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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

        Tenaga listrik merupakan suatu jenis energi yang di sebagian besar 

negara merupakan energi yang tidak dapat diperdagangkan secara 

internasional. Tenaga listrik juga merupakan suatu produk industri yang 

unik sifatnya karena tidak dapat disimpan dan dikemas, sehingga jumlah 

produknya harus selalu disesuaikan dengan kebutuhannya dari waktu- 

kewaktu. Selain itu, besarnya penggunaan jenis energi ini merupakan tolak 

ukur dari tingkat kemajuan dan kesejahteraan suatu negara karena hampir 

setiap aktivitas kehidupan maju saat ini tidak dapat melepaskan diri dari 

pemanfaatkan tenaga listrik. 

        Warga negara Indonesia menganggap bahwa listrik merupakan 

kebutuhan pokok bagi kehidupannya sehari-hari. Setiap aktivitas yang 

dilakukan oleh manusia tidak dapat terlepas dari listrik. Bahkan di desa 

terpencil sekalipun saat ini sudah dapat menikmati fasilitas listrik. Namun 

kini, Indonesia sedang mengalami krisis listrik. Listrik menjadi sesuatu 

yang mahal dan langka disebabkan ketersediaannya yang sangat terbatas. 

faktor yang menjadi pemicu kelangkaan listrik ini adalah pertumbuhan 

akan kebutuhan tenaga listrik yang semakin meningkat sementara tidak 

diimbangi oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang memadai yang 

disebabkan oleh minimnya keuangan perusahaan. 
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        Pengamat Ekonomi Lembaga Riset EC Think Iman Sugema 

mengatakan saat ini Indonesia sudah mengalami yang namanya krisis 

ekonomi namun krisis ekonomi yang terjadi bukanlah seperti krisis 

ekonomi tahun 1998, krisis yang dihadapi Indonesia adalah masalah 

tingginya defisit dalam neraca pembayaran (www.economy.okezone.com). 

Sebagai perusahaan yang berkedudukan Badan Usaha Milik Negara tetap 

berperan besar didalam negeri dan mampu berperan ditingkat dunia dalam 

rangka tantangan globalisasi atau pasar bebas internasional.  

          Dikertur utama PLN Nur Pamudji mengatakan utang perusahaan 

listrik plat merah yakni saat ini sudah menembus Rp. 210 triliun karena 

Kondisi melehmahnya rupiah terhadap dolar AS membuat beban hutang 

PLN makin membesar (www.finance.detik.com). Disamping itu 

meningkatnya hutang PT. PLN (Persero) dikarenakan untuk investasi 

Dilihat dari posisi keuangan menunjukkan asset tidak lancar pada tahun 

2010 sebesar Rp. 324,4 triliun, pada tahun 2011 sebesar Rp. 409,5 triliun, 

dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 472,1 triliun. Asset lancar dilihat dari 

posisi keuangan pada tahun 2010 sebesar Rp. 45,1 triliun, pada tahun 2011 

sebesar Rp. 467,7 triliun dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 540,7 triliun 

(www.pln.co.id).  

        Adanya krisis ekonomi dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

PT. PLN (Persero) maka kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara 

perlu dianalisis. Dalam menganalisis kinerja keuangan PT. PLN (Persero) 

digunakan Standar KEP-100/MBU/2002 yang terdiri dari beberapa 

http://www.finance.detik.com/
http://www.pln.co.id/
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indikator yaitu: ROE, ROI, Rasio Kas, Rasio Lancar, Colection Periods, 

Perputaran Persediaan, Perputaran Total Asset, rasio Modal sendiri 

Terhadap Total Aktiva. 

        Indikator ini akan dapat mengevaluasi keadaan keuangan pada masa 

lalu atau memproyeksi dimasa mendatang dengan membandingkan 

laporan keuangan dengan beberapa periode melalui evaluasi yang 

dilakukan nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran bagi 

pengelola PT. PLN (Persero) sehingga keputusan dan kebijakan yang akan 

dijalankan nantinya dapat menunjang perkembangan usaha PT. PLN 

(Persero) dan dapat diketahui semakin efisien tidaknya manajemen dalam 

mengelola dana perusahaan. Karena keberhasilan kinerja keuangan PT. 

PLN (Persero) adalah sebagian sumber dana bagi pengelola pemerintah 

dalam mensejahterakan masyarakatnya.  

        Setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Hasil 

yang diperoleh dinilai cukup baik, apabila terjadi peningkatan terhadap 

usahanya. Keberhasilan suatu perusahaan bisa dilihat dari segi 

pertambahan assetnya. Keberhasilan tidak bisa dilihat dari segi fisiknya 

saja, tetapi harus didukung dengan laporan keuangan yang ada pada 

perusahaan tersebut. 

        Laporan keuangan adalah merupakan produk atau hasil akhir suatu 

proses akuntansi. Inilah yang menjadi bahan informasi bagi para 
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pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan 

keputusan (Harahap,1996:7). 

        Hal ini peranan pihak manajemen sangat diperlukan dalam usaha 

untuk mendapatkan laba yang optimal. Salah satu cara yang bisa dilakukan 

adalah dengan melihat adanya perubahan serta perkembangan yang terjadi 

dari tahun ketahun. Perkembangan disini dapat dilihat dari hasil yang telah 

dicapai perusahaan dalam mengelola sumber daya (asset/ aktiva) yang 

dimilikinya dalam memberikan kontrubusinya terhadap pencapaian laba 

perusahaan. Informasi-informasi menegenai perkembangan tersebut, baik 

yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan akan 

memberikan masukan atau input yang berguna bagi pihak manajemen, 

yang mana informasi tersebut pada akhirnya dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam tindakan lebih lanjut (pengambilan keputusan). 

        Menilai kinerja keuangan PT. PLN (Persero) baik atau tidak dalam 

pelaksanaanya harus ada ukuran yang dapat dijadikan perbandingan. 

Ukuran perbandingan yang biasa digunakan adalah kinerja keuangan 

sebelumnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja keuangan tersebut adalah Standar KEP-100/MBU/2002 yang telah 

ditentukan, dimana data pokok sebagai input dalam analisis ini adalah 

neraca dan laporan laba rugi perusahaan.  

        Mengingat pentingnya kinerja keuangan dari perusahaan PT. PLN 

(Persero), maka manajer harus melakukan monitoring terhadap laporan 
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keuangan yang telah tersusun, apakah kinerja keuangan dari PT. PLN 

(Persero) bisa dikatakan baik, begitu pula dengan PT. PLN (Persero) Area 

Balikpapan juga harus memperhatikan kinerja keuangannya karena perlu 

dipertimbangan akan pentingnya pengukuran kinerja manajemen dalam 

suatu perusahaan.  

        Penelitian tentang analisis kinerja keuangan untuk menilai kinerja 

keuangan PT PLN (Persero) dilakukan Wiratama menyimpulkan kinerja 

keuangan perusahaan PT PLN (Persero) kurang baik, sedangkan penelitian 

yang dilakukan Christine (2011) menyimpulkan hasil yang berbeda bahwa 

kinerja keuangan perusahaan PT. PLN (Persero) APJ Ponorogo secara 

keseluruhan sudah cukup baik. Standar kinerja keuangan yang digunakan 

penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang 

dilakukan dengan standar KEP-100/MBU/2002. Atas dasar uraian diatas, 

menarik diteliti mengenai Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Tolak 

Ukur keberhasilan Perusahaan (PT. Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) Area Balikpapan Periode 2010-2012) 

B. Perumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kinerja 

keuangan PT.PLN (Persero) Area Balikpapan? 
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C. Tujuan penelitian  

        Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: Mengkaji kinerja keuangan PT.PLN (Persero) Area 

Balikpapan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk menilai 

kinerja keuangan, sehingga perusahaan dapat lebih memaksimalkan 

kinerja keuangannya. 

2. Bagi Akademisi 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan masukan dan pengetahuan yang lebih luas sebagai bahan 

perbandingan atau acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

 


