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 Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya fluktuasi laba usaha PT. Indofood 

Sukses Makmur Tbk selama periode tahun 2007-2017 diakibatkan oleh biaya yang timbul dari 

perolehan atau mengolah suatu produk mengalami kenaikan sehingga mempengaruhi harga 

jual produk yang berdampak pada volume penjualan perusahaan  terus mengalami perubahan 

dan berdampak pada tidak konsistennya laba perusahaan yang diperoleh.   Kinerja keuangan 

merupakan hasil nyata yang dicapai suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu yang dapat 

mencerminkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 1).Bagaimana analisis penerapan kinerja keuangan di PT. 

Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode tahun 2007-2017?; 2) Bagaimana kelebihan 

metode economic value added (EVA) di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode 

tahun 2007-2017?; 3) Bagaimana pengukuran kinerja keuangan di PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk dengan menggunakan metode economic value added (EVA) periode tahun 2007-

2017? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  deskriptif kualitatif. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan (annual report) PT. Indofood 

Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2007-2017 dan data-

data diambil dari (Galery Investasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara 

keseluruhan kinerja keuangan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode tahun 2007-

2017 sudah baik. Karena meskipun terjadi fluktuasi dari beberapa rasio, namun menunjukkan 

bahwa rasio kinerja keuangan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk masih dapat dikatakan baik; 

2) Pengggunaan metode economic value aded (EVA) di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

memiliki kelebihan sebagai penilai kinerja keuangan; 3)Kinerja keuangan dengan 

menggunakan metode Economic Value Added (EVA) pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

periode tahun 2007-2017 nilai EVA selalu mengalami nilai yang positif yaitu EVA > 0 disetiap 

tahun penelitian. Dalam hal ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan dalam keadaan yang 

positif. Analisis dengan menggunakan metode EVA walaupun kinerja keuangan yang 

dihasilkan mengalami naik turun (fluktuatif) tetapi masih bernilai positif dan berarti perusahaan 

mampu menciptakan nilai tambah ekonomis baik bagi perusahaan maupun bagi para pemegang 

saham dan juga para kreditur berupa tambahan kekayaan. 
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