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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan demi 

keberlangsung perushaan tersebut. Selain menghasilkan keuntungan perusahaan 

juga memiliki tujuan untuk menciptakan kepuasan terhadap para investornya. 

Suatu perusahaan yang besar tentu membutuhkan modal kerja yang besar pula 

dalam mengoperasikan perusahaannya. 

Dalam mempertahankan going concer-nya suatu perusahaan tentu 

membutuhkan modal kerja  untuk tetap menjalankan usaha perusahaan. Modal 

kerja merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pemilik perusahaan untuk tetap 

menjalankan usahanya.Modal yang diperoleh dalam suatu perusahaan berasal dari 

internal maupun eksternal perusahaan. Modal yang berasal dari lingkungan 

eksternal perusahaan ialah modal yang diperoleh dari kreditur, pinjaman bank dll. 

Sedangkan  modal yang berasal dari internal perusahaan merupakan modal yang 

diperoleh dari  laba ditahan tahun sebelumnya dan modal yang diperoleh dari para 

pemegang saham(stakeholder).  

Pemegang saham atau stakeholder ialah seseorang ataupun badan hukum 

yang secara sah memiliki saham suatu entitas dengan menyertakan uang sebagai 

modal atas perolehan hak suatu perusahaan. Seorang investor bersedia untuk 

menanamkan dana atau modal sebagai investasinya pada suatu perusahaan  jika 

investasi yang diberikan tersebut dapat menghasilkan prospektif yang positif di 

masa depannya. Selain menghasilkan suatu keungtungan prospektifpositifbagi 
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para investor, juga  mengharapkan terkait dengan return saham yang diinginkan  

para investor. Jika manajemen dalam suatu perusahaan dapat menciptaka nilai 

tambah seperti yang diharapkan bagi para investor maka hal ini akan jadi bahan 

pertimbangan para investor sebelum menentukan keputusan untuk berinvestasi.  

Setiap perusahaan bertujuan untuk menghasilkan profit dan memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham. Sehingga perlu melakukan pengukuran kinerja 

perusahaan yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan yang telah dicapai oleh 

manajemen dalam suatuperusahaan.Berdasarkan peraturan mentri keuangan RI 

No. 740/KMK. 00/1989 tanggal 28 juni 1989 tentang kinerja ialah prestasi yang 

telah dicapai oleh perusahaan selama periode tertentu yang merupakan cerminan 

dari tingkat kesehatan perusahaan. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja yaitu 

untuk mengukur kinerja bisnis darimanajemen serta laba dan harga saham  yang 

akan dijadikan sebagai alat pembanding dari sasaran dan tujuan yang  ingin 

dicapai suatu perusahaan. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

informasi kinerja perusahaan sangat diperlukan untuk menilai perubahan potensial 

suatu sember daya ekonomi yang kemungkinan besar dapat dikendalikan di masa 

depan. Informasi kinerja keuangan suatu perusahaan bersifat penting untuk 

memprediksi kemampuan perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang ada 

secara efektif dan efisien untuk menghasilkan arus kas perusahaan. 

 Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh para investos dalam suatu 

perusahaan biasanya menggunakan laporan keuangan dan informasi lainya seperti 

analisis rasio keuangan. Dalam melakukan pengukuran kinerja perusahaan  

analisis rasio yang bisa digunakan ialah seperti ROA, ROI,ROE, Profitabilitas dan 
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pengukuran lainnya selama satu periode. Kelebihan dari menggunakan 

pengukuran analisis rasio tersebut ialah keuntungan dalam perhitungan selama 

data historis yang dibutuhkan tersedia. Sedangkan kelemahan yang dimiliki 

pengukuran analisis rasio yaitu pengukuran kinerja perusahaan yang kurang 

akurat. Hal ini karena data yang digunakan dalam akuntansi merupakan data 

akuntansi yang tidak terlepas dari penafsiran atau estimasimanajemen yang dapat 

mengakibatkan timbulnya berbagai macam distorsi sehingga kinerja keuangan 

tidak terukur secara tepat dan akurat(Iramani dan Febrian,(2005). 

Dalam usaha perseorang modal kerja yang dibutuhkan terhitung kecil 

karena perseorangan merupakan usaha yang masih terhitung perusahaan yang 

kecil sehingga dalam pengguanaan modal kerjanya juga tidak terlalu besar 

berbeda halnya dengan perusahaan CV, FIRMA, PT dan Tbk yang mana jenis 

perusahaan ini sudah terhitung besar dan penggunaan modal kerja yang besar 

pula. Tbk (perseroan terbatas) merupakan perusahaan yang tergolong dalam 

perusahaan milik pemerintah (BUMN) yang mana sebagian maupun keseluruhan 

modal kerjanya berasal dari pemerintah.  

Perusahaan Terbuka (Tbk) merupakan perusahaan besar sehingga dalam 

menjalankan usahanya juga membutuhkan modal kerja yang besar. Hal ini tentu 

memaksa manajemen untuk mencari pendanaan dari luar perusahaan dengan salah 

satunya melakukan penawaran saham kepada para investor melalui  bursa efek 

indonesia( BEI). Sebelum melakukan penanaman modalnya, seorang investor 

terlebih dulu melakukan penilaian terhadap suatu perusahaan yang akan ditujunya 

nanti. Hal ini agar suatu investor tidak mengalami kerugian dalam menanamkan 
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modalnya. Pengamatan yang dilakukan seorang investor tentu dengan melihat 

kinerja perusahaan dari  kinerja financial perusahaan . Pengukuran kinerja 

perusahaan menggunakan kinerja finansial salah satunya dengan menggunakan  

laporan keuangan seperti laporan laba rugi, arus kas dan laporan perubahan posisi 

keuangan dimana pengukuran menggunakan laporan keuangan dianggap dapat 

menggambarkan kondisi perusahaan. Namun, selain keuntungan yang besar yang 

dihasilkan manajemen seorang investor juga mengharapkan nilai tambah yang 

dapat dihasilkan oleh manajemen perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan.  

Pengukuran kinerja dilihat dari laporan keuangan hanya menggambarkan 

posisi keuangan perusahaan dan  belum menggambarkan nilai tambah  yang 

dihasilkan oleh manajemen kepada pihak investor. Sehingga pihak manajemen 

dan pihak investor membutuhkan metode yang dapat mengukur nilai tambah yang 

akan diperoleh dalam investasinya. 

Sebagai salah satu perusahaan besar industri Farmasi turut ikut andil 

dalam pembangunan nasional. Perusahaan Farmasi merupakan suatu perusahaan 

yang memproduksi obat-obatan yang akan digunakan sebagai salah satu media 

penyembuhan bagi para konsumen. Industri Farmasi merupakan industri berbasis 

ilmu pengetahuan yang selalu melakukan riset dan pengembangan. Menjadi salah 

satu industri Farmasi memang tidak mudah karna selain dituntut untuk bisa 

mendukung program-program jaminan kesehatan nasional, industri Farmasi juga 

dituntut untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan para pemegang 

saham. Namun, denganketidakpastian yang terjadiadanya peningkatan harga yang 

terus menerus diindustri Farmasi, serta beredarnya vaksin palsu mencerminkan 
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kinerja yang kurang baik dari perusahaan Farmasi. Hal ini tentu akan menjatuhkan  

citra industri Farmasi dimata konsumen, investor dan kreditur. Namun, tanpa kita 

sadari bahwa industri Farmasi merupakan sektor yang pengembangannya sangat 

cepat. Kendati beredarnya informasi vaksin palsu dimana-mana  tidak 

mengakibatkan  penurunan kepercayaan dan daya beli  konsumen terhadap produk 

Farmasi dipasar. Beredarnya isu vaksin palsu justru meningkatkan harga pasar 

saham Farmasi.  

Berdasarkan data IMS health, pertumbuhan yang pesat pada industri 

Farmasi yaitu 7,49% hingga kuartal ke 4 ditahun 2016 yang mana jauh lebih 

tinggi dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya hanya sebesar 4,92% 

serta IPMG beranggapan bahwa pertumbuhan ini akan terus berlanjut hingga 

tahun 2017. Selain itu International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) 

juga optimis terhadap pertumbuhan industri Farmasi yang ada di Indonesia 

(https://ekbis.sindonews.com). 

Konsep EVA dan MVA merupakan pendekatan yang relatif baru dalam 

melakukan pengukuran kinerja perusahaan. Tidak seperti alat pengukuran kinerja  

lainnya yang memerlukan alat pembanding. Pada pengukuran kinerja 

menggunakan rasio memerlukan alat pembanding seperti industri yang sejenis. 

Selain itu perbedaan prinsip antar perusahaan baik dalam penggunaan metode 

penyusutan dan metode penilaian persediaan dapat menyebabkan pengukuran 

kinerja menjadi kurang akurat sehingga setiap alat ukur yang digunakan 

menyebabkan sulit dalam melakukan perbandingan dengan perusahaan lain. 

Berbeda halnya dengan EVA dan MVA yang dapat berdiri sendiri. 

https://ekbis.sindonews.com/
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Keberhasilannilai tambah  yang diciptakan oleh perusahan nantinya akan 

berpengaruh terhadap tingkat pngembalian atau return saham investor. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada 

objek penelitian yang digunakan. Banyak penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan objek penelitian  pada jenis perusahaan manufactur, pertambangan, 

perbankan, dll. Penelitian ini menggunakan perusahaan farmasi karena peneliti 

menganggap perusahaan farmasi yang akhir-akhir ini diterpa isu kurang baik 

namun tetap bisa mempertahakan para investornya untuk tetap menanamkan 

modalnya ke perusahaan farmasi. Hal ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan 

diberbagai kalangan terhadap apa yang membuat para investor tetap bertahan 

menanamkan modalnya disektor industri farmasi. Berdasarkan uraian diatas, maka 

sangat penting untuk menilai kinerja dari industri Farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016 sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

ini.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana kinerja keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar 

diBursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 apabila ditinjau dengan 

metode EVA ? 
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b. Bagaimana kinerja keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar 

diBursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 apabila ditinjau dengan 

metode MVA? 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

I. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian “analisis penilaian kinerja keuangan 

perusahaan dengan menggunakan pendekatan metode economic value added 

(EVA) dan  market value added (MVA)(studi pada perusahaan farmasi yang 

terdaftar di bursa efek indonesia ( BEI)tahun 2016)” adalah sebagai berikut : 

a. Menganalisis kinerja keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar 

diBursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 apabila ditinjau dari 

pendekatan metode EVA 

b. Menganalisis kinerja keuangan pada pada perusahaan farmasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 apabila ditinjau dari 

pendekatan metode MVA 

II. Manfaat Penelitian : 

a. Secara teoritis dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu 

keuangan khususnya bidang akuntansi dan keilmuan yang terkait dengan 

kinerja keuangan yang dapat diukur dengan menggunakan metode  EVA dan 

MVA  

b. manfaat bagi praktis: 
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1. Bagi perusahaan farmasi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi dan  pertimbangan dalam menganalisis kinerja keuangan, serta dapat 

dijadikan sebagai alat untuk lebih meningkatkan kinerja manajemen dalam 

pengelolaan perusahan. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan 

kinerja keuangan perusahaan yang telah dicapai 

2. Bagi calon investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

sumber informasi bagi investor dan calon investor yang akan menanamkan 

modal pada perusahaan 


