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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara, serta 

memperkokoh ketahanan Nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun  1945. Transportasi juga merupakan elemen penting dalam kehidupan 

masyarakat, dimana tanpa transportasi seluruh kegiatan akan sulit untuk 

dilakukan, maka dari itu trasportasi harus dikelola agar segala kegiatan dapat 

berjalan dengan lancar dan jaminan keselamatan dalam perjalanan menjadi hal 

wajib yang harus dipenuhi oleh pengelola transportasi. 

Tantangan utama yang dihadapi trasportasi saat ini adalah bahwa disatu 

sisi berbagai pihak prihatin terhadap kemacetan di jalan raya, polusi 

lingkungan, kebisingan lalu lintas dan pemborosan energi. Disisi lain pada saat 

yang sama, masyarakat dan industri membutuhkan angkutan yang handal 

aman, selamat, murah, dan cepat. Dampak sosial transportasi baik penumpang 

maupun barang dapat dikurangi jika sarana angkutan kereta api diberi peran 

yang lebih besar dengan sistem pengelolaan melalui BUMN bidang prasarana 

angkutan. 

Kinerja BUMN sektor prasarana angkutan mencakup prasaran angkutan 

darat, laut, dan udara. Sektor prasaran darat Jawa-Sumatera yang saat ini masih 



 2

dimonopoli dan dikelolah oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang 

bertanggung jawab terhadap aktivitas, operasi di Jawa dan Sumatera pada 

umumnya dan Daerah Operasi VII Madiun khususnya.  

PT Kereta Api  Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan 

BUMN yang membawai beberapa Daerah Operasi, sembilan Daerah Operasi di 

Jawa meliputi Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, 

Madiun, Surabaya,  Jember dan tiga Daerah Operasi di Sumatera (Medan, 

Kertapati, TanjungKarang) Pada tahun 2012 PT Kereta Api juara umum (best 

of the best) anugerah BUMN 2012 serta pada tahun 2012   PT Kereta Api  

(Persero) Daerah Operasi VII Madiun berada pada urutan ke empat 

berdasarkan kinerja yang diberitahkan (Majalah Tempo, edisi 24-30 Desember 

2012). BUMN selaku pengelola PT Kereta Api Indonesia (Persero) selalu 

berupaya untuk melakukan pembenahan dan perbaikan kinerja dengan harapan 

dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi, maka 

dibutuhkan adanya pengukuran penilaian kinerja. 

Penilaian kinerja perusahaan sangat diperlukan karena sebagai salah satu 

BUMN,  PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VII Madiun harus 

mampu memberikan jaminan atas keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat 

yang menggunakan transportasi kereta api. PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

juga meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun agar dapat memberikan 

pelayanaan dan menyediakan fasilitas sesuai dengan apa yang diinginkan dan 

dibutuhkan oleh para konsumen. Penilaian kinerja pada PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penetapan 
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kebijakan sehingga aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan.  

Penilaian kinerja juga dapat digunakan sebagai bentuk atau upaya nyata 

dari perusahaan untuk memberikan jaminan atas pelayanan yang terbaik 

kepada masyarakat, sehingga apabila terjadi penyimpangan maka langkah 

antisipasi dapat segera dilaksanakan. Dasar yang digunakan untuk memberikan 

penilaian kinerja pada perusahaan BUMN berdasarkan Keputusan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 yang ditetapkan 4 

Juni 2002, kinerja perusahaan dapat diukur berdasarkan aspek keuangan, 

opersional, dan administrasi.  

Aspek keuangan dinilai dengan menggunakan delapan indikator yaitu 

Return On Equity (ROE), Return On Invesment (ROI), rasio kas, rasio lancar, 

collection periods, perputaran persediaan, perputaran total aset, dan total modal 

sendiri terhadap aktiva. Aspek operasional dapat diketahui dari tingkat 

pelayanan, efektifitas pemeliharaan produksi dan  peningkatan kualitas SDM . 

Apabila dikaitkan dengan aspek administrasi pengukuran kinerja ditinjau dari 

penyusunan laporan tahunan, laporan RKAD dan laporan periodik. 

Tantangan yang berat  yang dihadapi PT Kereta Api intinya saat ini 

Kereta Api di Indonesia (Persero) bermasalah mulai dari aspek 

bisnis,keselamatan dan keamanan. Disisi lain bisnis transportasi masih belum 

optimal dilihat dari hasil kinerja keuangan, Sebagaimana bisa dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 1.1  Data Keuangan BUMN PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VII 
Madiun tahun 2010-2012  

 
Keterangan 2010 (Rp.) 2011(Rp.) 2012 (Rp.) 
Aset Rp 2.048.493.326 Rp 1.823.431.149 Rp 2.540.813.574 
Pendapatan Rp 5.080.012.828 Rp 4.094.094.921 Rp 6.966.237.422 
Laba bersih Rp    216.099.208 Rp   201.244.484 Rp  425.104.844 

Sumber :  Data keuangan PT Kereta Api 

Perkembangan kinerja keuangan pada PT Kereta Api (Persero) Daerah 

Operasi VII Madiun, dengan aset tahun 2010 sebesar  2.048.493.326,-  serta  

2011 mengalami penurunan sebesar Rp. 225.062.177,- atau 10,98% sedangkan 

2012 naik sebesar Rp. 717.382.425,- atau sebesar 39,34%. Pendapatan yang 

diperoleh pada tahun  2010 yaitu sebesar Rp 5.080.012.828,- mengalami 

penurunan sebesar Rp. 985.917907,- atau sebesar 19,40%  pada tahun 2011 

dan tahun 2012 naik sebesar Rp. 2.872.142.501,- atau 70,15%.  

Pencapaian laba bersih tahun 2010 sebesar 216.099.208, mengalami 

penurunan sebesar Rp. 14.854.724,- atau sebesar 6,87% pada tahun 2011 dan 

tahun 2012 yang meningkat sebesar Rp. 223.860.360,- atau sebesar 111,23%. 

Peningkatan yang tinggi dalam pencapaian laba bersih tersebut perlu adanya 

evaluasi atau perhitungan terhadap laporan keuangannya, salah satunya dengan 

menggunakan rasio keuangan. 

Penurunan pendapatan tahun 2011 dikarenakan pada periode tersebut 

tidak dapat terpenuhi program yang ditentukan oleh PT Kereta Api Indonesia 

Daerah Operasi VII Madiun, karena pada tahun 2011 terjadi perubahan 

mendasar pada faktor utama keselamatan maka hal tersebut berdampak dengan 

penghapusan armada atau gerbong yang sudah tua tidak layak operasi.  

Pelayanan penumpang dengan penerapan sistem e-ticketing belum familiernya 
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masyarakat atau penumpang sehingga mempengaruhi kegiatan operasional 

perusahaan yang menjadikan pencapaian laba bersih mengalami penurunan. 

Sebagai BUMN yang mempunyai tujuan meningkatkan laba dan kinerja 

perusahaan yang membaik syaratnya perusahaan harus dikelolah dengan 

prinsip-prinsip korporasi yang benar, efisien, trasparan, akuntabel, dan bersih 

dari penyimpangan. Mengingat pentingnya rasio keuangan tersebut bagi pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan 

perusahaan dimasa yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai  pengukuran kinerja perusahaan 

PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VII Madiun berdasarkan keputusan 

Menteri Badan Usaha Milik Nomor. KEP-100MBU/2002. 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kinerja  PT Kereta Api Daerah Operasi VII Madiun ditinjau dari 

aspek keuangan, operasional dan administrasi ? 

2. Dari ketiga aspek, mana yang paling dominan menentukan kinerja 

perusahaan ? 

C. Batasan Penelitian 

Untuk menghindari keluasan masalah, maka penulis membatasi 

penelitian hanya menggunakan laporan keuangan, operasional, administrasi 

pada tahun 2010-2012 untuk pengukuran kinerja berdasarkan peraturan KEP-

100/MBU/2002. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui kinerja PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VII 

Madiun  ditinjau berdasarkan dari aspek keuangan, operasional dan 

adminsitrasi. 

b. Untuk mengetahui aspek yang paling dominan dalam menentukan 

kinerja perusahaan. 

2. Kegunaan  penelitian  

a. Bagi pihak perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang akurat 

sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan lebih 

efektif  dan efesiensi  di masa yang akan datang. 

b. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau 

informasi pada pihak yang berkepentingan atau pihak tertarik pada 

masalah yang sama.  


