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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas

operasional organisasi dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan melalui pengukuran tersebut perusahaan dapat mengevaluasi

keadaan perusahaan pada saat ini dan menemukan strategi untuk masa yang

akan datang (Mulyadi, 1993).

Tingkat kesehatan perusahaan bagi pemegang saham sangat penting

untuk mengetahui kondisi sebenarnya suatu perusahaan tersebut agar modal

yang di investasikan cukup aman dan mendapatkan tingkat hasil

pengembalian yang menguntungkan. Maka diperlukan suatu penilaian

kinerja pada perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis

laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan cerminan dari

prestasi manajemen sebuah perusahaan pada satu periode tertentu.

Bagi pihak manajemen perusahaan, penilaian kinerja ini akan sangat

mempengaruhi dalam penyusunan rencana usaha perusahaan yang akan di

ambil untuk menambah nilai tambah ekonomis dimasa yang akan datang.

Banyak cara untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan seperti

menggunakan metode EVA (Economic Value Added).

EVA (Economic Value Added) merupakan cara untuk melihat

peningkatan nilai pada perusahaan dari modal yang diinvestasikan. EVA
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adalah selisih dari laba operasi setelah pajak atau NOPAT dengan biaya

modal (Cost of Capital). Tujuan dari EVA adalah menilai kinerja

perusahaan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari laporan keuangan

tiap akhir periode, dimana jika EVA positif (+) akan menghasilkan laba

karena terjadi proses nilai tambah, sedangkan jika EVA (-) semua laba akan

digunakan untuk membayar kewajiban pemegang saham atau tidak terjadi

proses nilai tambah.

PT Astra Otoparts Tbk merupakan salah satu anak perusahaan dari

PT Astra Internasional Tbk yang didirikan untuk memenuhi semua

kebutuhan komponen-komponen dari produk Astra. Hasil produksi dari

anak perusahaan PT Astra Otoparts Tbk telah banyak digunakan atau dirakit

oleh pabrikan mobil maupun motor, seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu,

Mitsubishi, Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki dan Hino. Selain itu,

perusahaan trading dari PT Astra Otoparts Tbk selama ini telah mensuplai

pasar suku cadang pengganti di dalam negeri maupun pasar ekspor dengan

menyediakan berbagai komponen mobil maupun motor melalui jaringan

distribusi yang dimiliki.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih

lanjut tentang pengukuran kinerja perusahaan yang ditinjau dari analisis

EVA dalam penulisan ilmiah yang berjudul ”Penilaian Kinerja

Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Economic Value

Added (EVA) Studi Kasus PT Astra Otoparts Tbk Tahun 2013-2017

yang Listing di BEI”.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan penelitian, yaitu bagaimana penilaian kinerja perusahaan PT

Astra Otoparts Tbk periode 2013-2017 dengan menggunakan metode EVA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan PT Astra Otoparts Tbk dengan

menggunakan metode EVA (Economic Value Added) pada Periode Tahun

2013-2017.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan

wawasan, sekaligus diharapkan dapat menerapkan teori-teori dan

konsep yang berkaitan dengan nilai tambah ekonomis atau EVA

(Economic Value Added).

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja

perusahaan dan menjadi referensi informasi penelitian untuk

perusahaan PT Astra Otoparts Tbk.
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E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sebuah karya ilmiah berupa skripsi atau tugas akhir kuliah harus

ditulis dengan baik dan benar serta terperinci dan mudah dipahami dari

berbagai aspek penulisan. Demi memahami lebih jelas laporan tugas akhir

ini, penulis dengan sengaja mengelompokan materi menjadi beberapa sub

bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan

manfaat penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan

buku, yang berupa pengertian dan definisi. Bab ini juga

menjelaskan tinjauan teori, tujuan dan manfaat konsep EVA,

keunggulan dan kelemahan konsep EVA, metodologi

perhitungan EVA, penelitian terdahulu, dan kerangka

pemikiran.

BAB III: METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data,

metode analisis data.
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang sejarah singkat perusahaan PT Astra

Otoparts Tbk, analisis data, serta pembahasannya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran

yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem

berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.


