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1.1 Latar Belakang 

          Pada pertengahan tahun 2008, negara Amerika Serikat mengalami goncangan 

yang sangat kuat akibat krisis financial yang menimpa negara tersebut. Krisis 

tersebut disebabkan oleh kejadian beberapa tahun lalu melalui kebijakan pemerintah 

AS dalam mengucurkan sejumlah dana yang akan digunakan sebagai fasilitas kredit 

perumahan bagi warganya guna memenuhi keinginan warganya untuk memiliki 

rumah. Kemudian pemerintah AS memberikan kredit perumahan bagi warganya 

dengan tingkat suku bunga yang rendah. Namun selang waktu beberapa tahun, warga 

AS mengalami kesulitan dalam pembayaran atas kredit yang telah diberikan tersebut 

sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Bermula dari kredit macet tersebut, 

maka keuangan di AS mengalami goncangan yang terbukti dengan bangkrutnya 

Lehman Brothers yang merupakan perusahaan sekuritas yang telah berusia 158 tahun 

milik Yahudi. Pada saat terjadinya krisis global terdapat beberapa sektor yang 

terkena imbasnya langsung salah satunya seperti sektor pertambangan. Hal ini dapat 

dilihat dari beberapa perusahaan pertambangan yang listing di BEI yang harga 

sahamnya mengalami penurunan karena banyaknya investor yang panik dan 

melakukan panic selling atas saham yang dimilikinya.  

          Dalam keadaan krisis tersebut, walaupun investasi di sektor pertambangan 

mengalami penurunan yang ditandai dengan penurunan harga saham yang drastis 

khususnya di sektor pertambangan, namun sektor pertambangan tetap merupakan 

andalan sumber penerimaan bagi negara. Di sepanjang sejarah sektor pertambangan, 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil tambangnya. Pada tahun 1980-an 
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pangsa sektor pertambangan memberikan sumbangan yang tertinggi karena pada saat 

itu Indonesia mengalami oil boom dengan adanya kenaikan produksi pertambangan, 

khususnya migas dan juga diikuti dengan tingginya harga minyak internasional. 

Setelah era oil boom sampai dengan saat ini, pangsa dan pertumbuhan sektor 

pertambangan khususnya migas cenderung menurun, sementara konsumsi energi 

dalam negeri terus mengalami kenaikan. Sehingga ketergantungan terhadap impor 

juga cenderung meningkat. Meskipun demikian, sektor non migas justru mengalami 

peningkatan secara perlahan bahkan cukup potensial untuk meningkatkan kinerja 

sektor pertambangan secara umum. ( http://jurnal-ekonomi.org). 

          Dikarenakan sektor pertambangan merupakan sektor yang penting dalam 

perekonomian negara Indonesia maka dikhawatirkan akan mengalami kesulitan 

dalam mempertahankan kelangsungannya dalam jangka panjang apabila tidak 

adanya investasi baru yang berperan bagi sektor pertambangan tersebut untuk 

melakukan eksplorasi dan penemuan baru. Karena apabila tanpa eksplorasi dan 

penemuan beberapa tahun ke depan dikhawatirkan produksi akan mengalami 

penurunan. Oleh karena itu sumber investasi bagi sektor pertambangan sangat 

penting dilakukan mengingat peranannya yang penting dalam menyumbang 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sebagai sumber energi di Indonesia.  

          Di negara Indonesia sendiri terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang 

telah berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia yang salah satunya 

adalah PT. Tambang Batubara Bukit Asam, tbk. Walaupun seperti yang telah 

diketahui bahwa banyak terdapat perusahaan pertambangan besar di Indonesia, PT. 

Tambang Batubara Bukit Asam, tbk juga telah membuktikan kinerja perusahaannya 

sendiri dimana hingga akhir tahun 2008, PT. Tambang Batubara Bukit Asam, tbk 
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telah menunjukkan angka produksi dan penjualan yang sangat fantastis di sepanjang 

sejarah perusahaan tersebut berdiri. Perusahaan yang memulai operasional 

penambangannya sejak tahun 1919 ini telah menunjukkan bahwa masih banyak 

sekali kekayaan alam di Indonesia ini yang perlu diolah dengan baik untuk 

kepentingan negara dan masyarakat tentunya. Oleh sebab itu, sangatlah penting 

partisipasi para investor untuk menanamkan dananya guna eksplorasi dan penemuan-

penemuan tambang baru sehingga kekayaan alam di negara kita ini dapat 

dimanfaatkan sebaik-baiknya guna mensejahterakan kepentingan masyarakat.   

          Dengan perkembangan di sektor pertambangan yang sangat pesat namun minat 

investasi di sektor tersebut masihlah sangat minim. Iklim investasi di sektor 

pertambangan di Indonesia hingga saat ini masih sarat dengan hambatan untuk 

berinvestasi. Akibatnya investasi di sektor pertambangan tidak meningkat secara 

signifikan meskipun kemampuan finansial dari perusahaan itu relatif bertambah 

besar karena tingginya harga produk mineral. (www2.kompas.com). Hambatan-

hambatan investasi tersebut dapat disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah atas 

sektor pertambangan maupun adanya kebijakan otonomi daerah tidak memberikan 

izin untuk dilakukan penambangan di daerah tersebut karena dikhawatirkan merusak 

alam maupun hambatan dalam kebijakan pajak.  

          Untuk menarik minat investor tersebut untuk berinvestasi di sektor 

pertambangan maka sangatlah perlu melakukan suatu penilaian kinerja bagi 

perusahaan-perusahaan di sektor tersebut. Dengan adanya penilaian kinerja tersebut 

akan membantu para investor dalam mempertimbangkan layak atau tidaknya sektor 

pertambangan sebagai pilihan investasi bagi investor. Penilaian kinerja perusahaan 

sendiri yang biasa umum digunakan adalah menggunakan metode analisis rasio 
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keuangan, namun ada keterbatasan karena analisis rasio keuangan kurang dapat 

menggambarkan kinerja suatu perusahaan yang disebabkan karena analisis rasio 

keuangan hanya menghitung kinerja perusahaan namun tidak memperhitungkan cost 

of capital yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga tidak menggambarkan kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. Dan penilaian dengan menggunakan rasio keuangan 

sangatlah bergantung pada metode akuntasi yang digunakan dalam menyusun 

laporan keuangan perusahaan. Sehingga terkadang kinerja perusahaan terlihat 

meningkat namun sebenarnya kinerja perusahaan tidak mengalami peningkatan. 

Metode EVA (Economic Value Added) merupakan salah satu alternatif lain dalam 

penilaian kinerja perusahaan yang melakukan penilaian terhadap perusahaan dari 

segi kemampuan suatu perusahaan untuk menciptakan suatu nilai tambah bagi 

perusahaannya sendiri. Dalam kegiatan ekonomi para pelaku bisnis memiliki 

kepentingan yang berbeda sehingga dibutuhkan bagi perusahaan sendiri agar dapat 

mencapai tujuannya dan diharapkan dapat menciptakan kemakmuran bagi para 

pelaku bisnis tersebut. EVA (Economic Value Added) yang merupakan pergeseran 

dari konsep Residual Income (RI). EVA diperkenalkan oleh Stern Steward 

Management Service yang merupakan perusahaan konsultan di Amerika. EVA 

sebagai metode pengukuran kinerja keuangan kontemporer yang banyak mendapat 

sambutan positif. (http://lib.feb.ugm.ac.id). Sambutan positif terhadap metode EVA 

tersebut, dikarenakan adanya keunggulan penilaian dibandingkan dengan metode-

metode penilaian kinerja tradisional seperti ROI, ROA yang tidak memperhitungkan 

adanya biaya modal (cost of capital) yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. 

Sedangkan metode EVA sendiri telah memasukkan komponen cost of capital 
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tersebut di dalam analisis kinerjanya. Oleh karena itu, metode EVA dianggap lebih 

tepat dalam menggambarkan kinerja suatu perusahaan. 

          Menurut Tunggal (2001:2), EVA merupakan suatu tolak ukur yang berbasis 

nilai. EVA merupakan suatu tolak ukur yang menggambarkan jumlah absolut dari 

pemegang saham (shareholder value) yang diciptakan (created) atau dirusak 

(destroyed) pada suatu periode tertentu, biasanya setahun. EVA yang positif 

menunjukkan penciptaan nilai (value creation) sedangkan EVA yang negatif 

menunjukkan penghancuran nilai (value destruction). Nilai tambah di dalam suatu 

perusahaan secara keseluruhan sangatlah penting dalam penetapan keputusan strategi 

perusahaan maupun dalam hal investasi yang berperan sebagai pedoman bagi para 

investor. 

          Oleh karena itu, dengan penilaian kinerja perusahaan menggunakan metode 

EVA tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi para investor untuk 

melakukan investasi terhadap perusahaan khususnya sektor pertambangan yang 

merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap negara. Dengan adanya 

investasi oleh para investor tersebut sehingga dapat meningkatkan produktivitas 

perusahaan yang kemudian disusul dengan penciptaan nilai tambah perusahaan yang 

dapat menguntungkan bagi pemegang sahamnya. Secara sederhana tujuan dari 

investasi adalah untuk memaksimalkan kemakmuran dengan cara memaksimalkan 

keuntungan, dan investor selalu berusaha menanamkan dana pada investasi yang 

relatif aman dan memberikan return yang tinggi bagi investor. Sedangkan dengan 

menurunnya return perusahaan tersebut maka kepercayaan investor akan kinerja 

perusahaan tersebut akan menurun. 
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          Sebab dari itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian guna untuk 

menganalisis kinerja suatu perusahaan pertambangan guna mengetahui kelayakan 

investasi terhadap perusahaan tersebut dengan menggunakan metode EVA yang 

berguna dalam menciptakan nilai tambah terhadap para pemegang sahamnya. 

Sehingga penulis mengangkat topik tersebut ke dalam sebuah penelitian yang 

berjudul “ Analisis Kinerja PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk dengan 

Menggunakan Metode EVA (Economic Value Added) Periode 2006-2008”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui 

dan memahami lebih lanjut secara mendalam mengenai Analisis kinerja PT. 

Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk dengan menggunakan metode EVA (Economic 

Value Added) periode 2006-2008. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk dengan 

menggunakan metode EVA periode 2006-2008 ? 

2. Bagaimana keputusan investasi terhadap PT. Tambang Batubara Bukit 

Asam, Tbk berdasarkan hasil analisis menggunakan metode EVA ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dan informasi 

yang relevan terhadap masalah yang akan diidentifikasi kemudian dilakukan analisis 

sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai bahan untuk menyusun skripsi, guna 
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memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Ekonomi 

jurusan Manajemen Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kinerja PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk 

dengan menggunakan metode EVA periode 2006-2008. 

2. Untuk mengetahui keputusan kelayakan investasi pada PT. Tambang 

Batubara Bukit Asam, Tbk. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan dapat berguna bagi beberapa pihak, yaitu: 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menilai kinerja PT. Tambang Batubara 

Bukit Asam, Tbk sehingga dapat mendorong perusahaan untuk dapat 

meningkatkan lagi kinerjanya untuk lebih baik dan memanfaatkan 

kekayaan alam di Indonesia guna kesejahteraan masyarakat umum. 

2.   Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para investor 

untuk berinvestasi di perusahaan pertambangan yang berpotensi untuk 

memberikan kemakmuran karena di Indonesia sendiri merupakan negara 

yang kaya akan hasil alamnya. 

3.   Bagi penulis 

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh sidang gelar 

sarjana S-1 dan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 
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pemikiran penulis dalam teori maupun praktiknya, khususnya mengenai 

analisis penggunaan metode EVA (Economic Value Added). 

4.   Bagi pihak lain 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak 

lain baik dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi para 

pembacanya sehingga berguna dan bermanfaat untuk penelitian lebih 

lanjut, khususnya mengenai analisis penggunaan metode EVA (Economic 

Value Added). 

 

 


