
1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Tujuan dari manajemen perusahaan adalah untuk memaksimalkan 

keuntungan dari setiap investasi yang dipercayakan oleh pemangku kepentingan 

perusahaan terutama pemilik sahamnya kepada manajemen untuk dikelola. 

Manajemen perusahaan berupaya untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang 

tersedia di perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan secara keseluruhan. Selain faktor internal, kinerja perusahaan juga 

dipengaruhi oleh faktor eksternal dimana perusahaan beroperasi yang sering 

berada di luar kendali perusahaan untuk mempengaruhinya. Kondisi 

perekonomian yang terus berubah mengakibatkan kinerja perusahaan tidak dapat 

secara mudah diprediksi.  

Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan umum terdampak 

dengan fluktuasi dari harga komoditas barang tambang di pasaran dunia, selain 

adanya ketentuan pemerintah yang melarang ekspor hasil tambang mentah. 

Dengan ketentuan tersebut, perusahaan harus merubah model usahanya, tidak 

hanya menambang tetapi juga melakukan proses lanjutan berupa pengolahan hasil 

tambang sehingga diperoleh nilai tambah yang pada akhirnya akan berpengaruh 

terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak dan royalti. Perusahaan 

pertambangan batubara yang telah memasuki tahapan produksi, meskipun belum 

terdampak dari ketentuan larangan ekspor tersebut, dihadapkan pada adanya 

kecenderungan penurunan harga batubara di pasaran dunia seiring dengan 

terjadinya ketidakseimbangan permintaan dan penawaran batubara dunia dan 

penurunan harga bahan bakar minyak.  

 Penurunan harga batubara dalam 3 tahun belakangan ini yang mencapai 

lebih dari 40% telah mempengaruhi kinerja perusahaan pertambangan yang 

bergerak di eksploitasi/produksi batubara. Harga batubara yang terjadi 

sebelumnya telah membuat para investor melihat potensi suatu perusahaan 

batubara lebih berfokus pada kinerja keuangan tahunan perusahaan yang 

sebenarnya rentan berubah pada saat harga batubara mengalami penurunan. Harga 

batubara dunia dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dunia yang berkaitan 

dengan pertumbuhan perekonomian global yang mensyaratkan kebutuhan akan 

sumber daya listrik dan kebutuhan besi untuk konstruksi yang lebih banyak, 

termasuk pertambahan pasokan batubara dari tambang baru yang mempunyai 

jumlah cadangan batubara yang relatif besar, seperti yang berasal dari Amerika 

Serikat dan China. Pembangkit listrik tenaga uap yang mengandalkan batubara 

sebagai bahan bakarnya memenuhi sekitar 40% dari kebutuhan listrik dunia. 

Selain pembangkit listrik tenaga uap, kebutuhan listrik dunia dipasok dari 

pembangkit listrik yang berbahan bakar minyak bumi, nuklir, panas surya, dan 

yang lainnya. Tabel 1 memperlihatkan urutan negara produsen batubara terbesar, 

pengekspor terbesar, pengimpor terbesar dan persentase energi listrik yang 

menggunakan batubara. 
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2012 2013-est 2012 2013-est 2012 2013-est

China 3549 3561 Indonesia 383 426 China 289 327 Mongolia 95

USA 935 904 Australia 301 336 Jepang 184 196 Afrika Selatan 93

India 595 613 Russia 134 141 India 160 180 Polandia 83

Indonesia 443 489 USA 114 107 Korea Selatan 125 126 China 81

Australia 421 459 Colombia 82 74 China - Taipei 64 68 Australia 69

Russia 359 347 Afrika Selatan 74 72 Jerman 45 51 India 71

Afrika Selatan 259 256 Kanada 35 37 Inggris 45 50 Israel 61

Jerman 197 191 Indonesia 48

Polandia 144 143 USA 44

Kazakhstan 126 120 Jerman 38

Inggris 39

Jepang 21

Negara %NegaraNegaraNegara

Negara Produsen Batubara 

Terbesar Dunia

Negara Pengekspor Batubara 

Terbesar Dunia

Negara Pengimpor Batubara 

Terbesar Dunia

Energi Listrik yang 

Bersumber dari Batubara 

2012

Produksi Tahun          

(Juta Ton)

Ekspor Tahun          

(Juta Ton)

Impor Tahun          

(Juta Ton)

Tabel 1 Posisi sumber daya alam batubara di Indonesia, tahun 2012 dan 2013 

Sumber: www.worldcoal.org.2014 diunduh pada tanggal 6 Mei 2015 

 Dari data dalam Tabel 1 terlihat bahwa Indonesia menggunakan sebagian 

besar produksi batubaranya untuk diekspor ke manca negara, meskipun kebutuhan 

energi listriknya sebanyak 48% mengandalkan ketersediaan batubara untuk 

pembangkit listrik tenaga uapnya. Pemakaian batubara di Indonesia terutama 

ditujukan untuk pembangkit listrik dan pabrik semen (Sukandarrumidi 2006). 

Perkembangan harga batubara di masa datang akan sangat dipengaruhi oleh 

kelesuan ekonomi di dunia khususnya yang terjadi di Eropa dan adanya penerapan 

pembatasan emisi pada beberapa industri dan pemanfaatan batubara dalam negeri 

untuk memenuhi kebutuhan nasional yang menjadi kebijakan pemerintah China 

dan Amerika Serikat. Mengingat batubara sebagai salah satu sumber energi 

primer di Indonesia selain minyak dan gas bumi, maka Pemerintah Indonesia terus 

mengeluarkan kebijakan untuk konservasi batubaranya dalam rangka Coal Energy 

Security bagi Indonesia di masa-masa mendatang (Arif 2014).  

 Peran penting perusahaan batubara terhadap perekonomian Indonesia 

dapat dilihat dari kontribusi pajak dan royalti yang dibayarkan kepada kas negara, 

selain penyerapan tenaga kerja dan turunan pekerjaan yang terkait kegiatan 

penambangan batubara tersebut. Dalam hal pajak dan royalti, maka kewajiban 

perusahaan pertambangan akan terdiri dari pajak penghasilan badan (korporat) 

dan pembayaran royalti. Besaran pajak penghasilan badan (korporat) yang berlaku 

saat ini adalah sebesar 25%, kecuali ditentukan lain di perjanjian khusus terkait 

kontrak tertentu. Besaran royalti yang merupakan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) adalah 13,5% dari penjualan batubara untuk perusahaan yang 

mempunyai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan 

persentase tertentu bergantung kalori batubara yang dihasilkan perusahaan 

batubara produksi bagi perusahaan yang mempunyai izin usaha pertambangan 

(IUP). Tabel 2 menunjukkan kontribusi pajak dan royalti dari perusahaan 

pertambangan batubara dan mineral. 

http://www.worldcoal.org.2014/


3 
 

 
 

Tabel 2 Kontribusi pajak dan royalti perusahaan pertambangan batubara dan    

mineral di Indonesia, tahun 2009-2014 

      
      (triliun rupiah) 

  

2009 2010 2011 2012 2013 

2014 

(renc) 

Pajak 

penghasilan 36.1 48.8 83 97.1 112 156.68 

PNBP batubara 10.18 15.35 20.83 20.5 24.44 37.61 

PNBP mineral 5.14 3.42 3.42 3.5 3.91 2.05 
Sumber: Kesimpulan Rapat Pembahasan APBNP TA 2014 12 Juni 2014, 

http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_PENGARUH_RENCANA_KENAIKAN_TARIF

_ROYALTI_BATUBARA_TERHADAP_PENDAPATAN_NEGARA20140821142423.pdf 

diunduh pada tanggal 7 Mei 2015 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa kontribusi pajak penghasilan dan PNBP batubara 

menyumbang lebih dari 15% penerimaan pajak dalam APBN tahun 2014.  

Perusahaan batubara yang telah mencatatkan sahamnya di pasar modal 

juga telah menikmati kinerja keuangan yang relatif baik pada saat harga batubara 

berada pada kisaran di atas US$100 per ton. Berdasarkan data Indonesian Coal 

Index (ICI), harga batubara pada bulan Februari 2011 sebesar US$127,05 per ton 

menunjukkan trend penurunan di periode selanjutnya, hingga mencapai harga 

terendah pada bulan Desember 2014 menjadi sekitar US$64,65 per ton untuk 

HBA 6322. ICI merefleksikan harga spot dari 5 kelas utama batubara Indonesia 

berdasarkan kilo kalori per kilo gram GAR (Gross as Received) 6.500 (ICI 1), 

5,800 (ICI 2), 5,000 (ICI 3), 4,200 (ICI 4) and 3,400 (ICI 5) kcal/kg 

GAR.  Berdasarkan data Newcastle (NEWC) Index, harga batubara per ton rata-

rata pada tahun 2009 sampai tahun 2014 masing-masing sebesar US$72,4, 

US$99,2, US$121,2, US$96,9, US$ 85,3 dan US$70,8 atau telah mengalami 

penurunan harga sebesar 42% sejak tahun 2012 sampai tahun 2014. Lebih lanjut, 

dari laporan keuangan 19 perusahaan yang bergerak di eksploitasi/produksi 

batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, terlihat bahwa kinerja keuangan 

yang tercermin dari harga saham perusahaan-perusahaan tersebut mengalami 

penurunan drastis dilihat dari nilai kapitalisasi pasar sahamnya. Perkembangan 

harga batubara dan kapitalisasi pasar saham perusahaan batubara produksi 

disajikan dalam Tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_PENGARUH_RENCANA_KENAIKAN_TARIF_ROYALTI_BATUBARA_TERHADAP_PENDAPATAN_NEGARA20140821142423.pdf
http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_PENGARUH_RENCANA_KENAIKAN_TARIF_ROYALTI_BATUBARA_TERHADAP_PENDAPATAN_NEGARA20140821142423.pdf
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Tabel 3 Harga batubara dan kapitalisasi pasar saham perusahaan batubara 

produksi tahun 2009-2014 

                  Keterangan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dasar Harga Batubara 

Acuan (HBA) (dalam 

US$) 

38-76 48-99 61-128 51-103 45-89 40-78 

Harga Batubara New 

Castle Index (dalam US$) 
72 99 121 97 85 71 

Kapitalisasi Pasar Saham 

(dalam triliun Rupiah) 
197 383 321 247 178 142 

Sumber: Diolah dari data Kementerian ESDM, Bloomberg, dan Pasar Modal 

 

Perusahaan batubara mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan 

perusahaan lainnya dalam hal pengukuran kinerja keuangannya. Rasio 

profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas yang selama ini digunakan 

untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan pada umumnya, tidaklah cukup 

untuk menentukan nilai perusahaan batubara mengingat ada faktor non-finansial 

yang tidak dimiliki perusahaan lainnya untuk mengukur pertumbuhan dari 

perusahaan, yaitu ketersediaan cadangan batubara dalam jumlah cukup untuk 

mendukung operasional perusahaan secara berkesinambungan, selain kegiatan 

eksplorasi yang harus dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan 

cadangan batubara yang baru, khususnya dalam menghadapi perubahan harga 

batubara yang terus melemah.  Cadangan batubara ini tidak tercermin dalam 

angka-angka di laporan keuangan perusahaan secara langsung, mengingat cara 

penilaian aset perusahaan yang dilakukan atas dasar harga perolehan, padahal 

cadangan batubara ini merupakan aset barang tambang yang masih berada di perut 

bumi dan belum dibukukan sebagai aset perusahaan. Ketentuan akuntansi yang 

berlaku belum memungkinkan untuk membukukan nilai cadangan batubara 

sebagai aset di laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan.  

Nilai perusahaan pertambangan yang menghasilkan batubara akan sangat 

tergantung dari saat penilaian cadangan batubara dilakukan. Penilaian yang 

dilakukan pada saat harga batubara sedang tinggi akan menghasilkan nilai 

perusahaan yang cenderung terlalu tinggi (overstated). Demikian pula apabila 

penilaian dilakukan pada saat harga batubara sedang rendah akan menghasilkan 

nilai perusahaan yang cenderung terlalu rendah (understated). Penelitian tentang 

nilai perusahaan yang dilakukan pada rentang waktu yang telah 

mempertimbangkan fluktuasi harga batubara diharapkan akan menghasilkan 

penilaian nilai perusahaan yang lebih mencerminkan keadaaan perusahaan 

sebenarnya. Dengan demikian, investor perusahaan batubara dapat menentukan 

keputusan investasinya dengan telah mempertimbangkan selain kinerja keuangan 

tetapi juga data ketersedian cadangan batubara yang memadai, yang baru akan 

menjadi aset pada saat batubara telah dieksploitasi/diproduksi. Kinerja keuangan 

yang diukur dengan berbasiskan angka dalam laporan keuangan harus juga 

disesuaikan dengan memperhatikan standar akuntansi yang diacu dalam 

penyusunan laporan keuangan terkait dengan diperkenalkannya International 

Financial Reporting Standards (IFRS) yang berbasiskan nilai wajar (fair value 

concept) dibandingkan dengan standar akuntansi yang diacu pada saat kinerja 
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keuangan atau teori tersebut dikembangkan yang berbasiskan harga perolehan 

(historical cost concept).  

 Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh dari struktur modal, Economic 

Value Added dan cadangan batubara terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). 

Pendekatan ini berasumsi adanya upaya manajemen untuk memaksimalkan 

kekayaan bersih perusahaan yang tercermin dalam nilai pasar sahamnya (Tobin 

dan Brainard 1977). Pemilihan struktur modal merepresentasikan pengukuran 

pendanaan permanen perusahaan batubara terkait efisiensi dari bauran 

penggunaan instrumen utang dan ekuitas dalam pendanaan kegiatan usaha 

perusahaan, mengingat industri pertambangan batubara bersifat padat modal dan 

pengembalian investasinya yang bersifat jangka panjang (Sawir 2004). Pengaruh 

struktur modal terhadap nilai perusahaan pernah diteliti oleh Dewi et al. (2014) 

yang menyimpulkan bahwa variabel rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang 

terhadap aset secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap rasio Tobin’s Q 

pada perusahaan pertambangan, meskipun objek yang ditelitinya tidak terfokus  

pada perusahaan batubara yang telah berproduksi. Economic value added (EVA) 

digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yang telah memperhitungkan laba 

ekonomi (economic profit) dan biaya modal dari dana yang digunakan untuk 

operasional perusahaan, yang berasal dari pinjaman berbunga maupun ekuitas, 

untuk melihat apakah suatu perusahaan mengalami peningkatan nilai perusahaan 

berdasarkan kinerja keuangan yang telah disesuaikan dengan mengkonversikan 

dasar akrual (accrual basis) menjadi dasar kas (cash basis) dan reklasifikasi ke 

laporan posisi keuangan untuk akun tertentu yang terdapat di laporan laba rugi 

perusahaan. Dalam penelitiannya, Lefkowitz (1999) menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara perubahan nilai pasar perusahaan dan EVA yang 

bersifat linier serta perubahan dalam EVA menjelaskan jumlah yang lebih besar 

dari perubahan nilai pasar apabila perusahaan dikelompokkan berdasarkan 

industrinya. Cadangan batubara digunakan untuk mengukur kinerja pertumbuhan 

yang berkesinambungan melalui operasional pada tingkat produksi sebagaimana 

yang direncanakan berdasarkan ketersediaan cadangan terbukti dan cadangan 

terkira. Penelitian ini juga akan melihat kontribusi Tobin’s Q terhadap indeks 

harga saham sektoral dari perusahaan batubara produksi.  

 Dalam laporan keuangan, cadangan batubara ini merupakan aset yang 

bersifat off balance sheet mengingat keberadaannya yang merupakan contingent 

asset atau aset yang baru dapat ditentukan atau tidak dapat ditentukan besarannya 

pada suatu waktu di masa datang. Mengingat sifatnya yang off balance sheet serta 

mengandung ketidakpastian yang tinggi dan khusus hanya dikenal di bidang 

pertambangan, informasi ini menjadi penting untuk digunakan dalam mengukur 

kemampuan perusahaan tambang dalam mempertahankan kesinambungan 

usahanya dengan mempertahankan tingkat laba tertentu. Tenaga ahli yang 

ditugaskan untuk menghitung cadangan batubara ini haruslah merupakan pihak 

yang berkompeten dan tersertifikasi internasional untuk menjamin reliabilitas dari 

hasil perhitungannya. Menurut riset yang dilakukan Krinks (2011), pertumbuhan 

produksi merupakan kontributor penting dalam penciptaan nilai perusahaan 

pertambangan, selain tingkat profitabilitas dan efisiensi biaya. Tobin’s Q 

digunakan untuk mengukur nilai perusahaan mengingat rasio Tobin’s Q telah 

memperhitungkan bukan hanya nilai pasar (market value) dari saham perusahaan 
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tetapi juga nilai pasar dari utang perusahaan yang kemudian dibandingkan dengan 

nilai penggantian (replacement value) dari seluruh aset perusahaan.  

Harga saham perusahaan terbuka pertambangan di Indonesia yang 

melakukan kegiatan produksi atau eksploitasi batubara telah mengalami 

penurunan dalam 5 tahun terakhir dimana hal ini dapat dilihat dari terjadinya 

penurunan dalam nilai kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan tersebut. 

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi hampir di semua negara telah 

mengakibatkan turunnya permintaan akan  batubara yang terutama digunakan 

sebagai sumber energi pembangkit listrik, disamping adanya peningkatan pasokan 

di Amerika Serikat dan China. Penurunan harga komoditas batubara berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan batubara, baik yang bergerak 

di produksi maupun yang bertindak sebagai kontraktor pertambangan.    

Dalam publikasinya di bulan April 2015, Bank Dunia (2015) mencatat 

bahwa dalam kuartal 1 tahun 2015 harga batubara turun sebesar 2% dan pasar 

batubara dunia masih akan dipengaruhi oleh permintaan impor yang lemah dan 

kelebihan pasokan yang kronis. Lebih lanjut, Bank Dunia juga memperkirakan 

akan terjadinya penurunan harga batubara sebesar 12% akibat ketidakstabilan 

permintaan dan pasokan batubara. Harga Batubara Acuan (HBA) Juni 2015 yang 

dikeluarkan oleh Kementerian ESDM menunjukkan penurunan harga HBA 

menjadi sebesar US$59,59/ton atau turun sebesar US$1,49 atau turun 2,4% 

dibandingkan dengan HBA Mei 2015 US$61,08. Bila dibandingkan HBA bulan 

Juni 2014 sebesar US$73,64/ton, maka HBA Juni 2015 turun sebesar US$14,05 

atau turun 19%. Nilai HBA adalah rata-rata dari 4 indeks harga batubara yang 

umum digunakan dalam perdagangan batubara yaitu: Indonesia Coal Index, Platts 

Index, New Castle Export Index, dan New Castle Global Coal Index. HBA 

menjadi acuan harga batubara pada kesetaraan nilai kalor batubara 6.322 kkal/kg 

Gross As Received (GAR), kandungan air (total moisture) 8%, kandungan sulphur 

0,8% as received (ar), dan kandungan abu (ash) 15% ar. Berdasarkan HBA 

selanjutnya dihitung Harga Patokan Batubara (HPB) yang dipengaruhi kualitas 

batubara yaitu: nilai kalor batubara, kandungan air, kandungan sulphur, dan 

kandungan abu sesuai dengan merek dagang batubara yang disebut HPB Maker. 

Dalam penelitiannya, Sipayung (2012) menyebutkan bahwa komponen indeks 

pembentuk harga batubara acuan ternyata berpengaruh terhadap kinerja saham 

perusahaan batubara yang dicerminkan oleh variabel imbal hasil (return), 

likuiditas, volatilitas dan kapitalisasi pasar. 

Mengingat bahwa investasi dalam pertambangan batubara bersifat padat 

modal, berisiko tinggi dan jangka panjang, maka kecenderungan penurunan harga 

batubara ini pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan pertambangan 

karena harus juga memikul biaya modal (cost of capital) yang berasal dari biaya 

pinjaman dan biaya ekuitas, yang kemudian pada akhirnya dapat berdampak 

terhadap nilai perusahaan yang dicerminkan dari harga saham perusahaan 

pertambangan. Nilai perusahaan yang didasarkan atas nilai pasar saham tidak 

hanya menggunakan laporan keuangan sebagai tolok ukurnya, tetapi juga perlu 

mempertimbangkan cadangan batubara yang dimiliki perusahaan pertambangan 

batubara, mengingat cadangan batubara ini merupakan kekayaan perusahaan yang 

belum diproduksi dan yang masih perlu diolah untuk menghasilkan pendapatan 
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(revenue) bagi perusahaan. Penentuan nilai perusahaan yang telah 

mempertimbangkan karakteristik operasional perusahaan pertambangan, kinerja 

perusahaan yang tercermin dalam harga saham serta yang harus ditopang dengan 

pendanaan yang bersifat jangka panjang akan mempengaruhi ketepatan keputusan 

investasi yang akan dilakukan oleh para investor.  

Untuk menjaga kinerja dan nilai perusahaan dalam menghadapi penurunan 

harga batubara yang berkelanjutan, mengingat usaha pertambangan bersifat 

jangka panjang, diperlukan analisa identifikasi atas beberapa hal yang dapat 

menunjang operasional perusahaan pertambangan.  Nilai perusahaan yang 

dijadikan parameter penilaian dalam penelitian ini adalah yang didasarkan atas 

rasio Tobin’s Q. Variabel yang digunakan untuk mengukur adalah struktur modal, 

economic value added dan cadangan batubara. Struktur modal yang dianalisa 

meliputi rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap ekuitas. Economic 

value added dihitung dengan memperhatikan biaya modal rata-rata tertimbang 

perusahaan sejenis. Cadangan batubara meliputi cadangan terbukti (proven 

reserve) dan cadangan terkira (probable reserve). Penelitian ini juga akan melihat 

keeratan hubungan antara Tobin’s Q terhadap indeks harga saham sektoral 

perusahaan pertambangan batubara yang telah berproduksi untuk menentukan 

kontribusinya. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan pertambangan batubara 

yang telah melakukan eksploitasi atau produksi yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia sebanyak 16 perusahaan, yang menerbitkan laporan keuangannya 

selama periode yang diteliti, yaitu dari tahun 2009 hingga tahun 2014, dan 

datanya tersedia di Pusat Informasi Pasar Modal. 

Perumusan Masalah 

Penilaian suatu perusahaan dengan memperhitungkan aspek keuangan dan non 

keuangan yang dalam hal ini mencakup cadangan batubara serta pengaruhnya 

terhadap kinerja saham perusahaan mengarahkan rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut:  

1. Apakah struktur modal, economic value added dan cadangan batubara 

berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Tobin’s Q perusahaan 

pertambangan batubara produksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

2. Bagaimana penentuan besaran indeks harga saham sektoral perusahaan 

pertambangan batubara produksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

3. Apakah Tobin’s Q mempunyai kontribusi terhadap indeks harga saham 

sektoral perusahaan pertambangan batubara produksi yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan yang ada, dapat dikembangkan beberapa tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Menganalisa apakah struktur modal, economic value added dan cadangan 

batubara berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Tobin’s Q 

perusahaan pertambangan batubara produksi yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia 
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2. Menyusun indeks harga saham perusahaan pertambangan batubara produksi 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

3. Mengkaji kontribusi Tobin’s Q terhadap indeks harga saham sektoral 

perusahaan pertambangan batubara produksi yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, sebagai kegiatan pelatihan penelitian yang dapat menambah 

pengetahuan mengenai struktur modal, economic value added, cadangan 

batubara  dan nilai perusahaan serta kegiatan usaha pertambangan 

2. Bagi perusahaan pertambangan batubara, sebagai referensi untuk menentukan 

faktor-faktor yang dapat menunjang perusahaan dalam menghadapi risiko 

investasi jangka panjang usaha pertambangan dan fluktuasi harga batubara dan 

menentukan nilai perusahaan 

3. Bagi investor, sebagai masukan dalam pengambilan keputusan investasinya 

yang mengandalkan nilai perusahaan pertambangan batubara produksi yang 

mempunyai kesinambungan usaha  

4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai salah satu tambahan bahan analisa dalam penelitian di perusahaan 

pertambangan batubara  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan pertambangan batubara yang 

telah melakukan eksploitasi atau produksi batubara yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sebanyak 16 perusahaan terbuka, yang menerbitkan laporan 

keuangan tahunan auditan dan atau laporan tahunan selama periode yang diteliti, 

yaitu dari tahun 2009 hingga tahun 2014, dan data sahamnya tersedia di Pusat 

Informasi Pasar Modal. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan 

produksi batubara yang telah melakukan penjualan batubara minimal pada tahun 

2014 dan kontribusi penjualan batubaranya terhadap total penjualan 

konsolidasiannya lebih dari 50%. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

Menurut Haryanto (1998), kegiatan usaha perusahaan pertambangan pada 

umumnya dapat dibagi kedalam beberapa tahapan kegiatan yang meliputi 

penyelidikan (prospecting), eksplorasi, pengembangan (development) dan 

eksploitasi (produksi) atas cadangan barang tambang. Pengembangan cadangan 

barang tambang akan tergantung dari hasil evaluasi tambang yaitu suatu proses 

investigasi kelayakan teknis dan ekonomi dari proyek pertambangan pada tingkat 

akurasi yang disyaratkan investor untuk pembuatan keputusan investasinya. 

Perusahaan pertambangan mempunyai keunikan tersendiri dibanding jenis 

perusahaan lain mengingat adanya risiko yang sangat tinggi atas kemungkinan 

keberadaaan cadangan barang tambang, investasi yang besar, tingkat 
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