
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perusahaan menghadapi persaingan yang semakin ketat karena faktor 

seperti perubahan teknologi dan globalisasi. Semua perusahaan berusaha 

memberikan pelayanan serta produk-produk yang berkualitas tinggi agar konsumen 

selalu bertambah dan perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi. 

Perusahaan juga akan selalu memikirkan strategi dalam rangka mendapatkan 

keuntungan atau profit yang akan diperoleh pada saat ini dan masa yang akan 

datang, dimana hal tersebut akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan 

sehingga pada akhirnya akan menarik minat investor. Kinerja keuangan 

didefinisikan sebagai prestasi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu 

menghasilkan keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan merupakan 

alat ukur keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba suatu perusahaan 

(Brigham dan Houston 2001). Kinerja merupakan hasil dari banyak keputusan 

individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Mengevaluasi kinerja 

perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam membuat keputusan 

ekonomi, selain itu investigasi kinerja perusahaan adalah salah satu topik yang 

paling penting yang menarik untuk manajer, investor, kreditur dan pihak lain yang 

berkepentingan, dan hasil yang membentuk dasar dari banyak keputusan setiap 

kelompok pemangku kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka. 

Penilaian kinerja menggunakan laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil 

refleksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan-laporan merupakan hasil 

tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan yang disusun guna 

memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan (Sastrawiguna 1996).  

Menurut Coase (1937) keberadaan organisasi dapat dikaitkan dengan 

kegagalan pasar yang dapat mendorong biaya transaksi. Sehingga perusahaan terus 

menimbang biaya total, termasuk biaya transaksi dan biaya produksi. Salah satu 

cara meminimumkan biaya produksi agar meningkatkan profitabilitas perusahaan 

adalah melalui strategi external sourcing. External sourcing merupakan beberapa 

kegiatan produksi yang semula dilakukan oleh internal perusahaan dialihkan 

kepada pihak eksternal, dengan begitu perusahaan tersebut dapat memilih penyedia 

yang produknya dianggap yang terbaik (Lacity dan Hirschheim 1995; Rothery dan 

Robertson 1995). Pertimbangan memutuskan untuk melakukan external sourcing 

umumnya dengan memperhatikan kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan 

(Prahalad dan Hamel 1990). Kompetensi inti merupakan seperangkat pengetahuan, 

fleksibel dan berorientasi jangka panjang. Dengan kata lain, kompetensi inti 

merupakan kemampuan perusahaan dalam rangka penciptaan nilai dan 

keberlanjutan untuk dapat bersaing. Melakukan outsource kegiatan non inti 

memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan perhatian manajerial dan alokasi 

sumber daya untuk kegiatan yang merupakan kompetensi inti perusahaan. External 

sourcing dapat merupakan suatu cara mengurangi seleksi, negosiasi, reorganisasi 

dan kontrol biaya, terutama ketika ketergantungan sumber daya perusahaan tinggi. 

Dalam hal ini, external sourcing dianggap sebagai strategi perusahaan yang 

diberlakukan oleh manajemen puncak untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

(Giustiniano dan Clarioni 2013). 
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Sektor industri manufaktur merupakan pendorong utama pertumbuhan yang 

berkualitas, cepat, dan stabil bagi perekonomian secara keseluruhan (Ubay 2017) 

dan sektor manufaktur merupakan sektor yang paling berperan dalam melakukan 

strategi external sourcing. Perusahaan manufaktur melakukan pembelian pada 

penyedia (pihak ketiga) dalam proses bisnisnya. Pembelian bahan baku merupakan 

hal yang sangat vital bagi sebuah industri manufaktur. Dalam proses tersebut 

membutuhkan suatu prosedur yang sesuai dengan standar dan kebutuhan. Peran 

fungsi pembelian adalah untuk mengadakan material dan part pada kualitas yang 

tepat dan kuantitas yang tersedia untuk digunakan dalam operasi pada waktu yang 

tepat dan tempat yang tepat. Pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

sektor industri manufaktur merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh industri 

terutama produksi untuk memperoleh bahan baku, perlengkapan atau 

peralatan. Tujuan utamanya adalah memperoleh bahan dengan biaya serendah 

mungkin yang konsisten dengan kualitas yang sesuai standar yang ditentukan. 

Fungsi dari pembelian untuk memastikan bahwa ada keseimbangan antara 

persediaan bahan dengan tingkat inventaris sehingga perusahaan dapat 

mempertahankan posisi labanya sepanjang menyangkut biaya bahan dan agar dapat 

terus beroperasi. Namun berdasarkan data external sourcing dari laporan keuangan 

tahunan perusahaan (2012-2016) ditemukan bahwa tren dari rasio pembelian bahan 

baku dan barang dalam proses pada pihak ketiga terhadap beban pokok pendapatan 

(external sourcing) mengalami penurunan (Gambar 1). 

 

 
Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur, 2012-2016 

Gambar 1 Perkembangan External Sourcing Perusahaan Manufaktur 2012-2016 

Sektor industri manufaktur sangat berperan penting dalam perekonomian 

nasional. Terbukti dari kontribusi sektor ini yang memberikan nilai tambah terbesar 

diantara sembilan sektor ekonomi lainnya. Berdasarkan angka Produk Domestik 

Bruto (PDB) kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian 

mencapai 20,51 persen (Tabel 1). Pada tahun 2012 kontribusi sektor industri 

manufaktur terhadap perekonomian sebesar 21,45 persen, tahun 2013 sebesar 21,03 

persen, tahun 2014 sebesar 21,08 persen dan pada tahun 2015 sebesar 20,97 persen. 

Pada Gambar 2 terlihat bahwa pada tahun 2013-2015, berdasarkan atas dasar 

harga konstan sektor industri manufaktur berada pada urutan pertama yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB. Kontribusi sektor industri 
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manufaktur pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.856.310,6 miliar (21,02 persen), 

kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda 

motor sebesar Rp. 1.172.362,6 miliar (13,38 persen), dan sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 1.128.448,0 miliar (13,38 persen). Sampai 

triwulan III tahun 2014 urutan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi 

terbesar dalam perekonomian Indonesia tidak berubah, kontribusi industri 

manufaktur terhadap PDB mencapai Rp. 488.808,2 miliar (20,41 persen). 

 

Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur dan Kontribusinya terhadap 

PDB Nasional (Persen) 

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

PDB Nasional 6,03 5,56 5,01 4,88 5,02 

PDB Industri Manufaktur 5,62 4,37 4,64 4,33 4,29 

Kontribusi Industri Manufaktur 21,45 21,03 21,08 20,97 20,51 

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2017 

 

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang triwulan I-

2016 naik sebesar 4,08 persen terhadap triwulan I-2015. Kenaikan tersebut 

terutama disebabkan naiknya produksi industri farmasi, produk obat kimia dan obat 

tradisional, naik 10,50 persen, industri barang galian bukan logam, naik 8,58 persen 

dan industri logam dasar, naik 7,61 persen. Sedangkan jenis-jenis industri yang 

mengalami penurunan produksi adalah industri bahan kimia dan barang dari bahan 

kimia, turun 10,85 persen, industri peralatan listrik, turun 9,97 persen dan industri 

pakaian jadi, turun 9,97 persen (Badan Pusat Statistik 2016). 

 

 

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2016 

Gambar 2 Nilai PDB pada Beberapa Sektor Usaha dan Nasional Atas Dasar Harga 

Konstan (Miliar Rp) 
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 Dalam beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan antara 

external sourcing dan kinerja keuangan perusahaan terdapat perbedaan hasil 

penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kotabe dan Mol (2009) 

pada perusahaan manufaktur di Belanda menemukan bahwa external sourcing 

memiliki efek negative curvilinear pada kinerja perusahaan yang dicerminkan dari 

nilai return on value added (ROVA), sehingga terdapat derajat optimal external 

sourcing, penyimpangan yang terjadi ketika bergerak menjauh dari derajat optimal 

tersebut akan menjadikan biaya lebih mahal. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mol et al. (2005) yang juga dilakukan pada perusahaan manufaktur 

di Belanda menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara external sourcing 

terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROS dan ROI), karena meskipun external 

sourcing dapat mengurangi biaya produksi namun masih terdapat biaya transaksi 

dan biaya transportasi. Sedangkan penelitian dari Murray et al. (1995) pada 

perusahaan manufaktur di Amerika Serikat menemukan bahwa external sourcing 

memiliki hubungan yang positif dengan financial performance (ROS, ROI dan 

ROE). Perbedaan hasil penelitian tersebut yang melatarbelakangi penelitian lebih 

lanjut di Indonesia untuk mengetahui pengaruh external sourcing terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

Perumusan Masalah 

Salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka 

mengurangi biaya produksi adalah dengan melakukan external sourcing. External 

sourcing adalah pengalihan beberapa kegiatan produksi yang sebelumnya 

dilakukan secara internal menjadi dilakukan oleh supplier dengan perjanjian 

kontrak tertentu. Perusahaan melakukan strategi tersebut dengan harapan untuk 

meminimalkan biaya namun menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan 

dapat bersaing yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan tersebut. Sebagian besar perusahaan manufaktur publik di Indonesia 

mengukur kinerja keuangannya dengan rasio keuangan yaitu dengan menganalisis 

laporan keuangan neraca dan laba rugi. Dari data yang ada dalam laporan neraca 

dan laba rugi perusahaan dianalisis dengan membandingkan akun-akun dalam 

neraca dan laba rugi baik secara vertikal maupun horizontal. Para investor dan 

pelaku pasar modal seringkali melakukan pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

dengan melihat rasio keuangan. Kelemahan pengukuran kinerja dengan metode 

tersebut adalah tidak memperhitungkan resiko yang dihadapi perusahaan karena 

belum memperhitungkan besarnya biaya modal dan hanya memperhatikan hasilnya 

(laba perusahaan) sehingga sulit untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut 

telah berhasil menciptakan nilai perusahaan atau tidak sehingga para investor dan 

pemilik modal belum mendapatkan gambaran tentang biaya modal dan resiko atas 

modal yang ditempatkannya. Nilai sebuah perusahaan itu sendiri merupakan acuan 

bagi para investor dalam melakukan investasi pada perusahaan karena penting bagi 

investor untuk melihat seberapa besar nilai perusahaan, yang nanti akan menjadi 

bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan untuk melakukan 

investasi. Disamping itu, kelemahan dari pengukuran kinerja dengan rasio 

keuangan kurang bisa dipertanggungjawabkan karena rasio keuangan yang 

dihasilkan sangat bergantung pada metode atau perlakuan rasio keuangan yang 
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digunakan. Dengan adanya kelemahan dan keterbatasan tersebut maka indikator 

kinerja keuangan perlu dilengkapi dengan indikator yang lain.  

Saat ini telah dikembangkan suatu alat analisis pengukuran kinerja 

perusahaan yang memperhitungkan faktor biaya modal dan resiko yaitu metode 

analisis yang disebut Economic Value Added (EVA). Menurut Kiryanto (1997) 

perhitungan EVA mengeluarkan biaya kapital dari laba operasi setelah pajak dalam 

menghitung kinerja perusahaan. Economic Value Added (EVA) adalah suatu cara 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan mengukur nilai tambah (value 

creation) yang dihasilkan oleh perusahaan dengan mengurangkan Net Operating 

Income After Tax (NOPAT) terhadap beban biaya modal (cost of capital expenses) 

dikalikan dengan capital invested. Dengan menggunakan cara tersebut, perusahaan 

akan berusaha lebih menekankan pada usaha menciptakan nilai yang lebih dari aset 

maupun investasi yang ditanamkan. Adanya faktor biaya modal yang dipakai 

sebagai alat ukur maka return yang dituntut oleh pemegang saham maupun investor 

pasti lebih tinggi dari biaya modal yang dikeluarkan. Agar mendapatkan EVA 

positif maka diperlukan pengelolaan modal kerja yang efisien dan efektif.  

Sehingga penelitian ini dilengkapi dengan indikator economic value added 

(EVA) yang memperhitungkan laba yang diperoleh perusahaan dengan 

mengurangkan biaya modal yang digunakan. Penggunaan EVA dengan kata lain 

merupakan alat ukur yang dapat menghitung return setelah seluruh biaya 

dikurangkan, termasuk biaya pendanaan. Berdasarkan uraian diatas maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perkembangan kinerja perusahaan manufaktur di Indonesia selama 

periode pengamatan yaitu tahun 2012-2016? 

2. Bagaimana pengaruh strategi external sourcing terhadap kinerja keuangan 

perusahaan dengan indikator Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), 

dan Economic Value Added (EVA) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia? 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perkembangan kinerja perusahaan manufaktur di Indonesia 

selama periode pengamatan yaitu tahun 2012-2016. 

2. Untuk melakukan analisis mengenai pengaruh strategi external sourcing 

terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan indikator Return on Asset 

(ROA), Return on Equity (ROE), dan Economic Value Added (EVA) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada investor, calon investor, kreditur, pemegang 

saham maupun masyarakat luas mengenai perkembangan kinerja perusahaan 

manufaktur di Indonesia (ROA, ROE, EVA) selama periode pengamatan yaitu 

tahun 2012-2016. 

2. Memberikan informasi kepada investor, calon investor, kreditur, pemegang 

saham maupun masyarakat luas mengenai pengaruh dari strategi external 
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sourcing perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI terhadap kinerja 

keuangan perusahaan tersebut selama periode 2012-2016. 

3. Bagi penulis sendiri, dapat meningkatkan pengetahuan yang bersifat teoritis 

yang didapatkan selama kuliah dan dapat memperdalam wawasan dalam 

melakukan analisis pengukuran kinerja perusahaan. 

4. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat 

sebagai bahan pustaka dan sebagai bahan pembanding dalam penelitian analisis 

kinerja keuangan perusahaan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dengan fokus penelitian untuk menganalisis pengaruh strategi 

external sourcing yang dilakukan oleh perusahaan khususnya external sourcing 

pada bahan baku dan komponen atau input antara (intermediate input) terhadap 

kinerja keuangan perusahaan tersebut dengan indikator kinerja keuangan meliputi 

ROA, ROE dan EVA selain itu juga memberikan gambaran perkembangan kinerja 

perusahaan manufaktur tersebut selama periode pengamatan yaitu tahun 2012-2016. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

External Sourcing 

External sourcing digunakan dalam banyak kasus dan identik dengan istilah 

“make-or-buy” yaitu keputusan perusahaan untuk membuat atau membeli (Gilley 

dan Rasheed 2000). Pada banyak kasus, kata external sourcing pada dasarnya 

digunakan sebagai sinonim dari sub-kontraktor dimana sub-kontraktor sebagai 

akuisisi item (produk, komponen dan jasa) bahwa perusahaan tidak dapat 

menghasilkan secara internal (Mieghem 1999). Rothery dan Robertson (1995) 

memahami external sourcing sebagai bentuk kegiatan sub-kontraktor yang 

sebelumnya dilakukan oleh perusahaan itu sendiri secara internal. Lebih spesifik, 

external sourcing pada dasarnya adalah pengalihan kegiatan yang sebelumnya 

dilakukan oleh internal perusahaan menjadi dilakukan oleh supplier dengan 

perjanjian kontrak tertentu. 

External sourcing juga didefinisikan sebagai produk yang dipasok ke 

perusahaan multinasional oleh supplier independen dari seluruh dunia atau 

besarnya komponen dan produk jadi yang dipasok ke perusahaan oleh supplier 

independen (Kotabe 1992). Selain itu, external sourcing didefinisikan sebagai 

ketergantungan pada sumber-sumber eksternal untuk pembuatan komponen dan 

kegiatan penciptaan nilai tambah lain (Lei dan Hitt 1995). Umumnya, definisi 

external sourcing yang digunakan begitu luas sehingga mencakup hampir semua 

barang atau jasa yang diperoleh perusahaan dari luar perusahaan itu sendiri. 

Barthélemy (2001) mendefinisikan external sourcing sebagai keputusan untuk 

mengalihkan kegiatan produksi yang sebelumnya dilakukan di dalam perusahaan 

kepada pihak ketiga.  
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