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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mahlatin (2008) mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Malang dengan judul “ Analisis Rasio Keuangan untuk 

Menilai Kinerja Manajemen Keuangan Perusahaan pada Pabrik Gula Kebon 

Agung Malang”. Analisis yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan 

yaitu dengan menggunakan  metode time series analysis dan teknik analisis 

rasio yang meliputi rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas. Hasil penelitian 

tersebut rasio likuiditas yang kurang efektif, rasio solvabilitas juga kurang baik, 

nilainya terus meningkat selama empat periode pada tahun 2004-2007. 

Perusahaan kurang efektif dalam mengelola aktivanya hal ini terlihat pada 

rendahnya rasio aktivitas. Perputaran total aktiva perusahaan masih lambat, akan 

tetapi pada perputaran total aktiva tetap sudah cukup baik.  

Penelitian serupa dilakukan oleh Siti (2007) mahasiswa Universitas 

Muhammadyah Malang dengan judul “ Analisis Likuiditas, Solvabilitas, dan 

Profitabilitas untuk Mengukur Kinerja BUMN pada Pabrik Gula Lestari 

Kertosono”. Analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja BUMN yaitu 

dengan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Hasil 

penelitian tersebut yaitu kinerja perusahaan dari tahun 2006-2008 dapat 

dikatakan semakin menurun. Dikatakan kinerja perusahaan tidak sehat, hal ini 

dilihat dari profitabilitas. Nilai bobot profitabilitas tahun 2006 sebesar 64,57%, 

sedangkan tahun 2007 sebesar 28,87% dan pada tahun 2008 sebesar 48,3%. 
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang 

dilakukan adalah alat analisis yang digunakan dan periode pengukuran kinerja 

peneliti Mahlatin (2008), yaitu menggunakan rasio aktivitas pada periode 2004-

2007. Penelitian yang dilakukan oleh Siti( 2007), yaitu menggunakan rasio 

profitabilitas dan pada periode 2006-2008. Penelitian yang sekarang dilakukan 

adalah menggunakan alat analisis yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 pada periode 2009, 

2010 dan 2011. Persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yaitu terletak pada pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan 

menilai tingkat kesehatan dan sama-sama perusahaan Pabrik Gula (PG). 

B. Kajian Teoritis 

1. Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada 

umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk 

memenuhi kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai 

tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau 

kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar 

pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal. 

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis 

keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan 

keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode 
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tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal 

dalam menghadapi perubahan lingkungan. 

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya 

terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

a) Manfaat Penilaian Kinerja Perusahaan 

Adapun manfaat dari penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

1) Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam 

suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan 

pelaksanaan kegiatannya. 

2) Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara 

keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk 

menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan 

secara keseluruhan. 

3) Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk 

masa yang akan datang. 

4) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan 

organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada 

khususnya. 

5) Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. 
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b) Tujuan Penilaian Kinerja Perusahaan. 

Tujuan penilaian kinerja perusahaan Munawir (2002:31) adalah 

sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui tingkat Likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. 

2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan 

tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

3) Untuk mengetahui tingkat Rentabilitas atau Profitabilitas, yaitu 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. 

4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan 

perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur 

dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar beban bunga atas hutang-hutangnya. 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar 

(Fahmi, 2011:2). 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis atau indikator dari baik 

buruknya keputusan individu yang dibuat secara berkala dari gambaran 

mengenai hasil operasi perusahaan yang terdapat dalam laporan 
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keuangan perusahaan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan 

keuangan secara baik dan benar. 

c) Tahap-tahap dalam Menganalisis Kinerja Keuangan 

Terdapat lima tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan 

suatu perusahaan, yaitu : 

1) Melakukan review terhadap data laporan keuangan. 

2) Melakukan perhitungan. 

3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah 

diperoleh. 

4) Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai 

permasalahan yang ditemukan. 

5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap 

berbagai permasalahan yang ditemukan. 

2. Analisis Laporan Keuangan 

a) Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan 

menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu 

perusahaan (Fahmi, 2009:22). 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil 
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yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu 

laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna (users) 

untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. 

b) Laporan Keuangan dan Pengaruhnya bagi Perusahaan 

Laporan keuangan yang telah dipublikasikan dianggap penting 

karena berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, analisis terhadap 

laporan keuangan yang merupakan informasi akuntansi dianggap penting 

dilakukan untuk memahami informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan tersebut (Fahmi, 2009:23). Pada setiap perusahaan bagian 

keuangan memegang peranan penting dalam menentukan arah 

perencanaan perusahaan.  

Dalam analisis informasi keuangan, setiap aktivitas bisnis harus 

dianalisis secara mendalam baik oleh manajemen maupun oleh pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan. Dari 

definisi diatas dapat dipahami bahwa manajemen menyajikan laporan 

keuangan dan pihak luar perusahaan memanfaatkan informasi tersebut 

untuk membantu membuat keputusan. Mengutip Fahmi (2009:24) Lyn M. 

Franser dan Aileen Ormiston mengatakan “ suatu laporan tahunan 

korporatif terdiri dari empat laporan keuangan pokok” yaitu, 

1) Neraca menunjukkan posisi keuangan, aktivitas, hutang, dan ekuitas 

pemegang saham. 

2) Laporan Rugi-Laba menyajikan hasil usaha pendapatan, beban, laba 

atau rugi bersih dan laba atau rugi per saham. 
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3) Laporan Ekuitas Pemegang Saham merekonsiliasi saldo awal dan akhir 

semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham pada 

neraca. 

4) Laporan Arus Kas memberikan informasi tentang arus kas masuk dan 

keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama suatu 

periode akuntansi. 

c) Kegunaan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil 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. Sehingga 

laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu 

posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan sangat berguna dalam melihat kondisi suatu perusahaan, baik 

kondisi saat ini maupun dijadikan sebagai alat prediksi untuk kondisi di 

masa yang akan datang (forecast analyzing). 

d) Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan dilaksanakan untuk mencapai beberapa 

tujuan. Adapun tujuan dari laporan keuangan antara lain : 

1) Sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif dan merger. 

2) Sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan 

dimasa mendatang. 
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3) Sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen 

operasi, keuangan, atau masalah lainnya. 

4) Sebagai alat evaluasi kinerja manajemen, operasional, efisiensi dan 

sebagainya. 

e)  Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Mengacu pada pendapat Munawir (2002), ada dua metode analisis 

laporan keuangan yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan 

keuangan, yaitu :  

1) Metode Horizontal, disebut juga metode analisis dinamis, yaitu analisis 

dengan cara membandingkan neraca dan laporan laba rugi beberapa 

tahun terakhir secara berurutan. Analisis horizontal ini digunakan 

untuk mengetahui perkembangan pos-pos laba rugi dan pos-pos neraca 

dari satu periode ke periode berikutnya. 

2) Metode Vertikal, disebut juga metode analisis statis, yaitu apabila 

laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode saja, 

sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi 

pada satu saat itu saja.  

Menurut Munawir (2002) terdapat 8 teknik analisis yang dapat 

digunakan dalam analisis laporan keuangan, yaitu :  

1) Analisis perbandingan laporan keuangan (Comparative financial 

statement analysis) adalah teknik analisis dengan cara 

memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. 
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Teknik analisis ini juga sering diketahui kenaikan atau penurunan dari 

masing-masing laporan.  

2) Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan (Trend 

ratio) adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui tendensi dari pada 

keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau 

bahkan turun. Dalam menghitung persentase umumnya digunakan 

tahun pertama sebagai dasar pengukuran. 

3) Laporan dengan persentase per komponen (Common size statement or 

common size percentages or component percentages) adalah teknik 

analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing 

aktiva terhadap total aktivanya juga untuk mengetahui struktur 

permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihitung 

dengan jumlah penjualan.  

4) Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau 

untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode 

tertentu. 

5) Analisis sumber dan penggunaan kas (Cash flow statement analisis) 

adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya 

jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta 

penggunaan uang kas selama periode tertentu. Analisis ini khususnya 

digunakan dalam mengevaluasi ketentuan kredit dan investasi. Karena 
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analisis ini memfokuskan pada hubungan likuiditas, solvabilitas, dan 

profitabilitas.  

6) Analisis Ratio (Ratio analisis) adalah suatu analisis untuk mengetahui 

hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca, laporan laba-rugi secara 

individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Analisis ratio 

dapat menghasilkan hubungan yang menyatakan kondisi.  

7) Analisis perubahan laba kotor (Gross profit margin) adalah analisis 

untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan 

dari periode ke periode. Yang lazim atau perubahan laba kotor suatu 

periode dengan yang dianggarkan untuk periode tersebut. Analisis ini 

memberikan sudut pandang khusus terhadap performa operasi sebuah 

perusahaan. 

8) Analisis titik impas (Break event analisis) adalah analisis untuk 

menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu 

perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian,  tetapi 

juga belum memperoleh keuntungan. Analisis ini menghasilkan 

hubungan antara pendapatan dengan pola tindak tanduk biaya untuk 

pengeluaran-pengeluaran tetap dan variable. 

3. Analisis Rasio Keuangan 

a) Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan merupakan alat analisis yang dinyatakan dalam 

artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu 
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antara elemen yang satu dengan elemen yang lain dalam suatu laporan 

keuangan. 

Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis yang paling 

sering digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan baik 

masa lalu, sekarang dan masa mendatang. Analisis rasio adalah cara 

analisis dengan mempergunakan perhitungan-perhitungan rasio atas 

kuantitatif yang disajikan dalam neraca maupun rugi laba. 

Jadi analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan 

terhadap laporan keuangan dalam periode tertentu yang disajikan dalam 

neraca maupun rugi laba, dengan membuat perbandingan antar pos yang 

relevan untuk mengevaluasi keadaan keuangan pada masa lalu, sekarang, 

dan masa yang akan datang. 

b) Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

Fahmi, (2009:47) adapun manfaat yang bisa diambil dengan 

digunakannya rasio keuangan, yaitu : 

1) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai 

alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. 

2) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen 

sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. 

3) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk 

mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. 

4) Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat 

digunakan untuk memperkiraan potensi risiko yang akan dihadapi 
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dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga 

dan pengembalian pokok pinjaman. 

5) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak 

stakeholder organisasi. 

c) Jenis-jenis Rasio Keuangan 

Fahmi (2009:59) jenis-jenis rasio keuangan yang utama 

digolongkan menjadi enam jenis : 

1) Rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya bila jatuh tempo. 

2) Rasio leverage, yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan 

dibiayai oleh hutang. 

3) Rasio aktivitas, yang mengukur seberapa efektif perusahaan 

menggunakan sumberdayanya. 

4) Rasio profitabilitas, yang mengukur efektifitas manajemen yang 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi 

perusahaan. 

5) Rasio pertumbuhan (grownth ratios), yaitu mengukur kemampuan 

perusahaan mempertahankan posisi ekonominya didalam 

pertumbuhan ekonomi dan industri. 

6) Rasio penilaian (valuation ratios), yang mengukur kemampuan 

manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui 

pengeluaran biaya investasi. Rasio penilaian merupakan ukuran 

yang paling lengkap tentang prestasi perusahaan, karena 
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mencerminkan rasio risiko (dua rasio yang pertama) dan rasio 

pengembalian (tiga rasio berikutnya). Rasio penilaian sangat penting 

oleh karena rasio tersebut berkaitan langsung dengan tujuan 

memaksimalkan nilai perusahaan dan kekayaan para pemegang 

saham. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kinerja perusahaan yaitu 

dilihat dari faktor internal dan ekternalnya, dimana kedua faktor tersebut 

berpengaruh penting terhadap kinerja perusahaan. Faktor internal merupakan 

lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang ada 

didalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek 

dari manajemen puncak. Lingkungan internal terdiri dari keuangan dan 

Akuntansi, SDM, Pemasaran, Operasi, dan Penelitian atau Pengembangan. 

Faktor eksternal merupakan lingkungan bisnis yang melengkapi 

operasi perusahaan yang muncul peluang dan ancaman. Faktor ini mencakup 

lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, yang membentuk keadaan 

dalam organisasi dimana organisasi ini hidup. Lingkungan industri atau 

lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara 

langsung berpengaruh langsung pada perusahaan dan pada gilirannya akan 

dipengaruhi oleh perusahaan. Elemen tersebut adalah pemegang saham, 

pemerintah, pemasok, komunitas lokal, pesaing, pelanggan, kreditur, serikat 

buruh, kelompok kepentingan khusus, asosisi perdagangan. Lingkungan 

kerja perusahaan umumnya adalah industri dimana perusahaan beroperasi. 
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Lingkungan bisnis makro atau lingkungan sosial terdiri dari kekuatan 

umum yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka 

pendek organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-

keputusan jangka panjang. Perusahaan-perusahaan besar membagi 

lingkungan sosial dalam satu wilayah geografis menjadi empat kategori, 

terdiri dari faktor ekonomi, sosiokultural, teknologi dan politik-hukum 

dalam hubungannya dengan lingkungan perusahaan secara keseluruhan. 

5. Pengukuran Kinerja Perusahaan 

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai sebuah proses menentukan 

keberhasilan suatu sistem dalam mencapai tujuannya melalui monitiring dan 

pelaporan penyempurnaan program, terutama peningkatan hasil dari tujuan 

yang ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja merupakan bagian dari 

proses manajemen kinerja sebagai proses dalam organisasi untuk mengelola 

kinerja sejalan dengan tujuan perusahaan dan strategi fungsional (Ampuh, 

2009:257). 

Tujuan dari proses tersebut adalah membuktikan sebuah sistem 

kontrol putaran tertutup yang proaktif. Perusahaan dan strategi fungsional 

disebarluaskan pada seluruh proses bisnis, aktivitas, tugas, dan personal 

sehingga proses umpan balik dari sistem manajemen kinerja menunjang 

pengambilan keputusan yang tepat. Siklus manajemen kinerja melibatkan 

empat tahapan, yaitu : 
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a) Perencanaan kinerja meliputi kegiatan menformulasi objektif, indikator 

kinerja kunci, standar kinerja, dan target setiap peningkatan 

menggunakan bentuk kesepakatan kinerja yang sesuai. 

b) Pengelolaan kinerja terdiri dari observasi kinerja, pengukuran, 

perekaman, proses umpan balik, dan pelatihan. 

c) Penilaian kinerja merupakan pelatihan kinerja dan konseling ketika 

kinerja atau sikap tidak sesuai dengan standar atau harapan. 

d) Penghargaan kinerja dilakukan menggunakan kartu penilaian yang 

menfasilitasi kelancaran pelaksanaan dari peninjauan penilaian. 

Ukuran kinerja adalah metriks yang digunakan untuk 

mengkuantifikasi efisien dan atau efektivitas dari aktivitas. Beberapa bentuk 

ukuran kinerja yang digunakan untuk mengelola kinerja bisnis, seperti 

ukuran strategis meliputi struktur industri, pertumbuhan, konsentrasi, 

inovasi, kekuatan pelanggan, kompleksitas logistik, ukuran relatif dari 

pangsa pasar, ukuran relatif kualitas, kelayakan intelektual, dan jumlah 

pelanggan. Ukuran organisasi meliputi budaya, insentif, pelatihan dan 

pengembangan, struktur, tujuan, dan proses. Ukuran operasional meliputi 

kepuasan pelanggan, produk dan jasa yang baik, utilisasi kapasitas, 

intensitas modal, produktivitas, dan outsourcing. 

Pengukuran kinerja adalah proses menggunakan ukuran kinerja yang 

merefleksikan tujuan dari ukuran yang dijabarkan. Pengertian ukuran kinerja 

dan pengukuran kinerja dapat disimbulkan bahwa sistem pengukuran kinerja 
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adalah kumpulan ukuran kinerja yang terstruktur dan proses yang tergabung 

yang mendefinisikan bagaimana manajemen menggunakan ukuran kinerja 

untuk mengelola kinerja organisasi atau sistem.  

Pengukuran kinerja dikatakan sebagai sebuah sistem karena 

menggambarkan sistem pengukuran kinerja yang terdiri dari sejumlah 

ukuran, ukuran ini tidak saja secara mutlak, tetapi berhubungan antara satu 

dengan lain secara langsung atau tidak langsung juga saling interdependen. 

Pengukuran kinerja bersifat dinamis karena perubahan lingkungan internal 

dan eksternal, pada saat yang sama prioritas relatif dari ukuran pada sistem 

mungkin berubah. 

Efektivitas sistem pengukuran kinerja dapat dilihat dari penjajaran 

strategis yang merupakan kumpulan ukuran unik yang mengokuminikasikan 

arah strategis, sasaran, dan objektif. Efektivitas (doing right things) diraih 

melalui keseimbangan dari ukuran kinerja finansial dan non-finansial, 

ukuran internal dan ekstrenal, serta pencapaian ukuran masa lalu dan ukuran 

yang membantu bentuk masa depan. Efisien (doing thing right) dicapai 

melalui konsisten dari kumpulan ukuran yang menciptakan perusahaan serta 

menjadi dasar untuk mengukur kemajuan atau sebagai perbandingan. Tujuan 

dari mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja adalah memperbaiki 

kinerja organisasi.  

Pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan Peraturan 

Menteri untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu kinerja keuangan 
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perusahaan. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-

100/MBU/2002 adalah sebagai : 

a) SEHAT, yang terdiri dari : 

AAA apabila total (TS) > 95 

AA    apabila 80 < TS < = 95 

A       apabila 65 < TS < = 80 

b) KURANG SEHAT, yang terdiri dari : 

BBB apabila 50 < TS < = 65 

BB   apabila 40 < TS < = 50 

B     apabila 30 < TS < = 20 

c) TIDAK SEHAT, yang terdiri dari : 

CCC apabila 20 < TS < = 30 

CC   apabila 10 < TS < = 20 

C     apabila TS < = 10 

Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian 

terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang 

meliputi penilaian: 
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a) Aspek Keuangan 

Tabel 2.1 Indikator dan Bobot 

Indikator 

Bobot 

Non 

Infrastruktur 

1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE) 20 

2. Imbalan Investasi (ROI) 15 

3. Rasio Kas 5 

4. Rasio Lancar 5 

5. Colection Periods 5 

6. Perputaran Persediaan (PP) 5 

7. Perputaran Total Asset 5 

8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva 10 

Total Bobot 70 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-

100/MBU/2002. 

1) Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) menunjukan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bersih atas modal yang 

diinvestasikan dalam perusahaan. 

ROE =    

 

Laba setelah pajak adalah laba setelah pajak dikurangi 

dengan laba hasil penjualan dari aktiva tetap, aktiva non produktif, 

aktiva lain-lain, dan saham penyertaan langsung.  

Modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri 

dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi 
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dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai 

aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan. 

Tabel 2.2 Skor Penilaian ROE 

ROE (%) 
Skor 

Non Infrastruktur 

15 < ROE 20 

13 < ROE  < = 15 18 

11 < ROE  < =13 16 

9   < ROE  < = 11 14 

7,9 <ROE  < = 9 12 

6,6 <ROE  < = 7,9 10 

5,3 <ROE  < = 6,6 8,5 

4    <ROE  < = 5,3 7 

2,5 <ROE  < = 4 5,5 

1    <ROE  < = 2,5 4 

0    <ROE  < = 1 2 

         ROE <  0 0 

Sumber: Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 

KEP-100/MBU/2002. 

2) Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI) 

Return On Investment (ROI) rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas keseluruhan 

investasi yang digunakan. 

ROI =   

EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi  laba 

dari hasil penjualan dari aktiva tetap, aktiva lain-lain, aktiva non 

produktif, dan saham penyertaan langsung. Penyusutan adalah 

Depresiasi, Amortisasi dan Deplesi. Capital Employed adalah posisi 
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pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap dalam 

pelaksanaan. 

Tabel 2.3 Skor Penilaian ROI 

ROI (%) 
Skor 

Non Infrastruktur 

18   < ROI 15 

15   < ROI  <=  18 13,5 

13   < ROI  <=  15 12 

12   < ROI  <=  13 10,5 

10,5< ROI  <=  12 9 

9      < ROI  <=  10,5 7,5 

7      < ROI  <=  9 6 

5      < ROI   <=  7 5 

3      < ROI   <=  5 4 

1      < ROI   <=  3 3 

0      < ROI   <=  1  2 

            ROI   <  0 1 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 

KEP-100/MBU/2002. 

3) Rasio Kas/Cash Ratio 

Rasio Kas adalah yang menunjukkan kemampuan untuk 

membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang 

tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan. 

Cash Ratio =   

Kas, bank dan surat berharga jangka pendek adalah posisi 

masing-masing pada akhir tahun buku. Current Liabilities adalah 

posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku. 
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Tabel 2.4 Skor Penilaian Cash Ratio 

Cash Ratio 
Skor 

Non Infrastruktur 

x    >=  35 5 

25 <= x < 35 4 

15 <= x < 25 3 

10 <= x < 15 2 

5   <= x < 10 1 

0   <= x < 5 0 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 

KEP-100/MBU/2002. 

4) Rasio Lancar/Current Ratio 

Rasio ini menghitung kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang yang harus dipenuhi dengan aktiva lancar.  

Tabel 2.5 Skor Penilaian Current Ratio 

Current Ratio 
Skor 

Non Infrastruktur 

125  <= x 5 

110  <= x < 125 4 

100  <= x < 110 3 

95    <= x <  100 2 

90    <= x <  95 1 

            x  <  90 0 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 

KEP-100/MBU/2002. 

Current Ratio =   

 

Current Asset adalah posisi total aktiva lancar pada akhir 

tahun buku. Current Liabilities adalah posisi total kewajiban lancar 

pada akhir tahun buku. 
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5) Collection Periods (CP) 

Rasio ini mengukur jumlah perkiraan waktu yang dibutuhkan 

yang dibutuhkan untuk sebuah bisnis untuk menerima pembayaran 

utang dalam hal piutang. 

CP =  hari 

Tabel 2.6 Skor Penilaian Collection Periods. 

CP  =  x  (hari) 
Perbaikan  =  x  

(hari) 

Skor 

Non Infrastruktur 

x     <=  60 x > 35  5 

60   < x <= 90 30 < x <= 35 4,5 

90   < x <=120 25 < x <= 30 4 

120 < x <=150 20 < x <= 25 3,5 

150 < x <=180 15 < x <= 20 3 

180 < x <= 210  10 < x <= 15 2,4 

210 < x <= 240  6 < x <= 10  1,8 

240 < x <= 270  3 < x <= 6  1,2 

270 < x <= 300  1 < x <= 3  0,6 

300 < x  0 < x <= 1  0 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 

KEP-100/MBU/2002. 

Total piutang usaha adalah posisi piutang usaha setelah 

dikurangi adangan penyisihan piutang pada akhir tahun buku.Total 

pendapatan usaha adalah jumlah pendapatan usaha selama tahun 

buku. 

6) Perputaran Persediaan (PP) 

Perputaran Persediaan (PP) menunjukkan berapa kali jumlah 

persediaan barang dagang diganti atau dijual dalam suatu periode. 
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PP  =   

Tabel 2.7 Skor Penilaian Perputaran Persediaan 

CP  =  x  (hari) 

Perbaikan  =  x 

(hari) 

Skor 

Non Infrastruktur 

x <= 60  35 < x  5 

60 < x <= 90  30 < x <= 35  4,5  

90 < x <= 120  25 < x <= 30  4 

120 < x <= 150  20 < x <= 25  3,5  

150 < x <= 180  15 < x <= 20  3 

180 < x <= 210  10 < x <= 15  2,4  

210 < x <= 240  6 < x <= 10  1,8  

240 < x <= 270  3 < x <= 6  1,2  

270 < x <= 300  1 < x <= 3  0,6  

300 < x  0 < x <= 1  0 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 

KEP-100/MBU/2002. 

Total persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan 

untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari 

persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan 

persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku 

cadang.  

Total pendapatan usaha adalah total pendapatan usaha dalam 

tahun buku yang bersangkutan. 

7) Perputaran Total Aset/ Total Asset Turn Over (TATO) 

Rasio ini menunjukkan efektivitas penggunaan seluruh harta 

perusahaan dalam rangka menghasilkan penjualan atau 

menggambarkan berapa rupiah penjualan bersih yang dapat 
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dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam bentuk harta 

perusahaan. 

TATO  =   

Tabel 2.8 Skor Penilaian Perputaran Total Asset 

TATO  =  x  (%) 
Perbaikan  =  x 

(%) 

Skor 

Non Infrastruktur 

120 < x  20 < x  5 

105 < x <= 120  15 < x <= 20  4,5  

90 < x <= 105  10 < x <= 15  4 

75 < x <= 90  5 < x <= 10  3,5  

60 < x <= 75  0 < x <= 5  3 

40 < x <= 60  x <= 0  2,5  

20 < x <= 40  x < 0  2 

x < 20  x < 0  1,5  

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 

KEP-100/MBU/2002. 

Total pendapatan adalah total pendapatan usaha dan non 

usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan aktiva tetap.  

Capital employed adalah posisi pada akhir tahun buku total 

aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan. 

8) Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset  

Rasio ini menunjukkan pentingnya sumber modal kerja 

pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor. Semakin 

tinggi rasio ini berarti semakin kecil jumlah modal pinjaman yang 

digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. 

 

 



30 

 

 

Tabel 2.9 Skor Penilaian Total Modal Sendiri terhadap Total Asset 

TMS terhadap TA (%) = x 
Skor 

N0n Infrastruktur 

      x < 0 0 

0   < = x < 10 4 

10 < = x < 20 6 

20 < = x < 30 7,25 

30 < = x < 40 10 

40 < = x < 50 9 

50 < = x < 60  8,5 

60 < = x < 70 8 

70 < = x < 80 7,5 

80 < = x < 90 7 

90 < = x < 100 6,5 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 

:KEP-100/MBU/2002. 

TMS terhadap TA =   

 

Total modal sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri 

pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan 

statusnya. Total Asset adalah total asset dikurangi dengan dana-dana 

yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang 

bersangkutan. 

b) Aspek Operasional 

Indikator yang dinilai dalam aspek operasional meliputi unsur-

unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang 

keberhasilan operasional sesuai dengan visi dan misi perusahaan. jumlah 

indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat 
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kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 

(lima) indikator, di mana apabila dipandang perlu indikator-indikator 

yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya 

dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya 

selalu digunakan dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap 

bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut 

perusahaan telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau 

karena ada indikator lain yang telah dipandang lebih dominan pada tahun 

yang bersangkutan. Penilaian terhadap masing-masing indikator secara 

kuantitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai 

berikut :  

1) Baik Sekali = 100% x Bobot indikator yang bersangkutan. 

2) Baik = 80% x Bobot indikator yang bersangkutan. 

3) Cukup = 50% x Bobot indikator yang bersangkutan. 

4) Kurang = 20% x Bobot indikator yang bersangkutan. 

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum 

adalah sebagai berikut: 

1) Baik Sekali :  Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau 

diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan 

sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, redemen dan sebagainya). 
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2)  Baik :  Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar 

normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas 

(produktivitas, redemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, 

mutu dan sebagainya). 

3)  Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi 

kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas 

(produktivitas, redemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan 

dari segi kualitas dan kuantitas. 

4)  Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal. 

c) Aspek Administrasi 

Tabel 2.10 Indikator dan bobot aspek administrasi. 

Indikator 
Bobot 

Infra Non Infra 

1. Laporan Perhitungan 

Tahunan 
3 3 

2. Rancangan RKAP 3 3 

3. Laporan Periodik 3 3 

4. Kinerja PUKK 6 6 

TOTAL 15 15 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-

100/MBU/2002. 

1) Laporan Perhitungan Tahunan 

Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang 

telah diaudit oleh akuntan publik dan pembangunan harus sudah 

diterima oleh pemegang saham untuk perusahaan paling lambat 
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akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang 

bersangkutan.  

  Tabel 2.11 Skor Penilaian Waktu Penyampaian Laporan Audit.  

Jumlah Waktu Laporan Audit Diterima 
Skor 

1. Sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun 

buku perhitungan tahunan ditutup 
3 

2. Sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun 

buku perhitungan tahunan ditutup 
2 

3. Lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku 

perhitungan tahunan ditutup 
0 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 

KEP-100/MBU/2002. 

2) Rancangan RKAP 

Rancangan RKAP merupakan rancangan RKAP tahunan 

yang harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

Tabel 2.12 Skor Penilaian Waktu Penyampaian Rancangan RKAP.  

Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki 

tahun anggaran yang bersangkutan  Skor 

1. 2 bulan atau lebih cepat 3 

2. Kurang dari 2 bulan 0 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 

KEP-100/MBU/2002. 

3) Laporan Periodik 

Laporan periodik merupakan waktu penyampaian laporan 

pada periode Triwulanan yang harus diterima oleh Komisaris atau 



34 

 

 

Dewan Pengawas dan pemegang saham untuk Perusahaan atau 

BUMN paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya periode laporan. 

  Tabel 2.13 Skor Penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik 

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun 
Skor 

lebih kecil atau sama dengan 0 hari 3 

0 < x < = 30 hari 2 

0 < x < = 60 hari 1 

< 60 hari 0 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 

KEP-100/MBU/2002. 

4) Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) 

Tabel 2.14 Skor Kinerja pembinaan usaha kecil dan koperasi 

(PUKK). 

Indikator  
Bobot 

Infra Non Infra 

1. Efektivitas penyaluran 3 3 

2. Tingkat kolektibilitas pengembalian 

pinjaman 3 3 

TOTAL 6 6 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 

KEP-100/MBU/2002. 

a) Efektivitas penyaluran dana 

 

Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang 

tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri saldo awal, 

pengembalian pinjaman, setoran eks pembagian laba yang diterima 
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dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK 

BUMN lain, jika ada), pendapatan bunga dari pinjaman. 

Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang 

disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang 

bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, 

termasuk dana pinjaman (dana yang dialokasikan untuk menjamin 

pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada lembaga keuangan). 

 Tabel 2.15 skor tingkat penyerapan dana PUKK 

Penyerapan 

(%) > 90 
85 s.d 

90 

80 s.d 

85 
< 80 

Skor 3 2 1 0 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 

KEP-100/MBU/2002. 

b) Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman 

 

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah 

perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman 

untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan 

periode akhir tahun buku yang bersangkutan.  Bobot masing-

masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut : 

- Lancar   : 100% 

- Kurang Lancar :  75% 

- Ragu-ragu  :  25% 
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- Macet  :   0% 

Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman 

kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir 

tahun buku yang bersangkutan. 

  Tabel 2.16 Skor Tingkat pengembalian dana PUKK 

Tingkat 

Pengembalian 

(%) 
> 70 40 s.d 70 10 s.d 40 < 10 

Skor 3 2 1 0 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 

KEP-100/MBU/2002. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka Pikir yang dapat dijadikan pengukuran dalam menganalisis 

kinerja keuangan yaitu, dari PT. Rajawali 1 Unit PG. Krebet Baru dapat 

diketahui kondisi keuangan pada periode 2009, 2010 dan 2011 perusahaan,  

setelah itu peneliti akan mengukur kinerja tersebut dengan Keputusan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002, dari Keputusan 

Menteri yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Standar yang sudah ditetapkan 

oleh Pemerintah maka hal tersebut dapat dijadikan panduan peneliti dalam 

mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan dilihat dari aspek keuangan, 

aspek operasional, dan aspek administrasi. Dari ketiga aspek tersebut akan 

dianalisis dengan menggunakan metode time series dan dianalisis dengan 

menggunakan metode cross-section dilihat dari tahun ke tahun. Dari analisis 

time series akan  dianalisis dari tahun ke tahun dan akan diketahui tingkat 

peningkatan dengan t > t - 1. Setelah dianalisis menggunakan time series akan 
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dianalisis dengan menggunakan standar yang telah ditentukan pemerintah yaitu 

tingkat kesehatan perusahaan, perusahaan dikatakan Sehat jika Total skor lebih 

besar dari 95 ( TS > 95). Kurang Sehat jika total skor lebih dari 50 kurang dari 

sama dengan 65 ( 50 < TS < = 65), dan dikatakan Tidak Sehat jika total skor 

lebih dari 20 kurang dari sama dengan 30 (20 < TS < = 30.  

Gambar 1 Kerangka Pikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PT. Rajawali 1 Unit PG. 

Krebet Baru 

Data Laporan Keuangan : 

neraca, laba-rugi Periode 

2009, 2010 dan 2011 

Keputusan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara Nomor : 

KEP-100/MBU/2002 

Aspek Keuangan, Aspek Operasional, 
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