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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Seiring perkembangan zaman yang pesat dan serba instan kebutuhan 

pangan sangat beragam dan semakin berkembang. Perkembangan itu mulai 

dari menjamurnya makanan dan minuman siap saji, kaleng, kemasan ataupun 

makanan minuman mentah yang sangat beragam jenis dan bentuknya, 

terlebih lagi pada era globalisasi seperti sekarang. Kebutuhan konsumsi 

makanan dan minuman menjadi meningkat seiring dengan bertambahnya 

jumlah penduduk di setiap negara, contohnya di Indonesia. 

       Meningkatnya kebutuhan akan konsumsi makanan dan minuman, 

menyebabkan semakin meningkat pula perkembangan industri makanan dan 

minuman di Indonesia. Hal ini memberikan tantangan bagi perusahaan untuk 

dapat bersaing di dunia bisnis dalam menghasilkan produk makanan dan 

minuman yang terus berkembang dan diminati oleh konsumen. Oleh sebab 

itu, perusahaan dituntut harus mampu memiliki strategi dalam menjalankan 

bisnisnya, salah satunya yaitu dengan meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan. 

       Sektor industri makanan dan minuman (mamin) saat ini menjadi salah 

satu industri yang banyak dilirik. Pada triwulan kedua 2018, data Kementrian 

Perindustrian mencatat pertumbuhan industri mamin mencapai 8,67% atau 

melampaui 5,27%. Bahkan, sektor industri mamin mampu memberikan 

kontribusi tertinggi terhadap PDB industri pengolahan non-migas hingga 

35,87%.(sumber:www.marketeers.com)
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       Berdasarkan data Statistika dari Badan Pusat Statistika (BPS) 

Pertumbuhan Industri Non-Migas pada Triwulan III Tahun 2017, menyatakan 

bahwa tingkat Industri Makanan dan Minuman memiliki pertumbuhan paling 

tinggi dibanding industri lainnya. Pertumbuhan Industri ini dapat dilihat pada 

Gambar 1.1 berikut di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Tren Data Pertumbuhan Industri Non-Migas. Sumber: Data 

Industri Research oleh BPS dan BI. 

 

 

       Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (2018) mengatakan, 

bahwa industri makanan dan minuman (mamin) diproyeksi masih menjadi 

salah satu sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi 

nasional pada tahun depan. Data Kementrian Perindustrian mencatat, 

sumbangan industri makanan dan minuman kepada PDB industri non-migas 

mencapai 34,95% pada triwulan III tahun 2017. Disisi lain, jika dilihat dari 

perkembangan realisasi investasi, sektor industri makanan dan minuman 

meningkat sebesar 16,3% dibandingkan periode sebelumnya yaitu tahun 

2016.(www.liputan6bisnis.com) 
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       Sebagai dasar acuan untuk berealisasi investasi, tentunya para investor 

akan mempertimbangkan dan melihat dari sisi laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan sebagai dasar pertimbangan untuk menanamkan modal atau 

sahamnya pada suatu perusahaan. Adapun laba bersih yang didapat oleh 

perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman tahun 2013 -  2017 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Laba Bersih Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di BEI Sektor 

Makanan dan Minuman Tahun 2013 - 2017 

Tahun Laba Bersih  

2013 Rp 769.242.060.054 

2014 Rp 857.595.085.646 

2015 Rp 840.974.770.970 

2016 Rp 1.142.306.880.614 

2017 Rp 1.024.463.469.487 

Sumber: Annual Report Tahunan 

       Berdasarkan tabel data laba bersih perusahaan manufaktur tercatat di BEI 

menunjukkan terjadi fluktuasi atas laba yang diperoleh dari tahun 2013 – 

2017. Kondisi yang terjadi pada industri makanan dan minuman tersebut 

dapat mempengaruhi sebuah kinerja keuangan perusahaan, sehingga 

perusahaan dituntut untuk memiliki strategi dalam menjalankan bisnisnya, 

salah satunya yaitu dengan memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. 

Sutrisno (2009:53) menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah 

prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan pada periode tertentu yang 

mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.  

       Selain mempertahankan pasar dan memenangkan persaingan, perusahaan 

memiliki tanggungjawab lain yaitu perusahaan dituntut untuk mampu 

meningkatkan nilai ekonomis perusahaan bagi para pemegang saham 

(investor). Peningkatan nilai ekonomis terhadap perusahaan dapat diukur 
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melalui kinerja keuangan perusahaan. Penilian kinerja keuangan berdasarkan 

analisis rasio keuangan dirasa masih mengalami beberapa kelemahan yaitu 

masih mengabaikan adanya biaya modal, kontribusi fixed asset dan nilai pasar 

saham yang diterbitkan, sehingga masih sulit untuk mengetahui apakah 

perusahaan telah menciptakan nilai atau tidak (Abu Bakar, 2010:19). 

       Mengingat adanya kelemahan yang ada pada analisis rasio keuangan 

sebagai alat pengukuran kinerja keuangan perusahaan, terdapat alat analisis 

lain dengan konsep pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai tambah 

(value added). Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan value added dapat 

digunakan sebagai pengukuran kinerja yang nantinya dapat digunakan 

sebagai pengambilan keputusan berinvestasi maupun perencanaan 

peningkatan kinerja perusahaan. Kinerja keuangan berdasarkan value added 

dapat dihitung antara lain dengan menggunakan Economic Value Added 

(EVA), Market Value Added (MVA) dan Financial Value Added (FVA). 

       Metode EVA pertama kali diperkenalkan oleh G. Bennet Stewart dan 

Joel M. Stern yaitu seorang analisis keuangan dari perusahaan konsultan 

Stern Stewart & Co. Tahun 1991. Brigham dan Houston (2010:111) 

mengemukakan bahwa EVA merupakan ukuran nilai tambah ekonomis yang 

dihasilkan perusahaan sebagai akibat dari aktivitas atau strategi manajemen. 

EVA menunjukkan sisa laba setelah biaya modal. EVA yang positif 

menunjukkan kinerja keuangan perusahaan baik dan dapat menarik investor 

untuk berinvestasi, sedangkan EVA yang negatif mengakibatkan sebaliknya, 

karena semakin tinggi nilali EVA akan menciptakan nilai baik pada 

perusahaan tersebut.  
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       Selain metode EVA, untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dapat 

menggunakan metode perhitungan terhadap nilai pasar yang dikenal dengan istilah 

MVA (Market Value Added). Brigham dan Houston (2014:111) mengemukakan 

bahwa MVA merupakan perbedaan antara nilai pasar saham dari perusahaan 

dengan total modal (ekuitas) yang telah diinvestasikan pada perusahaan. MVA 

yang positif menunjukkan pihak manajemen telah mampu meningkatkan 

kekayaan para pemegang saham, sedangkan MVA yang negatif menunjukkan 

berkurangnya nilai modal pemegang saham. Apabila MVA sama dengan 0 maka, 

perusahaan tidak meningkatkan kekayaan bagi para pemegang saham. 

       Selain pengukuran menggunakan EVA dan MVA terdapat pengukuran value 

added lainnya yang masih jarang ditemukan yaitu Financial Value Added 

(FVA). FVA merupakan suatu metode baru dalam pengukuran kinerja dan nilai 

tambah dengan mempertimbangkan aset tetap dalam menghasilkan laba bersih 

perusahaan. Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan fenomena diatas 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja 

Keuangan dengan Metode Economic Value Added (EVA), Market Value Added 

(MVA) dan Financial Value Added (FVA) pada perusahaan manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana 

kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) berdasarkan  metode Economic Value Added (EVA), Market 

Value Added (MVA) dan Financial Value Added (FVA)?” 
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C. Batasan Masalah 

       Penelitian yang dilakukan agar lebih fokus dan tidak menyebar luas,  

maka peneliti membatasi permasalahan dan berfokus pada perusahaan 

manufaktur sektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan metode Economic Value Added 

(EVA), Market Value Added (MVA) dan Financial Value Added (FVA). 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi 

manajemen perusahaan mengenai kinerja perusahaan yang diukur 

dengan menggunakan Economic Value Added (EVA), Market Value 

Added (MVA) dan Financial Value Added (FVA) serta dapat 

mengetahui nilai tambah yang dihasilkan pada perusahaan manufaktur 

dan sebagai pengambilan keputusan bagi manajer di masa yang akan 

datang. 

b. Bagi Investor dan Calon Investor 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada para investor maupun calon investor yang akan menanamkan 

modal pada perusahaan manufaktur. 



7 
 

 
 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi 

atau bahan kajian pustaka untuk penelitian selanjutnya dan memahami 

analisis kinerja keuangan menggunakan metode Economic Value 

Added (EVA), Market Value Added (MVA) dan Financial Value 

Added  (FVA). 

 


