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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak lepas dari peran 

perusahaan-perusahaan sektor pertambangan dengan adanya peningkatan 

produksi dan ekspor batu bara sebesar lima kali lipat antara tahun 2000 dan 

2012, dengan kontribusi pertambangan batubara terhadap PDB non-migas 

sebesar 4% (www.greenpeace.org). Peningkatan produksi dan ekspor 

batubara ini sebagian besar di dorong oleh pertumbuhan perekonomian dari 

China, India dan kekuatan ekonomi berkembang lainnya.  

Pada tahun 2012 pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan 

yang dinilai kurang ramah bagi investor, sehingga  memperburuk iklim 

investasi di Indonesia. Kebijakan tersebut seperti, pemberlakuan pajak pada 

sektor pertambangan, usulan batas kepemilikan asing di sektor pertambangan 

dan perbankan, kenaikan upah minimum pekerja (UMP). Tetapi perusahaan-

perusahaan asing terus meningkatkan komitmen mereka, karena melihat 

pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2009-2013 mencapai rata-rata 5,9% 

per tahun yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi (www.bbc.co.uk), 

dan juga populasi Indonesia yang besar. 

Total investasi di Indonesia untuk semua sektor adalah sebesar  

Rp313,2 triliun, dan Rp48,80 triliun diinvestasikan di sektor tambang atau 

sebesar 15,6% (www.banten-global.co.id/). Sektor tambang menjadi wilayah 

investasi terbesar ketiga setelah sektor jasa dan manufaktur. Industri 

http://www.bbc.co.uk/
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pertambangan adalah salah satu industri yang diatur secara ketat oleh 

berbagai regulasi (a heavily regulated industry), sehingga faktor risiko 

kebijakan (policy risk) merupakan salah satu faktor yang paling dominan bagi 

investor dalam mempertimbangkan keputusan berinvestasi di sektor yang 

merupakan salah satu sektor unggulan. Salah satunya pemerintah melarang 

ekspor hasil tambang mentah. Larangan ini harus diberlakukan karena telah 

diatur dalam Undang-Undang No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara (UU Minerba). Hal tersebut bertujuan menjaga kepentingan 

nasional dan menjamin pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri. 

Penurunan harga batubara hingga akhir 2013 membuat produsen 

batubara Indonesia cenderung meningkatkan produksi terutama batubara 

kualitas rendah. Penurunan harga hanya berdampak pada tergerusnya margin 

usaha sehingga perusahaan-perusahaan batubara Indonesia masih cukup kuat, 

tetapi meskipun hanya margin usaha akan tetap mempengaruhi kinerja 

keuangan dari perusahaan. 

Kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu 

di raih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang 

dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-

data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Banyak analisis yang 

bisa digunakan untuk menganalisis laporan keuangan serta kinerja keuangan 

suatu perusahaan, tetapi salah satu analisis yang bisa digunakan oleh 
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perusahaan untuk mencapai maksud yang maksimal adalah analisis sistem Du 

Pont. 

Weston dan Bringham (2006:152) mengatakan bahwa, “Analisis Du 

Pont System adalah analisis yang mencakup seluruh rasio aktifitas dan margin 

keuntungan atas penjualan untuk menunjukkan  bagaimana rasio ini 

mempengaruhi profitabilitas”. Sistem Du Pont merupakan suatu pendekatan 

yang dikembangkan oleh Du Pont Company untuk mengukur tingkat 

efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Setelah mengetahui 

dan memahami faktor-faktor tersebut, dapat membantu manajemen dalam 

memutuskan kebijakannya dalam rangka untuk meningkatkan tingkat 

pengembalian atas investasi dan ekuitas suatu perusahaan. 

PT Indika Energy Tbk. tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2008. Indika Energy didirikan tahun 2000, kini menjadi salah satu 

perusahaan energi terintegrasi yang terkemuka di Indonesia. Portofolio bisnis 

Perusahaan mencakup sektor sumber daya energi, jasa energi, dan 

infrastruktur energi. Perusahaan berkembang pesat dari tahun ke tahun, baik 

secara organik maupun melalui akuisisi usaha-usaha yang memberikan 

sinergi usaha. PT Indika Energy Tbk. dengan portofolio usaha yang dimiliki, 

mampu menyediakan produk dan layanan yang saling melengkapi baik untuk 

pelanggan domestik maupun internasional, serta memungkinkan perusahaan 

memanfaatkan peluang-peluang pertumbuhan di berbagai sektor energi di 

Indonesia.  
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Tabel 1.1 

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 

PT Indika Energy Tbk. Periode 2011-2013 

 2011 2012 2013 

Pendapatan $ 593.398.921 $ 749.705.785 $ 863.394.192 

Beban Pokok Kontrak 

dan Penjualan 
$ 462.615.208 $ 556.462.501 $ 670.295.971 

Laba Kotor $ 130.783.713 $ 193.243.284 $ 193.098.221 

Bagian laba bersih 

entitas asosiasi dan 

pengendalian bersama 

entitas 

$ 222.267.857 $ 178.983.576 $ 102.511.466 

Pendapatan investasi $     7.398.947 $     9.428.630 $     8.892.755 

Keuntungan diakui 

atas akuisisi entitas 

anak 

$                   - $     2.671.578 $                   - 

Beban Umum dan 

Administrasi 
$(109.705.618) $(158.569.000) $(152.450.752) 

Beban keuangan $  (74.652.914) $  (74.944.802) $(113.997.399) 

Amortisasi dan 

penurunan nilai aset 

tidak berwujud 

$  (18.667.844) $  (34.050.551) $  (54.530.597) 

Lain-lain bersih $    (3.051.679) $  (11.357.138) $  (26.065.448) 

(Rugi) Laba Bersih 

Tahun Berjalan 
$  138.267.202 $    87.207.432 $  (53.798.103) 

Sumber: Lampiran 1 dan Lampiran 2 

Penurunan harga batubara pada tahun 2013 berdampak terhadap 

seluruh bisnis batubara di dunia, tidak terkecuali PT Indika Energy Tbk. 

Indika Energy memfokuskan upaya-upayanya pada penguatan ketangguhan 

perusahaan dalam menghadapi dampak negatif dari situasi global ini. 

Meskipun pendapatan perusahaan meningkat selama tiga periode terakhir, 

seperti yang terlihat pada Tabel 1.1, yaitu periode 2011 sebesar  

US$593.398.921, kemudian pada tahun 2012 menjadi US$749.705.785, dan 

meningkat menjadi US$863.394.192 pada tahun 2013. Tetapi laba bersih 

pada laporan laba rugi terjadi  penurunan terus-menerus selama periode 2011-

2013, yaitu pada tahun 2011 laba bersih yang diterima adalah sebesar  
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US$138.365.399, turun menjadi US$87.207.432, dan pada tahun 2013 

mengalami kerugian sebesar US$(53.798.103). Selain itu, liabilitas tidak 

lancar pada neraca perusahaan mengalami peningkatan selama periode 2011-

2013, yaitu sebesar US$668.136.394 pada tahun 2011 kemudian meningkat 

menjadi US$784.927594 pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 menjadi 

US$1.019.053.345. 

Kondisi tersebut menyebabkan adanya peningkatan biaya-biaya, untuk 

memastikan biaya-biaya yang mana saja yang mengalami kenaikan maka 

perlu dilakukan analisis dengan sistem Du Pont. Berdasarkan uraian tersebut, 

peneliti tertarik melakukan penelitian kinerja keuangan perusahaan dengan 

judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Menggunakan 

Pendekatan Sistem Du Pont (Studi Kasus pada PT Indika Energy Tbk. 

Periode 2011-2013).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan dari PT Indika Energy Tbk. pada periode 

2011-2013 dengan menggunakan analisis sistem Du Pont? 

2. Komponen apa saja yang menyebabkan penurunan Return On Equity 

(ROE) pada perusahaan PT Indika Energy Tbk. pada periode 2011-2013? 

 
C. Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini agar tetap fokus 

pada tujuan yang ada adalah analisis yang dilakukan akan berdasarkan pada 
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laporan keuangan dari PT Indika Energy Tbk. yang telah tersedia pada 

periode 2011-2013 yaitu berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi yang akan 

digunakan dalam perhitungan sistem Du Pont untuk mencari nilai Return On 

Equity (ROE). 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui kinerja keuangan dari PT Indika Energy Tbk. 

pada periode 2011-2013 dengan menggunakan analisis sistem Du 

Pont 

b. Untuk mengetahui komponen-komponen penyebab menurunnya 

Return On Equity (ROE) perusahaan pada periode 2011-2013. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi PT Indika Energy Tbk. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan agar perusahaan dapat 

mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya. 

b. Bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan kepustakaan untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

dengan topik yang sama. 


