan tambahan informasi sebagai 

pertimbangan keputusan manajemen terhadap strategi perusahaan dalam 

menciptakan nilai perusahaan. 

2. Bagi investor, dapat memberikan tambahan informasi untuk melakukan 

investasi pada perusahaan yang diinginkan. 

3. Bagi kreditur, dapat memberikan tambahan informasi akan kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menambah serta 

memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian 

selanjutnya yang khususnya berhubungan dengan pengukuran kinerja 

perusahaan.
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