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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan yang saat ini terjadi sedemikian cepat, seiring dengan 

perkembangan persaingan didunia usaha yang semakin ketat, perusahaan 

dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan baik yang 

ada didalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Persaingan antar 

perusahaan maupun antar negara tersebut berlangsung secara bebas dan 

ketat karena banyaknya bermunculan perusahaan asing didalam negeri 

yang disebabkan oleh semakin tipisnya batas antar negara. Kondisi seperti 

ini perusahaan harus mampu meningkatkan kinerjanya. Kinerja suatu 

perusahaan sangat tergantung pada bagaimana manajemen mengelola 

keuangan dan melaksanakan aktivitas perusahaan tersebut. 

Pihak manajemen dituntut untuk mampu meningkatkan 

kemampuan dan profesionalismenya. Hal ini bertujuan agar manajemen 

perusahaan mampu mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Pihak manajemen harus memperhatikan kinerja 

keuangan perusahaan, dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan, dimana 

kinerja keuangan perusahaan menggambarkan kondisi keuangan dan 

perkembangan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Ukuran yang dipakai untuk melakukan penilaian terhadap 

perusahaan sangat beragam dan bervariasi, yang terkadang berbeda dari 
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masing-masing industri. Ukuran yang biasa digunakan didalam penilaian 

perusahaan dinyatakan dalam rasio financial yang dibagi dalam tiga 

kategori. Pertama, ukuran kinerja yang meliputi rasio profitabilitas, rasio 

pertumbuhan, dan rasio penilaian. Kedua, ukuran efisiensi yang meliputi; 

manajemen aktiva dan investasi serta manejemen biaya. Ketiga, ukuran 

kebijakan keuangan yang meliputi; rasio leverage dan rasio likuiditas. 

Alat untuk menilai kinerja dan menganalisa laporan keuangan 

perusahaan yang biasa dipakai selama ini adalah analisis rasio financial 

yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas dan rasio 

profitabilitas. Penggunaan alat analisis rasio financial ini belum dapat 

memuaskan keinginan pihak ketiga yaitu pihak investor atau para 

penyandang dana (kreditur dan para pemegang saham). Pihak manajemen 

dengan analisis rasio financial tersebut belum cukup untuk mengetahui 

apakah telah terjadi nilai tambah pada perusahaannya, sedang bagi para 

penyandang dana belum cukup mempunyai keyakinan, apakah modal yang 

telah ditanamkan dimasa yang akan datang akan dapat memberikan tingkat 

hasil pengembalian seperti yang diharapkan. 

Pendekatan Economic Value Added (EVA) dimana EVA sebagai 

pengukur kinerja dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan nilai tambah. Selain itu, EVA merupakan pengukur kinerja 

yang memuat total faktor kinerja karena memasukkan semua unsur dalam 

laporan laba/rugi dan neraca perusahaan. Berbeda dengan pendekatan-

pendekatan yang telah disebutkan diatas (rasio financial), kinerja dan 
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prestasi manajemen yang diukur dengan pendekatan rasio-rasio keuangan, 

dan rasio keuangan yang dihasilkan sangat bergantung pada metode atau 

perlakuan akuntansi yang digunakan. Adanya hal tersebut, maka 

pengukuran kinerja berdasarkan laba per saham (earning per share), 

tingkat pertumbuhan laba (earning growth) dan tingkat pengembalian 

(rate of return) tidak efektif lagi, karena pengukuran berdasarkan rasio 

financial itu tidak dapat diandalkan dalam mengukur nilai tambah yang 

tercipta dalam periode tertentu. 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan 

pertambangan batubara. Investasi di perusahaan pertambangan batubara 

masih bisa jadi pilihan yang tepat untuk masyarakat dalam 

menginvestasikan dananya. Secara umum investasi batubara termasuk 

jenis investasi yang layak, karena mempunyai kesempatan untuk 

mendapatkan hasil return investasi yang besar. Melihat fakta dari sekarang 

ini, batubara merupakan salah satu tambang yang berpotensi untuk 

dimanfaatkan lebih lanjut oleh pemerintah selain minyak dan gas bumi. 

Industri batubara Indonesia yang berkembang dengan baik selama 

ini dibantu oleh kebijakan batubara pemerintah yang memperkenalkan 

investasi asing secara agresif. Melihat dari segi jumlah produksi, terdapat 

kenaikan yang sangat signifikan dimana angka produksi 15 tahun lalu 

yang hanya sebesar 31 juta ton meningkat hingga 8 kali lipat pada tahun 

2010 menjadi 256 juta ton dan dalam 5 tahun terakhir ini terlihat kenaikan 

produksi sebanyak 20 juta sampai 40 juta ton per tahun. Demikian pula 
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dengan volume ekspor yang terus meningkat, dimana ekspor pada tahun 

2010 telah mencapai angka 198 juta ton sehingga menempatkan Indonesia 

menjadi salah satu eksportir batubara terbesar di dunia. Eksportir minyak 

dari yang sebelumnya, Indonesia sekarang ini adalah negara importir 

minyak, yang menyebabkan batubara semakin menempati posisi yang 

penting menggantikan minyak dalam komposisi penggunaan energi di 

Indonesia.(www.kompas.com) 

 Tabel 1.1 Prediksi Jumlah Produksi, kebutuhan domestik, dan ekspor 
     Batubara (Dalam 1000 Ton) 

 2010 2015 2020 2025 
Produksi 270.000 321.000 361.000 405.000 
Domestik 64.000 120.000 170.000 220.000 
Ekspor 206.000 201.000 191.000 185.000 

   Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2009 
 

Prediksi dalam jangka panjang untuk jumlah produksi batubara, 

jumlah kebutuhan domestik serta ekspor ditampilkan pada tabel 1.1. Mulai 

berproduksinya tambang – tambang serta yang akan meningkatkan 

produksi batubara setiap tahunnya sehingga jumlah produksi pada tahun 

2025 diperkirakan akan mencapai 405 juta ton. Volume kebutuhan 

domestik pun akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi 

dalam negeri, sehingga pada tahun 2025 diprediksi sebesar 220 juta ton. 

Hal ini berarti peningkatan tajam sekitar 4 kali lipat dibandingkan dengan 

realisasi tahun 2008 yang sebesar 49 juta ton. Meningkatnya kebutuhan 

domestik mengakibatkan pertumbuhan untuk ekspor diperkirakan hanya 

akan sampai tahun 2015, kemudian menurun hingga angka 185 juta ton 

pada tahun 2025. 
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Batubara pada saat ini lebih banyak digunakan sebagai bahan bakar 

pembangkit listrik walaupun sebenarnya batubara bermanfaat juga bagi 

sektor rumah tangga, industri, dan transportasi. Sektor rumah tangga 

manfaat batubara sebagai bahan bakar dibentuk briket batubara. Dunia 

industri dan transportasi batubara diubah dalam bentuk cair atau berupa 

batubara yang bermanfaat sebagai pengganti bahan bakar minyak. 

Tabel 1.2 Net Sales dan Net Income/ (Net Loss) 
     Perusahaan Pertambangan Batubara di BEI 

      Tahun 2010 sampai Tahun 2011 (Dalam juta Rupiah) 
No Nama 

Perusahaan 
Net Sales Net Income/ (Net Loss) 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
1 PKPK 383.836 290.440 389.723 21.743 8.103 (2.919) 
2 BYAN 7.752.866 8.745.624 13.235.877 136.287 780.719 1.873.210 
3 DOID (6.350.638) 5.798.901 6.820.719 (160.105) (158.658) (153.375) 
4 BUMI 30.412.483 26.447.709 36.461.645 1.799.168 2.404.030 1.960.226 
5 ADRO 26,938,020 24.556.622 36.337.221 4,367,252 2.230.590 5.031.314 
6 DEWA 1.903.249 2.079.058 2.582.322 (17.453) 5.314 (219.250) 
7 ITMG 14.249.467 14.861.057 21.706.026 3.169.950 1.844.708 4.976.846 
8 PTRO 1.623.240 1.689.271 2.403.726 15.020.730 381.816 479.735 
9 PTBA 7.216.228 7.909.154 10.581.570 2.727.734 1.998.937 3.088.067 
10 HRUM 4.602.758 4.486.422 7.296.631 767.473 823.940 1.778.984 
11 KKGI 406.616 969.354 2.127.603 32.003 166.026 450.203 
12 BORN 200.529 2.751.793 6.084.311 (99.777) 348.859 1.827.621 

Sumber : Summery Bursa Efek Indonesia (2012) 
 

Tabel 1.2 menjelaskan tentang net sales dan net income / (net loss), 

Jika nilai net sales dan net income tinggi belum tentu perusahaan tersebut 

dapat dikatakan sehat, dan sebaliknya jika net sales dan net income rendah 

belum tentu perusahaan tersebut tidak sehat karena harus dikurangi dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses produksi. 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. 
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Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada 

Perusahaan Pertambangan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) ” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di 

atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan pertambangan batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia diukur dengan menggunakan 

pendekatan Economic Value Added (EVA)? 

2. Diantara perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI, 

perusahaan manakah yang mempunyai kinerja keuangan yang paling 

baik? 

 

C. Batasan Masalah 

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan tujuan 

agar pokok permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dan peneliti 

terfokus pada tujuan yang diteliti, yaitu data yang digunakan meliputi 

laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, harga saham, dan 

beban bunga selama periode tahun 2009 sampai tahun 2011 tanpa 

dilakukan penyesuaian. 
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan pada perusahaan 

pertambangan batubara yang terdaftar di BEI, jika diukur dengan 

Economic Value Added (EVA). 

b. Untuk mengetahui perusahaan mana yang mempunyai kinerja 

keuangan yang paling baik pada perusahaan pertambangan 

batubara yang terdaftar di BEI. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan Pertambangan Batubara yang Terdaftar di BEI 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan 

referensi bagi pembuatan keputusan tentang strategi perusahaan 

dalam menciptakan nilai perusahaan dengan menggunakan metode 

Economic Value Added (EVA). 

b. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan 

untuk pengambilan keputusan investasi terutama jika investor akan 

berinvestasi pada perusahaan pertambangan batubara yang 

terdaftar di BEI, baik investasi jangka pendek maupun investasi 

jangka panjang. 
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c. Bagi Kreditur 

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi 

akan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-

kewajibannya. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu 

referensi untuk penyusunan penelitian yang selanjutnya pada waktu 

yang akan datang khususnya yang membahas topik yang sama. 

 


