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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan di masa datang (Tandelilin, 2001: 3). Sebelum pengambilan 

keputusan investasi, investor perlu mengadakan penilaian terhadap 

perusahaan melalui laporan keuangan. Salah satu aspek yang akan dinilai oleh 

investor adalah kinerja keuangan. Di Era pasar bebas, informasi terutama 

informasi keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan digunakan 

untuk menilai kemampuan atau keberhasilan perusahaan dalam menciptakan 

nilai tambah bagi perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu pengukuran kinerja perusahaan yang relevan dan akurat, adapun yang 

dimaksud dengan pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik 

efektifitas operasional organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001: 415-

416).  

Laporan keuangan pokok meliputi  neraca,  laporan  laba-rugi  dan  

laporan  perubahan  posisi keuangan.  Neraca  atau  sering  disebut  juga  

laporan  posisi  keuangan adalah  daftar  yang menggambarkan  aktiva  (harta  

kekayaan)  kewajiban dan  modal  yang  dimiliki  oleh  suatu  perusahaan  
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pada  suatu  periode tertentu. Sedangkan  laporan  laba  rugi merupakan 

laporan yang disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi 

perusahaan selama suatu  periode  tertentu.  Dengan  kata  lain,  laporan  laba-

rugi menggambarkan keberhasilan  atau kegagalan operasi perusahaan dalam 

upaya mencapai  tujuan,  (Haryono,  2005:21-24). Dengan demikian  tujuan 

laporan  keuangan  yaitu  untuk menyajikan  informasi mengenai  kondisi 

keuangan  suatu  perusahaan  bagi  pihak  intern  dan  ekstern  perusahaan 

yang  digunakan  sebagai  bahan  perhitungan  untuk  pengambilan keputusan 

ekonomi. 

Laporan keuangan perusahaan belum dapat memberikan informasi 

yang berarti, karena  laporan keuangan bersifat historis yaitu menyajikan data  

atau  informasi  yang  telah  terjadi.  Sehingga  diperlukan  pengolahan 

kembali  laporan  keuangan  untuk  dapat menginterprestasikan  informasi 

yang  terdapat  dalam  laporan  keuangan  dengan  melakukan  analisis 

terhadap  laporan  keuangan  tersebut,  sehingga  dapat memberikan  suatu 

informasi yang lebih sistematis dan akurat. Adapun  alat  yang  dapat  dipakai  

untuk  menilai  suatu  kinerja keuangan perusahaan adalah analisis rasio 

keuangan. Hasil analisis rasio keuangan  ini  dinyatakan  dalam  suatu  

besaran  yang  merupakan perbandingan  antara  nilai  suatu  rekening  

tertentu  dalam  laporan keuangan  dengan  nilai  rekening  lainnya. 

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, penggunaan ukuran kinerja 

keuangan yang mendasarkan pada analisis rasio keuangan sebagai alat 

pengukur akuntansi konvensional, seperti rasio profitabilitas memiliki 
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kelemahan utama yaitu mengabaikan adanya biaya modal sehingga sulit 

untuk mengetahui apakah suatu perusahaan telah berhasil menciptakan nilai 

atau tidak. Untuk mengatasi kelemahan tersebut dikembangkan suatu 

pendekatan baru dalam menilai kinerja suatu perusahaan, yaitu Economic 

Value added (EVA) (Sasongko & nila, 2006: 65). 

Economic Value Added (EVA) atau Nilai Tambah Ekonomi 

dipatenkan oleh Steward & Company, sebuah manajemen terkemuka. 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. EVA yang positif menandakan perusahaan berhasil 

menciptakan nilai bagi pemilik modal karena perusahaan mampu 

menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi tingkat biaya modalnya. 

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 (Sasongko & nila, 

2006: 65). Akan tetapi perhitungan EVA cukup rumit dan nilainya tercantum 

dalam laporan keuangan perusahaan sehingga hanya investor yang benar-

benar mengerti tentang konsep EVA ini yang akan menggunakannya sebagai 

dasar keputusan investasi.  

Dalam jurnal Sakir (2009: 152) menurut Tully (dalam Asmara dan 

Ibrahim, 2003), EVA adalah suatu cara untuk mengukur laba operasi riil yang 
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merupakan juga kunci nyata dalam menciptakan kemakmuran. Pendapat yang 

hampir sama juga dikemukakan oleh Ruki dan Arifin (dalam Asmara dan 

Ibrahim, 2003), menyatakan bahwa EVA merupakan suatu konsep baru untuk 

menilai kinerja perusahaan independen dan sekaligus dapat mengukur 

kemampuan pengolahan laba dan pertumbuhan. Model ini dapat juga 

digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan dari sisi 

kepentingan dan harapan penyandang dana (pemegang saham dan kreditur) 

yang selalu menuntut eksekutif perusahaan agar lebih mampu menghasilkan 

nilai tambah dari kegiatan perusahaan. 

Menurut Sawir (2001: 49), bila EVA > 0, terjadi proses nilai tambah 

perusahaan, kinerja keuangan perusahaan baik. Bila EVA = 0, menunjukkan 

posisi impas perusahaan. Bila EVA < 0, berarti nilai total biaya modal 

perusahaan lebih besar daripada laba operasi setelah pajak yang diperolehnya, 

sehingga kinerja keuangan tersebut tidak baik.  

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam 

bentuk skripsi dengan judul ”ANALISIS KINERJA KEUANGAN 

DENGAN METODE ECONOMIC VALUE ADDED PADA PT ALIS 

JAYA CIPTATAMA KLATEN” 

 

1.2 Batasan Masalah  

Untuk menghindari agar dalam pembahasan masalah tidak terjadi 

penyimpangan,  maka  permasalahan  dibatasi  sebagai  berikut:  Laporan 
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yang digunakan hanya laporan laba rugi dan neraca dari tahun 2009-2011 dari 

PT Alis Jaya Ciptatama Klaten. 

 

1.3 Perumusan Masalah  

Apakah analisis Economic Value added (EVA) dapat digunakan 

sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja keuangan PT Alis Jaya Ciptatama 

Klaten? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja keuangan pada PT Alis Jaya 

Ciptatama Klaten dengan menggunakan analisis Economic Value Added 

(EVA).  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dalam mengambil 

kebijakan dalam usaha meningkatkan usaha di masa akan datang. 

1.5.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

dan juga digunakan sebagai bahan perbandingan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisa kinerja keuangan 

dalam bidang dan kajian yang sama.  

 



6 
 

1.6 Sistematika Skripsi 

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika skripsi.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang 

meliputi: pengertian manajemen keuangan, fungsi manajemen 

keuangan, tujuan manajemen keuangan, definisi penilaian kinerja, 

tujuan penilaian kinerja, manfaat penilaian kinerja, pengertian 

laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, fungsi laporan 

keuangan, jenis dan bentuk-bentuk laporan keuangan, pengertian 

EVA, kegunaan EVA, manfaat EVA, kelemahan dan kelebihan 

EVA serta teori-teori relevan yang mendukung penelitian ini.   

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam Bab ini memuat tentang kerangka pemikiran, hipotesa, 

data dan sumber data, definisi operasional,  dan rencana analisa.  

BAB IV  PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum, diskripsi data, 

analisa data, pembahasan, dan hasil penelitian. 
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BAB V  PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


