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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Pada umumnya suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk 

memperoleh laba. Laba merupakan hasil yang menguntungkan atas usaha yang 

dilakukan perusahaan pada suatu periode tertentu. Dengan laba ini dapat 

digunakan perusahaan untuk tambahan pembiayaan dalam menjalankan usahanya, 

dan yang terpenting adalah sebagai alat untuk menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Laba hanya bisa diperoleh dengan adanya kinerja yang baik dari 

perusahaan itu sendiri. Untuk itu penilaian terhadap perusahaan sangat penting 

dan bermanfaat, baik bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yang 

berkepentingan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Bagi suatu perusahaan 

kinerja dapat digunakan sebagai alat ukur dalam menilai keberhasilan usahanya, 

juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

dan perencanaan dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi pihak luar perusahaan 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi terhadap perusahaan yang bersangkutan. 

Menurut Munawir (2000:1) Adanya kinerja keuangan yang baik, akan 

mendorong investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Maka, setiap pihak 

terutama pihak eksternal memerlukan informasi atas laporan keuangan 

perusahaan. Analisis atas laporan keuangan sangat penting, karena dengan 

mengetahui laporan keuangan dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan 

perusahaan tersebut.  
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Analisis keuangan yang sering digunakan untuk menilai kinerja suatu 

perusahaan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang dipakai 

untuk menilai kinerja perusahaan adalah rasio likuiditas yang terdiri dari current 

ratio, quick ratio; rasio leverage yang terdiri dari rasio hutang, time interest 

earned ratio; rasio aktivitas yang terdiri dari inventory turn over ratio, total assets 

turn over ratio; dan rasio profitabilitas yang terdiri dari return on investment. Jadi 

dengan mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, aktivitas, leverage dan 

profitabilitas suatu perusahaan, maka akan dapat diketahui keadaan perusahaan 

yang bersangkutan, apakah perusahaan tersebut baik atau buruk sehingga dapat 

diperkirakan tentang kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. 

Namun, penggunaan alat analisis rasio finansial ini belum dapat 

memuaskan keinginan pihak ketiga yaitu pihak investor atau para penyandang 

dana (kreditur dan pemegang saham). Pihak manajemen dengan analisis rasio 

finansial tersebut belum cukup untuk mengetahui apakah telah terjadi nilai tambah 

pada perusahaannya, sedang bagi para penyandang dana belum cukup mempunyai 

keyakinan, apakah modal yang telah dinamakan dimasa yang akan datang akan 

dapat memberikan tingkat hasil seperti yang diharapkan. 

Oleh karena itu, selain menggunakan analisis rasio keuangan, telah 

berkembang suatu pendekatan baru dalam menilai kinerja operasional suatu 

perusahaan secara tepat dengan memperhatikan sepenuhnya kepentingan dan 

harapan penyedia dana (kreditur dan pemegang saham) yaitu konsep Economic 

Value Added (EVA). Menurut Stewart (2005:50) mengatakan bahwa riset 

terhadap EVA menunjukkan adanya korelasi paling kuat terhadap penciptaan nilai 
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bagi pemegang saham, yaitu dua kali imbal hasil (return) atas saham biasa (return 

on ordinary equity) ataupun imbal hasil atas aktiva bersih (return on net assets).  

  EVA merupakan indikator tentang adanya penciptaan nilai dari suatu 

investasi pada suatu investasi pada periode tertentu (Utama dan Afriani, 2005:3). 

Adanya penilaian kinerja berdasarkan pendekatan Economic Value Added (EVA) 

dapat memberikan informasi kepada para calon investor dalam menentukan 

kepada perusahaan yang mana mereka akan menamkan modal yang nantinya 

dapat memberikan nilai lebih bagi mereka dibandingkan jika mereka menamkan 

modal di perusahaan yang lain. 

Menurut Poeradisastra (2002:20) EVA berangkat dari konsep biaya modal 

(Cost of Capital), yakni risiko yang dihadapi perusahaan dalam melakukan 

investasinya. Pada saat sekarang ini, EVA digunakan untuk mengukur dan 

mengetahui kinerja keuangan oleh berbagai perusahaan sebagai salah satu upaya 

untuk dapat menghubungkan antara kepentingan manajemen perusahaan dengan 

investor dalam rangka peningkatan kesejahteraan para penyandang dana. Di satu 

sisi, pihak manajemen perusahaan menginginkan penghargaan (reward) yang 

tinggi dalam menjalankan perusahaan, tetapi di sisi lain, pihak penyandang dana 

yaitu pemegang saham dan para kreditur menginginkan peningkatan kesejahteraan 

dan pengembalian yang tinggi atas investasi yang dilakukannya. Agency conflict 

seperti ini dapat diminimalisir dengan penerapan manajemen yang 

menitikberatkan pada keterbukaan yang digunakan sebagai salah satu syarat 

pelaksanaan Good Corporate Governance. 

Perusahaan  yang akan penulis teliti adalah seluruh  perusahaan semen go 

public yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) yaitu PT. Semen Gresik 
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(Persero) Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Holcim Indonesia 

Tbk. Pemilihan objek penelitian tersebut didasari semakin gencarnya usaha 

pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah demi 

tercapainnya kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan fisik yang sedang 

berlangsung, harus didukung oleh komponen-komponen yang menunjang. Salah 

satu komponen yang terlibat langsung dan bisa dikatakan sebagai kebutuhan yang 

pokok dalam pembangunan fisik adalah tersedianya semen. Kinerja industri 

semen yang dapat dikatakan baik terlihat dengan produksi semen di Indonesia 

yang kapasitasnya kini mencapai sekitar 42 juta ton  per tahun dengan produksi di 

atas 30 juta ton per tahun, Selain diproduksi untuk dalam negeri juga sebagian 

pula diekspor.  

 Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya keuangan 

perusahaan yang baik untuk memenuhi keinginan dan kepentingan pihak-pihak 

yang terkait dengan perusahaan dan agar tujuan perusahaan tercapai, maka penulis 

tertarik mengambil judul ” Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio 

Keuangan dan EVA (Economic Value Added) Pada Perusahaan Semen  yang 

Tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia)”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti 

merumuskan permasalahan dalam peneliti adalah : 

1. Bagaimana kinerja PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Holcim Indonesia Tbk berdasarkan analisis 

rasio keuangan?  
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2. Bagaimana  kinerja keuangan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Holcim Indonesia Tbk ditinjau 

dengan metode Economic Value Added (EVA)? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang ingin di teliti oleh peneliti maka 

yang menjadi tujuan dari penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui kinerja PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Holcim Indonesia Tbk dilihat 

dari rasio keuangannya. 

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Holcim Indonesia Tbk ditinjau 

dengan metode Economic Value Added (EVA). 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

yang pastinya berguna di waktu yang akan datang. 

2. Bagi perusahaan yang bersangkutan 

 Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau  masukan 

untuk kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan penilaian kinerja 

keuangan perusahaan perusahaan pada periode-periode selanjutnya. 
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3. Bagi pihak-pihak lain 

Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam penelitian 

serupa pada penelitian yang akan datang. 


