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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kemajuan perekonomian dalam negeri pada tahun 

belakangan ini mebawa dampak positif bagi perusahaan-perusahaan untuk 

mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada menjadi barang atau jasa 

serta meningkatkan daya saingnya di sektor bisnis. Tujuannya adalah 

untuk mendapatkan kesempatan dan peluang lebih besar dalam 

memperoleh keuntungan serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi 

perusahaan. 

Menurut Kaunang (2013) Penilaian perusahaan dalam kemampuan 

memperoleh keuntungan yaitu menggunakan Rasio Profitabilitas. Rasio 

Profitabilitas perusahaan dapat mengukur kinerja keuangan dengan baik, 

dan mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, sehingga 

perusahaan dapat mengetahui laba kotor dan laba bersih yang diperoleh 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

Dalam pengertian sempit, Economic Value Added (EVA) benar-

benar hanya merupakan cara alternatif untuk meninjau kinerja perusahaan 

(Young dan O’Bryne, 2001 : 17) 

Perusahaan yang mengalami kemajuan adalah PT. Astra Otoparts 

Tbk. (Astra Otoparts) sebagai perusahaan komponen otomotif terbesar di 
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Indonesia,yang memproduksi dan mendistribusikan beraneka ragam suku 

cadang kendaraan bermotor roda dua atau roda empat. Saat ini Grup Astra 

Otoparts terdiri dari 7 unit bisnis dan 14 anak perusahaan konsolidasi. 

Data laporan tahunan (annual report) menunjukan kenaikan pendapatan 

bersih tahun 2016 sebesar Rp 12,807 miliar dibandingkan tahun 2015 Rp 

11,724 miliar. (Sumber: www.component.astra.co.id) 

Dalam penelitiannya Cendy A.S Kaunang menyimpulkan bahwa  

Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur menggunakan Rasio 

Profitabilitas dan Economic Value Added (EVA). Adanya kedua metode 

ini, akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan 

keuntungan selama periode tertentu dan apakah perusahaan akan 

menciptakan nilai atau tidak. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk 

membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan Rasio 

Profitabilitas dan EVA. Hasil yang diperoleh oleh 9 perusahaan yang 

tergabung dalam LQ 45 menunjukkan hasil yang positif selama periode 

tahun 2009 - 2011. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan 

telah berhasil menciptakan nilai dan mensejahterakan pemegang saham 

sebagai pemilik perusahaan, karena return yang diberikan sesuai dengan 

yang diharapkan. Hasil perbandingan antara (Retrun On Equity) ROE 

dengan EVA menunjukkan bahwa perusahaan harus menerapkan EVA 

sebagai alat ukur kinerja perusahaan dibandingkan dengan ROE. EVA 

lebih baik karena memperhitungkan biaya ekuitas sedangkan pada ROE 

tidak. 

http://www.component.astra.co.id/
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Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui kinerja PT Astra Otoparts Tbk. Pada periode 2014 - 2016 yang 

ditinjau dari segi membandingkan analisis rasio profitabilitas dengan 

metode economic value added. Dengan demikian dapat diambil judul 

“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan 

Menggunakan Rasio Profitabilitas dan Economic Value Added (EVA) 

(Studi Kasus Pada PT Astra Otoparts Tbk. Periode 2014 – 2016)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “lebih baik manakah 

pengukuran kinerja keuangan PT Astra Otoparts Tbk. periode 2014 – 2016 

menggunakan analisis rasio profitabilitas khususnya pada Retrun On 

Equity (ROE) saja dengan Economic Value Added (EVA)?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengukur dan mengetahui 

lebih baik mana kinerja keuangan PT Astra Otoparts Tbk. periode 2014 – 

2016 menggunakan analisis rasio profitabilitas khususnya pada Retrun On 

Equity (ROE) saja dengan Economic Value Added (EVA).” 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan memperluas 

literatur yang berkaitan dengan bidang kinerja keuangan. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan PT Astra Otoparts Tbk. dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan sehingga kedepannya perusahaan dapat memenuhi 

target secara maksimal. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pertimbangan 

dalam melakukan investasi. 

4. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi latar bealakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Menguraikan hal – hal yang mendasari tentang teori - teori 

yang digunakkan sebagai dasar untuk menganalisis data yang 

diperoleh mengenai pengertian kinerja keuangan, analisis rasio 

keuangan, rasio profitabilitas, economic value added (EVA), 

biaya modal serta penelitian terdahulu dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Menyajikan tentang metode–metode yang digunakkan dalam 

penelitian. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, data dan 

sumber data, subjek dan objek,  serta teknik menganalisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Berisi tentang gambaran umum perusahaan dan hasil analisis 

data berikut pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

 Disampaikan kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 


