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RINGKASAN 

 

 Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan melalui 

berbagai metode, diantaranya melalui analisis rasio keuangan dan Economic 

Value Added (EVA). Analisis rasio keuangan merupakan hasil perhitungan atas 

informasi pada laporan keuangan yang dapat menunjukkan kondisi kinerja 

keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan merupakan metode yang lebih 

banyak digunakan dalam evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan juga 

dapat menggunakan Economic Value Added (EVA) dalam mengukur kinerja 

keuangan yang menghitung laba ekonomis sesungguhnya suatu perusahaan. 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena penggunaan analisis rasio keuangan dalam 

evaluasi kinerja keuangan mengabaikan biaya modal yang terjadi sehingga sulit 

diketahui apakah perusahaan berhasil menciptakan nilai atau tidak. Sedangkan 

dengan menggunakan Economic Value Added (EVA) dapat diketahui apakah 

perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah. Tujuan diadakannya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kinerja keuangan diukur menggunakan analisis rasio 

keuangan (terdiri dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas) dan Economic Value Added (EVA). Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan obyek perusahaan PT Bumi 

Resources Tbk, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. 

 Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa kinerja keuangan perusahaan PT Bumi Resources Tbk bila 

diukur menggunakan rasio keuangan dan Economic Value Added (EVA) relatif 

mengalami peningkatan. Kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan secara 

umum mengalami peningkatan dan berada di atas rata-rata industri, ditinjau dari 

sisi rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas. Hanya rasio solvabilitas 

yang berada di bawah rata-rata industri namun dari tahun ke tahun rasio ini telah 

mengalami perbaikan. Peningkatan tersebut terjadi karena kemampuan 

perusahaan dalam mengelola aktiva, sumber dana, serta laba/keuntungan yang 

dimiliki secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan berdasarkan Economic Value 

Added (EVA) juga menunjukkan perbaikan (dalam arti selama periode penelitian 

perusahaan mampu menciptakan nilai tambah). 

 

  

Kata kunci: kinerja keuangan, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, 

rasio profitabilitas, Economic Value Added (EVA) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Untuk menghadapi persaingan global saat ini, perusahaan-perusahaan dituntut 

untuk memiliki keunggulan, salah satu ukuran keunggulan sebuah perusahaan adalah 

kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena aspek keuangan perusahaan 

merupakan aspek yang paling utama dalam tata kehidupan manajemen perusahaan. 

Kinerja keuangan merupakan ukuran tingkat keberhasilan manajemen dalam 

mengelola sumber daya keuangan perusahaan, dititikberatkan pada pengelolaan 

investasi perusahaan dalam segala bentuknya sebagai upaya untuk menciptakan nilai 

bagi pemegang sahamnya. 

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan bertujuan untuk mengevaluasi 

perubahan-perubahan atas sumber daya yang dimiliki perusahaan, apakah 

menunjukkan kenaikan, statis atau penurunan. Dengan informasi tersebut, manajer 

dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan perusahaan yang dikelolanya serta 

segera mengambil keputusan berkenaan dengan hal tersebut. 

Dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan, laporan keuangan perusahaan 

dapat digunakan sebagai suatu sumber informasi. Laporan keuangan pokok meliputi 

neraca, laporan laba/rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan. Neraca 

menunjukkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal 

tertentu. Laporan laba/rugi menunjukkan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 

serta biaya-biaya yang telah terjadi selama periode tertentu. Laporan perubahan 
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posisi keuangan menunjukkan sumber dan penggunaan dana. Dengan demikian 

tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyajikan informasi mengenai kondisi 

keuangan suatu perusahaan bagi pihak intern dan ekstern perusahaan yang 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. 

Namun laporan keuangan perusahaan masih belum dapat memberikan 

informasi yang berarti karena laporan keuangan bersifat historis, yaitu menyajikan 

data atau informasi apa yang telah terjadi dalam satu periode tertentu. Oleh karena 

itu diperlukan pengolahan laporan keuangan agar dapat menginterpretasikan 

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, annual report, maupun laporan 

prospektus, selanjutnya dilakukan analisis terhadap laporan keuangan tersebut 

sehingga dapat memberikan suatu informasi yang sistematis dan akurat. 

Batubara telah memainkan peran yang cukup penting bagi perekonomian 

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sektor ini memberikan sumbangan yang 

cukup besar terhadap penerimaan negara yang jumlahnya meningkat setiap tahun. 

Pada 2004 misalnya, penerimaan negara dari sektor batubara ini mencapai Rp 2,57 

triliun, pada 2007 telah meningkat menjadi Rp 8,7 triliun, dan diperkirakan 

mencapai Rp 10,2 triliun pada 2008 dan lebih dari Rp 20 triliun pada 2009. 

Sementara itu, perannya sebagai sumber energi pembangkit juga semakin besar. Saat 

ini sekitar 71,1% dari konsumsi batubara domestik diserap oleh pembangkit listrik, 

17% untuk industri semen dan 10,1% untuk industri tekstil dan kertas.  

Indonesia memiliki peran yang penting sebagai pemasok batubara dunia. 

Menurut World Coal Institute, sejak 2004, Indonesia telah menjadi eksportir 

batubara kedua terbesar setelah Australia dengan kontribusi 26% terhadap total 

ekspor pada 2007. Ekspor batubara Indonesia ditujukan ke berbagai negara 
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khususnya negara-negara di Asia seperti Jepang, China, Taiwan, India, Korea 

Selatan, Hongkong, Malaysia, Thailand dan Filipina.  

Menurut catatan Direktorat Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) 

Indonesia (Ermina Miranti, 2008), hingga 2003 tercatat 251 perusahaan yang 

melaksanakan penambangan batubara di Indonesia, dimana 71,7% (216 perusahaan) 

diantaranya merupakan perusahaan swasta nasional dan sisanya perusahaan asing. 

Meskipun demikian sekitar 85% dari produksi batubara dihasilkan oleh 9 perusahaan 

besar di antaranya Bumi Resources, Adaro, Kideco Jaya Agung, Berau Coal, 

Indominco Mandiri, dan PT Bukit Asam. Berdasarkan data tahun 2004, cadangan 

batubara terbesar dimiliki oleh Kaltim Prima Coal-Bumi Resources Group (3.472 

juta ton), Berau Coal (2.746 juta ton), Arutmin Indonesia-Bumi Resources Group 

(2.514 juta ton), dan Adaro Indonesia (1.967 juta ton). 

Saat ini produsen batubara terbesar Indonesia adalah PT. Bumi Resources 

yang menguasai 2 perusahaan besar batubara yakni PT. Kaltim Prima Coal dan PT 

Arutmin (Erminara Miranti, 2008) dengan total pangsa pasar 30,3% pada 2007, 

diikuti PT. Adaro Indonesia (20,2%), Kideco Agung (10,6%), Berau Coal (6,6%), 

Indominco Mandiri (5,8%), dan PT Bukit Asam (4,8%). 

Untuk mencapai tujuannya dengan tetap mempertahankan keberadaannya, 

maka diperlukan pengelolaan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang 

ada. Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat mencapai tujuan 

tersebut maka perlu adanya pengukuran terhadap kinerja perusahaan, karena 

pengukuran kinerja ini diperlukan oleh pemilik atau pemegang saham untuk 

mengetahui prestasi manajer sebagai dasar mempertimbangkan kembali kebijakan 

yang akan diambil, apakah mempertahankan dengan harapan adanya peningkatan di 
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masa yang akan datang, atau dialihkan pada usaha lainnya atau menutup 

kepemilikannya. Secara singkat hasil analisis laporan keuangan dalam suatu 

perusahaan tertentu adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu 

periode tertentu. 

Analisis keuangan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja perusahaan 

pada waktu yang lalu dan prospek pada masa datang (Moeljadi, 2006). Melalui 

analisis keuangan diharapkan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan 

dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan (financial 

statement). Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan interpretasi kondisi 

keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu serta memegang peranan penting 

dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat manajemen maupun bagi investor. 

Laporan keuangan tersebut pada dasarnya melaporkan kegiatan-kegiatan perusahaan 

berupa kegiatan investasi, pendanaan, dan operasional. Analisis keuangan diperlukan 

oleh berbagai pihak, seperti para pemegang saham atau investor, kreditor, dan para 

manajer karena melalui hasil analisis keuangan ini mereka akan lebih mengetahui 

posisi perusahaan yang bersangkutan daripada perusahaan lainnya dalam satu 

kelompok industri (Moeljadi, 2006). 

Penerapan penilaian kinerja perusahaan melalui laporan keuangan suatu 

perusahaan sangat perlu dilakukan untuk mengetahui prestasi dan kinerja perusahaan 

yang berguna untuk kepentingan para pemegang saham maupun bagi manajemen 

perusahaan. Dengan mengetahui prestasi dan kinerja perusahaan, dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan strategis perusahaan sehingga unggul dalam 

persaingan. 

Ukuran yang sering dipergunakan untuk menilai kondisi keuangan suatu 
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perusahaan adalah rasio keuangan. Suhardito et. al. dalam Imanda (2006) menyatakan 

bahwa jenis rasio-rasio laporan keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan 

tergantung pada jenis keputusan yang dibuat dan metode pengambilan keputusan 

yang digunakan. Menurut Keown dalam Iramani dan Erie (2005) financial ratio 

membantu perusahaan dalam mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan 

perusahaan. Kelebihan dari penggunaan financial ratio sebagai pengukur kinerja 

keuangan adalah karena mudahnya dalam proses perhitungannya, selama data yang 

dibutuhkan tersedia dengan lengkap. Kelemahan dari financial ratio menurut 

Yanindya dalam Iramani dan Erie (2005) adalah karena perhitungannya berdasarkan 

data akuntansi. Salah satu kelemahan dari pengukur akuntansi adalah rasio-rasio 

tersebut dihasilkan dari nilai buku. Dengan demikian, nilainya tidak mencerminkan 

nilai yang ada di pasar.  

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pengukuran 

kinerja keuangan berdasarkan data akuntansi, maka timbullah pemikiran 

pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai (value based). Tunggal dalam 

Iramani dan Erie (2005) berpendapat bahwa dengan value based sebagai alat 

pengukur kinerja perusahaan, manajemen dituntut untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Ukuran kinerja yang menerapkan value based adalah Economic Value 

Added (EVA) dan Market Value Added (MVA). 

Berbeda dengan pengukuran kinerja akuntansi yang tradisional, cara EVA 

mengukur kinerja perusahaan adalah dengan mengurangi laba operasi setelah pajak 

dengan beban biaya modal (cost of capital) di mana beban biaya modal 

mencerminkan tingkat risiko perusahaan. Kelebihan dari konsep ini adalah sangat 

memperhatikan biaya atas penggunaan modal sendiri. 
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Prinsip EVA memberikan sistem pengukuran yang baik untuk menilai suatu 

kinerja dan prestasi keuangan manajemen perusahaan karena EVA berhubungan 

langsung dengan nilai pasar sebuah perusahaan. Sedangkan menurut Mirza dan 

Imbuh dalam Iramani dan Erie (2005) EVA, mempertimbangkan biaya modal (cost 

of capital) sebagai ukuran risiko dari masing-masing penyandang dana. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuat karya ilmiah dengan judul: 

“Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Bumi Resources, Tbk. Menggunakan 

Analisis Rasio Keuangan dan Economic Value Added (EVA)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang ingin diangkat dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kinerja keuangan PT. Bumi Resources, Tbk. yang dievaluasi 

dengan menggunakan rasio keuangan (yang diwakili oleh rasio likuiditas, 

rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas)? 

2. Bagaimanakah nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan Economic 

Value Added (EVA) 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kinerja keuangan PT. Bumi Resources, Tbk. yang dievaluasi 

dengan menggunakan rasio keuangan (yang diwakili oleh rasio likuiditas, 

rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas). 
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2. Mengetahui bagaimanakah nilai perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan Economic Value Added (EVA) 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas dan 

mendalam mengenai penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan dan Economic Value Added (EVA) 

khususnya pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. 

b. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna untuk menilai prestasi keuangan perusahaan dengan 

mempertimbangkan rasio keuangan dan EVA. 

c. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan 

dalam pengembangan konsep manajemen keuangan khususnya tentang 

penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis rasio 

dan Economic Value Added (EVA). Serta menjadi referensi bagi penelitian 

dan penulisan di bidang yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Selama ini telah banyak penelitian yang berhubungan dengan Economic 

Value Added (EVA) dengan obyek dan tujuan yang berbeda-beda. Penelitian yang 

dilakukan oleh Githa Kharismawati (2005) mengenai penilaian kinerja perusahaan 

dengan analisis rasio keuangan dan Economic Value Added (EVA) pada PT. 

(Persero) Pelabuhan Indonesia III. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa 

kinerja keuangan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III secara umum relatif baik. 

Perusahaan memiliki rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan 

rasio pertumbuhan yang kuat. Tetapi rasio aktivitas perusahaan relatif lemah. 

Sedangkan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan Economic Value Added 

(EVA) menunjukkan bahwa perusahaan tidak memberikan nilai tambah. Hal ini 

karena nilai Economic Value Added (EVA) selama periode penelitian negatif. 

Nilai Economic Value Added (EVA) yang negatif tersebut dipengaruhi oleh harga 

saham perusahaan yang tinggi. 

Mila Diana Sari (2005) dalam penelitiannya tentang Pengukuran Kinerja 

Keuangan dengan Menggunakan Analisis Economic Value Added (EVA) pada 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. diperoleh hasil perhitungan bahwa dengan 

menggunakan konsep EVA maka dapat diketahui bahwa hanya pada tahun 2001 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami EVA yang negatif atau EVA < 0, 

dengan nilai EVA sebesar negatif Rp. 130.067.721.825,-. Hal ini menunjukkan 
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bahwa pada tahun 2001 tidak ada nilai tambah ekonomi pada perusahaan karena 

laba yang tersedia tidak dapat memenuhi harapan-harapan penyedia dana terutama 

para pemegang saham. 

Dalam penelitian lain, Malem Eko Iswantoro (2006) yang menuliskan 

tentang pengukuran kinerja perusahaan pada PT. Gudang Garam Tbk dan PT. 

BAT Indonesia bahwa dari perhitungan nilai EVA PT. BAT Indonesia Tbk. dan 

PT. Gudang Garam Tbk. dapat diketahui bahwa perusahaan mempunyai nilai 

tambah ekonomi yang menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh 

naiknya biaya rata-rata tertimbang (WACC) masing-masing perusahaan. 

Kenaikan WACC ini disebabkan karena turunnya suku bunga SBI. Dari 

keseluruhan nilai EVA kedua perusahaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. 

Gudang Garam Tbk. mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 

PT. BAT Indonesia Tbk. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini merupakan 

penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya, dengan perbedaan pada objek 

penelitian dan alat ukur yang digunakan. Penelitian ini menggunakan rasio 

likuiditas (rasio lancar), rasio aktivitas (terdiri dari rasio perputaran persediaan, 

rasio penagihan rata-rata, rasio perputaran total aktiva tetap, dan rasio perputaran 

total aktiva), rasio solvabilitas (terdiri dari rasio total hutang terhadap total aktiva 

dan total hutang terhadap total ekuitas), rasio profitabilitas (terdiri dari rasio 

margin laba atas penjualan, rasio BEP, rasio ROA, dan rasio ROE) dan Economic 

Value Added (EVA) sebagai alat ukur penilaian kinerja dan objek penelitian pada 

PT. Bumi Resources, Tbk. dengan periode penelitian tahun 2005-2007. 

 



22 

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat penting untuk diketahui, karena 

melalui pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan, perusahaan dapat menyusun 

rencana-rencana atau target-target untuk masa yang akan datang. Selain itu, 

pengukuran kinerja keuangan akan memudahkan pihak manajemen dalam 

mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat dalam bidang keuangan sebuah 

perusahaan, sehingga dapat ditentukan suatu solusi yang lebih akurat bagi 

penanganan masalah-masalah tersebut. 

Menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No:740/KMK.00/l989 tanggal 28 Juni 1989 dalam Jumingan (2006:35) yang 

dimaksud dengan kinerja keuangan perusahaan adalah prestasi yang dicapai 

perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari 

perusahaan tersebut. Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu dasar 

penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan 

berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan. 

Menurut Munawir (2007:30) yang dimaksud dengan kinerja keuangan 

perusahaan adalah pengukuran prestasi yang dapat dicapai oleh perusahaan    yang 

mencerminkan kondisi kesehatan dari suatu perusahaan pada kurun waktu 

tertentu. Pengukuran prestasi pada umumnya didasarkan atas laba yang dihasilkan 

dibandingkan dengan investasi yang ditanam dalam perusahaan. 

Kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan kinerja keuangan perusahaan adalah prestasi atau hasil yang dicapai suatu 

perusahaan dalam periode waktu tertentu yang menggambarkan tentang keadaan 
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atau posisi keuangan tersebut. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

diperlukan untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan. 

Tujuan dari pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Munawir (2007:31) 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi pada 

saat ditagih. 

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan 

tersebut dilikuidasi. 

3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba periode tertentu 

dibandingkan penggunaan aktiva atau modal secara produktif. 

4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan 

perusahaan menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap 

stabil, hal tersebut diukur dari kemampuan membayar pokok hutang 

dan beban bunga tepat waktu, serta pembayaran dividen secara 

teratur kepada pemegang saham tanpa kesulitan. 

 

2.2.2 Laporan Keuangan 

 1. Pengertian Laporan Keuangan 

Sebelum mengambil keputusan keuangan, manajer keuangan perlu 

memahami kondisi keuangan perusahaan. Untuk memahami kondisi keuangan 

perusahaan diperlukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang sudah 

berlaku umum, oleh karena itu para pemakai laporan keuangan perlu 

memahami cara penyajian informasi keuangan tersebut. 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 
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dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2007:2). Menurut 

Myer dalam Munawir (2007:5) laporan keuangan adalah: 

“Dua daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode 

untuk suatu perusahaan. Dua daftar itu adalah daftar neraca atau 

posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada 

waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-

perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus 

atau daftar laba yang tidak dibagikan (laba yang ditahan).” 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (2004:5) dikatakan bahwa: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan 

(yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, 

sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan 

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk 

skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 

tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan 

geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.” 

Dari definisi mengenai pengertian laporan keuangan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Selain itu laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari proses pencatatan yang disajikan dalam bentuk 

neraca, perhitungan rugi laba, dan perhitungan laba tidak dibagi (laba yang 

ditahan). Pada dasarnya laporan keuangan disusun untuk memberikan 

informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perkembangan suatu perusahaan. 
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 2. Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan 

dengan kepentingan perusahaan. Laporan keuangan tidak seluruhnya 

menyediakan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pemakainya, karena 

laporan keuangan secara umum hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari 

kejadian-kejadian masa lalu dalam perusahaan. 

Harahap (2004:131) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis. 

Para pemakai laporan akan menggunakan untuk meramalkan, 

membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan 

ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang 

timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan 

dan menilai arus kas. 

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam 

Standar Akuntansi Keuangan (2004:3) adalah: 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi.” 

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya, sehingga pemakai dapat mengambil 

keputusan yang mungkin mencakup keputusan untuk menahan atau menjual 

investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali 

atau mengganti manajemen. 
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 3. Pemakai Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2007:2), pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan adalah:  

a. Pemilik perusahaan, sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 

perusahaannya, karena dengan laporan tersebut pemilik perusahaan akan 

dapat menilai sukses tidaknya manager dalam memimpin perusahaannya 

dan kesuksesan seorang manager biasanya dinilai/diukur dengan laba 

yang diperoleh perusahaan. Laporan keuangan dengan kata lain 

diperlukan oleh pemilik perusahaan untuk menilai hasil-hasil yang telah 

dicapai, dan untuk menilai kemungkinan hasil-hasil yang akan dicapai di 

masa yang akan datang sehingga bisa menaksir bagian keuntungan yang 

akan diterima dan perkembangan harga saham yang dimilikinya. 

b. Manajer atau pimpinan perusahaan, dengan mengetahui posisi 

keuangan perusahaannya periode yang baru, akan dapat menyusun 

rencana yang lebih baik, memperbaiki sistem pengawasannya dan 

menentukan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat. Bagi manajemen yang 

penting adalah bahwa laba yang dicapai cukup tinggi, cara kerja yang 

efisien, aktiva aman dan terjaga baik, struktur permodalan sehat dan 

bahwa perusahaan mempunyai rencana yang baik mengenai hari depan, 

baik di bidang keuangan maupun di bidang operasi. 

c. Para investor (penanam modal jangka panjang), pihak bank maupun 

para kreditur lainnya sangat berkepentingan atau memerlukan laporan 

keuangan perusahaan di mana mereka menanamkan modalnya. Mereka 

ini berkepentingan terhadap prospek keuntungan di masa mendatang dan 
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perkembangan perusahaan selanjutnya, untuk mengetahui jaminan 

investasinya dan untuk mengetahui kondisi kerja atau kondisi keuangan 

jangka pendek perusahaan tersebut. Dari hasil analisis laporan tersebut 

para investor, pihak bank dan para kreditur lainnya akan dapat 

menentukan langkah-langkah yang harus ditempuhnya. 

d. Pemerintah, di mana perusahaan tersebut berdomisili, sangat 

berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut, di 

samping untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh 

perusahaan juga sangat diperlukan oleh Biro Pusat Statistik, Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja untuk dasar perencanaan 

pemerintah.  

e. Di samping pihak-pihak tersebut di atas masih banyak lagi pihak-pihak 

yang berkepentingan/terhadap laporan keuangan suatu perusahaan   

misalnya: Organisasi Perusahaan Sejenis, Bursa Efek atau Pasar Uang 

dan Modal. 

 

 4. Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2007:9), laporan keuangan mempunyai 

beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada 

dasarnya merupakan interim report (laporan yang dibuat 

antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan 

bukan merupakan laporan yang final. Karena semua itu, 

jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan tidak menunjukkan nilai likuidasi atau realisasi di 

mana dalam interim report ini terdapat/terkandung 

pendapat-pendapat pribadi (personal judgment) yang telah 

dilakukan oleh Akuntan atau Manajemen yang bersangkutan. 
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2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang 

kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya 

dasar penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin 

berbeda atau berubah-ubah. Laporan keuangan dibuat 

berdasarkan konsep going concern atau anggapan bahwa 

perusahaan akan berjalan terus sehingga aktiva tetap dinilai 

berdasarkan nilai-nilai historis atau harga perolehannya dan 

pengurangannya dilakukan terhadap aktiva tetap tersebut 

sebesar akumulasi depresiasinya. Karena itu angka yang 

tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan 

nilai buku (book value) yang belum tentu sama 

dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya.  

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan 

transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu 

atau tanggal yang lalu, di mana daya beli (purchasing 

power) uang tersebut semakin menurun, dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume 

penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu 

menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin 

besar, mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya harga jual 

barang tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat 

harga-harga. Jadi suatu analisis dengan 

memperbandingkan data beberapa tahun tanpa membuat 

penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga akan 

diperoleh kesimpulan yang keliru (misleading). 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai 

faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan 

perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dapat 

dinyatakan dengan satuan uang (dikuantifisir); misalnya 

reputasi dan prestasi perusahaan, adanya beberapa pesanan 

yang tidak dapat dipenuhi atau adanya kontrak-kontrak 

pembelian maupun penjualan yang telah disetujui, kemampuan 

serta integritas managernya dan sebagainya. 

 

2.2.3 Rasio Keuangan 

 1. Definisi Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis keuangan untuk 

mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan 
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laba rugi baik secara individu maupun secara simultan (Jumingan, 2006:118). 

Harahap (2004:297) mendefinisikan rasio keuangan adalah angka yang 

diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos 

yang lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. 

Penggunaan rasio keuangan akan membantu dalam proses pembuatan 

analisis posisi keuangan perusahaan. Rasio menggambarkan suatu hubungan 

atau perimbangan (mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu 

dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio 

ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisis 

tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan 

terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio 

pembanding yang digunakan sebagai standar (Munawir, 2007:64). 

Analisis rasio keuangan menggunakan data laporan keuangan yang telah 

ada sebagai dasar penilaiannya. Meskipun didasarkan pada data dan kondisi 

masa lalu, analisis rasio keuangan dimaksudkan untuk menilai risiko dan 

peluang di masa yang akan datang. 

 

 2. Klasifikasi Rasio Keuangan 

Rasio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisis, sehingga jenis atau 

angka-angka rasio banyak jumlahnya. Oleh karena itu, penggolongan rasio 

memiliki perbedaan cara pengelompokkan atau istilah yang berbeda. Rasio-

rasio keuangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas, adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas 

dan aktiva lancar perusahaan lainnya terhadap kewajiban lancarnya. Rasio 
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ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. 

a. Rasio Lancar/Current Ratio (CR) 

Merupakan rasio yang paling umum digunakan untuk mengetahui 

kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasio ini 

menunjukkan sejauh mana tuntutan dari kreditur jangka pendek 

dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam 

periode yang sama dengan jatuh tempo hutang. Menurut Brigham & 

Houston (2006:95), rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

2. Rasio Aktivitas, adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan 

memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada pengendaliannya 

(Brigham & Houston, 2006: 97). 

a. Rasio Perputaran Persediaan 

Rasio ini akan mengukur perputaran persediaan yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

b. Jumlah Hari Penjualan Belum Tertagih/Days Sales Outstanding 

(DSO) 

Rasio ini digunakan untuk menilai piutang perusahaan. Rasio ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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c. Rasio Perputaran Aktiva Tetap 

Rasio ini akan mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan 

aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

d. Rasio Perputaran Total Aktiva 

Rasio ini akan mengukur perputaran seluruh aset yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

3. Rasio Solvabilitas, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan 

tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun 

jangka panjang.  

a. Total Hutang terhadap Total Aktiva 

Rasio ini digunakan untuk mengukur aktiva dalam neraca dan 

membuat perbandingan antara aktiva yang dimiliki oleh pemilik 

dengan dana yang dipinjam. Menurut Munawir (2007:105) rasio ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Aktiva Total

Hutang Total
  Aktiva Total terhadapHutangTotal

 

b. Total Hutang terhadap Total Ekuitas 

Rasio ini digunakan untuk mengukur bauran dana dalam neraca dan 

membuat perbandingan antara dana yang diberikan oleh pemilik dan 
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dana yang dipinjam. Menurut Munawir (2007:105) rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Ekuitas Total

Hutang Total
   Ekuitas Total  terhadapHutang Total

 

4. Rasio Profitabilitas, adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen 

secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh keuntungan yang diperoleh dari 

penjualan dan investasi (Brigham & Houston, 2006: 97). 

a. Margin Laba Atas Penjualan 

Rasio ini digunakan untuk menghitung tambahan keuntungan yang 

didapat dari penjualan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

b. Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba/Basic Earning Power (BEP) 

Rasio ini menggambarkan kekuatan pendapatan dasar dari aset 

perusahaan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

c. Tingkat Pengembalian Total Aktiva/Return On Asset (ROA) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur pembelian per rupiah aktiva. 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

d. Tingkat Pengembalian Ekuitas/Return On Equity (ROE) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak per 

rupiah modal sendiri. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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 3. Metode Analisis Rasio Keuangan 

Dalam melakukan analisis rasio keuangan terdapat beberapa metode, 

menurut Syamsuddin (2007:38) pada umumnya digunakan dua metode untuk 

membandingkan rasio keuangan, yaitu: 

a. Cross sectional approach 

Cross sectional approach adalah suatu cara mengevaluasi dengan jalan 

membandingkan rasio-rasio keuangan antara perusahaan yang satu dengan 

perusahaan lain namun yang sejenis pada saat yang bersamaan, untuk 

mengetahui seberapa baik atau buruk suatu perusahaan dibandingkan dengan 

perusahaan sejenis lainnya.   

b. Time series Analysis 

Time series Analysis adalah cara mengevaluasi dengan jalan membandingkan 

rasio-rasio keuangan pada satu periode dengan periode lainnya. Dengan 

membandingkan rasio-rasio di masa lalu dan masa kini dapat memperlihatkan 

apakah perusahaan yang bersangkutan mengalami kemajuan atau 

kemunduran. Perkembangan dapat dilihat melalui trend kecenderungan dari 

tahun ke tahun, dan dengan melihat perkembangan ini maka perusahaan akan 

dapat membuat rencana untuk masa depannya. 

 

 4. Keunggulan dan Kelemahan Analisis Rasio  

a. Keunggulan Analisis Rasio 

Menurut Helfert (1997:289) keunggulan analisis rasio keuangan 

dibandingkan teknik lainnya antara lain: 

1. Analisis rasio keuangan merupakan ikhtisar statistik yang mudah 

dibaca dan ditafsirkan. 
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2. Analisis rasio keuangan merupakan pengganti yang lebih 

sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang 

sangat rinci dan rumit. 

3. Dapat mengetahui posisi keuangan di tengah industri yang 

lainnya. 

4. Berguna untuk bahan pengambilan keputusan dan model 

prediksi. 

5. Lebih mudah untuk melihat dan membandingkan perusahaan 

satu dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan 

perusahaan secara periodik (time series). 

 

b. Kelemahan Analisis Rasio  

Analisis rasio masih memiliki berbagai keterbatasan yang menuntut 

kehatian-hatian dan pertimbangan meskipun analisis rasio dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat sehubungan dengan operasi dan 

kondisi keuangan perusahaan. Beberapa potensi masalah yang dapat terjadi 

adalah sebagai berikut (Brigham & Houston, 2006:119): 

a. Kebanyakan perusahaan besar mengoperasikan beberapa divisi 

dalam industri yang berbeda-beda, dan untuk perusahaan seperti 

itu akan sulit untuk mengembangkan sekumpulan angka rata-rata 

industri yang bermakna. Oleh sebab itu, analisis rasio akan lebih 

berguna untuk perusahaan-perusahaan kecil yang memiliki fokus 

sempit daripada perusahaan besar multinasional. 

b. Kebanyakan perusahaan ingin mendapat rasio yang lebih tinggi 

daripada rata-rata industri, sehingga hanya mencapai kinerja rata-

rata saja tidak dapat diartikan sebagai suatu hal yang bagus. 

Sebagai suatu sasaran untuk mencapai kinerja di tingkat yang 

tinggi, menentukan fokus pada rasio-rasio pemimpin industri 

adalah yang terbaik. Benchmarking akan membantu dalam hal 

ini. 

c. Inflasi mungkin dapat sangat mendistorsikan neraca perusahaan, 

nilai yang tercatat sering kali berbeda secara substansial dengan 

nilai “nyatanya”. Lebih jauh, karena inflasi mempengaruhi baik 

beban depresiasi maupun biaya persediaan, laba juga akan ikut 

terpengaruh. Jadi, suatu analisis rasio untuk satu perusahaan 
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selama beberapa waktu, atau suatu analisis komparatif dari 

berbagai perusahaan dengan usia yang berbeda, harus diartikan 

dengan menyertakan pertimbangan. 

d. Faktor-faktor musiman juga dapat mendistorsikan analisis rasio. 

Sebagai contoh, rasio perputaran persediaan untuk suatu 

perusahaan pengolah makanan akan berbeda secara radikal jika 

angka neraca untuk persediaannya adalah angka tepat sebelum 

versus tepat sesudah penutupan musim pengalengan. Masalah ini 

dapat diminimalisasi dengan menggunakan rata-rata bulanan 

untuk persediaan (dan piutang) ketika menghitung rasio 

perputaran. 

e. Perusahaan dapat menerapkan teknik “window dressing” untuk 

membuat laporan keuangan mereka terlihat lebih kuat. Sebagai 

ilustrasi, sebuah perusahaan konstruksi di Chicago mendapatkan 

pinjaman dengan jangka waktu dua tahun pada tanggal 27 

Desember 2002, menyimpan uang pinjaman tersebut sebagai kas 

selama beberapa hari, dan kemudian melunasinya lebih awal 

pada tanggal 2 Januari 2003. Hal ini akan meningkatkan rasio 

lancar dan rasio cepatnya, serta membuat neraca akhir tahun 

2002 terlihat bagus. Akan tetapi, peningkatan ini sepenuhnya 

hanyalah sekadar window dressing saja; seminggu kemudian 

neraca perusahaan tersebut akan kembali pada tingkatannya yang 

lama.  

f. Perbedaan praktek-praktek akuntansi dapat mendistorsikan 

perbandingan. Seperti telah dibahas sebelumnya, valuasi 

persediaan dan metode penyusutan dapat mempengaruhi laporan 

keuangan dan akibatnya akan mendistorsikan perbandingan di 

antara perusahaan-perusahaan. Demikian pula jika sebuah 

perusahaan menyewa sejumlah besar peralatan produksinya, 

maka aktivanya akan terlihat rendah secara relatif terhadap 

penjualan karena aktiva yang disewa sering kali tidak muncul di 

dalam neraca. Pada waktu yang sama, utang yang berkaitan 

dengan kewajiban sewa tersebut mungkin tidak disajikan sebagai 

utang. Sehingga akibatnya, sewa guna dapat secara artifisial 

meningkatkan rasio perputaran dan utang. 

g. Merupakan suatu hal yang sulit untuk mengatakan apakah suatu 

rasio tertentu itu “baik” atau “buruk”. Sebagai contoh, rasio 

lancar yang tinggi dapat mengindikasikan suatu posisi likuiditas 

yang kuat, yang tentunya adalah suatu hal yang baik, atau dapat 

pula kas yang berlebihan, yang memiliki arti buruk (karena kas 
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yang berlebihan di dalam bank adalah aktiva yang tidak 

mendatangkan laba). Demikian pula dengan rasio perputaran 

aktiva tetap yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut menggunakan aktivanya secara efisien atau juga 

perusahaan tersebut kekurangan modal dan tidak mampu untuk 

membeli cukup aktiva. 

h. Sebuah perusahaan mungkin memiliki beberapa rasio yang 

terlihat “bagus” dan rasio-rasio lain yang terlihat “buruk”, yang 

menjadikannya sulit untuk menentukan apakah, menurut neraca, 

perusahaan tersebut kuat atau lemah.  

 

2.2.4 Economic Value Added (EVA) 

 1. Pengertian Economic Value Added (EVA) 

EVA adalah suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari 

bisnis untuk tahun yang bersangkutan, dan sangat jauh berbeda dari laba 

akuntansi. EVA mencerminkan laba residu yang tersisa setelah biaya dari 

seluruh modal, termasuk modal ekuitas yang telah dikurangkan, sedangkan 

laba akuntansi ditentukan tanpa mengenakan beban untuk modal ekuitas 

(Brigham & Houston, 2007:69). Modal ekuitas memiliki biaya, karena dana 

yang diberikan oleh para pemegang saham dapat saja diinvestasikan di tempat 

lain di mana mereka tentunya juga akan mendapatkan pengembalian. 

Pemegang saham mengorbankan peluang untuk menginvestasikan dananya di 

tempat lain ketika memberikan modal kepada perusahaan. Pengembalian 

yang dapat diperoleh dari tempat lain atas investasi dengan tingkat risiko 

yang sama mencerminkan biaya dari ekuitas modal. Biaya ini lebih 

merupakan biaya kesempatan daripada biaya akuntansi, namun biaya tersebut 

tetap cukup nyata. 

Menurut Brigham & Houston (2007:69), EVA menyajikan suatu ukuran 
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yang baik mengenai sampai sejauh mana perusahaan telah memberikan 

tambahan pada nilai pemegang saham. Oleh karenanya, jika manajer berfokus 

pada EVA, hal ini akan dapat membantu memastikan bahwa mereka telah 

menjalankan operasi dengan cara yang konsisten dengan tujuan untuk 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Perhatikan pula bahwa EVA 

dapat dihitung untuk divisi-divisi sekaligus juga untuk perusahaan secara 

keseluruhan, sehingga dapat menjadi dasar yang berguna untuk menentukan 

kompensasi manajerial pada seluruh tingkatan. 

Menurut Iramani dan Erie (2005:3), Metode EVA pertama kali 

dikembangkan oleh Stewart & Stern seorang analis keuangan dari 

perusahaan Stern Stewart & Co pada tahun 1993. Di Indonesia metode 

tersebut dikenal dengan metode NITAMI (Nilai Tambah Ekonomi). Konsep 

EVA merupakan pendekatan baru dalam menilai kinerja operasional 

perusahaan secara adil, yang dimaksud “adil” dalam konsep EVA ini 

adalah para penyandang dana (kreditur dan pemegang saham) diperhatikan 

sepenuhnya kepentingan dan harapannya dan derajat keadilan ini diukur 

dengan menggunakan ukuran tertimbang dari struktur modal yang ada. 

EVA mencoba untuk mengukur nilai tambah yang dihasilkan 

perusahaan dengan cara mengurangkan cost of capital (biaya modal) yang 

timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan terhadap pengembalian bersih 

dari investasi. Konsep ini membuat manajemen mengetahui besarnya biaya 

modal yang sesungguhnya dari bisnis, sehingga tingkat pengembalian bersih 

bisa diperlihatkan dengan jelas. 

Penggunaan EVA yang secara eksplisit memasukkan biaya modal atas 
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ekuitas akan merubah pandangan tentang biaya modal sendiri dan memaksa 

perusahaan untuk selalu berhati-hati dalam membuat kebijakan mengenai 

struktur modalnya. EVA yang positif menunjukkan bahwa tingkat 

pengembalian yang dihasilkan lebih tinggi daripada tingkat biaya modal atau 

tingkat pengembalian yang diminta investor atas investasi yang dilakukannya. 

Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa perusahaan telah berhasil 

menciptakan nilai bagi pemilik modal, konsisten dengan tujuan 

memaksimalkan nilai perusahaan. 

Gatot Widayanto dalam Retnoningrum (2006:19), berpendapat 

mengenai EVA sebagai berikut: 

“EVA dilandasi pada konsep bahwa dalam pengukuran 

laba suatu perusahaan, kita harus dengan “adil” 

mempertimbangkan harapan-harapan tiap penyedia dana 

(kreditur dan pemegang saham). Derajat ke-“adil”-an 

tersebut dinyatakan dengan ukuran tertimbang (weighted) 

dari struktur modal yang ada. Untuk itulah perlu 

pemahaman mengenai konsep biaya modal (cost of 

capital) karena EVA memang berangkat dari sini.”  

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa EVA merupakan suatu alat analisis finansial untuk mengukur tingkat 

profitabilitas yang realistis dari operasi perusahaan. Perbedaannya dengan 

ukuran kinerja konvensional karena dalam perhitungannya, yang mana hal ini 

tidak dilakukan dalam perhitungan yang konvensional. Selain itu EVA juga 

mempertimbangkan dengan adil harapan-harapan para penyedia dana 

(kreditur dan pemegang saham) sehingga dalam perhitungannya sangat 

mempertimbangkan biaya modal tertimbang dari struktur modal perusahaan. 
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 2. Biaya Modal (Cost of Capital) 

Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva 

dan operasi perusahaan. Penggunaan modal perusahaan akan menimbulkan 

suatu biaya yang harus diperhitungkan. Biaya modal adalah biaya kesempatan 

yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena penggunaan komponen modal 

yang terdapat dalam struktur modal perusahaan. 

Brigham & Houston (2006:469) mengemukakan beberapa biaya modal 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yaitu: 

1. Biaya modal hutang jangka panjang (cost of debt) atau kd 

Adalah biaya yang relevan dari hutang baru dengan memperhatikan 

kemungkinan pengurangan pajak melalui bunga. Biaya modal hutang 

setelah pajak dihitung sebagai berikut (Brigham & Houston, 2006:470): 

 kd = kd* x (1 - T) 

keterangan : kd  = biaya modal hutang setelah pajak 

             kd* = biaya modal hutang sebelum pajak 

  T  = tarif pajak 

2. Biaya modal saham preferen (cost of preferrent) atau kp 

Adalah tingkat pengembalian yang diminta oleh investor atas saham 

preferen perusahaan. Biaya modal saham preferen diperhitungkan setelah 

pajak, dirumuskan (Brigham & Houston, 2006:471): 

 
p

p

p
P

D
  k  

keterangan:  kp = biaya modal saham preferen 

  Dp = dividen per lembar saham preferen 

  Pp = harga per lembar saham preferen 

3. Biaya modal saham biasa (cost of common stock) atau ke 
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Biaya modal saham biasa dapat dihitung menggunakan beberapa metode 

di bawah ini: 

a. Pendekatan model penetapan harga aktiva (CAPM) 

Biaya modal saham biasa dirumuskan (Brigham & Houston, 

2006:475): 

 ke = Rf + (Rm - Rf) ß 

keterangan :  ke  = tingkat pengembalian yang diharapkan 

    Rf  = tingkat suku bunga investasi bebas risiko 

    Rm = tingkat bunga rata-rata pasar 

    ß  = ukuran risiko saham pasar  

b. Hasil obligasi ditambah premi risiko atas modal 

Metode ini hampir sama dengan metode CAPM. Namun dalam hal ini, 

premi yang dihitung merupakan premi atas biaya hutang jangka 

panjang perusahaan. Metode ini menggunakan asumsi bahwa biaya 

modal saham biasa seharusnya lebih besar daripada biaya modal 

hutang di mana beta dari hutang jangka panjang umumnya lebih 

rendah daripada beta saham biasa. Hutang merupakan suatu klaim 

tetap yang sah, yang memberikan para pemberi hutang tersebut hak 

yang lebih tinggi di atas saham preferen atau saham biasa. Dengan 

demikian dapat diharapkan bahwa premi atas hasil pengembalian 

hutang termasuk ke dalam hasil pengembalian yang diharapkan dari 

saham biasa. 

c. Hasil nyata yang diterima investor 

Hasil nyata yang diterima investor adalah hasil dividen rata-rata 

ditambah keuntungan modal rata-rata selama periode waktu tertentu, 

umumnya mengacu pada jangka waktu jatuh tempo obligasi 

pemerintah. 

d. Model pertumbuhan dividen (Dividen Growth Model) 

Dalam perhitungan biaya modal saham dengan metode ini 

diasumsikan bahwa laba ditahan adalah satu-satunya sumber investasi 
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keuangan dan syarat pertumbuhannya adalah konstan. Model 

pertumbuhan dividen ini dapat dianggap sebagai cara perhitungan 

biaya dana internal karena perhitungan tersebut mengandung biaya 

laba ditahan. 

Biaya modal suatu perusahaan tidak hanya tergantung pada biaya 

hutang dari pembiayaan hutang dan biaya ekuitas dari pembiayaan ekuitas 

tetapi juga seberapa banyak (proporsi) dari masing-masing komponen modal 

tersebut dimiliki dalam struktur modal. Hubungan ini digabungkan dalam 

biaya modal rata-rata tertimbang (weighted average cost of capital) atau 

dikenal WACC. WACC adalah rata-rata tertimbang dari komponen-

komponen biaya hutang, saham preferen, dan ekuitas biasa (Brigham & 

Houston, 2006:484). Menurut Weston dan Brigham (1990:116), WACC 

dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

WACC = hutang/pembiayaan total {(biaya hutang)(1-T)} +         

ekuitas/pembiayaan total (biaya ekuitas) 

Keterangan: pembiayaan total adalah jumlah hutang dan pembiayaan 

ekuitas, dan T adalah tingkat pajak. 

Ada beberapa langkah yang harus diperhitungkan dalam menghitung 

EVA. Menurut Widayanto dalam Retnoningrum, (2006:21), ada 5 langkah 

dalam menentukan EVA yaitu: 

1. Menghitung biaya modal hutang (cost of debt) 

2. Menghitung biaya modal saham (cost of equity) 

3. Menghitung struktur modal dari neraca (capital structure) 

4. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) 

5. Menghitung EVA 



42 

 

 3. Menghitung Economic Value Added (EVA) 

EVA mencoba mengukur nilai tambah (value added) yang dihasilkan 

suatu perusahaan dengan cara mengurangi beban biaya modal (cost of 

capital) yang timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan. Langkah-

langkah dalam menentukan EVA suatu perusahaan adalah sebagai berikut 

(Gatot Widayanto dalam Retnoningrum, 2006:21): 

Tabel 2.1 

Penghitungan Economic Value Added 

Langkah  Keterangan 

1. Biaya Modal Hutang (kd) 

a. Beban bunga 

b. Jumlah hutang Jangka Panjang 

c. Suku Bunga 

d. Pajak Perusahaan (t) 

e. Faktor Koreksi (1-t) 

f. Biaya Modal Hutang (kd) 

 

Rp. 

Rp. 

% 

% 

% 

% 

 

Laporan laba rugi 

Neraca 

(1a) / (1b) 

Laporan laba rugi & penjelasannya 

1 – (1d) 

(1e) x (1c) 

2. Biaya Modal Saham (ke) 

a. Rf (tingkat bunga tanpa risiko) 

b. Beta 

c. Rm (tingkat bunga pasar) 

d. Biaya Modal saham (ke) 

 

% 

% 

% 

% 

 

Bunga SBI 

Diketahui 

Diketahui 

2a + (2c – 2a)x2b 

3. Struktur Modal 

a. Jumlah hutang jangka panjang 

b. Modal saham 

c. Jumlah modal 

d. Komposisi hutang 

e. Komposisi Struktur Modal 

 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

% 

% 

 

Neraca 

Neraca 

(3a + 3b) 

(3a) / (3c) 

1 – (3d) 

4. Biaya modal rata-rata tertimbang 

(WACC) 

a. WACC 

 

 

% 

 

 

(3d) x (1f) + (3e) x (2d) 

5. Economic Value Added 

a. Laba sebelum pajak dan bunga 

b. Beban bunga 

c. Laba sebelum pajak 

d. Beban pajak 

e. Biaya modal tertimbang 

f. Economic value added 

 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

(Rp.) 

(Rp.) 

Rp. 

 

Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi 

(5a) - (5b) 

Laporan laba rugi 

(4a) x (3c) 

(5a) – (5e – 5d) 

 Sumber: Gatot Widayanto dalam Retnoningrum (2006:21) 

Untuk melihat apakah dalam perusahaan telah terjadi nilai tambah atau 
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tidak, EVA dapat dinilai dari: jika EVA lebih besar dari satu maka ada nilai 

tambah ekonomis terhadap perusahaan selama operasionalnya, semakin besar 

EVA yang dihasilkan maka harapan para penyandang dana dapat terpenuhi 

dengan lebih baik. Apabila EVA sama besarnya dengan nol berarti, 

perusahaan berada dalam kondisi impas selama operasionalnya, karena semua 

laba telah digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana 

baik kreditur maupun pemegang saham. Jika EVA berada dibawah nol, 

berarti kinerja operasionalnya perusahaan gagal memenuhi harapan 

investornya, karena hal tersebut menunjukkan tidak terjadi proses nilai 

tambah pada perusahaan. 

Dari hasil perhitungan akan didapatkan 3 kemungkinan yaitu apabila: 

1. EVA  < 0, yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak berhasil 

menciptakan nilai tambah. 

2. EVA  = 0, yang menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi impas, 

pendapatan habis digunakan untuk membayar kewajiban kepada 

penyedia dana. 

3. EVA  > 0, menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan 

nilai tambah di mana pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada 

tingkat pengembalian yang diharapkan. 

 

 4. Keunggulan dan Kelemahan Economic Value Added (EVA)  

a. Keunggulan Economic Value Added (EVA) 

Keunggulan EVA dibanding dengan rasio keuangan menurut 

Iramani dan Erie (2005:6) adalah sebagai berikut: 
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1. EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan 

memperhitungkan beban sebagai konsekuensi investasi. 

2. Perhitungan EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan 

data pembanding seperti standar industri atau data perusahaan lain 

sebagai konsep penilaian. 

3. Konsep EVA dapat digunakan sebagai dasar penilaian pemberian 

bonus pada karyawan terutama pada divisi yang memberikan EVA 

lebih sehingga dapat dikatakan bahwa EVA menjalankan stakeholders 

satisfaction concepts. 

4. Pengaplikasian EVA yang mudah menunjukkan bahwa konsep 

tersebut merupakan ukuran praktis, mudah dihitung dan mudah 

digunakan sehingga merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam 

mempercepat pengambilan keputusan bisnis. 

 

b. Kelemahan Economic Value Added (EVA) 

Sedangkan kelemahan-kelemahan EVA menurut Mirza dalam 

Iramani dan Erie (2005:6) adalah sebagai berikut: 

1. EVA hanya mengukur hasil akhir (result), konsep ini tidak mengukur 

aktivitas-aktivitas penentu. 

2. EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat 

mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan 

mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu 

padahal faktor-faktor lain terkadang justru lebih dominan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan dan landasan teori yang 

telah dijelaskan oleh peneliti, maka peneliti mencoba untuk menggambarkan 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

Bagan 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Rasio Keuangan: 

1. Rasio Likuiditas 

2. Rasio Aktivitas  

3. Rasio Solvabilitas 

4. Rasio Profitabilitas 

 

Economic Value Added 

(EVA) 

EVA > 0 EVA = 0 EVA < 0 

Mengukur Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Penilaian kinerja perusahaan 

dengan rata-rata industri sebagai 

pembandingnya 

Baik Buruk 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

 

 

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian ini diambil, karena peneliti 

berusaha untuk menggambarkan perkembangan kinerja keuangan pada Bumi 

Resources yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Maxfield dalam Nazir 

(2003:63), menjelaskan bahwa penelitian dengan menggunakan studi kasus atau 

penelitian kasus merupakan penelitian tentang kasus subjek penelitian yang 

berkaitan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. 

Tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara 

mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari 

kasus atau status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan 

dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Anto Dajan (2000:21) berpendapat 

bahwa penelitian deskriptif adalah teknik mengumpulkan, mengolah, 

menyederhanakan, menyajikan, dan menganalisis data agar dapat memberikan 

gambaran yang teratur tentang suatu peristiwa dengan observasi yang dinyatakan 

dalam angka-angka. 

 

3.2. Obyek Penelitian  

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Bumi Resources, Tbk. 

Perusahaan ini menjadi obyek penelitian karena merupakan salah satu perusahaan 
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pertambangan terbesar di Indonesia. Sehingga dengan demikian diharapkan 

mampu mewakili dan menjelaskan hasil penelitian dengan baik. Data yang 

digunakan untuk studi ini adalah laporan keuangan Bumi Resources selama tiga 

tahun yaitu tahun 2005-2007.   

 

3.3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pojok BEI yang terletak di Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data  

Sesuai dengan jenisnya maka data yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:147), data sekunder 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data 

penelitian ini adalah data Laporan Keuangan Tahunan yang diterbitkan oleh 

perusahaan periode 2005-2007, yang diperoleh dari Pojok BEI Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui 

metode:  
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1. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data yang 

dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan 

dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing situsnya dalam hal ini 

informasi yang didapatkan berasal dari berbagai arsip maupun dokumen-

dokumen lain yang dianggap perlu. Dokumen utama dalam penelitian ini 

adalah laporan keuangan Bumi Resources mulai tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2007, Indeks Harga Saham Gabungan mulai tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2007, tingkat suku bunga bulanan SBI mulai tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2007.  

 

3.6. Definisi Variabel Operasional Penelitian  

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini, dapat dijelaskan  

sebagai berikut:  

Digunakan analisis rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan 

EVA untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu tentang kinerja keuangan 

Bumi Resources periode 2005-2007. Di mana di dalam empat rasio tersebut akan 

digunakan sebelas rasio (variabel), Alasan pemilihan sebelas rasio ini karena 

secara umum mewakili untuk mengevaluasi kinerja dan kegiatan operasional 

perusahaan yang sangat mencerminkan kondisi perusahaan yang meliputi:  

5. Rasio Likuiditas, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. 
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b. Rasio Lancar/Current Ratio (CR) 

Menurut Brigham & Houston (2006:95), rasio ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

 

6. Rasio Aktivitas, adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan 

memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada pengendaliannya (Brigham 

& Houston, 2006: 97). 

e. Rasio Perputaran Persediaan 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

f. Jumlah Hari Penjualan Belum Tertagih/Days Sales Outstanding (DSO) 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

g. Rasio Perputaran Aktiva Tetap 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

h. Rasio Perputaran Total Aktiva 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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7. Rasio Solvabilitas, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka 

panjang.  

c. Total Hutang terhadap Total Aktiva 

Menurut Munawir (2007:105) rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Aktiva Total

Hutang Total
  Aktiva Total terhadapHutangTotal  

d. Total Hutang terhadap Total Ekuitas 

Menurut Munawir (2007:105) rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ekuitas Total

Hutang Total
   Ekuitas Total  terhadapHutang Total

 

 

8. Rasio Profitabilitas, adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen 

secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh keuntungan yang diperoleh dari 

penjualan dan investasi (Brigham & Houston, 2006: 97). 

e. Margin Laba Atas Penjualan 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

f. Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba/Basic Earning Power (BEP) 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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g. Tingkat Pengembalian Total Aktiva/Return On Asset (ROA) 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

h. Tingkat Pengembalian Ekuitas/Return On Equity (ROE) 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

9. Economic Value Added (EVA) 

Merupakan suatu alat analisis finansial untuk mengukur tingkat profitabilitas 

yang realistis dari operasi perusahaan.  

 

3.8. Metode Analisis Data 

Untuk dapat melakukan analisis deskriptif terhadap data yang telah 

diperoleh, dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Langkah-langkah 

pengolahan data untuk analisis adalah sebagai berikut: 

1. Mencari data mentah berupa laporan keuangan perusahaan 

2. Menghitung rasio keuangan perusahaan 

3. Membandingkan rasio perusahaan dengan rasio rata-rata industri 

4. Langkah-langkah pengolahan data untuk analisis Economic Value Added 

(EVA) adalah: 

a. Mencari data mentah, yaitu berupa data sekunder yang berasal dari 

laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

b. Menghitung biaya modal hutang (cost of debt) 
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c. Menghitung biaya modal saham (cost of equity) 

d. Menghitung struktur modal dari neraca (capital structure) 

e. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) 

f. Menghitung Economic Value Added (EVA). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan PT. Bumi Resources, Tbk. 

4.1.1. Gambaran Umum 

PT. Bumi Resources, Tbk. Didirikan dalam rangka PMDN berdasarkan 

Akta Nomor 130 Tanggal 26 Juni 1973 dan Nomor 103 Tanggal 28 November 

1973, keduanya dibuat dihadapan Djoko Soepadmo, SH., notaris di Surabaya dan 

mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 

12 Desember 1973 melalui surat keputusan No. Y.S.5/433/12 dan daftarkan di 

Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 

1822/1973, No. 1823/1973, No. 1824/1973 Tanggal 27 Desember 1973, serta 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1 Tanggal 2 Januari 

1974, Tambahan No. 7. 

Anggaran dasar perusahaan sesuai dengan Akta No. 122 Tanggal 31 

Agustus 1998 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH. Notaris di Jakarta. Akta 

tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

No. C-1706.HT.01.01.Th.99 Tanggal 29 September 1999 dan terakhir sehubungan 

perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah diaktakan 

Notaris Sutjipto, SH., No. 87 tertanggal 29 November 2001. 

Berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH., No. 69 Tanggal 18 Februari 2000, 

perusahaan telah meningkatkan modal dasarnya (perubahaan Pasal 4 Anggaran 

Dasar). Perubahaan Pasal 4 Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri 
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Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. C-

3827.HT.01.04.Th.2000 tanggal 24 Februari 2000. 

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 

Perusahaan meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kandungan batubara 

(termasuk pertambangan, manufaktur, produksi, dan penjualan batubara), 

eksplorasi minyak dan usaha perhotelan. 

Perseroan menjadi perusahaan terbuka melalui Penawaran Umum Perdana 

(IPO) saham pada tahun 1990, yang seluruh sahamnya telah dicatat di Bursa Efek 

Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 13 Agustus 1998, RUPS Luar 

Biasa memutuskan merubah usaha inti Perseroan dari perhotelan dan pariwisata 

menjadi perusahaan investasi di bidang minyak, gas alam dan pertambangan, 

perdagangan umum, industri hotel dan pariwisata beserta jasa-jasa lainnya yang 

terkait. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-21041 

HT.01.04-Th.2000 tertanggal 20 September 2000, nama perseroan berubah, dari 

PT. Bumi Modern, Tbk. menjadi PT. BUMI Resources, Tbk. 

Pada bulan Nopember 2001, perseroan mengakuisisi 80% saham PT. 

Arutmin Indonesia dari BHP Minerals Exploration Inc. PT. Arutmin Indonesia 

adalah produsen batubara terbesar ke empat di Indonesia dengan empat tambang 

batubara terbuka yaitu Senakin, Satui, Asam-asam dan Batulicin di Kalimantan 

Selatan. Pada bulan Oktober 2003, perseroan membeli 100% kepemilikan PT. 

Kaltim Prima Coal (KPC) melalui Sangatta Holdings Limited dan Kalimantan 

Coal Limited sebagai langkah lebih lanjut dalam melakukan ekspansi usaha. 

Dengan mengakuisisi KPC, Perseroan menjadi produsen batubara terbesar di 

Indonesia. Selain itu, Perseroan juga merupakan salah satu eksportir batubara 
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terbesar di dunia yang memasok sekitar 8% batubara thermal di pasar 

internasional pada tahun 2004. 

Pada bulan April 2004, perseroan telah membeli 19,99% saham PT. 

Arutmin Indonesia dari PT. Ekakarsa Yasakarya Indonesia. Dengan pembelian 

tersebut kepemilikan saham Perseroan pada PT. Arutmin Indonesia menjadi 

99,99%. Pada bulan Desember 2005, perseroan telah berhasil menyelesaikan 

seluruh proses divestasi saham PT. Kaltim Prima Coal (KPC) sebagaimana 

disyaratkan dalam Pasal 26 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 

Batubara (PKP2B). Dengan demikian kepemilikan saham perseroan baik langsung 

maupun tidak langsung di KPC adalah 95%. 

 

4.1.2. Visi, Misi, dan Filosofi PT. Bumi Resources, Tbk. 

Visi PT. Bumi Resources, Tbk. 

“Menjadi perusahaan operator bertaraf internasional dalam sektor energi dan 

pertambangan.” 

Misi PT. Bumi Resources, Tbk. 

Menjaga kesinambungan usaha dan daya saing Perseroan dalam 

menghadapi persaingan terbuka di masa mendatang dengan tujuan untuk: 

• Meningkatkan hasil yang optimal bagi Pemegang Saham 

• Meningkatkan kesejahteraan para karyawan 

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah operasi pertambangan 

• Menjaga kelestarian lingkungan di seluruh areal operasi pertambangan 

Filosofi PT. Bumi Resources, Tbk. 

Langkah-langkah BUMI berpedoman pada tiga prinsip dasar: 



56 

 

„bagaimana cara terbaik untuk menciptakan nilai‟, 

„bagaimana cara terbaik untuk mencapai kemakmuran‟, dan 

„bagaimana cara terbaik untuk mendapatkan peluang-peluang‟. 

Kesejahteraan seseorang tercapai saat mereka mampu bekerja secara 

produktif. Manajemen Perseroan menyadari bahwa penggunaan sumber daya 

utama, belum diberdayakan secara maksimal, dan berupaya untuk 

memanfaatkan peluang tersebut dengan mencari investor yang ingin 

memberdayakannya, sehingga akan mengingkatkan nilai bagi para pemangku 

kepentingan lainnya. 

Filosofi Perseroan mengenai keterkaitan telah dikembangkan lebih lanjut 

di setiap aktivitasnya. Melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, 

Perseroan memperkuat hubungan dengan masyarakat sekitar, serta 

meningkatkan komitmen untuk mengelola dan mengurangi dampak negatif 

terhadap lingkungan. Hal-hal tersebut pada akhirnya akan memastikan 

tercapainya kesejahteraan Perseroan di masa mendatang serta meningkatkan 

nilai ekonomi bagi para pemangku kepentingan lainnya. 

 

 

 

4.2. Interpretasi Hasil Penelitian  

4.2.1. Analisis Rasio Keuangan 

Dalam penelitian ini akan disajikan hasil-hasil perhitungan dari rasio 

keuangan yang digunakan sebagai bahan penilaian kinerja perusahaan. Analisis 

rasio keuangan tersebut yaitu: 
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1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio lancar, 

dengan hasil perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Rasio Lancar 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Tahun 2005-2007 

 2005 2006 2007 

Rasio perusahaan 0,88 kali 1,32 kali 1,42 kali 

Rata-rata industri 7,43 kali 2,08 kali 3,26 kali 

 Buruk Buruk Buruk 

 Sumber: Lampiran 1 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Dalam penelitian ini rasio likuiditas yang 

digunakan adalah rasio lancar (current ratio). Berdasarkan hasil perhitungan 

rasio likuiditas pada Tabel 4.1 didapatkan bahwa perusahaan memiliki rasio 

lancar tertinggi sebesar 1,42 kali pada tahun 2007 dan rasio lancar terendah 

sebesar 0,88 kali pada tahun 2005.  

Kenaikan rasio lancar dari tahun 2005 hingga tahun 2007 disebabkan 

karena jumlah hutang lancar yang dimiliki oleh perusahaan menurun dengan 

prosentase yang lebih tinggi dari pada peningkatan aktiva lancar perusahaan. 

Secara umum selama periode penelitian, PT. Bumi Resources, Tbk. 

mempunyai tingkat likuiditas yang cenderung meningkat. Posisi likuiditas yang 

baik ini (dari tahun ke tahun mengalami peningkatan), menunjukkan semakin 

rendahnya risiko tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. 

Namun jika dibandingkan dengan rata-rata industri, rasio lancar perusahaan 

masih buruk, karena kenaikan rasio lancar perusahaan masih berada di bawah 
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rasio lancar rata-rata industri. Sehingga tingkat likuiditas perusahaan masih 

lemah dibandingkan dengan industri sejenis. 

 

2. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan 

sumber dayanya. Dalam penelitian ini rasio aktivitas dikelompokkan menjadi: 

a. Rasio Perputaran Persediaan 

Tabel 4.2 

Rasio Perputaran Persediaan 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Tahun 2005-2007 

 2005 2006 2007 

Rasio perusahaan 16,82 kali 8,99 kali 24,06 kali 

Rata-rata industri 16,21 kali 11,40 kali 16,97 kali 

 Baik Buruk Baik 

 Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.2 di atas, dapat dilihat jika 

perusahaan memiliki rasio perputaran persediaan terendah pada tahun 2006 yaitu 

sebesar 8,99 kali dan rasio perputaran persediaan tertinggi pada tahun 2007 yaitu 

sebesar 24,06 kali. Pada tahun 2006 rasio perusahaan mengalami penurunan 

dibanding dengan tahun 2005, dikarenakan kenaikan prosentase persediaan pada 

tahun 2006 lebih tinggi dari pada prosentase kenaikan penjualan. Rasio 

perputaran persediaan perusahaan jika dibandingkan dengan rata-rata industri 

pada tahun 2005 dan 2006 berada di bawah rata-rata industri, namun pada tahun 

2007 perusahaan mampu memperbaiki rasio perputaran persediaan sehingga di 

atas rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perusahaan dalam 

mengelola persediaan bisa dikatakan cukup baik.  
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b. Jumlah Hari Penjualan Belum Tertagih/Days Sales Outstanding (DSO) 

Tabel 4.3 

Rasio DSO 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Tahun 2005-2007 

 2005 2006 2007 

Rasio perusahaan 26 hari 32 hari 33 hari 

Rata-rata industri 33 hari 41 hari 50 hari 

 Baik Baik Baik 

 Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio jumlah hari penjualan belum tertagih 

pada Tabel 4.3 didapatkan bahwa perusahaan memiliki rasio jumlah hari 

penjualan belum tertagih terlama pada tahun 2007 yaitu 33 hari dan tercepat 26 

hari pada tahun 2005. Semakin lama periode penagihan disebabkan peningkatan 

piutang dengan prosentase yang lebih besar daripada peningkatan penjualan per 

hari yang didapatkan oleh perusahaan. Jika dibandingkan dengan rata-rata 

industri, rasio jumlah hari penjualan belum tertagih perusahaan dari tahun 2005 

hingga tahun 2007 lebih rendah dari rata-rata industri. Sehingga rasio perusahaan 

dikatakan lebih baik dibandingkan dengan industri sejenis walaupun dari tahun 

2005 hingga tahun 2007 rasio hari penjualan belum tertagih perusahaan semakin 

lama. 
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c. Rasio Perputaran Aktiva Tetap 

Tabel 4.4 

Rasio Perputaran Aktiva Tetap 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Tahun 2005-2007 

 2005 2006 2007 

Rasio perusahaan 3,88 kali 2,64 kali 3,39 kali 

Rata-rata industri 3,51 kali 3,61 kali 3,86 kali 

 Baik Buruk Buruk 

 Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio perputaran aktiva tetap pada Tabel 4.4 

didapatkan bahwa perusahaan memiliki rasio perputaran aktiva tetap tertinggi 

pada tahun 2005 yaitu sebesar 3,88 kali dan terendah pada tahun 2,64 kali pada 

tahun 2006. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri, rasio perputaran aktiva 

tetap perusahaan masih berada di bawah rata-rata industri. Pada tahun 2005 

posisi rasio aktiva tetap perusahaan berada pada posisi lebih tinggi dari rata-rata 

industri, yang mengindikasikan perusahaan lebih efektif dalam menggunakan 

aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan dibanding perusahaan sejenis. 

Namun pada tahun 2006 dan 2007 rasio perputaran aktiva tetap perusahaan 

berada di bawah rata-rata industri dikarenakan perusahaan kurang efektif dalam 

menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan. 
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d. Rasio Perputaran Total Aktiva 

Tabel 4.5 

Rasio Perputaran Total Aktiva 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Tahun 2005-2007 

 2005 2006 2007 

Rasio perusahaan 1,02 kali 0,74 kali 0,80 kali 

Rata-rata industri 0,73 kali 0,81 kali 0,72 kali 

 Baik Buruk Baik 

 Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio perputaran total aktiva pada Tabel 4.5 

didapatkan bahwa perusahaan memiliki rasio perputaran total aktiva tertinggi 

pada tahun 2007 yaitu sebesar 0,80 kali dan memiliki rasio perputaran terendah 

pada tahun 0,74 kali pada tahun 2006. Dibanding dengan tahun 2005, pada tahun 

2006 perusahaan memiliki rasio perputaran total aktiva yang menurun. Namun 

pada tahun 2007 perusahaan mampu meningkatkan rasionya dibanding dengan 

tahun 2006 walaupun rasio pada tahun 2007 masih di bawah rasio pada tahun 

2005. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri, rasio perusahaan pada tahun 

2005 berada di atas rasio rata-rata industri, namun pada tahun 2006 rasio 

perputaran total aktiva berada di bawah rasio rata-rata industri, pada tahun 2007 

perusahaan telah mampu memperbaiki rasio perputaran total aktiva sehingga 

berada di atas rasio rata-rata industri. Hal ini menandakan manajemen 

perusahaan mampu mengelola aktivanya dengan baik sehingga terjadi 

peningkatan penjualan. 
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3. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Dalam penelitian 

ini rasio solvabilitas yang digunakan adalah: 

a. Total Hutang Terhadap Total Aktiva 

Tabel 4.6 

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aktiva 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Tahun 2005-2007 

 2005 2006 2007 

Rasio perusahaan 85,67% 85,27% 50,28% 

Rata-rata industri 38,76% 58,55% 35,12% 

 Buruk Buruk Buruk 

 Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio total hutang terhadap total aktiva pada 

Tabel 4.6 didapatkan bahwa perusahaan memiliki rasio total hutang terhadap 

total aktiva tertinggi pada tahun 2005 yaitu sebesar 85,67% dan memiliki rasio 

total hutang terhadap total aktiva terendah pada tahun 2007 yaitu sebesar 

50,28%. Semakin rendah rasio total hutang terhadap total aktiva semakin baik, 

karena menunjukkan perusahaan menggunakan leverage keuangan dalam jumlah 

yang semakin menurun, sehingga mencerminkan semakin rendahnya risiko tidak 

terpenuhinya kewajiban-kewajiban keuangan pada saat perusahaan dilikuidasi. 

Namun jika dibandingkan dengan rata-rata industri, rasio perusahaan masih 

berada di bawah rata-rata industri. 
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b. Total Hutang Terhadap Total Ekuitas 

Tabel 4.7 

Rasio Total Hutang Terhadap Total Ekuitas 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Tahun 2005-2007 

 2005 2006 2007 

Rasio perusahaan 626,77% 595,47% 126,36% 

Rata-rata industri 274,21% 261,15% 66,58% 

 Buruk Buruk Buruk 

 Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio total hutang terhadap total ekuitas 

pada Tabel 4.7 didapatkan bahwa perusahaan memiliki rasio total hutang 

terhadap total ekuitas tertinggi pada tahun 2005 yaitu sebesar 626,77% dan 

terendah pada tahun 2007 yaitu sebesar 126,36%. Rasio total hutang terhadap 

total ekuitas terus mengalami penurunan dari tahun 2005 hingga tahun 2007, 

menunjukkan prosentase total ekuitas semakin tinggi dibanding prosentase total 

hutang. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri, rasio perusahaan masih 

berada pada tingkat yang lebih tinggi, hal ini tidak bagus bagi perusahaan karena 

risiko tidak terpenuhinya kewajiban/hutang masih lebih tinggi dibanding 

perusahaan sejenis. 

 

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas menunjukkan efektivitas manajemen berdasarkan hasil 

pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Dalam penelitian ini 

rasio profitabilitas yang dihitung adalah: 
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a. Margin Laba Atas Penjualan 

Tabel 4.8 

Rasio Margin Laba Atas Penjualan 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Tahun 2005-2007 

 2005 2006 2007 

Rasio perusahaan 7,04% 12,01% 34,83% 

Rata-rata industri 3,15% -487,00% -302,95% 

 Baik Baik Baik 

 Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.8 di atas, dapat dilihat jika 

perusahaan memiliki rasio margin laba atas penjualan terendah pada tahun 2005 

yaitu sebesar 7,04% dan rasio margin laba atas penjualan tertinggi pada tahun 

2007 yaitu sebesar 34,83% dan perusahaan telah mampu terus meningkatkan 

rasio ini tiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri, rasio ini 

sudah baik. Dari tahun 2005 hingga tahun 2007 rasio perusahaan mampu berada 

di atas rata-rata industri. Hal ini mengindikasikan prosentase laba bersih 

perusahaan naik lebih tinggi dibanding dengan prosentase penjualannya. 

 

b. Kemampuan dasar menghasilkan laba/Basic Earning Power (BEP) 

Tabel 4.9 

Rasio BEP 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Tahun 2005-2007 

 2005 2006 2007 

Rasio perusahaan 25,66% 12,84% 31,70% 

Rata-rata industri 12,11% 3,28% 12,13% 

 Baik Baik Baik 

 Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.9 di atas, dapat dilihat jika 
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perusahaan memiliki rasio kemampuan dasar menghasilkan laba terendah pada 

tahun 2006 sebesar 12,84% dan rasio tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 

31,70%. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri, rasio kemampuan dasar 

menghasilkan laba perusahaan berada di atas rata-rata dari tahun 2005 hingga 

tahun 2007.  

 

c. Tingkat pengembalian total aktiva/Return On Asset (ROA) 

Tabel 4.10 

Rasio ROA 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Tahun 2005-2007 

 2005 2006 2007 

Rasio perusahaan 7,16% 8,84% 27,98% 

Rata-rata industri 7,29% -0,15% 8,02% 

 Buruk Baik Baik 

 Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tingkat pengembalian total aktiva pada 

Tabel 4.10 didapatkan bahwa perusahaan memiliki rasio tingkat pengembalian 

total aktiva tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 27,98% dan rasio terendah 

pada tahun 2005 yaitu sebesar 7,16%. Perusahaan telah mampu meningkatkan 

rasio ROA dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan perusahaan dapat 

menghasilkan laba bersih lebih tinggi dengan aktiva yang ada. Jika dibandingkan 

dengan rata-rata industri, rasio ROA perusahaan mampu berada di atas rata-rata 

industri, sehingga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pengembalian 

lebih baik dari perusahaan lain. 
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d. Tingkat pengembalian ekuitas/Return On Equity (ROE) 

Tabel 4.11 

Rasio ROE 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Tahun 2005-2007 

 2005 2006 2007 

Rasio perusahaan 52,38% 61,76% 70,32% 

Rata-rata industri 28,94% 11,11% 19,80% 

 Baik Baik Baik 

 Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tingkat pengembalian ekuitas pada 

Tabel 4.11 didapatkan bahwa perusahaan memiliki rasio pengembalian ekuitas 

tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 70,32% dan rasio terendah pada tahun 

2005 yaitu sebesar 52,38%. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri, rasio 

ROE perusahaan masih di atas rata-rata industri, sehingga perusahaan 

memberikan tingkat pengembalian lebih tinggi dibanding dengan perusahaan 

sejenis kepada para pemegang sahamnya. 

Secara umum selama periode penelitian, PT. Bumi Resources, Tbk. 

mempunyai tingkat profitabilitas yang berada di atas rata-rata industri. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu memperoleh keuntungan dan 

efektivitas dalam menghasilkan pengembalian dari penjualannya sudah cukup 

baik.  

 

4.2.2. Economic Value Added (EVA) 

Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa penentuan EVA 

meliputi beberapa langkah, antara lain: 
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1. Perhitungan Biaya Modal Hutang Jangka Panjang (kd) 

  Biaya modal hutang jangka panjang menunjukkan seberapa besar biaya 

yang harus ditanggung oleh perusahaan sebagai akibat penggunaan dana oleh 

perusahaan yang berasal dari pinjaman jangka panjang. Dasar tarif pajak yang 

digunakan dalam penghitungan disesuaikan dengan UU Perpajakan No. 10/1994 

yaitu sebesar 30%. Pada tabel berikut ini disajikan hasil perhitungan biaya modal 

hutang jangka panjang perusahaan pada tahun 2005-2007. 

Tabel 4.12 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Biaya Modal Hutang Jangka Panjang (kd) 

Tahun 2005-2007 

Keterangan 2005 2006 2007 

Biaya Modal Hutang 

(kd) 
6,80% 5,11% 4,79% 

 Sumber: Lampiran 2 

Hasil perhitungan biaya modal hutang jangka panjang pada PT. Bumi 

Resources, Tbk. yang ditunjukkan dalam Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai 

tertinggi sebesar 6,80% pada tahun 2005 dan nilai terendah sebesar 4,79% pada 

tahun 2007.  

 

2. Perhitungan Biaya Modal Saham Biasa (Ke) 

Para investor yang menanamkan modalnya berupa modal saham kepada 

suatu perusahaan berhak menerima dividen, di mana besar kecilnya dividen yang 

dibagikan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dana yang disetor, namun 

tergantung pada kinerja perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, 

perhitungan biaya modal saham biasa ini lebih sulit dihitung daripada perhitungan 

biaya modal lain karena terdapat unsur ketidakpastian (uncertainty) dalam 
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pembayaran dividen tersebut. 

Dalam penelitian ini biaya modal saham biasa dihitung menggunakan 

pendekatan CAPM (Capital Asset Pricing Model) sebab pendekatan ini lebih 

menggambarkan keadaan pasar secara riil. Pendekatan CAPM dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Ke = Rf + (Rm-Rf) β 

Di mana: 

Ke  = tingkat pengembalian yang diharapkan 

Rf = tingkat suku bunga investasi bebas risiko 

Rm = tingkat pengembalian pasar 

β = ukuran risiko saham pasar 

Berdasarkan rumus di atas, maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan 

variabel-variabel berikut: 

a. Perhitungan suku bunga bebas risiko (Rf) 

Tingkat suku bunga investasi bebas risiko yang digunakan adalah 

tingkat SBI (Sertifikat Bank Indonesia) karena menurut ketentuan Bank 

Indonesia, SBI merupakan dasar penentuan tingkat suku bunga bagi seluruh 

bank di Indonesia. Selain itu SBI adalah suku bunga bebas risiko sebab 

dijamin oleh pihak pemerintah Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan 

suku bunga rata-rata SBI berjangka 1 bulan selama 3 tahun. Untuk lebih 

jelasnya Rf disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.13 

Sertifikat Bank Indonesia 

Tingkat Suku Bunga Bebas Risiko (Rf) 

Tahun 2005-2007 

(dalam %) 

Bulan 2005 2006 2007 

Januari 7,42 12,75 9,50 

Februari 7,43 12,74 9,25 

Maret 7,44 12,73 9,00 

April 7,70 12,74 9,00 

Mei 7,95 12,50 8,75 

Juni 8,25 12,50 8,50 

Juli 8,49 12,25 8,25 

Agustus 9,51 11,75 8,25 

September 10,0 11,25 8,25 

Oktober 11,0 10,75 8,25 

November 12,25 10,25 8,25 

Desember 12,75 9,75 8,00 

Jumlah 110,19 141,96 103,3 

Rata-rata 9,18 11,83 8,60 
 Sumber : www.bi.go.id 

b. Perhitungan Tingkat Pengembalian Pasar (Rm) 

Tingkat pengembalian pasar (Rm) diperoleh dari besarnya keuntungan 

seluruh saham yang beredar di BEI. Dalam penelitian ini, pengembalian pasar 

didasarkan pada IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). Rumus yang 

digunakan dalam menghitung Rm adalah: 

1

1tIHSG
 Rm

t

t

IHSG

IHSG
 

Di mana: 

IHSGt = Indeks Harga Saham Gabungan periode tertentu 

IHSGt-1 = Indeks Harga Saham Gabungan periode sebelumnya 

 

 

 

http://www.bi.go.id/
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Hasil perhitungan Rm selama 3 tahun disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Rata-rata Return Pasar (Rm) 

Tahun 2003-2007 

 

Keterangan Rata-rata Return Pasar (Rm) 

Bulan 2005 2006 2007 

Januari 0,0452 0,0599 -0,0255 

Februari 0,0272 -0,0013 -0,0093 

Maret 0,0059 0,0750 0,0517 

April -0,0468 0,1069 0,0919 

Mei 0,0569 -0,0918 0,0426 

Juni 0,0314 -0,0148 0,0264 

Juli 0,0534 0,0316 0,0979 

Agustus -0,1118 0,0544 -0,0657 

September 0,0278 0,0768 0,0751 

Oktober -0,0121 0,0313 0,1205 

November 0,0285 0,0861 0,0170 

Desember 0,0602 0,0490 0,0214 

Jumlah 0,1657 0,4631 0,4439 

Rata-rata 0,0138 0,0386 0,0370 
 Sumber: Lampiran 3 

c. Perhitungan Beta ( β ) 

Beta merupakan suatu parameter dari tingkat risiko sistematis suatu 

saham. Beta bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sitematik suatu sekuritas 

sama dengan risiko pasar. Beta sama dengan 1 juga menunjukkan jika return 

pasar bergerak naik/turun, return sekuritas juga bergerak naik/turun sama 

besarnya mengikuti return pasar. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

beta yaitu: 

22.

YX - XYn.
 β

XXn
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Di mana:  β  = tingkat risiko 

 n  = jumlah periode 

 X  = tingkat keuntungan pasar 

 Y = tingkat keuntungan saham 

Perhitungan beta untuk perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.15 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Beta ( β ) 

Tahun 2005-2007 

Keterangan 2005 2006 2007 

Beta ( β ) 
0,7210 0,4400 0,7212 

 Sumber: Database Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) BEI 

Setelah seluruh variabel untuk menghitung biaya modal saham biasa 

(Ke) diketahui, maka hasil perhitungan biaya modal saham biasa (Ke) 

perusahaan selama 3 tahun dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Biaya Modal Saham Biasa (Ke) 

Tahun 2005-2007 

Keterangan 2005 2006 2007 

Biaya Modal Saham 

(Ke) 
3,57% 8,32% 3,85% 

 Sumber: Lampiran 2 

Hasil perhitungan biaya modal saham biasa pada PT. Bumi Resources, 

Tbk. menunjukkan bahwa nilai tertinggi sebesar 8,32% pada tahun 2006 dan 

nilai terendah sebesar 3,57% pada tahun 2005.   

 

3. Perhitungan Biaya Modal Rata-rata Tertimbang (WACC) 

Perhitungan WACC meliputi perhitungan hutang jangka panjang dan modal 

saham, dengan rumus sebagai berikut: 
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WACC =  hutang/pembiayaan total {(biaya hutang)(1-T)} + 

ekuitas/pembiayaan total (biaya ekuitas) 

Keterangan : pembiayaan total adalah jumlah hutang dan pembiayaan 

ekuitas, dan T adalah tingkat pajak. 

Berikut ini disajikan hasil perhitungan WACC perusahaan selama tahun 

2005 hingga tahun 2007. 

Tabel 4.17 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Biaya Modal Rata-rata Tertimbang (WACC) 

Tahun 2005-2007 

Keterangan 2005 2006 2007 

Weighted average cost 

of capital (WACC) 4,76% 6,75% 4,98% 

 Sumber: Lampiran 2 

Hasil perhitungan WACC pada PT. Bumi Resources, Tbk.  menunjukkan 

bahwa nilai tertinggi sebesar 6,75% pada tahun 2006 dan nilai terendah sebesar 

4,76% pada tahun 2005.  

 

4. Perhitungan Economic Value Added (EVA) 

Setelah seluruh variabel diketahui, maka hasil perhitungan EVA adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

PT. Bumi Resources, Tbk. 

Economic Value Added 

Tahun 2005-2007 

(dalam $) 

Keterangan 2005 2006 2007 

Economic 

Value Added 

214.236.399  144.944.261 322.838.792  

EVA > 0 EVA > 0 EVA > 0 

 Sumber: Lampiran 2 
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Dari Tabel 4.18 dapat diketahui bahwa EVA pada PT. Bumi Resources, 

Tbk. menunjukkan bahwa nilai tertinggi sebesar $ 322.838.792 pada tahun 2007 

dan nilai terendah sebesar $ 144.944.261 pada tahun 2006. Secara umum selama 

periode penelitian, PT. Bumi Resources, Tbk mempunyai nilai EVA > 0 dari 

tahun 2005 sampai tahun 2007 yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Nilai 

EVA > 0 mengindikasikan bahwa pada tahun-tahun tersebut aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan oleh perusahaan mampu memberikan nilai tambah ekonomis ke 

dalam perusahaan karena laba yang tersedia dapat memenuhi harapan pemegang 

saham.  

 

4.3 Pembahasan 

Dari hasil interpretasi di atas dapat dilihat bahwa PT. Bumi Resources, Tbk. 

memiliki beberapa rasio yang masih di bawah rata-rata industri, yaitu pada rasio 

likuiditas yang diwakili oleh rasio lancar, rasio aktivitas (pada rasio perputaran 

aktiva tetap), rasio solvabilitas (pada rasio total hutang terhadap total aktiva dan 

rasio total hutang terhadap total ekuitas). Hal ini secara umum dapat dibuktikan 

dalam hasil di atas yang menunjukkan bahwa rasio tersebut berada di bawah rata-

rata industri. Walaupun pada rasio-rasio tersebut berada di bawah rata-rata 

industri, namun jika dibandingkan dengan rasio perusahaan tahun sebelumnya, 

rasio tersebut mengalami peningkatan. Sehingga dapat dilihat jika perusahaan 

telah terus berupaya untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaannya. Di 

bawah ini disajikan hasil keseluruhan perhitungan dari rasio-rasio dan Economic 

Value Added (EVA) di atas untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan. 
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Keterangan 

2005 2006 2007 

Rasio 

Perusahaan 

Rata-rata 

Industri 
Kesimpulan 

Rasio 

Perusahaan 

Rata-rata 

Industri 
Kesimpulan 

Rasio 

Perusahaan 

Rata-rata 

Industri 
Kesimpulan 

Rasio Lancar 0,88 kali 7,43 kali BURUK 1,32 kali 2,08 kali BURUK 1,42 kali 3,26 kali BURUK 

Rasio Perputaran Persediaan 16,82 kali 16,21 kali BAIK 8,99 kali 11,40 kali BURUK 24,06 kali 16,97 kali BAIK 

Rasio DSO 26 hari 33 hari BAIK 32 hari 41 hari BAIK 33 hari 50 hari BAIK 

Rasio Perputaran Aktiva 

Tetap 
3,88 kali 3,51 kali BAIK 2,64 kali 3,61 kali BURUK 3,39 kali 3,86 kali BURUK 

Rasio Perputaran Total 

Aktiva 
1,02 kali 0,73 kali BAIK 0,74 kali 0,81 kali BURUK 0,80 kali 0,72 kali BAIK 

Rasio Total Hutang 

Terhadap Total Aktiva 
85,67% 38,76% BURUK 85,27% 58,55% BURUK 50,28% 35,12% BURUK 

Rasio Total Hutang 

Terhadap Total Ekuitas 
626,77% 274,21% BURUK 595,47% 261,15% BURUK 126,36% 66,58% BURUK 

Rasio Margin Laba Atas 

Penjualan 
7,04% 3,15% BAIK 12,01% -487,00% BAIK 34,83% -302,95% BAIK 

Rasio BEP 25,66% 12,11% BAIK 12,84% 3,28% BAIK 31,70% 12,13% BAIK 

Rasio ROA 7,16% 7,29% BURUK 8,84% -0,15% BAIK 27,98% 8,02% BAIK 

Rasio ROE 52,38% 28,94% BAIK 61,76% 11,11% BAIK 70,32% 19,80% BAIK 

Sumber: Tabel 4.1 – Tabel 4.11 

 

Tabel 4.20 

Economic Value Added Perusahaan 

Tahun 2005-2007 

 
Keterangan 2005 2006 2007 

Economic Value Added (EVA) $ 214.236.399  BAIK $ 144.944.261 BAIK $ 322.838.792 BAIK 

Tabel 4.19 

Perbandingan Rasio Perusahaan Dengan Rata-rata Industri 

Tahun 2005-2007 
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Berdasarkan Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa PT. Bumi Resources, Tbk 

memiliki rasio likuiditas yang kurang baik selama periode penelitian. Hal ini 

dapat dilihat dari rendahnya rasio lancar yang dimiliki perusahaan terhadap rata-

rata industri. Rendahnya rasio lancar yang dimiliki oleh perusahaan pada tahun 

tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya kurang baik. Dilihat dari rasio aktivitas yang terdiri 

atas rasio perputaran persediaan, rasio penagihan rata-rata, rasio perputaran total 

aktiva tetap, dan rasio perputaran total aktiva, dapat diketahui bahwa selama 

periode penelitian perusahaan memiliki rasio perputaran persediaan, rasio periode 

penagihan rata-rata, dan rasio perputaran total aktiva yang cukup baik karena 

berada di atas rata-rata industri, hanya rasio perputaran total aktiva tetap saja yang 

berada di bawah rata-rata industri pada tahun 2007. Hal itu menunjukkan bahwa 

perusahaan sudah cukup efektif dalam mengelola aktiva yang dimilikinya dan 

terus berusaha memperbaiki posisi rasio keuangan perusahaan dengan perusahaan 

sejenis lainnya. Jika dilihat dari rasio solvabilitas yang terdiri atas rasio total 

hutang terhadap total aktiva dan total hutang terhadap total ekuitas, dapat 

diketahui bahwa perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang selalu berada di atas 

rata-rata industri. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan 

yang buruk dalam memenuhi kewajiban keuangannya dibandingkan dengan 

perusahaan sejenis lainnya. Namun dapat dilihat juga jika perusahaan terus 

berusaha memperbaiki rasio solvabilitas ini dengan terus meningkatkan total 

aktiva dan total ekuitas terhadap total hutang agar prosentasenya semakin kecil. 

Sedangkan jika dilihat dari rasio profitabilitas yang terdiri atas rasio margin laba 

atas penjualan, rasio BEP, rasio ROA, dan rasio ROE, rasio perusahaan dari tahun 
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2005 hingga tahun 2007 selalu berada di atas rata-rata industri. Hal ini 

mencerminkan perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk menghasilkan 

laba dari penjualan, aktiva, dan ekuitas yang dimilikinya.  

Berdasarkan Tabel 4.20 juga dapat diperoleh informasi bahwa perusahaan 

memiliki nilai Economic Value Added (EVA) yang berfluktuasi dengan nilai 

lebih besar dari nol (EVA>0) selama periode penelitian. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik karena laba operasi 

bersih yang tersedia mampu memenuhi harapan dari penyandang dananya 

sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan telah mampu menciptakan nilai 

tambah ekonomis ke dalam perusahaan, meskipun nilai Economic Value Added 

(EVA) tersebut tidak selalu mengalami peningkatan (berfluktuasi) karena pada 

tahun 2006 WACC perusahaan cukup tinggi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dan evaluasi yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: 

1. Secara umum dapat dikemukakan bahwa kinerja keuangan PT. Bumi 

Resources, Tbk. berdasarkan rasio keuangan relatif meningkat dan berada di 

atas rata-rata industri, peningkatan tersebut disebabkan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola aktiva, sumber dana, serta laba/keuntungan yang 

dimiliki secara efektif dan efisien sehingga kondisi keuangan berdasarkan 

rasio keuangan dapat dikatakan baik.  

2. Kinerja keuangan berdasarkan Economic Value Added (EVA) juga 

menggambarkan perusahaan mampu memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan sehingga menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan dapat memberikan nilai tambah ekonomis kepada perusahaan. 

  

5.2. Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini 

antara lain:  

1. PT. Bumi Resources, Tbk. diharapkan mampu mempertahankan atau bahkan 

meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik di masa yang akan datang. 
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Sehingga perusahaan dapat menciptakan nilai tambah bagi para investor dan 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. 

2. Saran bagi penelitian selanjutnya yang akan mengambil topik penelitian yang 

sama dengan penelitian ini, yaitu tentang evaluasi kinerja keuangan adalah 

agar penelitian selanjutnya menggunakan alat analisis keuangan yang lain 

untuk mengevaluasi kinerja keuangan obyek penelitian yang sejenis maupun 

yang berlainan jenis dengan obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini. 
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LAMPIRAN 1 

  
  

        

   
  

        

   
  

  
  

    

   
  

  
  

    RASIO 

 
2005 

  
 

2006 
  

 
2007 

  1. Likuiditas 

  
  

  
  

    - Current Ratio 

 

577.373.270  
= 0,88 

 

1.056.671.232  
= 1,32 

 

1.204.388.919  
= 1,42 

  

659.128.912  

 

802.689.345  

 

849.636.137  

   
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

2. Aktivitas 

  
  

  
  

  
  

- Inventory Turnover 

 

1.751.248.015  
= 16,82 

 

1.851.550.950  
= 8,99 

 

2.265.468.068  
= 24,06 

  

104.100.101  

 

205.843.457  

 

94.168.064  

   
  

  
  

  
  

- Days Sales Outstanding 125.614.347  
= 26  

162.652.004 
= 32  

209.063.356 
= 33 

  

1751248015 / 

360 

 

1851550950 / 

360 

 

2265468068 / 

360 

   
  

  
  

  
  

- Fixed Asset 

Turnover 

 

1.751.248.015  = 3,88 
 

1.851.550.950  = 2,64 
 

2.265.468.068  = 3,39 

  

451.757.988  

 

702.034.257  

 

668.097.420  

   
  

  
  

  
  

- Total Asset 

Turnover 

 

1.751.248.015  = 1,02 
 

1.851.550.950  = 0,74 
 

2.265.468.068  = 0,80 

  

1.721.819.268  

 

2.513.535.949  

 

2.819.419.180  
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LAMPIRAN 1 (Lanjutan) 

 
  

       
 

             

   
  

  
  

   
 

   
  

  
  

   
 

RASIO 

 
2005 

  
 

2006 
  

 
2007 

 
 

3. Solvabilitas 

  
  

  
  

  
  

- Total Hutang terhadap 1.475.067.922  
= 85,67 

 

2.143.355.680  
= 85,27 

 

1.417.693.057  
= 50,28 

   Total Aktiva 

 

1.721.819.268  

 

2.513.535.949  

 

2.819.419.180  

   
  

  
  

  
  

- Total hutang terhadap 

 

1.475.067.922  
= 626,77 

 

2.143.355.680  
= 595,47 

 

1.417.693.057  
= 126,36 

   Total Ekuitas 

 

235.345.560  

 

359.946.091  

 

1.121.961.373  

   
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

4. Profitabilitas 

  
  

  
  

  
  

- Profit Margin On Sales 123.263.070  
= 7,04 

 

222.304.589  
= 12,01 

 

789.003.841  
= 34,83 

  

1.751.248.015  

 

1.851.550.950  

 

2.265.468.068  

   
  

  
  

  
  

- Basic Earning Power 

 

441.892.799  
= 25,66 

 

322.770.667  
= 12,84 

 

893.781.175  
= 31,70 

  

1.721.819.268  

 

2.513.535.949  

 

2.819.419.180  

   
  

  
  

  
  

- Return On Asset 

 

123.263.070  
= 7,16 

 

222.304.589  
= 8,84 

 

789.003.841  
= 27,98 

  

1.721.819.268  

 

2.513.535.949  

 

2.819.419.180  

   
  

  
  

  
  

- Return On Equity 

 

123.263.070  
= 52,38 

 

222.304.589  
= 61,76 

 

789.003.841  
= 70,32 

  

235.345.560  

 

359.946.091  

 

1.121.961.373  
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LAMPIRAN 2 

    

     Penghitungan Economic Value Added (EVA) 

     Langkah Satuan 2005 2006 2007 

1.    Biaya Modal Hutang (kd) 
        

       a.    Beban bunga $ 79.240.230  97.825.118  38.833.373  

       b.    Jumlah hutang Jangka Panjang 
$      

815.939.010  

  

1.340.666.335  

     

568.056.920  

       c.    Suku Bunga % 0,0971 0,0730 0,0684 

       d.    Pajak Perusahaan (t) % 30% 30% 30% 

       e.    Faktor Koreksi (1-t) % 0,7 0,7 0,7 

     Biaya Modal Hutang (kd) % 0,0680 0,0511 0,0479 

2.    Biaya Modal Saham (ke) 
        

       a.    Rf (tingkat bunga tanpa risiko) % 0,0918 0,1183 0,0860 

       b.    Beta % 0,7210 0,4400 0,7212 

       c.    Rm (tingkat bunga pasar) % 0,0140 0,0386 0,0370 

     Biaya Modal saham (ke) % 0,0357 0,0832 0,0507 

3.    Struktur Modal         

       a.    Jumlah hutang jangka panjang $ 815.939.010  1.340.666.335      568.056.920  

       b.    Modal saham $  1.400.714.922  1.400.714.922  1.400.714.922  

       c.    Jumlah modal $ 2.216.653.932  2.741.381.257  1.968.771.842  

       d.    Komposisi hutang % 0,3681 0,4890 0,2885 

     Komposisi Struktur Modal % 0,6319 0,5110 0,7115 
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4.    Biaya modal rata-rata tertimbang 

(WACC) 

  

         WACC % 0,0476 0,0675 0,0498 

5.    Economic Value Added         

       a.    Laba sebelum pajak dan bunga $     263.418.315      327.484.241      406.329.568  

       b.    Beban bunga $       79.240.230        97.825.118        38.833.373  

       c.    Laba sebelum pajak $     184.178.085      229.659.123      367.496.195  

       d.    Beban pajak ($)       56.300.452          2.521.907        14.646.544  

       e.    Biaya modal tertimbang ($)     105.482.368      185.061.887        98.137.320  

     Economic Value Added $     214.236.399      144.944.261      322.838.792  
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LAMPIRAN 3 
       

         
         

         

  
INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) 

  
DAN PERHITUNGAN RATA-RATA RETURN PASAR 

  
Tahun 2005-2007 

         

  
Bulan 

2005 2006 2007 

  
IHSG Rm IHSG Rm IHSG Rm 

  
Januari 1045,440 0,045 1232,320 0,060 1757,26 -0,026 

  
Februari 1073,830 0,027 1230,660 -0,001 1740,97 -0,009 

  
Maret 1080,170 0,006 1322,970 0,075 1830,92 0,052 

  
April 1029,610 -0,047 1464,410 0,107 1999,17 0,092 

  
Mei 1088,170 0,057 1330,000 -0,092 2084,32 0,043 

  
Juni 1122,380 0,031 1310,262 -0,015 2139,28 0,026 

  
Juli 1182,300 0,053 1351,649 0,032 2348,67 0,098 

  
Agustus 1050,090 -0,112 1425,224 0,054 2194,34 -0,066 

  
September 1079,280 0,028 1534,614 0,077 2359,21 0,075 

  
Oktober 1066,220 -0,012 1582,626 0,031 2643,49 0,120 

  
November 1096,640 0,029 1718,961 0,086 2688,33 0,017 

  
Desember 1162,640 0,060 1803,260 0,049 2745,83 0,021 

 
 

Jumlah 13.076,77  0,166 17.306,96  0,463 26.531,79  0,444 

 
 

Rata-rata  1.089,73  0,014 1.442,25  0,039 2.210,98  0,037 

 


