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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan 

laba/ keuntungan yang sebenar-benarnya. Karena dari laba yang dihasilkan 

perusahaan dapat bertahan serta mengembangkan usahanya. Dalam 

persaingan yang ketat menuntut setiap perusahaan untuk lebih meningkatkan 

kinerjanya, mengingat tujuan perusahaan dapat tercapi secara efektif dan 

efisien apabila perusahaan selalu menganalisis dan mengevaluasi kinerja 

keuangnya. Dalam kinerja keuangan dapat dievalusai dalam laporan 

keuangan yang dimiliki oleh setiap perusahaan, dan dapat dipantau melalu 

laporan keuangan sehingga dapat diketahui perkembangan usahanya. 

Fungsi dari manajemen keuangan adalah melakukan analisis dari 

mana suatu perusahaan akan mendapatkan sumber dana financing policyserta 

kemana saja dana yang diperoleh itu akan diinvestasikan. Pada sisi pendanaan 

perusahaan manajer keuangan akan menghadapi masalah yaitu pada saat 

menetukan beberapa harga saham yang akan terbit. Penentuan harga yang 

tetap suatu saham sebagai indikator nilai perusahaan bukanlah hal yang 

mudah karena proses ini menyangkut pendapatan yang akan diterima dimasa 

datang atau cashflow. 

Laporan keuangan adalah bentuk dasar untuk memahami dan menilai 

kinerja keuangan perusahaan yang telah lampau dan prospeknya dimasa 
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mendatang. Laporan keuangan sendiri menggambarakan tentang dampak 

keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Laporan 

keuangan mempunyai unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran 

posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas, dalam unsur yang 

berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah 

pendapatan dan beban. 

Salah satu tehnik dalam mengukur kinerja keuangan adalan dengan 

menggunakan metode economic value added (EVA)/ nilai tambah ekonomi. 

Nilai tambah ekonomi (NITAMI) merupakan suatu alat analisis financial 

untuk mengukur tingkat probabilitas yang realitis dari operasi perusahaan. 

Teknik memberikan pengukuran atas nilai tambah yang diberikan pada 

perusahaan kepada pemegang saham. Nilai tambah ekonomi merupakan 

sistem yang disesuaikan dengan manajemen keuangan karena menitik 

beratkan pada nilai bagi kreditor (Mawadah, 2015) 

Keunggulan dari Economic Value Added (EVA) adalah memfokuskan 

penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal 

sebagai konsekuensi investasi. EVA relatif mudah dilakukan, hanya yang 

menjadi persoalan adalah biaya modal yang memerlukan data yang lebih 

banyak dan analisis yang lebih mendalam. EVA dapat digunakan secara 

mandiri tampa memerlukan data pembanding seperti standart industri atau 

data perusahaan lain. Dalam kelebihan tersebut tentunya diimbangi dengan 

adanya kelemahan yaitu EVA hanya mengukur nilai akhir. 
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EVA memberikan pengukuran yang lebih baik atas nilai tambah yang 

diberikan perusahaan kepada pemegang saham. EVA dapat diartikan telah 

beroprasi pada cara-cara  yang konsisten untuk memaksimalkan kemakmuran 

pemegang saham. EVA dapat juga diterapkan pada tingkat divisi atau 

subsidiary perusahaan. Selain berbagai keungglan tersebut EVA juga 

memiliki kelemahan-kelemahan, pertama EVA hanya mengkur hasil akhir 

konsep ini tidak mengukur aktifitas-aktifitas penentu. EVA juga terlalu 

bertumpu pada keyakinan bahwa investor  sangat mengandalkan pendekatan 

fudanmental dalam mengaji dan mengambil keputusan. 

Adanya kelemahan-kelamahan EVA tidak membuat investor untuk 

berhenti melakukan investasi dikarenakan EVA juga dapat mengidentifikasi 

suatu proyek atau kegiatan yang memberikan pengembalian yang lebih tinggi 

dari biaya modal. Investor juga dapat memilah-milah investasi yang 

memaksimumkan tingkat pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya 

modal sehingga investor dapat menentukan investasi yang akan dilakukan. 

Hasil penelitian Simbolon (2014) dapat diketahui bahwa nilai EVA 

negatif pada 3 perusahaan farmasi yaitu PT.Kimia Farma (Persero), PT.Kalbe 

Farma, Tbk dan PT. Pyridam Farma, Tbk. Nilai dividen per saham dan beban 

bunga dari masing-masing Perusahaan menjadi faktor penting dalam 

menentukan nilai EVA. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Martusa (2014), hasil penelitian memperlihatkan bahwa EVA memberikan 

perspektif lain dari pengukuran kinerja keuangan. EVA mengukur kinerja 

keuangan berdasarkan laba ekonomik dan penciptaan nilai. 
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Pengukuran kinerja dengan analisis rasio-rasio keuangan saja 

belumlah cukup untuk menggambarkan kondisi perusahaan secara 

menyeluruh, sebagai pertanggungjawaban kepada investor dan 

kreditor.Prasetyo (2014) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki 

kinerja keuangan yang baik dengan ditunjukkan perolehan nilai EVA yang 

positif selama 3 periode penelitian berturut-turut (2010-2012). PadaPT. 

Gozco Plantation Tbk, hanya pada tahun 2010 dan tahun 2012 yang memiliki 

kinerja keuangan baik karena memiliki perolehan nilai EVA positif, 

sedangkan pada tahun 2011 memiliki kinerja keuangan yang buruk, karena 

memiliki perolehan nilai EVA yang negatif. Pada PT. Bakrie Sumatera 

Plantation Tbk, selama periode tahun 2010-2012, perusahaan ini memiliki 

kinerja keuangan yang buruk karena menghasilkan nilai EVA yang negatif 

selama 3 periode penelitian berturut-turut.  

Kondisi adanya peningkatan harga minyak dunia tidak mampu 

mengangkat saham-saham pertambangan, dimana pada bulan Juli 2014, harga 

minyak dunia versi WTI (West Texas Intermediate) rata-rata yaitu di atas 100 

USD per barel dan Juli 2014, harga minyak mentah masih tercatat di sekitar 

104.3 USD per barel. Penurunan terjadi pada Januari 2015, yaitu pada level 

44 USD per barel dan pada tanggal 13 September 2016, harga minyak mentah 

masih di sekitar 44.9 USD per barel  (www.republika.co.id). Kontrak harga 

minyak dunia melonjak ke level tertinggi dalam dua tahun.  

Ketegangan politik di Libya yang kian meningkat membuat investor 

cemas suplai minyak dari Timur Tengah dan Afrika Utara bakal terhambat. 

http://www.republika.co.id/
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Peningkatan harga minyak tidak mampu meningkatkan harga saham berbasis 

komoditas seperti saham batubara dan minyak. Sektor pertambangan 

mengalami tekanan cukup besar diantara sektor-sektor lainnya dengan 

penurunan 1,57%. Saham-saham di sektor pertambangan yang mengalami 

penurunan secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1Saham-Saham di Sektor Pertambangan Yang Mengalami 

Penurunan 

No. Nama Perusahaan Penurunan 

1 PT Adaro Energy (ADRO) 3,03% 

2 PT Benakat Petroleum Energy (BIPI) 2,27% 

3 PT Aneka Tambang (ANTM) 2,25% 

4 Borneo Lumbung Energi (BORN) 1,27% 

Sumber: www.republika.co.id 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa terjadinya penurunan  

saham-saham di sektor pertambangan hal tersebut merupakan dampak dari 

peningkatan harga minyak dunia. Penurunan tersebut mengindikasikan 

adanya penurunan atas pencapaian kinerja keuangan perusahaan, penurunan 

tersebut juga mengindikasikan adanya penurunan minat investor untuk 

melakukan investasi di sektor tersebut. Kenaikan harga minyak dunia 

memiliki potensi untuk meningkatkan harga saham yang berbasis 

komoditas(Taqiyyah, 2011). Kondisi ini menunjukkan adanya beberapa 

dampak akibat adanya perubahan kondisi baik internal muapun eksternal 

perusahana terkait dengan pencapaian kinerja perusahaan, dimana salah satu 

indikator dalam melakukan penilaian kinerja perusahaan yaitu dengan 

melakukan analisis Economic Value Added (EVA). 

Menganalisis Economic Value Added (EVA) pada perusahaan sektor 

Pertambangan, diharapkan dapat memberikan hasil yang nantinya dapat 

http://www.republika.co.id/
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digunakan sebagai acuan dan bahan perencanaan serta pengambilan 

keputusan dimasa yang akan datang bagi pihak manajemen. Perusahaan dapat 

melakukan evaluasi terhadap kondisi perusahaan dan menetukan keputusan 

yang harus diambil untuk perbaikan serta perkembangan perusahaan. dari 

latar belakang diatas, maka penulis ini dapat menetapkan dengan judul 

penelitian yakni “Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode 

Economic Value Added (EVA) pada Perusahaan Sektor Pertambangan tahun 

2014-2016 yang tercatat di BEI”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas peniliti dapat merumuskan suatu 

permasalahan yaitu: 

1. Apakah perusahaan sektor pertambangan periode2014-2016 memberikan 

nilai tambah bagi investor? 

2. Perusahaan mana yang memberikan nilai tambah ekonomi yang paling 

tinggi? 

C. Batasan Penelitian 

Batasan masalah dilakukan agar pembahasan dalam penelitian tidak 

meluas adalah terbatas pada: 

1. Perusahaan pertambangan batubara, logam dan mineral yang tercatatdi 

BEI selama periode 2014-2016 

2. Perusahaan yang mengeluarkan laporan keuanganmeliputi Neraca dan 

Laporan Laba Rugi selama periode 2014-2016 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Peneliti 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis sektor pertambangan periode 

2014-2016 yang memberikan nilai tambah bagi investor. 

b. Untuk mengetahui perusahaan yang memberikan nilai tambah paling 

tinggi. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan sektor Pertambangan 

Memberikan gambaran kepada pengelola tentang nilai tambah 

ekonomis yang telah dicapai oleh perusahaan, serta sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya dimasa yang 

akan datang. 

b. Bagi Investor dan calon investor 

Hasil dari penelitian ini diharpkan dapat dijdikan sebagai masukan 

untuk kepentingan investasi sebagai investor. 

c. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan 

juga sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan analisi Kinerja Keuangan dalam 

bidang dan kajian yang sama. 


