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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin 

meningkatnya aktivitas yang dijalankan perusahaan. Tujuan utama pendirian 

setiap perusahaan tentunya adalah meningkatkan kesejahteraan para 

pemiliknya (Arisanti & Bayangkara, 2016). Tanggung jawab perusahaan 

terhadap pemegang saham atau stakeholder sangat penting sehingga 

perusahaan perlu menimbang strategi dan langkah yang diambil dampaknya 

terhadap stakeholder. Berdasarkan tanggung jawab tersebut perusahaan dapat 

meningkatkan kekayaan stakeholder melalui peningkatan nilai perusahaan. 

Untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham perusahaan harus memperoleh 

pengembalian atas modal investasi (return on invested capital) melebihi biaya 

modal (cost of capital) (Brigham & Houston, 2001). 

Berdasarkan kepercayaan yang diberikan pemegang saham perusahaan 

harus berhati-hati mengambil keputusan dalam menjalankan bisnis. Persaingan 

bisnis di berbagai sektor akan membuat manajemen perusahaan mengatur 

strategi-strategi baru untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Pada umumnya 

kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai menggunakan rasio keuangan yaitu 

Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas dan Rasio Profitabilitas. 

Penilaian perusahaan dalam kemampuan memperoleh laba yaitu menggunakan 

Rasio Profitabilitas (Kaunang, 2013). 
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Analisis rasio keuangan pada dasarnya merupakan perhitungan rasio-

rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan dimasa lalu, saat ini, dan 

kemungkinan dimasa yang akan datang. Metode analisis rasio keuangan masih 

memiliki keterbatasan yang menyebabkan harapan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan tidak dapat tercapai. Keterbatasan yang paling mendasar 

adalah bahwa analisis rasio keuangan tidak memperhitungkan adanya biaya 

modal ( cost of capital ), sehingga digunakan metode lain dalam melakukan 

penelitian tersebut, yaitu dengan menggunakan Economic Value Added ( 

EVA). Jika dibandingkan dengan alat pengukur lainnya, EVA mempunyai 

hubungan paling erat dengan tingkat pengembalian saham (Ningtias, Saifi, & 

Husaini, 2014). 

Dalam penelitian ini obyek penelitian adalah perusahaan yang sudah go 

public dan telah terdaftar di Bursa Efek salah satunya yaitu PT. Astra 

International Tbk (ASII) yang telah terdaftar di BEI pada tahun 1990. PT. Astra 

International Tbk juga masuk dalam Daftar Saham LQ45 pada peringkat 

keenam dengan status tetap. Sedangkan sebagai anak perusahaan PT Astra 

Agro Lestari Tbk (AALI), ia berada pada posisi pertama dengan status tetap  

dan PT United Tractors Tbk (UNTR) pada peringkat ke-42 juga berstatus tetap. 

Hal ini menunjukkan PT. Astra International Tbk adalah perusahaan yang 

sahamnya memiliki tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi 

(Ellenmay Institute, 2016). Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1957 ini 

bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, 

pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi. Ruang lingkup 
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kegiatan utama Astra bersama anak usahanya meliputi perakitan dan 

penyaluran mobil. Kini Astra telah menjadi salah satu perusahaan besar di 

Indonesia. Astra International memiliki catur dharma yang mengantarkan 

perusahaan ini pada visi dan misinya untuk mensejahterakan bangsa dengan 

memberikan nilai terbaik kepada stakeholder perusahaan ini (Profil Emiten, 

2012). 

Agar tetap eksis dan mencapai tingkat kemajuan yang diharapkan maka 

PT. Astra International Tbk memerlukan adanya pengevaluasian apakah sudah 

menggambarkan efisiensi dan efektifitas perusahaan, sehingga dari hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan yang dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan 

agar lebih baik untuk kedepannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Analisis Perbandingan 

Kinerja Keuangan Perusahaan Menggunakan Rasio Profitabilitas dan 

Economic Value Added (Studi Kasus pada Perusahaan Astra 

International Tbk Periode Tahun 2012 – 2015). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kinerja keuangan PT. Astra International, Tbk apabila diukur 

menggunakan rasio profitabilitas? 
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2. Bagaimana kinerja keuangan PT. Astra International, Tbk apabila diukur 

menggunakan economic value added? 

3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan PT. Astra International, Tbk 

apabila diukur menggunakan rasio profitabititas dan economic value 

added? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adanya penelitian ini tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut: 

1. Menganalisis kinerja keuangan PT. Astra International, Tbk dengan 

menggunakan rasio profitabilitas. 

2. Menganalisis kinerja keuangan PT. Astra International, Tbk dengan 

menggunakan economic value added. 

3. Membandingkan kinerja keuangan PT. Astra International, Tbk 

menggunakan rasio profitabilitas dengan economic value added. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai hasil-hasil kajian terhadap kinerja keuangannya selam 

periode 2012 sampai dengan 2015, sehingga dapat dijadikan tolok ukur 

untuk meningkatkan laba dan nilai tambah ekonomis perusahaan. 

2. Bagi investor, hendaknya memilih perusahaan yang memiliki profitabilitas 

yang tinggi dan EVA yang positif agar dana yang diinvestasikan tidak sia-

sia. 
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3. Bagi penulis, dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan, 

menambah wawasan dan ilmu serta pengalaman dalam menganalisis 

kinerja keuangan dengan menggunakan rasio profitabilitas dan economic 

value added. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah pembahasan, penulis akan menguraikan 

sistematika penulisan secara garis besarnya adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pengertian laporan keuangan, kinerja 

keuangan, rasio-rasio keuangan, rasio profitabilitas, kelebihan dan 

kekurangan rasio, economic value added, kelebihan dan kekurangan 

eva, struktur modal, biaya modal, landasan penelitian terdahulu dan 

hipotesis. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan kerangka pemikiran, jenis penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel dan teknik analisa data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum perusahaan, analisis data 

dan pembahasan. 
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BAB V: PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan 

dari hasil penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


