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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kondisi perekonomian yang terus berkembang, pada saat ini banyak 

yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan berbagai aktivitas yang 

dapat membantu perusahaan untuk terus mengembangkan usahanya, agar dapat 

memperoleh laba seoptimal mungkin dan melakukan berbagai macam usaha untuk 

menarik simpatik dari para konsumen. Tingkat kemampuan suatu perusahaan 

sangat ditentukan dari kinerja perusahaan itu sendiri, karena setiap perusahaan 

bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan dari pemegang sahamnya. 

Secara umum, tujuan suatu perusahaan didirikan adalah menciptakan 

kekayaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu hal yang penting yang harus 

dilakukan adalah menetapkan standar kinerja perusahaan, termasuk kinerja 

keuangan. Dengan adanya standar kinerja, manajemen perusahaan akan 

mendorong untuk mencapai target tertentu dalam mengelola perusahaan, karena 

standar kinerja merupakan suatu titik yang harus dicapai. Standar kinerja 

merupakan patokan efisiensi dan efektivitas manajemen perusahaan (Rudianto, 

2013) . 

Kinerja perusahaan merupakan salah satu indikator yang penting, tidak 

saja bagi perusahaan, tapi juga bagi investor. Kinerja keuangan suatu perusahaan 

dapat diukur dan dilihat melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis 

laporan keuangan. Laporan keuangan adalah gambaran tentang hasil atau 

perkembangan usaha perusahaan. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk 
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membantu para pemakai laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan 

sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat (Ribo, 2013). 

Laporan keuangan merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk 

membuat dan melaporkannya pada suatu periode tertentu. Apa yang dilaporkan 

kemudiaan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan 

terkini. Dengan melakukan analisis akan diketahui letak kelemahan dan kekuatan 

perusahaan. Laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang akan 

dilakukan perusahaan sekarang dan kedepan, dengan melihat persoalan yang ada, 

baik kelemahan maupun kekuatannya yang dimilikinya. Disamping itu, juga 

untuk memanfaatkan peluang yang ada dan menghadapi atau menghindari 

ancaman yang mungkin timbul sekarang dan dimasa yang akan datang ( Kasmir, 

2010 ). 

Dalam Wiguna (2016) Beberapa perusahaan telah menggunakan ukuran 

kinerja yang lebih menekankan pada penciptaan nilai atau yang biasa disebut 

Value Based Management (VBM). Dengan VBM diharapkan perusahaan tidak 

hanya dapat menghasilkan keuntungan yang sebesarbesarnya, akan tetapi 

perusahaan juga dapat memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan 

stakeholders yang lainnya. Dalam konsep VBM kinerja perusahaan dapat diukur 

dengan beberapa alat, yaitu Economic Value Added (EVA), Cash Value Added 

(CVA). 

Konsep EVA pertama kali diperkenalkan oleh Stewart (1980), salah 

seorang managing partner dari sebuah perusahaan konsultan manajemen 

terkemuka yaitu Stern Stewart & Company yang berkantor pusat di New York. 
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EVA (Ekonomic Value Added) adalah suatu metode pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan diketahui tentang ada atau tidaknya nilai tambah bagi penyandang 

dana dengan keberhasilan manajemen menghasilkan laba pada suatu periode. 

Konsep EVA datang dari kemampuan manajer perusahaan untuk menghasilkan 

return (nilai tambah) bagi investor. EVA merupakan selisih dari net operating 

profit after tax dikurangi cost of capital. 

EVA (Economic Value Added) merupakan laba operasi bersih sesudah 

pajak dukurangi biaya modal. Biaya modal mencerminkan tingkat kompensasi 

atau return yang diharapkan investor atas sejumlah investasi yang ditanamkan 

diperusahaan. Hasil dari perhitungan EVA (Economic Value Added) dapat 

digambarkan bahwa apabila tingkat pengembalian yang dihasilkan laba lebih 

besar dari biaya modal, maka akan menghasilkan EVA (Economic Value Added) 

positif, kondisi ini menunjukkan bahwa terdapatnya nilai tambah bagi perusahaan 

berupa tambahan kekayaan. Sementara itu apabila EVA (Economic Value Added) 

sama dengan nol maka kondisi ini menunjukan bahwa tidak terdapat nilai tambah 

atau menunjukan posisi impas karena belum bisa menghasilkan laba. Dan 

sebaliknya, apabila tingkat pengembaliaan yang dihasilkan perusahaan (laba) 

lebih kecil dari biaya modal maka akan menghasilkan EVA (Economic Value 

Added) yang negatif maka kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai 

tambah bagi perusahaan (Ahmad Radoni, 2010). 

Konsep CVA diperkenalkan oleh Ottoson dan Weissenreider, adalah 

sebuah model Net Present Value atau biasa disebut Operating Cash Flow Demand 

(OCFD). OCFD dihitung, sebanding dengan jumlah kondisi sebenarnya pada 
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setiap periode, yang harus didukung oleh Operating Cash Flow (OCF). CVA 

adalah suatu pengukuran kinerja yang serupa dengan EVA. Dalam CVA, 

perusahaan berusaha untuk menghasilkan kas dengan tujuan menciptakan 

kemakmuran ekonomi bagi pemegang saham. Pengukuran kinerja perusahaan 

dengan CVA dapat membantu investor untuk melihat apakah perusahaan memiliki 

kemampuan untuk menciptakan kas dari satu periode ke periode yang lainnya, 

semakin tinggi kas yang dapat dihasilkan oleh perusahaan, semakin baik pula 

perusahaan tersebut untuk dijadikan objek investasi. 

Adapun pendekatan Cash Value Added (CVA) menggambarkan seberapa 

besar nilai kas yang dihasilkan oleh perusahaan.  Dalam CVA, perusahaan 

berusaha untuk menghasilkan kas dengan tujuan menciptakan kemakmuran 

ekonomi bagi pemegang saham. Pengukuran kinerja perusahaan dengan CVA 

dapat membantu investor untuk melihat apakah perusahaan memiliki kemampuan 

untuk menciptakan kas dari satu periode ke periode yang lainnya, semakin tinggi 

kas yang dapat dihasilkan oleh perusahaan, semakin baik pula perusahaan tersebut 

untuk dijadikan objek investasi (Wiguna (2016). 

CVA merupakan indicator kinerja manajer yang lebih baik dari pada 

menggunakan indikator earning, karena menggunakan kuantitas dan risiko atas 

pengembalian modal. Penelitian Hajezi dan Oskouei (2007) pada perusahaan-

perusahaan  yang listing di Tehran Stock Exchange memberikan bukti bahwa CVA  

memiliki korelasi tehadap stock return. CVA memiliki kaitan yang kuat dengan 

kesalahan dalam memperkirakan earning masa depan (Kordestani dan Majtoba, 
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2009). Kondisi nini mendukung bahwa CVA ternyata memberikan manfaat bagi 

pengambilan keputusan secara internal. 

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak pada perusahan 

Pertambangan subsektor Batubara. Batubara merupakan endapan senyawa organik 

karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan yang 

terkubur dan mengendap dalam tanah dalam kurun waktu yang lama (Undang-

undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009.  

Batubara mempunyai peran penting dalam menyumbang pendapatan 

negara Indonesia, yaitu sekitar 85% pendapatan sektor pertambangan dihasilkan 

dari komoditas tersebut. Batubara menjadi sumber kekuatan yang dominan di 

dalam pembangkitan listrik. Sedikitnya 27% dari total output energi didunia, dan 

lebih dari 39% dari seluruh listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga 

batubara. Dikutip dari CNN, batu bara juga merupakan penyumbang devisa 

negara nomor lima pada tahun 2015-2017. 

Selama 2-3 tahun terakhir, harga dan permintaan batu bara di dunia 

merosot tajam. Permintaan dari China sebagai konsumen terbesar batu bara 

membuat pendapatan emiten berbasis ekspor terseret suram. Tekanan kinerja 

terhadap emiten komoditas batu bara terjadi akibat perlambatan ekonomi global, 

terutama China. Harga minyak mentah yang terperosok juga membuat batu bara 

terseok-seok (Bisnis.com 2016). Indeks saham tambang minus 6,59% dalam 

sebulan terakhir pada tahun 2017, atau terburuk di antara sektor-sektor lainnya di 

Bursa Efek Indonesia (BEI), yang menjadi penyebab kinerja sektor tambang 

terpuruk pada sebulan terakhir ini tidak terlepas dari turunnya harga batubara dan 



6 
 

dampak dari melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Masa jaya batu 

bara dalam setahun terakhir diperkirakan akan meredup sampai 2023. Badan 

Energi Internasional (IEA) memproyeksi permintaan batu bara akan memasuki 

periode pelambatan dalam beberapa tahun ke depan.  Dalam laporan tahunan yang 

baru saja diterbitkan, IEA mengatakan pertumbuhan konsumsi batu bara dalam 

lima tahun, yakni hingga 2023, akan sangat melambat dan tidak lebih dari 1% 

sepanjang 2017-2023.  IEA menyebut negara-negara maju mulai mengabaikan 

bahan bakar fosil, sementara India dan negara berkembang lainnya masih 

mengandalkan batu bara untuk pembangkit listrik mereka. Konsumsi batu bara di 

China, sebagai konsumen terbesar batu bara, akan menjadi faktor penentu utama 

penggunaan bahan bakar fosil dunia. Konsumsi batu bara di China diperkirakan 

akan turun 0,5% per tahun hingga 2023. Ini terkait rencana negeri tirai bambu 

untuk menyediakan udara yang lebih bersih di negaranya (CNBC Indonesia 

2017). 

Apabila kinerja keuangan para emiten batu bara terus anjlok sampai lima 

tahun kedepan bisa jadi performa perusahaan menurun dan mengalami kerugian. 

Kerugian yang terus menerus akan dinilai buruk dalam memperoleh laba dan 

dapat terjadi kebangkrutan. Hal ini akan menajadi pertimbangan bagi para 

pemegang saham dan investor karena tidak dapat memenuhi harapan mereka 

(Meutia Dewi 2017).  

Dengan adanya masalah tersebut, seluruh perusahaan di sektor 

pertambangan dituntut untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan agar tetap 

bisa menjalankan usahanya dan tidak mengalamai kerugian serta mampu 

https://www.cnbcindonesia.com/tag/batu-bara
https://www.cnbcindonesia.com/tag/batu-bara
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memenuhi harapan para pemegang saham dan investor. Oleh 

karena itu nilai tambah perusahaan diperlukan untuk mengetahui 

kesehatan keuangan perusahaan, karena jika perusahaan hanya 

meningkatkan produksinya tanpa melihat nilai ekonomi perusahaan hal 

tersebut akan sia-sia. 

Adapun research gap dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh 

Mardiani (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan 

menggunakan EVA (Economic Value Added) pada PT. HM. Sampoerna, Tbk. dan 

Anak Perusahaan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan periode tahun 

2009-2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada periode tersebut 

menunjukkan kondisi yang baik, karena EVA (Economic Value Added) bernilai 

positif tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu 

menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan serta mampu memenuhi 

harapan para pemegang saham dan investor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arindia (2012) dengan kesimpulan bahwa 

kinerja keuangan PT. Semen Gresik (Persero) dan PT. Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk periode 2009-2011 diukur dari perhitungan metode analisis 

Economic ValueAdded (EVA) ini mengalami kenaikan pada setiap tahunnya 

dalam tiga periode. Nilai EVA yang tinggi akan menarik investor, karena semakin 

besar EVA semakin tinggi nilai perusahaan tersebut yang berarti semakin besar 

keuntungan yang dinikmati oleh pemegang saham. 

Namun berbeda dengan peneltian yang dilakukan Fathia Ahya Nur Iman, 

(2016) menunjukkan bahwa kinerja pada Bank Muamalat pada tahun periode 



8 
 

penelitian memberikan nilai yang negative. Itu menunjukkan bahwa perusahaan 

tidak dapat menambah nilai ekonomis serta tidak mampu untuk mewujudkan 

harapan pada pemangku kepentingan perusahaan.  

Penelitian Meutia dewi pada PT. Krakatau Steel Tbk ( 2017 ) juga 

memberikan nilai yang negative, karena perusahaan tidak mampu menghasilkan 

tingkat kembalian laba operasi setelah pajak yang melebihi biaya modal. Hal ini 

berarti manajemen perusahaan belum dapat menciptakan nilai tambah bagi 

perusahaan serta belum mampu memenuhi harapan para pemegang saham dan 

investor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Veronita Sulistyaningsih ( 2017 ) 

menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan EVA, kinerja keuangan perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah kurang baik. 

Terdapat beberapa perusahaan yang memiliki nilai EVA negatif dan hanya satu 

perusahaan yang memiliki nilai EVA positif. Manajemen harus selalu menentukan 

kebijakan yang tepat agar nilai EVA tidak negatif atau tidak mengalami 

penurunan, karena investor akan tertarik menanamkan modalnya jika kinerja 

keuangan perusahaan tersebut adalah baik terutama dapat diketahui melalui laba 

yang diterima perusahaan dan penggunaan biaya modal. 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan Mardiani (2012) pada PT. HM. 

Sampoerna, Tbk yaitu rentang waktu penelitian, dimana penelitian ini mencoba 

rentang waktu selama 5 (lima) tahun, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Arindia pada PT. Semen Gresik (Persero) dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa 

Tbk periode yaitu selama 3 (tiga) tahun. peneltian Meutia dewi pada PT. Krakatau 
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Steel Tbk  selama 4 (empat) tahun. Dan penelitian Veronita Sulistyaningsih pada 

perusahaan telekomunikasi yaitu selama 4 (empat) tahun. Sedangkan dalam 

penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor Batubara yang terdaftar di BEI 

dengan rentang waktu selam 4 (empat) tahun. Persamaan pada penelitian adalah 

analisis kinerjan keuangan menggunakan metode EVA. Sedangkan perbedaan 

pada penelitian adalah terdapat analisis lainnya yaitu Cash Value Added ( CVA ). 

Yang memotivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah  karena 

kinerja perusahaan merupakan salah satu indikator yang penting, tidak saja bagi 

perusahaan, tapi juga bagi investor, maka  Penilaian kinerja keuangan dengan 

menerapkan model EVA menyebabkan perhatian manajemen sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham. Mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan pendekatan EVA sebagai pengukur kinerja dapat mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah, EVA menunjukkan 

sejauh mana perusahaan telah menambah nilai terhadap para pemilik perusahaan. 

Sedangkan CVA menggambarkan seberapa besar nilai kas yang dihasilkan oleh 

perusahaan, dan CVA juga bisa digunakan untuk menilai solvency perusahaan 

atau kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dan berkaitan dengan 

pentingnya masalah pengukuran kinerja keuangan, maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “ Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan 

Menggunakan Metode Economic Value Added (EVA) dan Cash Value Added ( 

CVA ). ( Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Subsektor 

Batubara Yang Terdaftar di BEI  Periode 2015-2018 )’’ 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah kinerja keuangan pada perusahaan Batubara periode 2015-2018 

mempunyai nilai yang baik apabila diukur dengan menggunakan pendekatan 

Economic Value Added  ( EVA ) ? 

2. Apakah kinerja keuangan pada perusahaan Batubara periode 2015-2018 

mempunyai nilai yang baik apabila diukur dengan menggunakan pendekatan 

Cash Value Added ( CVA ) ? 

3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan Batubara 

apabila di ukur dengan pendekatan EVA dan CVA ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan pada perusahaan Batubara baik 

apabila di ukur dengan menggunakan pendekatan Economic Value Added  ( 

EVA ). 

2. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan pada perusahaan Batubara baik 

apabila di ukur dengan menggunakan pendekatan Cash Value Added ( CVA ). 

3. Untuk mengetahui tentang ada atau tidaknya perbedaan kinerja keuangan 

pada perusahaan Batubara apabila di ukur dengan pendekatan EVA dan CVA. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak akademik  

a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat sebagai 

referensi penelitiaan selanjutnya.  

b. Sebagai tambahan wacana akademik di Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.  

2. Bagi perusahaan Batubara 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam menganalisis metode Economic Value added (EVA), 

dan Cash Value Added (CVA) terhadap kinerja perusahaan. Serta 

pemegang saham melihat kinerja perusahaannya terlebih dahulu sebelum 

menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut. 

3. Bagi investor 

diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor maupun kepada 

calon investor yang akan menanamkan modal pada perusahaan batubara. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar pada penelitian ini pembahasan yang akan dilakukan 

akan dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I   : Pendahuluan  

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan  dan   

manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  
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BAB II  : Tinjauan Pustaka  

Berisi tentang landasan teori penunjang, penelitian terdahulu yang 

sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.  

BAB III : Metodologi Penelitian  

Berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional,  penentuan 

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

analisis yang digunakan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


