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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Listiana (2008) menganalisis kinerja keuangan perum pegadaian 

cabang Blitar dengan menggunakanalat analisis yaitu analisis rasio. Hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan metode time series membandingkan kinerja 

keuangan perum pegadaian cabang Blitar dari tahun ke tahun. Kinerja 

keuangan Perum Pegadaian cabang Blitar dilihat dari rasio kas periode tahun 

2004-2006. Rasio kas tersebut mengalami fluktuasi tapi cenderung 

mengalami kenaikan kinerja, dan dapat disimpulkan dari semua rasio yang 

ada dinyatakan sehat walaupun mengalami fluktuasi. 

Jolanda, dkk. (2015), menganalisis rasio likuiitas, leverage, dan 

profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan pada perum pegadaian 

Jakartaperiode tahun 2011-2012 dalam penelitian ini Jolanda dkk, 

menunjukan kinerja keuangan Perum Pegadaian periode tahun 2011-2012 

yang diukur dari tingkat solvabilitas  atau  leverage  rata–rata  masih  dapat  

dinilai  cukupsolvable, hanya  saja  kecukupan ekuitas memang masih terlalu  

kecil dibandingkan pendanaan melalui utang. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Tujuan Penilaian Kinerja Perusahaan 

Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2012:31) 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan 

perusahaanuntuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus 

segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

keuangannya pada saat ditagih. 

b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan 

perusahaanuntuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, 

yaitumenunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. 

d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu 

kemampuanperusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, 

yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk 

membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta 

kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para 

pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. 
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2. Tujuan Lembaga Keuangan dan Pengukuran  Kinerja Perusahaan 

Tujuan lembaga keuangan bukan bank adalah untuk mendorong 

pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan 

perusahaan-perusahaan, terutama pengusaha golongan bawah. Dengan 

adanya tujuan tersebut Lembaga Keuangan Bukan Bank diperkenankan 

menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-

surat berharga untuk kemudian menyalurkannya kepada perusahaan-

perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan 

surat-surat berharga serta menjamin terjualnya surat-surat berharga 

tersebut.(Julius R, 2011:40) 

Menilai kinerja baik atau tidak dalam pelaksanaannya harus ada 

suatu ukuran yang dapat dijadikan perbandingan. Ukuran perbandingan 

untuk metode time series yang biasa dipakai adalah kinerja keuangan 

sebelumnya, sedangkan dalam metode cross section untuk mengukur 

tingkat kesehatan perusahaan BUMN atau BUMD. Salah satu cara yang 

dapat dipakai untuk dapat mengukur kinerja keuangan tersebut adalah 

analisis rasio keuangan, dimana data pokok yang digunakan dalam 

analisis ini adalah laporan keuangan perusahaan yang berupa neraca dan 

laporan laba rugi perusahaan. 

a. Analisis Time Series 

Analisis Time Series adalah suatu cara mengevaluasi unsur-unsur 

neraca dan laporan rugi laba dengan jalan membandingkan rasio-

rasio keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya 
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(Warsono, 2011:30). Perbandingan antara rasio yang dicapai saat ini 

dengan rasio-rasio masa lalu akan memperlihatkan apakah 

perusahaan mengalami kemajuan atau kemuduran sehingga 

perusahaan dapat membuat rencana untuk masa depannya.  

b. Analisis Cross Section 

Analisis Cross Section adalah perbandingan dengan perusahaan atau 

industri yang sejenis (Warsono,2011:31) analisis Cross Section akan 

bermanfaat untuk melihat presentasi perusahaan relatif terhadap 

industri lain. 

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan 

perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lain.  Analisis kinerja keuangan merupakan proses 

pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, 

menginterprestasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan 

pada suatu periode tertentu. Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan 

beberapa alat analisis.  Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat 

dibedakan menjadi 8 macam, yaitu menurut Jumingan (2008:208) : 

a. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik 

analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode 

atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah 

(absolut) maupun dalam persentase (relatif). 
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b. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk 

mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan 

kenaikan atau penurunan. 

c. Analisis Persentase perkomponen (common size), merupakan teknik 

analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing 

aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. 

d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik 

analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal 

kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. 

e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis 

untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan 

kas pada suatu periode waktu tertentu. 

f. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan 

untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca 

maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara 

simultan. 

g. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk 

mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. 

h. Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui 

tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak 

mengalami kerugian. 

 

3. Faktor-faktor Penentu Kinerja Lembaga Keuangan 
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Terdapat empat faktor terkait yang mendukung terciptanya 

stabilitas keuangan, jika ada tekanan pada salah satu faktor dapat 

berdampak pada faktor lainnya,  yakni : 

a. Lingkungan ekonomi makro yang stabil 

b. lembaga keuangan yang dikelola dengan baik 

c. pengawasan institusi keuangan yang efektif, dan 

d. sistem pembayaran yang aman dan handal 

Stabilitas sistem keuangan adalah ketahanan sistem keuangan 

terhadap guncangan perekonomian, sehingga fungsi intermediasi 

(perantara), sistem pembayaran dan penyebaran risiko tetap berjalan 

dengan semestinya. Ketidak stabilan sistem keuangan menimbulkan 

dampak yang sangat buruk yaitu kehilangan kepercayaan masyarakat dan 

menurunnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Stabilitas sistem 

keuangan wajib dipelihara guna menjamin kepentingan publik. (Julius R, 

2011: 46) 

4. Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang terdiri atas Perusahaan 

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan 

PenjaminanKredit, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan 

Pembiayaan Sekunder Perumahan, Pegadaian, danLembaga Keuangan 

Mikro (LKM). Bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai fungsi 

penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang 

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. 
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Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor IKNB 

mempunyai tugas pokok: 

a. Menyusun peraturan di bidang IKNB 

b. Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB 

c. Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB 

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang 

memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak 

lain yang bergerak di IKNB 

e. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB 

f. Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

g. Melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan 

prosedur di bidang IKNB 

h. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. 

5. Analisis Rasio Keuangan 

Dalam analisis rasio keuangan, hasil analisisnya dinyatakan 

dalam bentuk rasio yang merupakan perbandingan antara suatu rekening 

tertentu dalam laporan keuangan dengan rekening lainnya. BUMN jasa 

keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, 

asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjamin. Tolak ukur penilaian 

terhadap kinerja keuangan bagi perusahaan milik Negara (BUMN), yaitu 

dengan menggunakan suatu tolak ukur penilaian kinerja keuangan yang 
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sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Bandan Usaha Milik 

Negara No.100/MBU/2002 pasal 2, yaitu : 

a. Retrun on Equity (ROE) memgukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan modal yang dimiliki. 

ROE = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢
𝑥100% 

b. Return on Investment (ROI) dipergunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atas aktiva 

yang digunakan. 

ROI = 
𝑬𝑩𝑰𝑻+𝑷𝒆𝒏𝒚𝒖𝒔𝒖𝒕𝒂𝒏

𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒐𝒚𝒆𝒅
𝑥100% 

c. Rasio Kas adalah rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva 

lancar yang segera bisa menjadi uang kas dengan hutang lancar. 

Rasio kas =
𝐊𝐚𝐬+𝐁𝐚𝐧𝐤

𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫
𝑥100% 

d. Rasio Lancar merupakan rasio yang menggambarkan aktiva lancar 

dibagi dengan hutang lancar, aktiva lancar meliputi kas, Surat 

berharga, piutang dan persediaan. 

Rasio Lancar = 
𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚

𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫
𝑥100% 

e. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset 

TMS terhadap TA = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
x100% 

f. Rasio Collection Periodeadalah perbandingan antara piutang usaha 

dengan total pendapatan usaha. 
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Collection Periods = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎
𝑥365 

g. Rasio Perputaran Persedian adalah rasio yang menunjukkan berapa 

cepat perputaran persediaan dalam siklus produksi normal. 

Perputaran Persediaan = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐝𝐢𝐚𝐚𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧𝐔𝐬𝐚𝐡𝐚
𝑥365ℎ𝑎𝑟𝑖 

h. Rasio Perputaran Total Aktiva (TATO) adalah rasio yang mengukur 

antara penjualan dengan total aktiva yang mengukur efisiensi 

penggunaan aktiva secara keseluruhan. 

Total Asset Turn Over = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
𝑥100% 

 

6. Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

BUMN No.100/MBU/2002 

Penilaian Tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara berlaku 

bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan 

kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan undang-

undang tersendiri. Dalam penilaian aspek keuangan, indikator yang dinilai 

dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel berikut : 
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Tabel 2.1 Daftar indikator dan bobot aspek keuangan 

Indikator Bobot Bobot 

 Infra  Non Infra 

1. ROE 15 20 

2. ROI 10 15 

3. Rasio Kas 3 5 

4. Rasio Lancar 4 5 

5. Collection Periods 4 5 

6. Perputaran persediaan 4 5 

7. Perputaran total aset 4 5 

8. Rasio modal sendiri terhadap 

total aktiva 

6 10 

Total Bobot 50 70 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 

100/2002 

Berdasarkan daftar indikator dan bobot aspek keuangan 

keseluruhan diatas, adapun skor penilaian dari masing indikator tersebut 

sebagai berikut : 

a. Return On Equity(ROE)  

Adapun skor penilaian ROE untuk BUMN non-infrastruktur dapat 

dilihat pada Tabel berikut : 
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Tabel 2.2 : Skor Penilaian ROE untuk BUMN Non-Infrastruktur 

ROE Skor 

 Non Infra 

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 

100/2002 

b. Return On Invesment (ROI) 

Adapun skor penilaian ROI untuk BUMN non-infrastruktur dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.3. Skor Penilaian ROI untuk BUMN Non-Infrastruktur 

ROI Skor 

 Non Infra 

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 

100/2002 
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c. Rasio Kas(Cash Ratio)  

Adapun skor penilaian Cash Ratio untuk BUMN non-infrastruktur 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.4.SkorPenilaian Cash Ratio untuk BUMN Non-Infrastruktur 
 Skor 

Cash Rasio Non Infra 

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 

100/2002 

d. Rasio Lancar (Current Ratio)  

Adapun skor penilaian Current Ratio untuk BUMN non-infrastruktur 

dapat dilihat pada Tabel berikut : 

Tabel 2.5. Skor Penilaian Current Ratio untuk BUMN 

NonInfrastruktur 
Current ratio Skor 

 Non Infra 

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 

100/2002 
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e. Collection Periods (CP) 

Adapun skor penilaian Collection Periods untuk BUMN infrastruktur 

dapat dilihat pada Tabel berikut : 

Tabel 2.6. Skor Penilaian Collection Periods untuk BUMN 

NonInfrastruktur 
CP = x (hari) Perbaikan = x (hari Skor 

  Non Infra 

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 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 

100/2002 

 

f. Perputaran Persediaan (PP) 

Tabel 2.7. Skor Penilaian 

Perputaran Persediaan untuk BUMN NonInfrastruktur 
PP = x (hari) Perbaikan = x (hari skor 

  Non Infra 

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 BUMN Nomor 100/2002 

 

g. Total Asset Turn Over (TATO) 

Adapun skor penilaian Total Asset Turn Over untuk BUMN Non 

Infrastruktur dapat dilihat pada Tabel berikut : 
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Tabel 2.8. Skor Penilaian TATO untuk BUMN Non-Infrastruktur 
TATO = x (%) Perbaikan = x (hari Skor 

  Non Infra 

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 BUMN Nomor 100/2002 

 

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (TMS terhadap TA) 

Adapun skor penilaian Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset 

untuk BUMN Non-Infrastruktur dapat dilihat pada Tabel  berikut: 

Tabel 2.9. Skor Penilaian TMS terhadap TA untuk BUMN Non-

Infra 
TMS terhadap TA (%) Skor 

 Non Infra 

   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 BUMN Nomor 100/2002 

7. Penilaian kinerja aspek operasional berdasarkan surat keputusan 

Menteri BUMN No.100/MBU/2002 
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Kinerja operasional merupakan kegiatan yang berhubungan dan 

dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi 

sesuai dengan visi misi perusahaan. Jumlah indikator dalam aspek 

operasional ini digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap 

tahunnya. Penilaian terhadap masing-masing indikator secara kualitatif 

dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :  

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

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

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

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

Definisi untuk masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif 

dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :  

a. Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau 

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

sebgainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) 

b. Baik : mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal 

namun telah menunjukan perbaikan baik dari segi kuantitas maupun 

kualitas. 

c. Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas 

(waktu, mutu, dan sebagainya) namun kuantitas (produktifitas, dan 

sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas. 

d. Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal. 
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8. Penilaian kinerja aspek administrasi berdasarkan surat keputusan 

Menteri BUMN No.100/MBU/2002 

Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-

masing bobotnya adalah seperti pada tabel 2.10 di bawah ini : 

Tabel 2.10. Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi 

 

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No.100/MBU/2002 

Berdasarkan daftar indikator dan bobot aspek administrasi 

keseluruhan diatas, adapun skor penilaian dari masing indikator tersebut 

sebagai berikut : 

a. Laporan perhitungan tahunan 

Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah 

di audit oleh akuntan publik 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 yang bersangkutan. 

 

Tabel 2.11. Daftar penilaian waktu penyampaian laporan Audit 

Jangka waktu laporan audit diterima Skor 

Sampai dengan akhir bulan keempat 3 

Sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku 2 

Lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku 

perhitungan tahunan ditutup 

0 

 Bobot 

Indikator Non Infra 

Laporan Perhitungan 

Tahunan 

3 

Rancangan RKAP 3 

Laporan Periodik 3 

Kinerja PUKK 6 

Skor 15 
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Sumber : Sumber : Keputusan Menteri BUMN No.100/MBU/2002 

b. Rancangan RKAP 

Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 

12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.13 tahun 

1998, RUPS untuk persero atau Menteri BUMN untuk perum dalam 

pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari 

sebelum memasuki tahunan anggaran yang bersangkutan. 

Tabel 2.12. Daftar penilaian penyampaian rancangan RKAP 

Jangka waktu surat diterima  Skor  

2 bulan atau lebih cepat 3 

Kurang dari 2 bulan 0 

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No.100/MBU/2002 

c. Laporan periodik 

Tabel 2.13. Daftar 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 BUMN No.100/MBU/2002 

d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) 

Tabel 2.14. Daftar penilaian PUKK 

Indikator Non Infra 

Efektivitas penyaluran 3 

Tingkat kolektibilitas pengembalian 3 

Total  6 

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No.100/MBU/2002 

9. Penilaian Kesehatan Badan Usaha Milik Negara untuk seluruh Aspek 

Tingkat kesehatan BUMN di Indonesia diatur dalam Surat 

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 100/MBU/2002, 

dapat digolongkan menjadi. 
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Tabel 2.15.Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN untuk Seluruh 

Aspek. 

Tingkat Kriteria Tingkat Kesehatan Secara Keseluruhan 

Kesehatan (Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek 

Administrasi 

Sehat  

AAA Total Skor (TS)  > 95 

AA 80 < TS < 95 

A 65 < TS < 80 

Kurang 

Sehat 

 

BBB 50 < TS < 65 

BB 40 < TS < 50 

B 30 < TS < 40 

Tidak Sehat  

CCC 20 < TS < 30 

CC 10 < TS < 20 

C TS < 10 

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No 100/MBU/2002 
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Tujuan Lembaga 

Keuangan 

Aspek 

Keuangan 

Penilaian Tingkat 

Kesehatan berdasarkan 

SK Menteri BUMN 

No.100/MBU/2002 

Aspek 

Administrasi 

Aspek 

Operasional 

Kurang 

Sehat 
Sehat  

Hasil Penilaian 

kinerja lembaga 

keuangan 

Tidak 

Sehat 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir ini dirumuskan dengan mempertimbangkan 

penjelasan-penjelasan sebelumnya. Lebih dari itu kerangka pikir ini 

menjelaskan keseluruhan isi tulisan ini, yang dirumuskan untuk memudahkan 

pemahaman secara tepat alur pemikiran penelitian. Peran kerangka pikir ini 

sangat penting dalam penelitian karena kerangka pikir ini merupakan 

landasan pemikiran penelitian. Adapun model kerangka pikir dari peneliti 

adalah seperti pada gambar 2.1. 

 

   

  

 

  

   

 

  

  

Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

Dari kerangka pikir tersebut penelitiingin mengetahui perkembangan 

tingkat kesehatan kinerja aspek keuangan, aspek operasinal dan aspek 

administrasi Perum Pegadaiandianalisis melalui analisis laporan keuangan 
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yang berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-

100/MBU/2002.Dari hasil analisis laporan keuangan tersebut dapat diketahui 

perkembangan tingkat kesehatan kinerja aspek keuangan, aspek operasional 

dan aspek administrasi Perum Pegadaian untuk tiga periode terakhir (2013-

2015) dinyatakan sehat, kurang sehat atau tidak sehat. 

D. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan 

penelitian. Berdasarakan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan maka 

dapat diambil suatu hipotesis bahwa Tingkat Kesehatan Keuangan Perum 

Pegadaian periode tahun 2013-2015 adalah sehat. 

 


