
1 PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

 

Indonesia memiliki lahan hutan yang luas. Sebagian hutan yang luas tersebut 

ada yang dimanfaatkan secara ekonomi. Pemanfaatan secara ekonomi hutan di 

Indonesia ada yang berasal dari salah satu produknya yang berupa kayu. Kayu 

tersebut menghasilkan produk turunan yang salah satu diantaranya berupa pulp dan 

kertas. Kayu masuk ke dalam sub sistem agribisnis hulu. Sedangkan, turunannya 

pulp dan kertas masuk ke dalam sub sistem pengolahan (Saragih 2004). 

Sugiartawan (2013) menyatakan agribisnis secara keseluruhan masuk ke dalam 

sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Keunggulan agribisnis ini sudah 

terlihat secara statistik dari tahun 1981 (Syaifuddin 2005). Namun, kementrian 

perindustrian baru menetapkan industri pulp dan kertas sebagai salah satu sektor 

strategis pada tahun 2013 (Indonesia Finance Today Online 2013).  

Penetapan industri pulp dan kertas menjadi sektor strategis ini dimaksudkan 

agar industri ini dapat berkembang. Pengembangan industri membutuhkan modal. 

Modal dapat diperoleh melalui hutang, saham dan modal sendiri (Myers 1984). 

Modal yang berasal dari saham dapat diperoleh ketika investor tertarik dengan 

perusahaan dan modal yang berasal dari hutang dapat diperoleh ketika kreditur 

tertarik dengan perusahaan. Namun, investor dan kreditur harus dapat memutuskan 

perusahaan mana yang layak untuk diberikan investasi dan atau diberikan hutang. 

Kelayakan ini dapat diketahui melalui evaluasi kinerja perusahaan yang umum 

digunakan, yaitu evaluasi kinerja keuangan yang berasal dari laporan keuangan 

(Apriyanto 2013). Kinerja keuangan perusahaan biasanya diukur investor dan 

kreditur berdasarkan kapasitas perusahaan saat mengelola input untuk mendapatkan 

keuntungan (Sasongko 2006). Pada intinya evaluasi kinerja keuangan ini dilakukan 

karena investor dan kreditur menginginkan informasi mengenai output dan risiko 

atas investasi dan kredit yang dilakukan (Sunardi 2010). 

Selain menjadi sektor strategis, perusahaan pulp dan kertas menghadapi margin 

produsen yang rendah pada tahun 2013. Margin produsen rendah, yaitu kondisi 

yang terjadi ketika beban pokok penjualan meningkat tetapi harga jual produk tetap. 

Kondisi ini terjadi meskipun permintaan komoditas pulp dan kertas di Asia naik 

sebesar 0,8% dari tahun sebelumnya (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia 2014).  

Akan tetapi, perusahaan di industri pulp dan kertas masih ada yang 

mencatatkan laba bersih ketika margin produsen rendah terjadi. Perusahaan pulp 

dan kertas yang menunjukkan performa positif adalah Indah Kiat Pulp and Paper 

mencatatkan laba bersih mencapai dua trilyun, Toba Pulp Lestari mencatatkan laba 

bersih empat puluh enam milyar, Pabrik Kertas Tjiwi Kimia sebesar tiga ratus dua 

puluh sembilan milyar, dan Alkindo Naratama sebesar dua puluh dua milyar.  

Data yang tersaji ini perlu pengkajian lagi agar mendapatkan sebuah simpulan 

bahwa perusahaan telah berkinerja baik. Gumanti (2000) mengatakan laba itu 

penting untuk pembuatan simpulan mengenai perusahaan, tetapi informasi-

informasi yang ada di laporan keuangan pada data yang tersaji belumlah tergabung. 

Evaluasi kinerja keuangan berdasrkan rasio keuangan dapat menjawab masalah 

ini. Metode keuangan ini bisa menggabungkan banyak informasi keuangan yang 

bersumber dari laporan keuangan suatu perusahaan (Burkhardt 2013). Rasio 
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keuangan didefinisikan sebagai analisis yang mengekspresikan hubungan diantara 

dua buah variabel dengan membagi satu variabel dengan variabel lainnya 

(Schmidgall 2004). Rasio keuangan umumnya terbagi atas tiga rasio yang 

menjelaskan mengenai likuiditas perusahaan, solvabilitas perusahaan dan rasio 

yang menjelaskan profitabilitas perusahaan (Salmi 1994). Rasio-rasio yang telah 

disebutkan ini nantinya akan dianalisis sesuai pandangan pihak-pihak yang 

menganalisanya (Rehman 2015). 

Rasio keuangan masih memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu, metode 

evaluasi kinerja keuangan dengan rasio keuangan sangat bergantung kepada metode 

penyusunan dari laporan keuangan masing-masing perusahaan. Ini menjadikan 

kinerja perusahaan sebenarnya masih belum tampak ketika dianalisis (Utomo 

1999). Selain itu, belum adanya penciptaan nilai yang berguna bagi investor sebagai 

ukuran naik turunnya kinerja juga menjadi permasalahan metode ini (Agustina 

2003).  Dengan kata lain Bakar (2010) di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

analisa rasio keuangan mengabaikan beberapa variabel yang membentuk 

penciptaan nilai. Ada pun Triatmojo (2011) di dalam penelitiannya melihat 

kelemahan rasio keuangan terhadap penciptaan nilai dikarenakan mengabaikan 

biaya modal. Kelemahan ini yang membuat economic value added  digunakan.  

  

Perumusan Masalah 

 

 Industri pulp dan kertas yang mengalami perubahan status menjadi sektor 

strategis membutuhkan pendanaan untuk pengembangannya. Investor selaku 

pelaku pendanaan bisa melihat laporan keuangannya. Pada tahun 2013, terdapat 3 

dari 7 perusahaan pulp dan kertas yang masih belum mampu mencatatkan laba 

ketika industri ini sudah menjadi sektor strategis. Perusahaan itu adalah Fajar Surya 

Wisesa dengan rugi sebesar dua ratus empat puluh sembilan milyar, Kertas Basuki 

Rahmat Indonesia dengan rugi sebesar delapan belas milyar, dan Suparma dengan 

rugi sebesar dua puluh tiga milyar. 

 

Tabel 1 Laba (rugi) bersih perusahaan pulp dan kertas Indonesia periode 

                     2012-2013 (rupiah) 
Perusahaan Laba (Rugi) Bersih 

Tahun 2012 

Laba (Rugi) Bersih Tahun 2013 

Indah Kiat Pulp and Paper 8.765.971.040.000 2.696.231.178.000 

Toba Pulp Lestari (30.368.932.039) 46.097.560.976 

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 336.680.390.000 329.224.890.000 

Alkindo Naratama 13.327.139.458 22.589.101.552 

Fajar Surya Wisesa 5.292.462.870 (249.057.875.558) 

Kertas Basuki Rahmat 

Indonesia 
36.542.090.733 (18.220.913.379) 

Suparma 39.893.050.885 (23.856.512.660) 

Sumber : Laporan keuangan perusahaan pulp dan kertas Indonesia (2012-2013) 

 Kerugian yang diderita ketiga perusahaan tersebut menandakan bahwa ketiga 

perusahaan harus di evaluasi kinerja keuangannya. Ketiga perusahaan tersebut 

menderita gangguan kinerja di sisi profitabilitasnya pada tahun 2013 tersebut. 

 Bagaimana dengan empat perusahaan lainnya? Profitabilitas keempat 

perusahaan tidak mengalami gangguan. Jika dilihat dari segi ini saja, maka 
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sebenarnya tidak perlu dilakukan evaluasi kinerja keuangan pada keempat 

perusahaan tersebut. 

 Akan tetapi, pertumbuhan laba bersih tidak terjadi pada dua perusahaan yang 

mencatatkan laba bersih pada tahun 2013. Kedua perusahaan tersebut adalah Indah 

Kiat Pulp and Paper dan Pabrik Kertas Tjiwi Kimia. Indah Kiat Pulp and Paper dan 

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia mencatatkan penurunan laba. Pertumbuhan laba bersih 

seharusnya terjadi ketika industri ini ditetapkan menjadi sektor strategis.  

 Pada tahun 2013, Toba Pulp Lestari dan Alkindo Naratama mencatatkan laba 

bersih dan ada pertumbuhan laba dari tahun sebelumnya. Namun, nilai laba bersih 

Toba Pulp Lestari jauh berbeda dengan nilai laba usahanya. Tabel 2 

memperlihatkan bahwa Toba Pulp Lestari mencatatkan rugi usaha pada tahun 2013. 

Padahal, Toba Pulp Lestari mencatatkan laba bersih pada tahun 2013. Hal ini 

menandakan laba bersih Toba Pulp Lestari berasal dari hasil di luar penjualan 

bersihnya.  Laba bersih yang bertolak belakang dengan laba usahanya pada tahun 

tersebut menandakan terdapat masalah kinerja keuangan pada Toba Pulp Lestari. 

Kondisi Alkindo Naratama berbeda dengan Toba Pulp Lestari. Perusahaan ini 

mencatatkan laba usaha pada tahun 2013. Laba bersih Alkindo Naratama mayoritas 

berasal dari laba usahanya. Penjabaran sebelumnya memperlihatkan bahwa Toba 

Pulp Lestari perlu dievaluasi kinerja keuangannya. Meskipun Alkindo Naratama 

mempunyai laba usaha dan laba bersih yang positif serta dilengkapi dengan 

pertumbuhan laba, perusahaan ini perlu dievaluasi juga karena mencatatkan nilai 

laba kedua terkecil dari 7 perusahaan yang ada. 

 

Tabel 2 Laba usaha perusahaan pulp dan kertas Indonesia (rupiah) 

Perusahaan Laba (Rugi) Usaha Tahun 2013 

Toba Pulp Lestari (76.865.853.659) 

Alkindo Naratama  37.855.123.171 

Sumber : Laporan keuangan perusahaan pulp dan kertas Indonesia (2013) 

 

Sehubungan dengan penjabaran sebelumnya pada latar belakang dan 

perumusan masalah ini, maka permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian 

ini adalah: 

1.  Bagaimana kinerja keuangan perusahaan publik di industri pulp dan kertas 

dengan analisa rasio keuangan? 

2.  Bagaimana kinerja keuangan perusahaan publik di industri pulp dan kertas 

dengan economic value added? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah dan pertanyaan yang diajukan, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut ini: 

1.  Mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan di industri pulp dan kertas dengan 

analisa rasio keuangan. 

2.  Mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan publik di industri pulp dan kertas 

dengan economic value added. 
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Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi investor dan krebitur, penelitian ini bisa menjadi masukan di dalam 

pengambilan keputusan pendanaan perusahaan. 

2. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini bisa menjadi masukan di dalam 

pengambilan kebijakan terkait kinerja keuangan perusahaan. 

3. Bagi akademisi, penelitian ini bisa menjadi bahan referensi yang berhubungan 

dengan analisa kinerja keuangan perusahaan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini dituliskan untuk bertujuan membantu pengerjaan 

tesis dalam jalur yang benar, yakni : 

1.  Data penelitian yang dipakai merupakan data lima tahun perusahaan publik yang 

dipublikasikan, yaitu 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013.  Data lima tahun diambil 

sesuai dengan ketentuan analisis fundamental. Tahun 2013 diambil sesuai dengan 

latar belakang penelitian berupa industri perusahaan pulp dan kertas menjadi sektor 

strategis dan empat tahun ke belakang dipakai untuk mengetahui tren kinerja 

keuangan perusahaan sebelum industri pulp dan kertas dijadikan sektor strategis. 

2.  Perusahaan yang diteliti sebanyak 6 perusahaan dari total 7 perusahaan. Satu 

perusahaan tidak digunakan berkaitan dengan tidak lengkapnya data. 

3.   Metode yang digunakan adalah rasio keuangan dan economic value added yang 

berfungsi untuk mengukur kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan.  

         

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kinerja Keuangan 

Husnan dan Pujiastuti (2004) menyatakan bahwa kinerja keuangan berarti 

kemampuan perusahaan dalam memperbaiki dan menjaga kondisi keuangan 

perusahaan. Pelbagai rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, profitabilitas, 

solvabilitas yang digunakan dapat mendefinisikan kinerja keuangan suatu 

perusahaan (White, Sondhi, Fried 1997). Likuiditas mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Profitabilitas 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mencetak keuntungan atau laba. 

Solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan mendanai perusahaannya dari 

hutang. Tingginya rasio likuiditas, profitabilitas menandakan perusahaan berkinerja 

baik. Sebaliknya jika solvabilitas tinggi, maka perusahaan sedang dalam risiko 

tidak dapat memenuhi kewajibannya (Munawir 2001).  

Sasongko dan Wulandari (2006) menyatakan bahwa kinerja keuangan 

perusahaan diukur oleh investor berdasarkan kemampuan perusahaan dalam 

mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. 

Kemampuan perusahaan menghasilkan laba merupakan fokus utama dalam 

penilaian kinerja perusahaan. Laba menjadi fokus utama karena merupakan 

indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada para 

investor atau pemilik modal. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang 

baik, membuat investor akan menanamkan modalnya. Laba tersebut nantinya akan 
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