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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kertas merupakan kebutuhan manusia sehari-hari, salah satu 

penggunaannya seperti pada surat kabar, majalah, kemasan, kertas cetak, dan 

lain-lain. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan kebutuhan kertas di 

era  global saat ini berkisar 394 juta ton. Jumlah ini diprediksi tumbuh 24,4% 

menjadi 490 juta ton pada 2020. Konsumsi kertas di dunia diramalkan tumbuh 

rerata 2,1% per tahun, sedangkan pasar negara-negara berkembang naik 4,1% 

per tahun dan negara maju 0,5% (www.kemenperin.go.id). 

Sektor pulp and paper merupakan industri perusahaan yang bergerak 

dibidang produksi kertas dan bubur kertas, terdapat 8 perusahaan sektor pulp 

and paper yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan  

perusahaan sektor pulp and paper sebagai objek penelitian karena kebutuhan 

kertas pada era global saat ini terus meningkat. Hal ini akan menjadi daya tarik 

para investor untuk menanamkan modalnya seperti membeli saham ataupun 

dalam bentuk investasi lainnya. Meningkatnya kebutuhan kertas akan 

menyebabkan meningkatnya jumlah penjualan pada perusahaan yang bergerak 

memproduksi kertas dan bubur kertas yaitu sektor pulp and paper.  

Kondisi tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan  perusahaan pada 

sektor pulp and paper. Penilaian untuk mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan biasanya dengan cara menganalisis laporan keuangan suatu 
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perusahaan. Dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan pada umumnya 

menggunakan analisis rasio, salah satu indikator dalam analisis rasio adalah 

rasio profitabilitas.   

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kinerja 

perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan dalam   menghasilkan laba. Return 

of Equity (ROE) adalah salah satu bagian dari rasio profitabilitas. Data ROE 

dari perusahaan pada sektor pulp and paper dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1  Data  rasio ROE perusahaan pada sektor pulp and paper yang 

sahamnya tercatat di bursa efek Indonesia tahun 2010-2014 

Kode 

Emiten 

ROE 

2010 2011 2012 2013 2014 

ALDO 7% 7% 9% 10% 7% 

INKP 2% 8% 24% 94% 96% 

TKIM 20% 27% 13% 34% 45% 

INRU 0,3% 0,03% - 3,0% 1,1% 

SPMA - - 24% 32% 61% 

KBRI - - 4,12 13,78 91,9% 

FASW 15,6% 7,3% 0,3% - 5,3% 

Rata-rata 5,61% 7,04% 10,63% 26,68% 43,90% 

    Sumber : annual report(www.idx.com)diunduh pada tanggal 28 oktober 2015 
 

Berdasarkan  pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan pada 

sektor pulp and paper tahun 2010-2014 dalam menghasilkan laba selalu 

meningkat, Karena nilai rata-rata  Return on equity (ROE) pada tahun 2010-
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2014 selalu mengalami peningkatan. Namun Perusahaan yang memiliki 

kemampuan  menghasilkan laba yang baik belum tentu mampu mencapai 

kesejahteraan perusahaan. karena Kesejahteraan Suatu perusahaan hanya dapat 

tercipta dan tercapai jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi 

dan biaya modal  (Tunggal:2001). 

Metode EVA merupakan merupakan suatu konsep baru tentang penilaian 

kinerja keuangan perusahaan yang dikembangkan oleh Stem Stewart & Co, 

sebuah perusahaan konsultan manajemen keuangan di Amerika Serikat. 

Konsep EVA membuat perusahaan lebih memfokuskan perhatian ke upaya 

penciptaan nilai perusahaan dan menilai kinerja keuangan perusahaan dengan 

memperhatikan biaya modal perusahaan ( Houston & Brigham : 2001). 

Uraian tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti  kinerja 

perusahaan  pada sektor pulp and paper dengan alasan terdapat fenomena yaitu  

perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba belum tentu 

kesejahteraan perusahaan tercapai serta ingin mengetahui  kinerja perusahaan 

jika menggunakan pendekatan economic value added. Berdasarkan   penjelasan 

tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Kinerja 

Keuangan pada Perusahaan Sektor Pulp and Paper yang  Sahamnya tercatat di 

Bursa Efek Indonesia”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,maka penulis merumuskan 

masalah yang dikaji sebagai berikut :  

1. Bagaimana kinerja keuangan  perusahaan pada sektor pulp and paper 

yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-

2014 

2. Diantara Perusahaan-perusahaan sektor pulp and paper yang terdaftar 

di Bursa Efek indonesia, perusahaan apa yang menghasilkan kinerja 

keuangan terbaik selama tahun 2010-2014. 

C. Batasan Penelitian  

Batasan masalah penelitian perlu dilakukan agar pokok permasalahan 

tidak melebar yaitu terbatas pada periode data yang digunakan dimulai periode 

tahun 2010-2014 dengan pengukuran kinerja keuangan menggunakan Metode 

EVA  Economic value added (EVA). 

 

D. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan penelitian  

 Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah 

sebagai berikut ini. 

a. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada perusahaan  sektor pulp 

and paper yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 

2010-2014 
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b. Untuk mengetahui perusahaan sektor pulp and paperdi Bursa Efek

Indonesia tahun 2010-2014 yang menghasilkan kinerja keuangan

yang palingbaik.

2. Kegunaan penelitian

a. Bagi manajemen perusahaan sektor pulp and paperyang sahamnya

tercatat di Bursa Efek Indonesia

Bagi perusahaan pada sektor pulp and paper dapat digunakan untuk

mengetahui nilai tambah yang dihasilkan perusahaan pada sektor pulp

and paper.

b. Bagi para pemegang saham dan calon investor  perusahaan sektor pulp

and paper yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia

Bagi para pemegang saham dan calon investor dapat digunakan sebagai

referensi untuk mengetahui kinerja perusahaan dan pengambilan

keputusan   dimasa yang akan datang.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi dalam

melakukan penelitian dan memahami analisis kinerja keuangan

perusahaan menggunakan pendekatan economic value added (EVA).


