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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

             Indonesia merupakan Negara yang berkembang, hal ini dipengaruhi 

oleh perkembangan perekonomian dan teknologi yang sanggat pesat. 

Persaingan perekonomian di Indonesia sangat tajam, terbukti dengan 

banyaknya perusahaan yang meningkatkan produksinya. Perusahaan 

dihadapkan pada permintaan pasar yang sangat kompleks sehingga dalam 

menjalankan menjalankan operasinya, perusahaan tidak hanya bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan saja namun juga berbagai 

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. 

       Bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam 

perusahaan. Banyak perusahaan yang berskala besar atau kecil, akan tetapi 

mempunyai perhatian besar di bidang keuangan, terutama dalam 

perkembangan dunia usaha yang semakin maju, persaingan antara satu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya semakin ketat, belum lagi kondisi 

perekonomian yang tidak menentu. 

        Media yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah 

laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil pengumpulan dan 

pengolahan data keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan 

atau iktisar lainnya, sehingga dapat digunakan untuk membantu para pemakai 

di dalam menilai kinerja perusahaan dan digunakan untuk mengambil 
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keputusan yang tepat. Laporan keuangan digunakan oleh manajer untuk 

meningkatkan kinerja. 

             Pertumbuhan industri Paper & Allied Products juga didorong oleh 

kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Sementara, 40-50 persen 

dari produksi pulp dan kertas Indonesia telah diekspor ke sejumlah negara, 

terutama Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Asosiasi Paper & Allied Products 

Indonesia (APKI) mencatat, konsumsi kertas nasional per kapita saat ini 

adalah 30 kilogram (kg) per tahun. Jumlah itu lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar 100 kg per kapita per tahun dan 

negara-negara ASEAN yang sebesar 50-60 kg per kapita per tahun. 

           Globalisasi ekonomi juga berdampak pada perusahaan Paper & Allied 

Products. Perusahaan Paper & Allied Products merupakan perusahaan bubur 

kertas dan kertas terbesar dan salah satu pelaku usaha yang sangat penting di 

pasar asia. Perkembangan dunia usaha saat ini menuntut para pengusaha 

untuk lebih tanggap terhadap sistem perubahan yang terjadi. Perusahaan pulp 

and peper memiliki komitmen untuk menerapakan prinsip usaha 

berkelanjutan disetiap kegiatan operasionalnya. 

           Kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil, memaksa 

perusahaan agar dapat beradaptasi dengan cara meningkatkan nilai tambah 

dan kinerja perusahaan dengan cepat. Manajer keuangan perusahaan 

diharapkan mampu membuat dan menerapkan berbagai keputusan yang 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan, pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup perusahaan dimasa yang akan datang. 
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          Analisis kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

efektifitas kinerja operasional perusahaan dalam mencapai tujuan. Selain 

digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan dimasa lalu, pengukuran 

kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kinerja 

perusahaan dimasa yang akan datang. Analisis kinerja keuangan dilakukan 

dengan menggunakan analisa laporan keuangan berupa neraca dan laporan 

laba rugi. 

             Perusahaan yang profitable belum tentu memiliki kas yang cukup 

untuk melunasi kewajibannya, hal ini dapat dikarenakan oleh struktur atau 

urutan keuangan yang tidak sehat. Perusahaan yang sehat adalah perusahaan 

yang menghasilkan laba serta mampu mempengaruhi kewajiban jangka 

panjang, sehingga perusahaan dapat melihat gambaran operasi perusahaan 

dengan rinci dan komponen laporan keuangan perusahaan. Evalusi kinerja 

keuangan digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan 

perusahaan. 

            Perusahaan Paper & Allied Products merupakan salah satu 

perusahaan bubur kertas dan kertas terbesar di dunia yang terintegrasi secara 

vertical, salah satu pelaku usaha penting di pasar asia, perusahaan memiliki 

komitmen untuk menerapkan prinsip usaha berkelanjutan (sustainability) di 

setiap kegiatan operasionalnya. Perusahaan Paper & Allied Products 

memiliki tujuan menjadi produsen bubur kertas pulp dan kertas nomor satu di 

dunia dengan standar internasional yang berdedikasi memberikan yang 
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terbaik bagi pelanggan, pemegang saham, karyawan, masyarakat dan pihak 

lain yang membutuhkan. 

            Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, konsumsi kertas di 

Indonesia saat ini sekitar 32,6 kg per kapita. Sebagai perbandingan, konsumsi 

kertas per kapita di AS sekitar 324 kg, Belgia 295 kg, Denmark 270 kg, 

Kanada 250 kg, dan Jepang 242kg.Panggah mengatakan, produksi riil industri 

bubur kertas di Indonesia saat ini sekitar 6,9 juta ton per tahun. Adapun 

produksi riil industri kertas 11,8 juta ton per tahun, hal ini tertuang pada 

gambar1.1. 

 

http://kemenperin.go.id/artikel/7793/Pasar-Kertas-Domestik-Terbuka 

Gambar 1.1 Tingkat Konsumsi Kertas Per Kapita 

             Ekspor bubur kertas pada tahun 2012 tercatat 3,196 juta ton senilai 

1,546 juta dollar AS. Adapun ekspor kertas 4,229 juta ton senilai 3,972 juta 

dollar AS.Saat ini, kebutuhan kertas dunia sekitar 394 juta ton. Pertumbuhan 

Indonesia = 32,6

AS = 324

Belgia = 295

Denmark = 270

kanada = 250

jepang = 242

http://kemenperin.go.id/artikel/7793/Pasar-Kertas-Domestik-Terbuka
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kebutuhan kertas dunia diperkirakan tumbuh rata-rata 2,1 persen per tahun 

sehingga kebutuhan kertas dunia pada tahun 2020 mendatang diperkirakan 

mencapai 490 juta ton. Berdasarkan hal tersebut maka Kementerian 

Perindustrian pada 2013 juga menyusun peraturan tentang tata cara 

pemberian rekomendasi ekspor produk industri bubur kertas dan kertas 

berbahan baku non kayu dan kertas bekas. 

           Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul  

Kinerja Keuangan Perusahaan Paper & Allied Products yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (studi pada perusahaan Paper & Allied Products). 

 

B. Rumusan Masalah 

           Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan 

perusahaan Paper & Allied Products diukur berdasarkan analisis laporan 

keuangan menggunakan metode economic value added (EVA) selama 

periode 2010-2013? 

 

C. Batasan Penelitian 

           Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan 

analisis economic value added (EVA). Penelitian ini hanya membatasi pada 

laporan keuangan pada perusahaan Paper & Allied Products periode 4 tahun 

terakhir, yakni 2010, 2011, 2012 dan 2013. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

             Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan Paper & Allied Products yang tercatat di bursa efek Indonesia 

FEB-UMM. Peneliti berharap supaya penilitian ini dapat memberikan 

manfaat serta kegunaan bagi: 

1. Manajemen perusahaan Paper & Allied Products 

             Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi, sehingga 

perusahaan dapat mengevaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan keuangan perusahaan. 

2. Peneliti selanjutnya 

            Memberikan gambaran atau pengetahuan laporan keuangan 

dengan mengukur kinerja keuangan serta digunakan sebagai 

pengembangan penelitian yang akan datang. 

 


