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Penelitian ini merupakan studi kasus pada sektor industri pertambangan yang listing di BEJ, 

dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Listing di 

Bursa Efek Jakarta” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang 

listing di BEJ, dan untuk mengetahui perusahaan pertambangan mana yang memiliki kinerja 

keuangan paling baik.  

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan dua metode analisis, yaitu metode 

lintas waktu (time series) dan metode lintas industri (cross section). Analisis rasio keuangan yang 

digunakan antara lain: 1) rasio likuiditas; 2) rasio aktivitas; 3) rasio solvabilitas; 4) rasio 

profitabilitas; dan 5) rasio nilai pasar. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, rasio aktivitas untuk mengetahui seberapa 

besar efisiensi investasi pada berbagai aktiva, rasio solvabilitas digunakan untuk 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya, dan 

rasio profitabilitas untuk mengatahui kemampauan perusahaan dalam memperoleh keuntungan 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu, sedangkan rasio nilai pasar 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai dalam masyarakat 

atau para pemegang saham.  

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja 

perusahaan pertambangan selama periode 2000 sampai dengan 2004 mengalami fluktuasi. PT. 

Aneka Tambang Tbk memiliki tingkat profitabilitas dan tingkat likuiditas yang tinggi, tetapi 

tingkat solvabilitasnya rendah, PT. International Nickel Indonesia Tbk memiliki aktivitas tinggi, 

serta memiliki tingkat likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas yang cenderung meningkat, PT. 

Medco Energi Internasional Tbk memiliki tingkat likuiditas, profitabilitas, dan rasio nilai pasar 

yang tinggi, tetapi solvabilitasnya rendah. Sedangkan PT. Timah Tbk memiliki tingkat 

solvabilitas yang paling baik diantara ketiga perusahaan pertambangan lainnya, tetapi 

profitabilitas dan rasio nilai pasarnya rendah. 

Berdasarkan perbandingan kinerja keuangan perusahaan sektor pertambangan dapat diketahui, 

bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan paling baik ditinjau dari rasio aktivitas, 

solvabilitas dan rasio profitabilitas masing-masing adalah PT. International Nickel Indonesia 

Tbk, PT. Timah Tbk, dan PT. Aneka Tambang Tbk. Sedangkan PT. Medco Energi Internasional 

Tbk. memiliki kinerja keuangan terbaik bila ditinjau dari rasio likuiditas dan rasio nilai pasar.  

 


