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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penilaian kinerja terhadap suatu perusahaan merupakan suatu tahap

evaluasi kerja yang dapat meningkatkan kualitas pekerjaan bagi kelangsungan

aktivitas perusahaan didalamnya. Pekerjaan diinginkan oleh perusahaan

terhadap para pekerja, memiliki standar mutu untuk mengukur keberhasilan

kerja. Namun kualitas kerja dari beberapa pekerjaan  tidak selamanya sesuai

dengan standar mutu yang diberlakukan. Bagi perusahaan go publik yang telah

tercatat di Bursa Efek hal ini sangat berguna bagi investor yang ingin

menanamkan modalnya, dengan mengetahui perkembangan perusahaan

tersebut. Suatu perusahaan harus memiliki acuan untuk menilai kinerja, agar

dapat mengetahui seberapa besar laba yang diperoleh dan tingkat kerugian

yang akan didapat nanti. Performance adalah ukuran seberapa efisien dan

efektif sebuah organisasi atau seorang manajer untuk mencapai tujuan.

Adapun pengertian efektif dan efisien menurut Stoner (1996:9) “Efisien

adalah kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam

mencapai tujuan organisasi berarti melakukan dengan tepat, sedangkan

efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai berarti

melakukan hal yang tepat”.

Industri rokok merupakan salah satu jenis usaha yang mengalami

kemajuan pesat dan  merupakan penyumbang pendapatan negara yang cukup

besar di Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan ini, mengalami kondisi
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yang cukup dilematis, khususnya di Indonesia. Pemerintah memperketat

peraturan tentang rokok, seperti pembatasan dalam beriklan, adanya

pembatasan merokok ditempat-tempat umum, peringatan kesehatan pada

setiap kemasan, pencantuman kadar nikotin dan tar, kebijaksanan harga jual

eceran dan tarif cukai yang meningkat setiap tahunnya membuat industri

rokok di Indonesia semakin tertekan.

Selama periode 2009-2011 terdapat tiga emiten produsen rokok yaitu

PT Gudang Garam Tbk, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, dan PT

Bentoel International Investama, Tbk. Perusahaan rokok ini dipilih karena

selama pasca krisis moneter perusahaan rokok menunjukkan kinerja yang

cukup stabil yang ditunjukkan oleh laba perusahaan yang tetap positif. PT

Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk memimpin pasar rokok di Indonesia,

membukukan penjualan tertinggi sepanjang tahun 2011 dari 2010 dibanding

dua emiten rokok pesaingnya yaitu PT Gudang Garam Tbk, dan PT Bentoel

International Investama, Tbk. Menurut data laporan keuangan ketiga

perusahaan, nilai penjualan PT Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk naik 22%

menjadi Rp 52,8 triliun ditahun 2011 dibanding periode yang sama tahun 2010

sebesar Rp 43,3 triliun. PT Gudang Garam, Tbk mencatat pertumbuhan

penjualan sebesar 11% menjadi Rp 41,8 triliun ditahun 2011 dibanding

periode yang sama tahun 2010 sebesar Rp 37,6 triliun. Sementara PT Bentoel

International Investama, Tbk mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 13%

menjadi Rp 10,07 triliun ditahun 2011 dibanding periode yang sama tahun

2010 sebesar Rp 8,9 triliun.
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Pengukuran Economic Value Added (EVA) pertama kali dipopulerkan

oleh Stern Stewart Management Service pada tahun 1993 di bidang

manajemen keuangan. Economic Value Added (EVA) adalah pengukuran

kinerja yang dihitung dengan mengurangkan NOPAT dengan cost of capital.

Economic Value Added (EVA) merupakan indikator tentang adanya

penciptaan nilai dari suatu investasi. Economic Value Added (EVA) yang

positif menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik

perusahaan, ini sejalan dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan.

Economic Value Added (EVA) menjadi relevan untuk mengukur kinerja

perusahaan berdasarkan nilai (value) karena Economic Value Added (EVA)

adalah ukuran nilai tambah ekonomis yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai

akibat dari aktivitas atau strategi manajemen.

Menurut Sundjaja, dkk (2003) Economic Value Added (EVA)

merupakan ukuran yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan untuk

menentukan apakah suatu investasi yang diusulkan atau yang ada, dapat

memberikan kontribusi yang positif terhadap kekayaan pemegang saham.

Economic Value Added (EVA) bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi

yang ditanam oleh pemegang saham.

Dalam mengukur kinerja perusahaan investor biasanya melihat kinerja

keuangan yang tercermin dari berbagai macam rasio. Return On Assets

(ROA) adalah rasio yang mengukur kemampuan dari modal yang

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi

pemilik perusahaan.
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Return On Asset (ROA) yaitu rasio antara Net Income After Tax

terhadap aset secara keseluruhan menunjukan ukuran produktifitas aktiva

dalam memberikan pengembalian pada penanaman modal (Sawir:2001).

Return On Assets (ROA) merupakan teknik yang lazim digunakan

untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan

dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar Return On

Assets (ROA) menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat

pengembalian (return) semakin besar. Dengan tingkat Return On Assets

(ROA) yang tinggi dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam

mengelola asset-asetnya. Hal ini dapat menjadi info positif bagi investor

karena mereka dapat mengetahui tingkat Return On Assets (ROA) yang akan

mereka peroleh dari suatu perusahaan.

Oleh karena pentingnya keberhasilan suatu perusahaan dapat

dicerminkan pada pengukuran kinerja dan peningkatan penilaian kinerja

sangat bermanfaat bagi investor dalam mengambil keputusan untuk

berinvestasi, maka penulis ingin meneliti “PERBANDINGAN ANTARA

ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN RETURN ON ASSETS (ROA)

DALAM MENILAI KINERJA PERUSAHAAN” (Studi Kasus Pada

Perusahaan Rokok  Go Publik Yang Terdaftar  Di Bursa Efek Indonesia

Periode 2010-2012)
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai

berikut. “Bagaimana kinerja perusahaan pada perusahaan rokok yang go

publik, apabila dilihat dari perbandingan antara Economic Value Added (EVA)

dan Return On Assets (ROA), manakah yang lebih menguntungkan bagi

perusahaan rokok yang go publik tersebut?”.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti memberikan

batasan masalah antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian hanya meliputi perusahaan rokok go publik yang terdaftar di

Bursa Efek Jakarta (BEJ), dengan periode pengamatan tahun 2010 sampai

dengan tahun 2012.

2. Penelitian hanya membandingkan Economic Value Added (EVA) dan

Return On Assets (ROA) untuk mengetahui metode manakah yang lebih

menguntungkan bagi perusahaan rokok yang go publik tersebut dalam

menilai kinerja perusahaannya.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan pada

perusahaan rokok yang go publik, apabila dilihat dari perbandingan antara

Economic Value Added (EVA) dan Return On Assets (ROA), sehingga bisa

diketahui metode manakah yang lebih menguntungkan bagi perusahaan rokok

yang go publik tersebut.
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E. Manfaat Penelitian

Dengan terjawabnya pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi pimpinan perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada

manajemen perusahaan, khususnya yang telah terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam menilai

kinerja perusahaan.

2. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian pasar

modal, khususnya penelitian yang menyangkut tentang Economic Value

Added (EVA) dan Return On Assets (ROA) serta kinerja perusahaan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika pembahasan masalah

dimulai dari latar belakang hingga kesimpulan, penulisan sistematika tersebut

adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang akan digunakan,
meliputi tentang pengertian manajemen keuangan, rasio
profitabilitas, metode analisa laporan keuangan, pengertian
Economic Value Added (EVA), kelebihan dan kekurangan Economic
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Value Added (EVA), perhitungan Economic Value Added (EVA),
manfaat Economic Value Added (EVA), alasan perusahaan lebih
memilih Economic Value Added (EVA) dari pada Return On Assets
(ROA), pengertian Return On Assets (ROA), perhitungan Return On
Assets (ROA), keunggulan dan kelemahan Return On Assets (ROA),
pengertian kinerja perusahaan, pengukuran kinerja perusahaan, dan
teori-teori yang relevan, serta penelitian terdahulu yang mendukung
penelitian ini.

BAB III METODOLOGI  PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai kerangka pemikiran, hipotesis,
data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional
variabel, dan metode analisis data.

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, deskripsi
data, analisa data, dan pembahasan serta hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan
dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


