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ABSTRAKSI 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Malang dengan alamat Jl. Jendral Basuki 

Rahmad No. 100 Malang 65111 dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan 

Perusahaan”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dengan adanya 

analisis ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk menilai 

kinerja keuangan, sehingga perusahaan dapat lebih memaksimalkan kinerja keuangan 

perusahaannya.  

Obyek penelitian ini adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan 

Jaringan Malang. Adapun data yang akan diteliti adalah data penilaian kontrak kinerja 

perusahaan dan data perhitungan kinerja keuangan perusahaan selama dua tahun. Dalam 

menganalisis data, penulis menghubungkan dan membandingkan data yang diperoleh dengan 

tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui pertumbuhan atau penurunan kinerja keuangan 

perusahaan serta memberikan arah perbaikannya. 

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area 

Pelayanan Dan Jaringan Malang dalam pencapaian hasil kinerja keuangan untuk tahun 2005 

diperoleh nilai sebesar 42,09 dan untuk tahun 2006 sebesar 57,86. Pencapaian hasil kinerja 

keuangan perusahaan mengalami kenaikan dan bisa dikatakan bahwa perusahaan sudah baik 

dalam kinerja keuangan perusahaannya  

Berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan pada PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Malang untuk menekan 

dengan mengurangi dan mencari penyebab kenapa indikator Biaya Pegawai/kWh Jual dan Biaya 

Administrasi/kWh Jual melebihi dari target yang ditetapkan perusahaan, sehingga dapat diambil 

langkah-langkah perbaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research is a study to do in the PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan 

Dan Jaringan Malang at Jl. Jendral Basuki Rahmad No. 100 Malang 65111 with the title of 

“Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan“. 

The purpose of this research is worth to performance financial company it. This analysisis hoped 

as a progress and considetation by company to value performance financial, so the company 

more maximum of the performance financial them company. 

Thir research obyect is PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan 

Malang. There are data that will research is data a value of performance company contract and 

data of calculation of performance financial company during 2 years. Analyzing data, researcher 

is connecting and comparing of data that received last year so will know about growing or 

discharge of performance financial company and giving to be correction. 

The result of analysis showed PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan 

Jaringan Malang to reach result of performance financial on year 2005 the price of 42,09 and on 

2006 the price of 57,86. The result of performance financial company make raising and tell that 

company is good within performance financial them company. 

Based on result of analysis and conclusion of, researcher can make implication in the PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Malang to press and decrease of 

motive why indicator Biaya Pegawai/kWh Jual and Biaya Administrasi/kWh Jual more target 

that fixed by company, so can tak the ways of correction to be able of result that more good 

 


