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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum tujuan dari setiap bisnis ataupun sebuah perusahaan adalah 

menghasilkan profit bagi para pemegang saham, baik perusahaan yang bergerak 

di bidang jasa maupun produksi. Hal ini bisa dikatakan dapat memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham untuk mencari keuntungan dalam setiap usahanya. Di 

era sekarang ini seiring dengan datangnya MEA pada awal tahun 2015 membuat 

banyak perusahaan  melakukan kegiatan persiapan untuk dapat bersaing pada 

dunia global. Hal tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi perusahaan, 

dikarenakan semakin banyak nya pesaing yang bermunculan pada berbagai 

bidang khususnya pada pertambangan.  

Persaingan antar dunia bisnis sekarang ini terjadi akibat berkurangnya 

batas Negara yang memberikan dampak besar terhadap perusahaan pada suatu 

Negara. Perusahaan dapat bersaing dengan  perusahaan di luar maupun di dalam 

negeri. Persaingan antar perusahaan berlangsung secara bebas dan ketat karena 

banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke dalam negeri untuk 

membuka usahanya. Persaingan yang ada dapat di atasi dengan menunjukkan 

kinerja perusahaan yang baik kepada investor yang akan menanamkan modal atau 

sahamnya. 

Kinerja perusahaan merupakan salah satu hal penting bagi perusahaan 

untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan. Adanya kelemahan 
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perusahaan perlu diketahui untuk memperbaiki kinerja suatu perusahaan, 

sedangkan kekuatan perlu diketahui agar dapat dipertahankan atau di tingkatkan 

untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang. Adanya 

kinerja perusahaan yang baik akan mendorong investor untuk berinvestasi di 

perusahaan tersebut, sehingga pihak-pihak eksternal dapat melihat kinerja 

keuangan perusahaan sebelum melakukan investasi. 

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan 

perusahaan dapat di artikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai 

aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah 

suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara 

baik dan benar (Fahmi, 2012:2) 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan 

beberapa alat analisis keuangan salah satunya yaitu laporan keuangan dengan 

menggunakan pendekatan beberapa rasio keuangan antara lain rasio likuiditas, 

rasio profitabilitas, rasio leverage dan lain-lain. Laporan keuangan perusahaan 

merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain 

seperti kondisi perekonomian, pangsa pasar manajemen, dan lainnya. 

Kinerja keuangan diukur berdasarkan analisis rasio akan tetapi analisis 

rasio tersebut memiliki kelemahan yang disebabkan tidak memperhitungkan biaya 

modal. Adanya kelemahan rasio tersebut maka muncul metode baru yaitu metode 

Economic Value Added dan metode Market Value Added. Menurut Brigham & 
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Houston (2006:68) EVA adalah suatu estimasi dari laba ekonomis yang 

sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang bersangkutan dan sangat jauh berbeda 

dari laba akuntansi. 

EVA merupakan pengukuran pendapatan sisa (residual income) yang 

mengurangkan biaya-biaya modal terhadap laba operasi. Menurut Young & 

O’Byrne (2001:26) MVA adalah perbedaan antara nilai pasar perusahaan 

(termasuk ekuitas dan utang) dan modal keseluruhan yang di investasikan dalam 

perusahaan. Perhitungan EVA digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan 

mengalami peningkatan pendapatan atau malah sebaliknya yaitu penurunan 

pendapatan. Perhitungan tersebut sangat berperan aktif terhadap pengambilan 

keputusan atau evaluasi untuk perusahaan tersebut.  

Economic Value Added menjelaskan besarnya kemampuan perusahaan 

untuk dapat memberikan suatu nilai tambah bagi pemiliknya. Jika EVA 

mempunyai nilai positif artinya pendapatan yang diperoleh mampu menutupi 

seluruh biaya yang telah dikeluarkan termasuk biaya modal, sebaliknya jika 

perusahaan mempunyai nilai EVA negatif mungkin perusahaan memiliki 

pendapatan yang melebihi biaya operasi tetapi tidak mampu menutupi biaya 

modalnya 

Market Value Added  mencerminkan bagaimana keberhasilan manajeman 

untuk dapat menghasilkan nilai dari seluruh modal yang ditanamkan. Jika 

perusahaan memiliki nilai MVA positif berarti modal yang di investasikan 

mendapatkan angka pengembalian lebih besar daripada biaya modal, sebaliknya 
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jika perusahaan memiliki nilai MVA negatif berarti nilai dari investasi kurang 

dari modal yang diserahkan kepada perusahaan oleh pasar modal. 

Indonesia adalah pemasok batubara terbesar kedua bagi Jepang. Industri 

batubara Indonesia berkembang dengan baik karena ditunjang oleh kebijakan 

batubara pemerintah yang memperkenalkan adanya investasi asing. Dilihat dari 

segi jumlah produksi pertambangan batubara mengalami kenaikan hingga 8 kali 

lipat pada tahun 2010 dibandingkan dengan 15 tahun lalu, tetapi pada tahun 2014 

sektor pertambangan mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan 

karena dua faktor yaitu harga komoditi pertambangan dan minimnya permintaan 

impor batubara dari global  terhadap Indonesia yang berakibat turunnya ekspor 

batubara. Hal ini terbukti pada tabel dibawah menunjukkan data produksi barang 

tambang mineral batubara.  

Tabel 1.1. Data Jumlah Produksi Barang Tambang Mineral Batubara Tahun 2010-

2015 

Tahun Jumlah Produksi (dalam ton) 

2010 325,325,793 

2011 415,765,068 

2012 466,307,241 

2013 458,462,513 

2014 435,742,874 

2015 405,871,432 

Sumber : www.bps.go.id 

Saat yang bersamaan pemerintah mengalami berbagai tantangan 

permasalahan, diantaranya semakin menjauhnya lokasi penambangan ke 

pedalaman, meningkatnya rasio pengupasan, serta tentang masalah lingkungan 

seperti kerusakan hutan. Batubara Indonesia memiliki kadar abu dan sulfur yang 

http://www.bps.go.id/
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rendah sehingga dikenal ramah lingkungan. Hal ini menyebabkan batubara 

Indonesia semakin kompetitif di pasar dunia, di tengah kesadaran lingkungan 

yang makin meningkat pada saat ini. Dan untuk menjamin pasokan batubara bagi 

industri dalam negeri, membuka tambang – tambang baru melalui daya dorong 

investasi termasuk investasi asing, serta mengurangi penambangan ilegal dan 

praktik suap dalam usaha penambangan. 

Berdasarkan  latar belakang diatas maka penulis akan mengangkat judul 

“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan (Studi pada PT Adaro Energy, Tbk.  

dan PT Indo Tambangraya Megah, Tbk.)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil perumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan PT Adaro Energy, Tbk. dan PT Indo 

Tambangraya Megah, Tbk. dengan menggunakan metode Economic Value 

Added (EVA) dan metode Market Value Added (MVA) ? 

2. Perusahaan pertambangan batubara mana yang mempunyai kinerja keuangan 

paling baik ? 

C. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas dan memfokuskan obyek yang akan di teliti agar tidak 

terjadi pelebaran dan pembahasan yang meluas, maka pembahasan masalah 

penelitian ini dibatasi berdasarkan atas data laporan keuangan PT Adaro Energy, 

Tbk. dan PT Indo Tambangraya Megah, Tbk. periode 2013-2015 dan alat analisis 
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yang digunakan yaitu metode Economic Value Added (EVA) dan metode Market 

Value Added (MVA). 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan batubara 

jika diukur dengan metode Economic Value Added (EVA) dan metode 

Market Value Added (MVA). 

b. Untuk mengetahui perusahaan mana yang mempunyai kinerja keuangan 

paling baik pada perusahaan batubara.  

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Investor 

Dapat memberikan tambahan informasi untuk melakukan investasi pada 

perusahaan yang diinginkan.  

b. Bagi Kreditur 

Dapat memberikan tambahan informasi akan kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban-kewajibannya. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah serta memperkaya ilmu 

pengetahuan dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang 

khususnya berhubungan dengan pengukuran kinerja perusahaan. 


