
 

I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Semua kegiatan investasi adalah mencari keuntungan atau dalam rangka untuk 

mencari nilai tambah yang lebih tinggi dari harta, aset atau uang kas yang dimiliki. 

Menurut Bodie et al. (2005), investasi merupakan kegiatan menempatkan dana pada satu 

atau lebih aset selama periode tertentu, dengan harapan investor akan memperoleh 

pengembalian (return) dan meningkatkan investasinya. Setiap kegiatan investasi ini tentu 

ada resiko yang harus ditanggung. Besar kecilnya resiko investasi dapat dieliminir atau 

diantisipasi apabila kita mempunyai pengetahuan dan mendapatkan informasi yang baik 

serta mengetahui kinerjanya. Perusahaan yang berkinerja baik memberikan harapan yang 

lebih baik bagi investor. Kinerja keuangan yang baik akan memberikan value yang baik 

kepada perusahaan dan akan memberikan pengaruh yang baik terhadap harga saham di 

pasar modal. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penelusuran internet, industri 

manufaktur tahun 2007-2008 mengalami pertumbuhan yang stagnan, hal ini dikarenakan 

terjadinya kenaikan harga minyak mentah dunia yang mempengaruhi harga Bahan Bakar 

Minyak dalam negri yang akhirnya berdampak pada anggaran pemerintah, sektor industri 

dan rumah tangga. Padahal seperti diketahui industri manufaktur merupakan penyumbang 

terbesar dalam Produk Domestik Bruto Indonesia. Stagnasi relatif industri manufaktur 

memperlambat basis obyek pajak dan peningkatan nisbah pajak (tax ratio) yang 

berkelanjutan sehingga sumber penerimaan pemerintah terbatas dan membuat fondasi 

makroekonomi lebih rapuh dan fungsi pemerintah tidak optimal.  



 

Industri alat angkut, mesin dan peralatan menjadi sektor industri manufaktur 

dengan laju pertumbuhan tertinggi, sebesar 31,2%. Sedangkan industri pupuk, kimia dan 

barang dari karet mengalami pertumbuhan sebesar 20,2%. Sedangkan sektor industri 

yang mengalami pertumbuhan negatif antara lain industri kertas dan barang cetakan, 

merosot 16,3 persen. Industri tekstil, barang kulit dan alas kaki juga minus 10,3 persen 

tercatat selama lima tahun terakhir, pola pertumbuhan sektoral menunjukkan kesenjangan 

yang lebar, antara sektor tradable dan nontradable (www.kemenperin.go.id, 2010). 

Padahal sebagai penyumbang PDB terbesar dan penyerap tenaga kerja terbesar, 

sebenarnya industri manufaktur adalah industri yang cukup menggiurkan bagi para 

investor terutama saat kondisi perekonomian stabil. 

 Melakukan investasi pada sektor manufaktur memerlukan kecermatan dan 

kehati-hatian karena sektor manufaktur lebih complicated dalam pengelolaannya 

dibandingkan dengan sektor jasa dan perdagangan. Hal ini disebabkan dalam sektor 

manufaktur banyak faktor yang mempengaruhi kinerjanya, mulai dari pengadaan bahan 

baku, tenaga kerja, proses produksi, kualitas produk yang dihasilkan hingga penjualan 

produk akhir. Sektor manufaktur juga banyak sub-sub sektornya. Ada sub sektor industri 

yang padat karya dan ada sub sektor industri yang padat modal. Ada sub sektor industri 

yang bahan bakunya tergantung dengan alam, tergantung dengan impor dan sebagainya. 

Maka dari itu investor harus mempunyai informasi sebanyak-banyaknya sebelum 

melakukan investasi. Sangat penting bagi investor mengetahui lebih dulu kinerja 

perusahaan dan sektor industri sebelum menanamkan modalnya.  

Kebanyakan perusahaan-perusahaan manufaktur publik di Indonesia mengukur 

kinerja keuangannya dengan rasio keuangan yaitu dengan menganalisis laporan keuangan 



 

neraca dan laba rugi. Dari data yang ada dalam laporan neraca dan laba rugi perusahaan 

dianalisis dengan membandingkan akun-akun dalam neraca dan laba rugi baik secara 

vertikal maupun horisontal. Pengukuran kinerja dengan rasio keuangan biasa disebut juga 

dengan pengukuran kinerja secara tradisional. Para investor dan pelaku pasar modal 

seringkali melakukan pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan melihat Return 

on Equity (ROE), Return on Investment (ROI), Price to Book Value (P/BV), Price 

Earning Ratio (PER) dan Net Profit Margin (NPM). Pengukuran kinerja dengan rasio 

keuangan, dengan hanya melihat ROE, ROI, P/BV, PER dan NPM sebenarnya masih 

kurang. Kelemahan pengukuran kinerja dengan metode ini adalah belum 

memperhitungkan besarnya biaya modal dan resiko. Para investor dan pemilik modal 

belum mendapatkan gambaran tentang biaya modal dan resiko atas modal yang 

ditempatkannya. Disamping itu kelemahan dari pengukuran kinerja dengan rasio 

keuangan kurang bisa dipertanggungjawabkan karena rasio keuangan yang dihasilkan 

sangat bergantung pada metode atau perlakuan rasio keuangan yang digunakan. Dalam 

analisis rasio diperlukan pembanding dengan industri sejenis atau analisis tren terhadap 

rasio beberapa tahun sebelumnya. Dengan adanya kelemahan dan keterbatasan tersebut 

maka analisis kinerja keuangan perlu dilengkapi dan diperbandingkan dengan metode 

analisis yang lain. Saat ini telah dikembangkan suatu alat analisis pengukuran kinerja 

perusahaan yang memperhitungkan faktor biaya modal dan resiko yaitu  metode analisis 

yang disebut economic value added (EVA). Menurut Kiryanto (1997) EVA berbeda 

dengan pengukuran kinerja secara tradisional, karena mengeluarkan biaya kapital dari 

laba operasi setelah pajak dalam menghitung kinerja perusahaan. Metode EVA adalah 

suatu cara mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan mengukur nilai tambah (value 



 

creation) yang dihasilkan oleh perusahaan dengan mengurangkan Net Operating Income 

After Tax (NOPAT) terhadap beban biaya modal (Cost of Capital Expenses) dikalikan 

dengan Capital Invested. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh Sten Stewart & Co. 

Pada tahun 1989, Perusahaan konsultan manajemen dan keuangan yang berpusat di New 

York, Amerika Serikat. Di Amerika metode EVA sudah banyak digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan besar dalam mengukur kinerjanya. Diantaranya: Coca Cola, AT 

& T, Polaroid dan Quaker Oats.   

Dengan menggunakan metode EVA, perusahaan akan berusaha lebih menekankan 

pada usaha menciptakan nilai yang lebih dari asset maupun investasi yang ditanamkan. 

Adanya faktor biaya modal yang dipakai sebagai alat ukur maka return yang dituntut 

oleh pemegang saham maupun investor pasti lebih tinggi dari biaya modal yang 

dikeluarkan. Agar mendapatkan EVA positif maka diperlukan pengelolaan modal kerja 

yang efisien dan efektif. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas maka disusun 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja keuangan Perusahaan manufaktur publik jika diukur dengan 

rasio keuangan (ROE, ROI, P/BV, PER dan NPM) ? 

2. Bagaimana kinerja keuangan Perusahaan manufaktur publik jika diukur dengan 

pendekatan economic  value added (EVA)  ? 

3. Bagaimana korelasi antara ROE, ROI, P/BV, PER dan NPM dengan economic 

value added (EVA) ? 



 

4. Perbedaan apakah yang mempengaruhi kinerja keuangan antara sektor industri 

satu dengan lainnya ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukanya penelitian adalah sebagai berikut :  

1.  Menganalisis kinerja keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur  publik 

selama periode tahun 2007 – 2008 berdasarkan jenis industri dengan pengukuran 

rasio keuangan (ROE, ROI, P/BV, PER dan NPM). 

2   Menganalisis kinerja keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur publik selama 

periode tahun 2007 – 2008 dengan metode economic value added (EVA). 

3. Menganalisis korelasi antara ROE, ROI, P/BV,PER dan NPM dengan EVA. 

4. Mengetahui perbedaan yang mempengaruhi kinerja keuangan antara sektor 

industri satu dengan lainnya. 
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