
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam 

yang berlimpah. Kekayaan alam tersebut digunakan semata – mata untuk 

menigkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang – undang dasar 1945. Sektor 

pertambangan di Indonesia adalah salah satu yang memiliki potensi yang besar, 

itu dapat ditunjukan dengan posisi Indonesia sebagai negara kaya akan tambang 

dengan peringkat ke -  6 dari seluruh negara yang kaya akan tambang. Indonesia 

memiliki cadangan batubara, hanya 0,5 % dari cadangan dunia . Namun produksi 

Indonesia menduduki posisi ke-6 sebagai produsen dengan jumlah produksi 

mencapai 246 juta ton, setelah China 2.761 juta ton, USA 1007 juta ton, India 490 

juta ton, Australia 325 juta ton, Rusia 247 juta ton, ( Estimasi 2008 World Coal 

Institute ). Untuk timah Indonesia menduduki peringkat ke-5 untuk cadangan 

timahnya, dimana terbesar di dunia sebesar 8,1% dari cadangan timah di dunia, 

dan Menduduki peringkat ke-2 dari sisi produksi sebesar 26% dari jumlah 

produksi dunia. Jika dilihat dari pertambangan emas, Indonesia memiliki 

peringkat ke- 7 sebagai potensi emas terbesar didunia, dan tembaga dengan 

peringkat ke- 7 di dunia, dimana Indonesia adalah negara yang memiliki peran 

penting untuk pertambangan. Pada survey tahunan dari Price Waterhouse 

Coopers ( PWC ), ekspor pertambangan Indonesia menyumbangkan 11 % nilai 
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ekspor di tahun 2002, sementara sektor ini juga menyumbangkan 2,7 % dari 

produk domestik bruto ( PDB ) dan US$ 920 jt dalam bentuk pajak dan pungutan 

bukan pajak bagi berbagai tingkat pemerintahan. Dimana sektor pertambangan 

juga memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar, baik yang yang terlibat 

secara langsung dalam proses produksi maupun dalam berbagai produk dan jasa 

pendukung pertambangan. 

Minyak dan gas bumi adalah salah satu kekayaan alam dari hasil 

pertambangan yang mempunyai nilai sangat strategis bagi kepentingan hidup 

bangsa Indonesia sebagai sumber energi dalam negeri sumber penerimaan negara, 

maupun sebagai bahan baku industri petrokimia dan lainnya, seperti yang 

dijelaskan pada UUD 1945 yang menjelaskan bahwa aspek pengelolaan strategis 

minyak dan gas bumi sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 2 dimana 

menekankan pada nilai strategis bagi kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dan 

pada ayat 2 menekankan pada nilai strategis sumber kekayaan alamnya dan kedua 

ayat tersebut menjelaskan bahwa minyak dan gas bumi merupakan aspek ekonomi 

strategis yang harus dikelola oleh negara dengan mengabdi kepada sasaran untuk 

kemakmuran rakyat. Dominasi peran minyak dan gas bumi dalam pembangunan 

nasional di masa mendatang diperkirakan tetap akan menonjol sejalan dengan 

meningkatnya kebutuhan energi, peningkatan ekonomi dan pembangunan industri 

dalam negeri. Dan dimana perusahaan pertambangan sangat berpengaruh terhadap 

perekonomian, sudah seharusnya perusahaan ini mengalami kinerja perusahaan 

yang baik, tetapi dengan adanya dampak penurunan dan kenaikan harga minyak 
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dunia, apakah perusahaan pertambangan di Indonesia berpengaruh pada kinerja 

keuangannya dan bagaimana dampaknya. 

Mengingat Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki kinerja 

yang baik, dimana hal tersebut mencerminkan kondisi perusahaan secara 

menyeluruh.  Apalagi dengan keberadaan indutri – industri yang sudah maju dan 

berkembang dengan pesat. Dengan begitu banyaknya perusahaan besar tersebut 

tentunya sulit untuk menentukan perusahaan mana yang memiliki  kinerja 

keuangan yang paling baik. Menurut Abdullah ( 2001 ), kondisi keuangan 

perusahaan akan dapat diketahui melalui hasil analisis terhadap laporan keuangan 

yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi  dan laporan keuangan lainnya, dimana 

secara garis besarnya analisa keuangan perusahaan merupakan kajian secara kriti, 

sistematis, dan metodologis terhadap laporan keuangan untuk mengetahui kodisi 

keuanganbaik pada waktu yang telah berlalu, kondisi tahun berjalan maupun 

prediksi waktu yang akan datang. Dimana dewasa ini begitu banyak perusahaan 

yang berdiri dan menjalankan aktivitas operasinya, sehingga sulit untuk 

menentukan kinerja perusahaan mana yang benar-benar baik dan kira-kira 

prospeknya baik dimasa yang akan datang, ditambah keadaan ekonomi golabal 

yang berfluktuasi yang sudah sangat berpangaruh terhadap kebutuhan minyak 

bumi dan gas. Diantara industri yang sedang mengalami peningkatan permintaan 

ekspor, salah satunya industri pertambangan. Untuk itu diperlukan suatu 

perbandingan kinerja keuangan bagi perusahaan-perusahaan tertentu agar mudah 

diambil suatu keputusan keuangan, menurut Helfert ( 1997 ) salah satu untuk 

mengetahui kondisi keuangan perusahaan adalah dengan cara menganalisis 
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laporan keuangan dimana kinerja keuangan perusahaan adalah hasil dari banyak 

keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen, oleh 

karena itu untuk menilai kinerja perusahaan diperlukan analisis dampak keuangan 

kumulatif dan ekonomi dari keputusan, dan mempertimbangkannya dengan 

menggunakan ukuran komparatif. 

Kebutuhan akan kinerja perusahaan bukan hanya untuk inverstor, tetapi 

juga pemerintah, masyarakat dan pihak – pihak lain yang berkepentingan. 

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian 

tentang perbandingan kinerja keuangan.  

Penulis memilih sektor pertambangan sebagai obyek penelitian sehingga 

peneliti mengambil judul “ Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor 

Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  “ 

 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Sektor Minyak Bumi 

Dan Gas Yang Terdaftar  Di BEI ? 

b. Perusahaan Manakah Yang Memiliki Kinerja Keuangan Perusahaan Yang 

Baik Dari Perbandingan Kinerja Perusahaan ? 

B. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah bertujuan agar pembahasan masalah terfokus sesuai 

dengan tujuan yang telah di tentukan, alat uji pada penelitian ini adalah Rasio 
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keuangan, yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, Rasio 

Solvabilitas, dan data yang diambil adalah laporan keuangan perusahaan 

pertambangan selama kurun waktu 8 tahun yaitu 2003 – 2010, yang berupa 

laporan keuangan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang listing di 

BEI. 

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah : 

a. Untuk mendeskripsikan kinerja keuangan perusahaan sektor pertambangan 

Minyak bumi dan gas yang terdaftar di BEI pada periode 2003 – 2010 

dengan menggunakan metode Cross Section Analysis dan Time Series 

Analysis 

b. Untuk Mendeskripsikan kinerja keuangan perusahaan sektor 

pertambangan Minyak bumi dan gas yang manakah yang baik. 

2. Manfaat penelitian ini dilakukan adalah : 

Hasil pengukuran penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

pertimbangan dalam penetuan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan  

perbandingan kinerja keuangan pada suatu sektor industri tertentu serta Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat. 

 

 

 

 

 


