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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Perkembangan kondisi perekonomian dunia yang semakin cepat 

menuntut dunia usaha untuk terus selalu mengikuti perubahan-perubahan yang 

ada. Bagi perusahaan go public atau perusahaan yang telah mengeluarkan 

saham dan mencatatnya di bursa efek, angka-angka atau indikator kinerja yang 

dihasilkannya harus melalui proses penilaian yang objektif sehingga secara 

efektif bisa memberikan gambaran tentang perkembangan perusahaan yang 

bersangkutan. Sehingga bagi perekonomian suatu negara pasar modal 

memiliki peran besar, karena pasar modal merupakan sarana untuk melakukan 

investasi yaitu memungkinkan para pemodal (investor) untuk melakukan 

diversifikasi investasi, membentuk portofolio sesuai dengan resiko yang 

bersedia mereka tanggung dan tingkat keuntungan yang diharapkan.  

Selain itu, pasar modal mempunyai peranan menjalankan dua 

fungsi penting sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar 

modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan 

fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang 

memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). 

Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat 

menginvestasikan dana tersebut dengan harapan dapat memperoleh imbalan 

(return), sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat 
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memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan operasional dan investasi 

tanpa harus menunggu tersedianya dana dari perusahaan. Pasar modal 

dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan 

kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik 

dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Dengan adanya pasar 

modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar 

modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan sehingga 

perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada 

gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. 

Suatu hal yang sangat penting peranannya di dalam pasar modal 

adalah informasi. Banyak pihak mengandalkan informasi keuangan dalam 

membuat suatu keputusan usaha atau investasi, salah satunya yang 

memerlukan informasi keuangan adalah investor. Investor memerlukan 

informasi keuangan suatu perusahaan untuk melakukan penilaian perusahaan, 

dan lebih lanjut untuk menentukan saham perusahaan mana yang akan dibeli, 

mana yang akan dijual dan mana yang akan dipertahankan. Oleh karena itu  

informasi yang dibutuhkan seorang investor adalah informasi yang relevan, 

akurat, dan tepat waktu. Ada tiga jenis informasi keuangan yang diperlukan 

baik investor, broker, maupun pedagang efek, yaitu:(1) Informasi fundamental 

yang berisi kondisi perusahaan yang menjual efek dan perilaku efek-efek 

tersebut; (2) Informasi tentang faktor -faktor teknis, yang berisi tentang kondisi 

perdagangan efek, fluktuasi kurs, volume transaksi, dan sebagainya; (3) 

Informasi tentang faktor lingkungan yang berupa kondisi sosial, ekonomi, 
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politik, dan kerangka hukum yang terkait dengan kegiatan usahanya dan 

hubungan dengan mitra usahanya. 

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama 

dalam penilaian prestasi perusahaan (analisis fundamental perusahaan) karena 

laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan elemen 

dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahan 

dimasa yang akan datang. 

Kriteria yang pada umumnya biasa digunakan dalam penilaian 

informasi keuangan adalah dengan pendekatan analisis fundamental. 

Pendekatan analisis fundamental merupakan suatu analisis yang berlandaskan 

pada prinsip bahwa sebab mendasar yang menimbulkan gerak harga saham 

adalah antisipasi dalam penjualan atau laba (Rousana, 1997).     

 Hal-hal yang termasuk dalam proses analisis fundamental meliputi 

analisis ekonomi dan industri, penilaian  perusahaan secara individu dengan 

model penilaian pendapatan, atau model pendekatan kekayaan, analisis tred 

dan analisis rasio. Untuk menganalisis fundamental perusahaan biasanya 

diukur dengan penggunaan ukuran kinerja keuangan yang mendasarkan pada 

analisis rasio keuangan sebagai alat pengukur akuntansi konvensional, seperti 

rasio profitabilitas. Tingkat profitabilitas perusahaan pada analisis 

fundamental biasanya diukur dari beberapa aspek, yaitu : berdasarkan aspek 
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Return of Sales (ROS), Earning Per Share (EPS), Return on Asset (ROA), 

maupun Return on Equity (ROE)  (Rina Trisnawati & Sholikhah NR., 2003). 

Walaupun telah digunakan secara luas oleh investor sebagai salah 

satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi dikarenakan  nilainya 

tercantum dalam laporan keuangan sebagai alat pengukur akuntansi 

konvensional. Sebagai alat pengukur akuntansi konvensional ada kelemahan 

utama yaitu mengabaikan adanya biaya modal sehingga sulit untuk 

mengetahui apakah suatu perusahaan telah berhasil menciptakan nilai atau 

tidak. Untuk mengatasi kelemahan itu  perlu dikembangkan suatu konsep baru 

yang bisa mengukur nilai tambah (value cretion) yang dihasilkan perusahaan 

dengan cara mengurangi beban biaya modal (cosy of capital) yang timbul 

sebagai akibat investasi yang dilakukan.  

Perbankan merupakan tiang pokok perekonomian indonesia 

Munculnya krisis keuangan dan perbankan yang terjadi di suatu negara 

ditandai oleh beberapa indikator seperti tingginya kredit bermasalah, kesulitan 

likuiditas serta insolvensi dari lembaga keuangan maupun perbankan 

(Susyanti, 2004).   

Menurut Sawir (2001). Perbankan merupakan bisnis jasa yang 

tergolong dalam industri “kepercayaan” dan mempunyai rasio-rasio keuangan 

yang khas. Susyanti (2004) juga menyatakan setting perbankan pada saat ini 

hanya bisa menimbulkan kepercayaan kepada investor, jika pemerintah dan 

bank Indonesia memberikan Full commitment untuk menyehatkan perbankan 

nasional, sehingga ada kepastian bank-bank yang saat ini direkap akan sehat. 
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Kepercayan yang diberikan oleh investor dalam hal ini masyarakat sangat 

penting bagi sehat tidaknya suatu bank, dimana pada umumnya investor 

berkeinginan untuk memperoleh return atas investasi yang ditanamnya 

ataupun investor berkeinginan terhadap ada tidaknya nilai perusahaan (create 

value).  

Biasanya untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan nilai 

perusahaan pada industri perbankan yang go public, pada umumnya investor 

menggunakan ukuran kinerja keuangan yang berupa rasio keuangan, misalnya: 

Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Loan Deposit Ratio (LDR), 

Non Performing Loan (NDL), dan Capital Adequacy Ratio (CAR), seperti 

yang dilakukan Sinkey (1975) menggunakan 10 rasio keuangan dalam 

menguji 110 bank guna memprediksi kondisi keuangannya. Untuk 

mempermudah para investor untuk melihat kondisi keuangan bank dengan 

menggunakan rasio biasanya telah dicantumkan dalam laporan keuangan yang 

telah dipublikasikan. Dalam memprediksi kesehatan bank di Indonesia pada 

umumnya digunakan analisis rasio CAMEL, hal ini sesuai dengan SK 

No.30/II/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 dan SE No.30/2/UPBB tanggal 30 

April 1997, mengenai ketentuan tentang penilaian kesehatan bank yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia. . 

Akan tetapi seringkali terjadi, satu rasio baik belum tentu baik rasio 

lainnya juga baik, juga adanya berbagai keterbatasan analisis rasio, sehingga 

diperlukan ukuran pembanding seperti Economic Value Added (EVA) yang 

fungsinya untuk mengetahui kesulitan keuangan lebih dini untuk kemudian 
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menentukan arah kebijaksanaan yang lebih baik terutama dalam kondisi krisis 

(Handayani, 2003). 

EVA merupakan salah satu alat bantu yang sangat bermanfaat 

untuk menilai kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan angka -angka, 

dimana fokus penilaian yang digunakan untuk mengukur laba ekonomi dalam 

perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya tercipta jika 

perusahaan bisa memenuhi semua operasi (operating costs) dan biaya modal 

(cost of capital). EVA juga merupakan perhitungan yang sederhana, mudah 

dipahami oleh kalangan non finansial tetapai cukup komprehensif. 

EVA adalah suatu pengukuran dengan memperhatikan secara tepat 

semua faktor-faktor yang berhubungan dengan penciptaan nilai (value). EVA 

mengukur nilai tambah (value creation) yang dihasilkan suatu perusahaan 

dengan cara mengurangi biaya modal (cost of capital) yang timbul sebagai 

akibat investasi yang dilakukan.  

Menurut Sawir (2001:32) konsep Economic Value Added (EVA) 

atau Nilai Tambah Ekonomi pertama kali diperkenalkan dan dipatenkan oleh 

Stewart & Company, sebuah manajemen terkemuka. Steward Management 

Service adalah konsulatan dari Amerika Serikat yang pertama kali 

menggunakan konsep Economic Value Added  (EVA) atau Nilai Tambah 

Ekonomi dengan model mengurangi biaya total modal atas laba operasional 

setelah pajak, dimana total biaya modal diperoleh dari tingkat biaya modal itu 

sendiri dikalikan total biaya yang di investasikan.  
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Pendekatan EVA yang diperkenalkan lembaga konsultasi 

manajemen asal AS, Stern Steward Manajemen Services, pada medio dekade 

1990-an ini dinilai bisnis secara riil dengan mengukur nilai tambah (added 

value) yang dihasilkan perusahaan kepada investor. EVA berangkat dari 

konsep biaya modal, yakni resiko yang dihadapi perusahaan dalam melakukan 

investasinya tadi. Semakin tinggi tingkat resiko investasi, maka semakin tinggi 

pula tingkat pengembalian (pendapatan) yang dituntut investor. Jika model 

ROI/ROE berhenti pada laba (return) yang telah diraih, maka EVA 

mengurangi laba dengan biaya modal sehingga manajemen perusahaan 

dituntut mampu memilih investasi dengan tingkat kembalian optimum, dengan 

tingkat resiko minimum. Dengan pendekatan ini pemegang saham bisa melihat 

dengan jelas berapa besar nilai tambah yang diraih perusahaan (Teguh 

Poeradisastra, 2001). 

Penelitian Economic Value Added (EVA) selajutnya oleh G. 

Bennett Stewart III, managing partner dari Stern Steward & Co dalam 

bukunya The Quest for Value. Penelitian yang dilakukan oleh Bennett (1991) 

dan beberapa penelitian yang lain antara lain penelitian yang dilakukan Lehn 

dan Makhija (1996), Chen dan Dodd (1998) dan Rousana (1997), 

menunjukkan bahwa EVA memungkinkan para pemegang saham memperoleh 

hasil yang maksimal.  

Young dan O’Byrne (2001:18) mengemukakan bahwa EVA 

merupakan alat komunikasi yang efektif baik untuk menciptakan nilai yang 

dapat dijangkau oleh manajer lini yang pada akhirnya akan mendorong kinerja 
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perusahaan untuk berhubungan dengan pasar modal. Fokus ini sangat 

membantu mengurangi konflik antara pihak manajemen dengan pemilik. 

Dalam beberapa penelitian konsep EVA diterima sebagai inovasi atas 

penilaian kinerja  perusahaan dan EVA juga dapat menggantikan konsep 

pengukuran yang tradisional (Lehn dan Makhija, 1996). 

Pengukuran kinerja EVA muncul sebagai antisipasi kelemahan 

pengukuran kinerja akuntansi tradisional yang hanya mendasarkan pada laba 

akuntansi (accounting income) dan tidak memasukkan biaya modal atas 

ekuitas. EVA telah banyak digunakan di berbagai perusahaan di Amerika 

Serikat seperti Coca-cola, AT & T, Quakeroats, Eli Lilly, dan Tenneco, 

Survey terhadap beberapa perusahaan di Amerika Serikat yang 

dilakukan oleh Manufacturer’s Alliance juga mengungkapkan bahwa EVA 

merupakan pengukur kinerja yang membuat perusahaan lebih memfokuskan 

perhatian pada penciptaan nilai perusahaan (Utama, 1997). Kesuksesan Coca-

cola mengadopsi EVA diikuti dari 200 perusahaan latin di Amerika Serikat, 

diantaranya AT & T, Polaroid dan Queker Oats, di mana penerapan EVA pada 

Queker Oats tahun 1991 yang hasilnya dapat mengungkapkan inefisien 

penggunaan modal (Lehn & Makhija, 1996).  

Di Indonesia penelitian mengenai penilaian kinerja suatu 

perusahaan dengan menggunakan Economic Value Added (EVA) mulai 

banyak dilakukan, seperti yang telah dilakukan oleh Rohmah & Trisnawati 

(2004) yang menguji pengaruh EVA, ROA, ROE, dan ROS terhadap return 

saham perusahaan rokok di BEJ untuk periode 1994-1999. Hasil 
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penelitiannya, baik secara bersama-sama maupun parsial, masing-masing 

variabel bebas yaitu EVA, ROA, ROE, dan ROS tidak menunjukan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Sedangkan apabila dilihat 

dari koefisien determinan, variabel ROA memiliki nilai tertinggi walaupun 

nilai tersebut tidak signifikan. Sehingga dugaan bahwa variabel EVA 

berpengaruh dominan terhadap return saham perusahaan rokok tidak terbukti. 

Seperti yang telah diuraikan diatas, meskipun EVA mempunyai 

kelebihan dibandingkan dengan pengukur kinerja tradisional, tidak semua 

kalangan mengakuinya. Hal ini dikarenakan perhitungan EVA yang cukup 

komprehensif, ditambah lagi nilainya tidak tercantum dalam laporan keuangan 

perusahaan sehingga wajar jika hanya investor yang paham atau benar-benar 

mengerti konsep EVA yang akan menggunakan EVA sebagai dasar dalam 

keputusan investasi. EVA yang positif menandakan perusahaan berhasil 

menciptakan nilai bagi pemilik modal karena perusahaan mampu 

menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi tingkat biaya modal. Hal 

ini sejalan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Sebaliknya, 

EVA yang negatif menunjukkan nilai perusahaan menurun karena tingkat 

pengembalian lebih rendah dari biaya modal. 

Dengan melihat potensi EVA sebagai pengukur kinerja yang 

berhasil diterapkan pada sektor riil, tidak menutup kemungkinan EVA juga 

berpotensi untuk mengukur kinerja pada sektor perbankan, mengingat 

perlunya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan 

yang pada akhir-akhir ini menurun sebagai akibat dibekukannya beberapa 
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bank. Dari hasil penelitian diatas, maka membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Analisis hubungan Struktur Modal 

dengan Economic Value Added  (EVA) Guna Menilai Kinerja Perbankan” 

(Studi Kasus bank-bank  di Bursa Efek Jakarta tahun 2003-2005)”. 

Beberapa faktor yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sebagai berikut : 

1.  Penelitian ini memfokuskan analisis dengan menggunakan periode 

pengamatan yaitu tahun 2003-2005. 

2.  Perbedaan lainnya adalah penelitian ini mencoba mengambil 

populasi dan sampel yang berbeda yaitu pada sektor perbankan di 

Bursa Efek Jakarta. 

 

B.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

1.  Bagaimana penilaian kinerja masing-masing bank pada sektor 

perbankan di Bursa Efek Jakarta dengan pendekatan Economic 

Value Added  (EVA) periode tahun 2003-2005.  

2.  Seberapa besar hubungan antara Struktur Utang Bank  dengan 

Perubahan Economic Value Added (EVA). 

3.  Seberapa besar hubungan antara Perubahan Modal Saham Bank 

dengan Perubahan Economic Value Added (EVA). 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas dan 

agar pembahasan dapat terfokus serta tidak meluas, maka penulis hanya 

meneliti masalah hubungan Struktur Modal dengan konsep Economic Value 

Added  (EVA) Guna Menilai Kinerja Perbankan untuk saham bank-bank 

pemerintah dan bank-bank swasta nasional yang go publik dan tercatat aktif di 

Bursa Efek Jakarta serta tidak pernah mengalami delisted (tidak terdaftar lagi) 

selama periode pengamatan yaitu antara tahun 2003-2005. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini 

adalah untuk : 

1.  Mengetahui, menganalisis dan membuktikan secara empiris 

Bagaimana penilaian kinerja masing-masing bank di sektor 

perbankan di Bursa Efek Jakarta dengan pendekatan Economic 

Value Added  (EVA) periode tahun 2003-2005. 

2.   Mengetahui, menganalisis dan membuktikan secara empiris 

seberapa besar hubungan antara Struktur Utang Bank dengan 

Perubahan Economic Value Added (EVA). 

3.  Mengetahui, menganalisis dan membuktikan secara empiris 

seberapa besar hubungan antara perubahan Modal Saham Bank 

dengan Perubahan Economic Value Added (EVA). 
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E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapapun 

yang akan mempergunakannya, baik bagi investor, pelaku pasa r modal, 

penulis dan akademis serta penelitian berikutnya : 

1.  Bagi Sektor Perbankan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana 

bagi manajemen untuk menentukan strategi perusahaan, dimana 

kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan hubungan 

antara struktur modal dengan Economic value Added  (EVA). 

2.  Bagi Pelaku Pasar Modal  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, 

dimana kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan 

Economic Value Added (EVA) yang dinilai lebih baik untuk 

mencerminkan nilai bisnis secara riil dengan mengukur nilai 

tambah (added value) yang dihasilkan perusahaan kepada investor. 

3.  Bagi Penulis 

 Kegiatan penelitian ini merupakan penerapan untuk 

mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari ilmiah 

ke dalam dunia penelitian yang ada dalam masalah sesungguhnya 

sehingga dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan dunia pasar modal. 

4.  Bagi Akademi  
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmiah 

maupun perpustakaan dan pasar modal yang masih terus 

dikembangkan dan dapat pula bermanfaat sebagai bahan referensi 

kegiatan penelitian selanjutnya yang lebih relevan dibidang pasar 

modal dan menambah motivasi investasi dilantai bursa. 
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F. Sistematika Penulisan  

Bab I  PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penelitian.  

Bab II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang landasan teori, pendapat-pendapat, temuan 

hasil-hasil penelitian terdahulu dan informasi lainnya. 

Bab III  METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang penemuan populasi, sampel, data dan 

sumber data, variabel-variabel penelitian, definisi operasional 

variabel, model dan analisis data. 

Bab IV ANALISIS DATA 

 Bab ini berisi ganbaran umum subyek penelitian, hasil analisis 

data, dan pembahasannya. 

Bab V PENUTUP  

 Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

atau kendala -kendala dalam penelitian serta saran-saran yang 

diperlukan untuk disampaikan baik untuk subyek penelitian 

maupun bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 




