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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu dilakukan oleh Vera Febrina Chirsti (2012). yaitu 

studi kasus pada PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta 

berdasarkan KEP-100/MBU/2002. Hasil analisis secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa pada periode tahun 2010 diperoleh nilai sebesar 73 

kemudian tahun 2011 menjadi 67,5 dan pada tahun 2012 menjadi 73,5. 

Kondisi ini menunjukkan kinerja dari aspek keuangan, operasional, 

administrasi pada PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta  

masuk dalam kategori sehat. Hasil perbandingan penilaian kinerja 

menunjukkan aspek keuangan memiliki kinerja yang paling besar. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

terletak pada obyek penelitian di Daerah Operasi PT Kereta Api (Persero) 

yang digunakan untuk mendukung penelitian. Persamaannya yaitu sama-sama 

melakukan analisis terhadap kinerja PT Kereta Api (Persero) berdasarkan 

KEP-100/MBU/2002. 

B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja 

Mahsun (2013:25) mengidentifikasi kinerja (performance) adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ 

program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi 

organisasi yang tertuang pada strategi planning suatu organisasi. 
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Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh 

karyawan atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan langkah untuk 

tercapainya tujuan organisasi sehingga perlu diupayakan untuk 

meningkatkan kinerja. Tetapi hal ini tidak mudah dilakukan sebab 

banyak faktor yang mempengaruhi tingkat rendahnya kinerja seseorang. 

Mangkunegara (2000:67) menyatakan bahwa kinerja adalah: “Hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya”. Dharma (2003:212) mengindentifikasi ”kinerja 

adalah sesuatu yang dikerjakan atau produk atau jasa yang dihasilkan 

atau diberikan seseorang atau kelompok orang”. 

Dari kedua pendapat di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa 

kinerja merupakan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan dari perencanaan yang telah ditetapkan. 

2. Pengukuran Kinerja  

Pengukuran kinerja menurut Robertson dalam Mahsun, (2009:25)  

merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaaan terhadap tujuan 

dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: 

efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, 

kualitas barang dan jasa seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada 

pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan, hasil 

kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas 

tindakan dalam mencapai tujuan.  
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Mahsun (2009: 30) menyatakan bahwa pengukuran kinerja suatu 

metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian 

pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga 

dapat diketahui kemajuan perusahaan serta meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Hal ini terutama diperlukan 

untuk mendefinisikan indikator dan ukuran kinerja yang digunakan. Pada 

pandangan tradisional pengukuran kinerja sering menekan pada 

minimisasi biaya (input), misalnya dengan pengehematan biaya 

operasional, dan keberhasilan memproduksi sejumlah output tertentu, 

sedangkan sistem pengukuran kinerja moderen selain menilai input dan 

output juga menilai tingkat dalam melayani pelanggan. 

Pengukuran kinerja dalam pemerintahan bukanlah suatu aktivitas 

baru. Pengukuran kinerja Mardiasmo, (2002:121) menyatakan sangat 

penting untuk menilai akuntabilitas perusahaan dan manajer dalam 

mengasilkan pelayanan publik yang lebih  baik. Pengukuran kinerja 

sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik 

dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial. 

Pengukuran kinerja perusahaan dipakai sebagai acuan untuk 

mengambil keputusan dan mengevalusi kinerja manajemen dan unit 

terkait dilingkungan organisasi perusahaan dengan tujuan dari masing-

masing bagaian nantinya  akan memberikan kontibusi meningkatkan 

kualitas kepuasan dan akuntabilitas terhadap keberhasilan perusahaan 

dalam mencapai sasaran.  
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3. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

a. Tujuan Pengukuran Kinerja 

Mardiasmo, (2002:122) mengindentifikasi  tujuan pengukuran kinerja 

yaitu: 

a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. 

b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara 

berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian 

strategi. 

c. Untuk mengakomodasi permohonan kepentingan manajer level 

menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal 

congruence. 

d. Sebagai alat mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual 

dan kemampuan kolektif yang rasional. 

4. Manfaat Pengukuran Kinerja 

Mardiasmo,  (2002:132) mengindentifikasi  manfaat pengukuran kinerja 

yaitu: 

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk 

menilai kinerja manajemen 

b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan 

c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingakan dengan target kinerja serta melakukan tindakan 

untuk memperbaiki kinerja 

d. Membantu mengindentifikasikan apakah kepuasaan pelanggan sudah 

terpenuhi 
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e. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah 

f. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif  

5. Indikator Kinerja 

 Mahsun, (2013:77) mengidentifikasi indikator kinerja dari 

perusahaan meliputi: 

a. Indikator masukan input, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilakan keluaran. 

Indikator ini untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran 

sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lain yang 

dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. 

b. Indikator proses, dalam indikator proses organisasi merumusakan laporan 

kegiatan, baik dari segi kecepatan, keepatan maupun tingkat akurasi 

pelaksanana kegiatan tersebut. 

c. Indikator keluaran (ouput), sesuatu yang diharapkan langsung dapat 

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. 

Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran 

yang dihasilkan dari suatu kegiatan. 

d. Indikator Hasil, segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran kegiatan pada jangka menegah. Hasil menggambarkan tingkat 

pencapaaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin mencakup 

kepentingan banyak pihak. 

e. Indikator manfaat, sesuatu yang terkait dengan tujaun akhir dari 

pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang 

diperoleh dari indikator hasil. Indiktor manfaat menunjukkan hal yang 



 12

diharapkan dapat diselesaiakan dan berfungsi dengan optimal (tepat 

lokasi dan waktu) 

f. Indikator dampak, pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun 

negatif. 

6. Laporan Keuangan  

Laporan Keuangan menurut Munawir, (2005:2) merupakan 

kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan untuk mengetahui 

kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat dapat diketahui dari laporan 

keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari Neraca, laporan 

perhitungan rugi laba serta laporan keuangannya lainya.  

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akutansi 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data 

keuangan atau aktivitas perusahaan. Laporan keuangan juga tidak hanya 

sebagai alat penguji tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau 

menilai posisi keuangan perusahaan, dimana itu sebagai suatu pengambilan 

keputusan dalam perusahaan. 

7. Rasio Keuangan 

Kasmir, (2011:104) mengindentifikasi  rasio keuangan merupakan 

kegiatan membandingkan suatu angka yang terdapat pada laporan keuangan 

dengan cara membagi satu angka dengan angka-angka lain. Dalam 

praktiknya, analisis rasio keuangan dapat digolongkan menjadi:  

a. Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya 

bersumber darineraca  
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b. Rasio laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya 

berumber darilaporan laba rugi.  

c. Rasio antar laporan, yaitu dengan membandingkan angka-angka dari 

data sumber (data campuran), baik yang ada di neraca maupun yang ada 

dilaporan laba rugi. 

Macam-macam  Rasio Keuangan  : 

1) Rasio Likuiditas  

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Pada rasio ini 

membandingkan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Pada 

prinsipnya semakin tinggi rasio likuiditas pada batas tertentu, maka 

semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi  kewajiban 

jangka pendeknya. 

2) Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas (leverarge ratio) merupakan rasio yang memberikan 

gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjang. Rasio ini menunjukkan seberapa besar 

aktivitas yang dijalankan perusahaan dibiayai dengan utang.  

3) Rasio Profabilitas  

Rasio profabilitas mengambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan 

laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada. Rasio ini 

menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. 

Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan 

peusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. 
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4) Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan 

dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, 

pembelian, dan kegiatan lainnya. 

8. Kinerja perusahaan BUMN 

Kinerja Keuangan suatu ukuran yang subyektif dan seberapa baik 

kinerja perusahaan dalam menggunakan asset perusahaan untuk kegiatan 

bisnis yang menghasilkan pendapatan. Istilah ini juga digunakan sebagai 

ukuran umum dari kinerja secara keseluruhan keuangan perusahaan selama 

periode waktu tertentu,  dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan 

sejenis di industri yang sama. Untuk mengetahui tingkat kesehatan kinerja 

keuangan BUMN maka tata cara penilaian menurut Keputusan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara Nomor:KEP-100/MBU/2002. 

Penilaian kinerja pada perusahaan BUMN terdapat dua sektor 

diklasifikasikan menjadi infrastruktur dan non infrastruktur . Penilaian pada 

aspek keuangan dilakukan dengan melihat delapan rasio yang merupakan 

indikator yang ditetapkan pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan BUMN.  

Delapan rasio tersebut terdiri atas ROE, ROI, rasio kas, rasio lancar, 

collection periods, perputaran persediaan, total aseet turn over, dan total 

modal sendiri terhadap total aktiva. Setiap indikator memiliki bobot 

penilaian masing-masing yang juga dipengaruhi oleh jenis BUMN tersebut. 

Untuk indikator yang sama, dikategorikan menjadi dua sesuai dengan jenis 

perusahaan.  
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A.  Aspek Keuangan 

Perusahaan BUMN Infrastruktur maupun non infrastruktur 

memiliki indikator yang sama, dengan skor indikator yang berbeda-

beda. Penilaian skor untuk masing-masing aspek keuangan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Skor Penilaian ROE 

Penilaian ROE merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri 

yang dimiliki. Penilaian ROE dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

ROE = 
Sendiri Modal

PajakSetelah Bersih  Laba x 100% 

Tabel 2.1 Skor Penilaian ROE 
ROE (%) Skor 

 15  < ROE 15 
 13  < ROE<= 15 13,5 
 11  < ROE<= 13 12 
 9  < ROE<= 11 10,5 
 7,9  < ROE<= 9 9 
 6,6  < ROE<= 7,9 7,5 
 5,3  < ROE<= 6,6 6 
 4  < ROE<= 5,3 5 
 2,5  < ROE<= 4 4 
 1  < ROE<= 2,5 3 
 0  < ROE<= 1 1,5 
 ROE < 0 1 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 
KEP-100/MBU/2002 

 
2. Skor Penilaian ROI 

Penilaian ROI digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan tingkat penghasilan bersih dari 
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total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

ROI = 
Employed Capital
PenyusutanEBIT  x 100% 

Tabel 2.2 Skor Penilaian ROI 
ROI (%) Skor 

 18  < ROI 10 
 15  < ROI<= 18 9 
 13  < ROI<= 15 8 
 12  < ROI<= 13 7 
 10,5  < ROI<= 12 6 
 9  < ROI<= 10,5 5 
 7  < ROI<= 9 4 
 5  < ROI<= 7 3,5 
 3  < ROI<= 5 3 
 1  < ROI<= 3 2,5 
 0  < ROI<= 1 2 
 ROI < 0 0 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 
KEP-100/MBU/2002 

 
3. Skor Penilain Cash Ratio 

Penilaian Cash Ratio menghitung kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban atau utang dengan kas yang dimiliki. 

Dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Cash Ratio = 
LiabilitasCurrent 

Pendek Jangka BerhargaSurat BankKas  x 100% 

Tabel 2.3 Skor Penilain Cash Ratio 
 

Cash Ratio = x (%) Skor 
x  > = 35 3 
25 < = x < 35 2,5 
15 < = x < 25 2 
10 < = x < 15 1,5 
5 < = x < 10 1 
0 < = x < 5 0 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 
KEP-100/MBU/2002 
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4.  Skor penilaian Current ratio 

Penilaian Current ratio mengetahui berapa kemampuan 

perusahaan dalam membayar utang lancar dengan aktiva lancar 

yang tersedia  dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Current ratio = 
LiabilitasCurrent 

AssetCurrent x 100% 

Tabel 2.4 Skor penilaian Current ratio 
 

Current ratio = x (%) Skor 
125 < = x 3 
110< = x < 125 2,5 
100< = x < 110 2 
95 < = x < 100 1,5 
90 < = x < 95 1 
X < 90 0 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 
KEP-100/MBU/2002 

 
5. Skor Penilaian Collection Period 

Penilaian Collection Period  mengukur kemampuan perusahaan 

dalam mengumpulkan jumlah usaha yang dimiliki dalam jangka 

waktu tertentu dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Collection Period = 
 UsahaPendapatan Total

 UsahaPiutang Total x 365 hari 

Tabel 2.5 Skor Penilaian Collection Period 
CP = x (hari) Perbaikan = x (hari Skor 

x < = 60 x > 35 4 
60 < x < = 90 30 < x < = 35 3,5 
90 < x < = 120 25 < x < = 30 3 

120 < x < = 150 20 < x < = 25 2,5 
150 < x < = 180 15 < x < = 20 2 
180 < x < = 210 10 < x < = 15 1,6 
210 < x < = 240 6 < x < = 10 1,2 
240 < x < = 270 3 < x < = 6 0,8 
270 < x < = 300 1 <x < = 3 0,4 

30 < x 0 <x < = 1 0 
Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 

KEP-100/MBU/2002 
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6. Skor Penilaian Perputaran Persediaan 

Penilaian Perputaran Persediaan mengukur berapa kali dana 

ditanam dalam persediaan berputar dalam setahun dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Perputaran Persediaan = 
 UsahaPendapatan Total

Persediaan Total x 365 hari 

Tabel 2.6 Skor Penilaian Perputaran Persediaan 
PP = x (hari) Perbaikan = x (hari Skor 

x < = 60 x < 35 4 
60 < x < = 90 30 < x < = 35 3,5 
90 < x < = 120 25 < x < = 30 3 

120 < x < = 150 20 < x < = 25 2,5 
150 < x < = 180 15 < x < = 20 2 
180 < x < = 210 10 < x < = 15 1,6 
210 < x < = 240 6 < x < = 10 1,2 
240 < x < = 270 3 < x < = 6 0,8 
270 < x < = 300 1 < x < = 3 0,4 

30 < x 0 < x < = 1 0 
Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 

KEP-100/MBU/2002 
 

7.  Skor Penilaian Total Asset/ TATO 

Penilaian Perputaran Total Asset/ TATO mengukur perputaran 

semua aktiva yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan 

volume penjualan  dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Perputaran Total Asset/ TATO = 
Employed Capital

Pendapatan Total x 100% 

Tabel 2.7 Skor Penilaian Perputaran Total Asset/ TATO 
TATO = x (%) Perbaikan = x (%) Skor 

120 < X 20<X 4 
105 < x < = 120 15< x < = 20 3,5 
90 < x < = 105 10< x < = 15 3 
75< x < = 90 5< x < = 10 2,5 
60 < x < = 75 0< x < = 5 2 
40 < x < = 60 x < = 0 1,5 
20 < x < = 40 x <0 1 

x < = 20 x <0 0,5 
Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 

KEP-100/MBU/2002 
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8. Skor  Penilaian modal sendiri terhadap total asset 

Penilaian modal sendiri terhadap total asset merupakan kemampuan 

perusahaan dalam mengelolah modal sendiri atas total asset yang 

dimiliki dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

Modal sendiri terhadap total asset = 
Asset Total

Sendiri Modal Total x 100% 

Tabel 2.8 Skor  Penilaian modal sendiri terhadap total asset 
TMS terhadap TA = x 

(%) Skor 

X < 0 0 
0 < = X < 10 2 

10 < = X < 20 3 
20 < = X < 30 4 
30 < = X < 40 6 
40 < = X < 50 5,5 
50 < = X < 60 5 
60 < = X < 70 4,5 
70 < = X < 80 4,25 
80 < = X < 90 4 
90 < = X < 100 3,5 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 
KEP-100/MBU/2000 

 
B.   Aspek Operasional 

Dalam melakukan penilaian masing-masing indikator 

dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan 

skornya sebagai berikut: 

1. Baik Sekali (BS) : skor = 100% x Bobot indikator yang 

bersangkutan. 

2. Baik (B) : skor = 80% x Bobot indikator yang bersangkutan. 

3. Cukup (C) : skor = 50% x Bobot indikator yang bersangkutan. 

4. Kurang (K) : skor = 20% x Bobot indikator yang bersangkutan. 

Total bobot untuk BUMN infrastuktur yaitu sebesar 35. 
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Definisi untuk masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif 

dengan kategori penilaian penetapan skornya 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, randeman dan 

sebagainya). 

2. Baik, mendekati standar normal  atau sedikit di bawah standar 

normal namun telah telah menunjukkan perbaikan baik dari segi 

kuantitas (produktivitas, rendamen dan sebagainya) maupun 

kualitas (waktu, mutu dan sebagianya). 

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

kualitas (produktivitas, rendamen dan sebagainya) dan 

mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas. 

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

C.   Aspek Administrasi 

Aspek Administrasi terbagi menjadi empat indikator, yang 

masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Laporan Perhitungan Tahunan 

Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah 

diaudit atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus 

sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk PERSERO atau 

Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat akhir bulan kelima 

sejak tanggal tutup buku tahun anggaran yang bersangkutan. 
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2. Rancangan RKAP 

Sesuai ketentuan dengan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 tahun 1998, pasal 23 ayat 2 Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 1998, RUPS untuk Persero (Menteri BUMN), 

untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan 

harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran 

yang bersangkutan. 

3. Laporan Periodik 

Laporan periodik triwulan harus diterima oleh komisaris atau 

dewan pengawas dan pemegang saham untuk persero atau 

menteri BUMN untuk PERUM paling lambat 1 bulan setelah 

berahirnya periode laporan. 

Dalam penilaian aspek adminitrasi, indikator yang dinilai dari 

masing-masing skor  adalah penilaian Laporan Perhitungan 

Tahunan, Penilaian Rancangan RKAP, Penilaian Laporan Periodik, 

seperti pada tabel 2.9  
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Tabel 2.9 Penilaian Aspek administrasi 

Penilaian Laporan Perhitungan Tahunan   

Jangka Waktu Laporan  Skor 
1. Sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun 

buku perhitungan tahunan ditutup 
2. Sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku 

perhitungan tahunan ditutup 
3. Lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku 

perhitungan tahunan ditutup 

3 
 

2 
 

0 

 Penilaian Rancangan RKAP 
Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki 

tahun anggaran yang bersangkutan  Skor 

1. Dua bulan atau lebih cepat 
2. Kurang dari dua bulan 

3 
0 

Penilaian Laporan Periodik 

Jumlah keterlambatan dalam satu tahun  Skor 
1. Lebih kecil atau sama dengan 0 hari 
2. 0< x < = 30 hari 
3. 0< x <= 60 hari 
4. < 60 hari 

3 
2 
1 
0 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 
KEP-100/MBU/2002 

 
9. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan  menggunakan  laporan neraca dan laba rugi 

dengan mengukur kinerja perusahaan berdasarkan standar peraturan 

KEP-100/MBU/2002 yang mencakup 3 aspek pengukuran yaitu 

mengenai kinerja keuangan, operasional dan admistrasi. Pengukuran 

kinerja aspek keuangan yaitu meliputi ROE, ROI, Cash Ratio, Current 

Ratio, Colection Period, perputaran persediaan dan perputaran total aset 

serta rasio modal sendiri terhadap total aset. Selanjutnya pengukuran 

kinerja PT Kereta Api khususnya aspek operasional yaitu  meliputi 

tingkat pelayanan, efektifitas pemeliharaan produksi dan peningkatan 
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kualitas SDM. Adapun aspek administrasi pengukuran kinerja ditinjau 

dari penyusunan laporan tahunan, laporan RKAD dan laporan periodik. 

Pengukuran kinerja dengan menggunakan analisis time series sehingga 

dapat ditentukan penilaian sehat atau tidak sehat atas pencapaian kinerja 

PT Kereta Api Indonesia. 

Kerangka pikir dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut 

pada gambar 1: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Pengukuran kinerja PT Kereta Api Indonesia 
 

PT Kereta Api (Persero) 

Laporan neraca, laporan laba 
rugi,operasional dan adminitrasi 

Mengukur kinerja berdasarkan  KEP-
100/MBU/2002 : 
1. Kinerja Keuangan 
2. Kinerja Operasional 
3. Kinerja Administrasi 
 

Kinerja  
PT Kereta Api  

Analisis  
Time Series  

Sehat Tidak Sehat 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang digunakan maka hipotesis 

penelitian : 

1. Kinerja PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VII Madiun ditinjau dari 

aspek keuangan, operasional dan administrasi menunjukkan perusahaan 

dalam kondisi sehat. 

2.  Dari ketiga aspek kinerja PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VII 

Madiun aspek keuangan yang memiliki kinerja paling dominan. 


