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Analisis Kinerja Keuangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk Sebelum dan 
Sesudah Kebijakan Privatisasi  

Oleh: 
Anik Sri Lestari  

Dosen Pembimbing: 
Toto Rahardjo, SE., MM  

RINGKASAN  

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Kebijakan Privatisasi 

 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada PT. 
Aneka Tambang (Persero), Tbk sebelum dan sesudah adanya kebijakan privatisasi. 
Penelitian ini memilih PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk sebagai obyek penelitian 
yang menitik beratkan pada data keuangannya untuk kemudian dilakukan analisis 
menggunakan rasio keuangan yang didasarkan pada Keputusan Menteri BUMN 
No.KEP-100/MBU/2002. Rasio yang digunakan adalah Return On Equity (ROE), 
Return On Investment (ROI), Cash Ratio, Current Ratio, Collection Periods (CP), 
Perputaran Persediaan (PP), Total Asset Turn Over (TATO), Total Modal Sendiri 
Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA). 
     Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat 
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jenis data yang 
digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari data skunder 
berupa laporan keuangan, sejarah, struktur organisasi, serta data-data lain dari situs 
internet yang berhubungan dengan obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis kualitatif. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan pada tahun 
sebelum privatisasi memiliki total skor 62,5 (BBB) yang berarti perusahaan dalam 
keadaan KURANG SEHAT. Sedangkan kinerja keuangan perusahaan pada tahun 
setelah privatisasi mengalami peningkatan pada komponen Return on Equity, Cash 
Ratio, Current Ratio, Total Modal Sendiri terhadap Total Asset (TMS terhadap TA), 
dan penurunan pada Perputaran Persediaan yang berarti baik bagi perusahaan. 
Sedangkan indikator lainnya seperti Return on Investment, Total Asset Turn Over 
menunjukkan penurunan bagi perusahaan. Sedangkan Collection Period 
menunjukkan peningkatan yang juga mengindikasikan kelemahan dari perusahaan. 
Keadaan perusahaan setelah kebijakan privatisasi memiliki total skor 67,5 (A) yang 
berarti perusahaan dalam keadaan SEHAT. 
     Dengan demikian keadaan perusahaan setelah penerapan kebijakan privatisasi 
mengalami perubahan yang positif yaitu adanya peningkatan kinerja keuangan dari 
KURANG SEHAT menjadi SEHAT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

     Perekonomian Indonesia yang tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya 

merupakan demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian yang disusun sebagai usaha 

bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan 

sesuatu yang sangat penting sehingga pasal tersebut menjadi dasar dan titik tolak 

pembangunan ekonomi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Dengan 

demikian negara mempunyai peran dan tanggung jawab normatif dalam berbagai 

bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi dibentuklah Perusahaan Negara yang lebih 

popular dengan nama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

     Sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia 

mulai merasakan dampak-dampak krisis yang berakibat pada perubahan sendi-sendi 

kehidupan bangsa. Melihat hal tersebut pemerintah berupaya untuk memulihkan 

kondisi bangsa akibat krisis dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki unit 

usaha negara dan swasta secara maksimal. Selain itu seiring adanya tuntutan dunia 

usaha sekarang ini mengharuskan setiap perusahaan harus mampu bersaing dengan 

perusahaan lainnya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan 

menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menanggapi hal ini pemerintah memilih 
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privatisasi sebagai salah satu jalan keluar untuk memperbaiki kinerja dari unit usaha 

yang dimilikinya. 

     Privatisasi di Indonesia mulai dilakukan pada tahun 1992 melalui Initial Public 

Offering (IPO) terhadap 35% saham milik pemerintah di PT Semen Gresik. 

Privatisasi merupakan kebijakan yang multifaset atau memiliki beragam dimensi 

yaitu secara ideologis bermakna meminimalkan peran negara, dari sisi manajemen 

bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha dan meningkatkan nilai 

perusahaan serta kontribusi terhadap kas negara dalam konteks anggaran (Nugraha; 

Dwidjiwijoto dan Wrihatnolo, 2003; 2008). 

     Privatisasi terhadap unit usaha yang dikelola negara dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja dan kesehatan unit usaha yang dimaksud. Dengan adanya 

privatisasi akan membuka akses ke pasar internasional dan alih teknologi serta 

transfer manajemen kepada badan usaha. Selain itu unit usaha yang diprivatisiasi juga 

akan mendapat suntikan dana dari investor untuk mengembangkan bisnisnya 

dikemudian hari. PT. Aneka Tambang (Persero),Tbk sebagai salah satu badan usaha 

negara diprivatisasi pada tahun 1997 melalui Initial Public Offering (IPO) dengan 

menjual 35% saham pemerintah. PT. Aneka Tambang (Persero),Tbk diprivatisasi 

karena perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sehat sehingga di 

masa dating akan membutuhkan dana, teknologi, dan jaringan bisnis untuk 

pengembangan bisnisnya. 
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     Perkembangan posisi keuangan mempunyai arti yang sangat penting bagi 

perusahaan. Untuk melihat sehat tidaknya suatu perusahaan tidak hanya dapat dinilai 

dari keadaan fisiknya saja. Faktor terpenting untuk dapat melihat perkembangan suatu 

perusahaan terletak dalam unsur keuangannya, karena unsur tersebut dapat 

mengevaluasi apakah kebijakan yang ditempuh suatu perusahaan sudah tepat atau 

belum. Analisis keuangan pada dasarnya ingin melihat prospek dan risiko 

perusahaan. Prospek bisa dilihat dari tingkat keuntungan (profitabilitas) dan risiko 

bisa dilihat dari kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau 

mengalami kebangkrutan. (Mamduh M. Hanafi, 2005:21). 

     Salah satu alat yang dipakai untuk mengetahui kondisi keuangan, dalam hal ini 

tingkat kesehatan suatu perusahaan adalah berwujud laporan keuangan yang disusun 

pada setiap akhir periode yang berisi pertanggungjawaban dalam bidang keuangan 

atas berjalannya suatu usaha. Laporan finansial merupakan hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data finansial atau aktivitas 

suatu perusahaan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan data atau 

aktivitas tersebut. (S. Munawir, 1997:2). 

     Data finansial yang dimaksud adalah data yang tercermin dalam suatu laporan 

finansial, yang memberikan gambaran tentang keuangan suatu perusahaan, yang 

terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba serta laporan-laporan keuangan lainnya. 

Dengan mengadakan analisa terhadap pos-pos neraca akan dapat diketahui atau akan 

diperoleh gambaran tentang posisi keuangannya, sedangkan analisa terhadap laporan 
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rugi labanya akan memberikan gambaran tentang hasil atau perkembangan usaha 

perusahaan yang bersangkutan (S. Munawir, 1997:1). 

     Untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan dapat digunakan alat 

analisis yang disebut analisis rasio keuangan. Untuk melakukan analisis rasio 

keuangan, diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-

aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan mungkin dihitung berdasarkan atas angka-angka 

yang ada dalam neraca saja, dalam laporan rugi-laba saja, atau pada neraca dan 

laporan rugi-laba. Setiap analisis keuangan bisa saja merumuskan rasio tertentu yang 

dianggap mencerminkan aspek tertentu (Suad Husnan, 2002:69). 

     Analisis rasio dapat memberikan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Dalam hal ini perusahaan yang dimaksud adalah PT. Aneka Tambang (Persero),Tbk. 

Perusahaan ini akan dinilai kinerjanya sebelum dan setelah adanya kebijakan 

privatisasi. Alasan memilih perusahaan ini adalah karena Antam memiliki 

perkembangan perusahaan yang cukup baik dengan kemampuannya mengolah 

sumber daya manusia maupun sumber daya mineral yang dimiliki menjadi suatu unit 

bisnis yang baru sehingga Antam merupakan investasi jangka panjang yang bagus 

dalam usaha pertambangan. 

     Ukuran utama keberhasilan suatu unit usaha yang diprivatisasi tidak semata-mata 

dilihat dari keberhasilan pemerintah menghemat dana untuk unit usaha tersebut atau 

meningkatkan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan saham kepada pihak 

swasta. Tetapi harus diukur dengan kriteria bagaimana pelayanan yang diberikan 
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kepada masyarakat. Karena walaupun telah diprivatisasi tetap saja perusahaan 

tersebut mempunyai basis kepada pelayanan publik, sehingga kepuasan masyarakat 

harus tetap diperhatikan, jangan sampai harga jual layanan yang disediakan 

perusahaan yang telah diprivatisasi berada diatas harga jual normal yang dapat 

memberatkan masyarakat. 

     Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan 

dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Kinerja Keuangan PT. Aneka Tambang 

(Persero), Tbk Sebelum dan Sesudah Kebijakan Privatisasi. 

1.2 Perumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kinerja keuangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk sebelum 

kebijakan privatisasi? 

2. Bagaimana kinerja keuangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk sesudah 

kebijakan privatisasi? 

3. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk 

sebelum dan sesudah kebijakan privatisasi?    
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1.3 Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk sebelum 

kebijakan privatisasi. 

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk sesudah 

privatisasi. 

3. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk 

sebelum dan sesudah kebijakan privatisasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

     Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

privatisasi serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pada PT. Aneka Tambang 

(Persero),Tbk dan juga untuk membuktikan kesesuaian antara teori yang ada dengan 

kenyataan yang ada di lapangan. 

2. Bagi perusahaan 

     Dapat memberikan masukan kepada perusahaan bersangkutan tentang bukti 

mengenai bagaimana kinerja perusahaan sebelum dan setelah privatisasi yang dapat 

menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan privatisasi. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

     Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memotivasi 

penelitian lebih lanjut bagi peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai 

analisis kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah kebijakan privatisasi. 

4. Bagi pembaca 

     Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan dapat 

menambah referensi bagi pembaca mengenai bagaimana kinerja perusahaan sebelum 

dan setelah dilakukannya kebijakan privatisasi.           
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

     Khourun Nasikhin (2003), Analisis Kinerja Perusahaan Milik Negara Sebelum dan 

Sesudah Go Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi perbedaan 

kinerja keuangan pada BUMN antara sebelum dan sesudah go public melalui IPO 

(Initial Public Offering). Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat sebagian rasio 

yang menunjukkan perbedaan kinerja yang signifikan yaitu: Cash Ratio, Debt to 

Equity Ratio (DER), Net Working Capital to Total Asset (WCA), Return on Equity 

(ROE), Return on Asset (ROA), dan Sales to Total Asset. Sedangkan pada kinerja 

BUMN secara keseluruhan tidak terlihat ada perbedaan kinerja yang signifikan 

setelah BUMN go public. Penemuan lain dari penelitian ini adalah BUMN dapat 

meningkatkan likuiditas dan struktur permodalannya melalui go public. Hal ini 

ditunjukkan dengan meningkatnya kinerja dari Cash Ratio, Net Working Capital, dan 

Debt to Equity Ratio. 

     Tutut Dyah Handayani (2006) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Sebelum 

dan Setelah Privatisasi BUMN yang Go Public dengan Menggunakan Analisis Rasio 

Metode Radar (Studi pada Perusahaan Tambang Batu Bara Bukit Asam dan 

Perusahaan Gas Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). Penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari analisis Metode Radar, kinerja keuangan PT. Tambang 
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Batu Bara Bukit Asam terletak pada kelompok rasio utilisasi dimana pada kelompok 

rasio utilisasi rata-rata posisi perusahaan pada kondisi baik. Sedangkan kelemahan 

kinerja PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam terletak pada rasio potensi pertumbuhan. 

Pada Perusahaan Gas Negara kinerja keuangan terletak pada kelompok rasio 

profitabilitas dimana pada kelompok rasio tersebut rata-rata posisi perusahaan pada 

kondisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa operasi yang dikelola oleh perusahaan suda 

efektif. Sementara kelemahan kinerja Perusahaan Gas Negara terletak pada rasio 

stabilitas keuangan. 

     Ady Kurnia Munggaran (2007) Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan BUMN 

Sebelum dan Sesudah Privatisasi (Studi kasus pada dua BUMN yang sudah 

diprivatisasi). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode 

deskriptif komparatif. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan t-test. 

Data yang digunakan adalah data skunder berupa laporan keuangan yang diperoleh 

dari sumber Pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Jakarta. Kemudian variabel-

variabel yang ada dibandingkan untuk diketahui apakah ada perbedaan yang 

signifikan antara kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah privatisasi. Dalam 

melakukan pengukuran kinerja, penulis berpedoman pada SK Menteri BUMN No: 

KEP-100/ MBU/ 2002 yang terdiri dari delapan indicator yaitu: Return On Equity, 

Return On Investment, Cash Ratio, Current Ratio, Collection Period, Perputaran 

Persediaan, Perputaran Total Asset, Total Modal Sendiri terhadap Total Asset. 

Setelah dilakukan pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi a = 0,05 diperoleh 

hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BUMN 



10 

 
sebelum dan sesudah kebijakan privatisasi. Hal ini dikarenakan oleh tujuan utama 

privatisasi yang dilakukan pemerintah adalah hanya untuk menutup defisit APBN, 

sehingga  tujuan yang seharusnya dicapai yaitu perbaikan kinerja BUMN belum bisa 

tercapai (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung). 

     Riri Setiyowati (2007) Analisis Perbedaan Efisiensi, Profitabilitas, Leverage dan 

Likuiditas Sebelum dan Setelah Privatisasi (Studi Empiris pada BUMN Sektor Non 

Infrastruktur dan Non Jasa Keuangan yang Go Public Tahun 1995-2007). Penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling yaitu BUMN non jasa keuangan dan 

non infrastruktur yang go public selama tahun 1995 sampai 2007. Sampel penelitian 

ini sebanyak 10 perusahaan yang melakukan revenue privatization yaitu PT 

TELKOM Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT PGN Tbk, PT 

Indofarma Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT TB Bukit Asam Tbk, PT Adhi Karya Tbk, 

PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Jasa Marga Tbk. Hipotesis dianalisis menggunakan 

Paired Sample T-test. Penelitian ini memberikan hasil empiris bahwa tidak terdapat 

perbedaan efisiensi dan profitabilitas yang signifikan sedangkan leverage dan 

likuiditas terdapat perbedaan yang signifikan pada BUMN setelah privatisasi. 

     Parningotan Manalu (2009) Privatisasi BUMN “Sebagai Kemunduran Dalam 

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Bangsa”. Skripsi ini meneliti apakah privatisasi 

merupakan solusi yang tepat dalam pengelolaan BUMN sehingga bisa mewujudkan 

kemandirian ekonomi bangsa dan strategi apa sebaiknya yang digunakan pemerintah 

untuk meningkatkan kinerja BUMN tanpa harus melalui privatisasi. Dari penelitian 

yang dilakukan diperoleh hasil bahwa privatisasi BUMN bukanlah solusi yang tepat 
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bagi bangsa Indonesia tetapi merupakan sebuah ancaman bagi eksistensi pelayanan 

dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kemandirian bangsa dan negara. Karena 

banyak hal yang harus dilakukan agar BUMN menjadi sehat dan dapat menjadi pilar 

penerimaan negara dalam bidang perekonomian. Dan startegi yang paling tepat 

digunakan oleh pemerintah selain melakukan privatisasi adalah pengelolaan seluruh 

BUMN dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga tercipta kemandirian 

ekonomi bangsa (Skripsi Mahasiswa FH-Universitas Brawijaya Angkatan 05). 

     Novie Kusuma Wardhani (2010) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan 

Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penerapan Kebijakan Privatisasi BUMN pada PT. 

Telkom Indonesia, tbk. Hasil penelitian terhadap perhitungan dan perbandingan nilai 

rasio menunjukkan bahwa terdapat perubahan negatif atau penurunan kinerja yang 

terjadi pada komponen likuiditas pada awal penerapan kebijakan privatisasi, tapi 

dalam jangka panjang terjadi peningkatan kinerja pada perusahaan dilihat dari 

komponen likuiditasnya. Sedangkan perubahan positif berupa peningkatan kinerja 

keuangan terlihat pada keempat komponen rasio keuangan yaitu rasio leverage, 

aktivitas, profitabilitas, dan pasar. Perubahan positif tersebut terlihat pada Total Debt 

Ratio, Total asset Turnover, Inventory Turnover, Net Profit Margin, ROI, ROE, PER, 

dan EPS. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh nilai rata-rata yang semakin 

memperlihatkan peningkatan kinerja pada periode setelah penerapan kebijakan 

privatisasi. Dengan demikian, perubahan positif yang berupa peningkatan kinerja 

pada ketiga komponen rasio keuangan tersebut membuktikan bahwa penerapan 
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kebijakan privatisasi BUMN pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk telah 

memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja keuangan perusahaan.  

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Privatisasi 

2.2.1.1 Pengertian Privatisasi 

     Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan privatisasi sebagai proses, cara, 

perbuatan dari milik negara menjadi milik perseorangan. Pengertian privatisasi adalah 

pemindahan permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh 

perusahaan negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi non-publik 

secara keseluruhan (Munggaran, 2007). 

     Menurut Kepres RI No.122 tahun 2001, privatisasi adalah pengalihan atau 

penyerahan sebagian kontrol atas sebuah BUMN kepada swasta antara lain melalui 

cara penawaran umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis, 

penjualan saham perusahaan kepada karyawan dan atau cara-cara lain yang 

dipandang tepat. 

     UU No.19 tahun 2003 dan PP No.33 tahun 2003 menyebutkan privatisasi adalah 

penjualan saham Persero, yang bergerak di sektor kompetitif yaitu industri atau sektor 

usaha yang tidak diatur dalam peraturan pemerintah bahwa industri tersebut khusus 

atau hanya boleh diusahakan oleh BUMN saja dan sektor usaha yang memiliki unsur 
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teknologi cepat berubah sehingga memerlukan investasi yang sangat besar untuk 

menggantinya, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka 

meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan 

masyarakat serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. 

     Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi menyatakan bahwa 

makna privatisasi adalah perubahan peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana 

menjadi sebagai regulator dan promotor. Dengan kata lain, kepemilikan pemerintah 

pada badan-badan usaha perlu dikurangi sampai pada posisi yang minoritas. 

     Selain itu juga terdapat dua sudut pandang mengenai pengertian privatisasi, yaitu 

pengertian dalam arti sempit (denationalisation) dan pengertian dalam arti luas 

(liberalization): 

a. Denationalisation: yaitu transfer atau pemindahan hak kepemilikan publik ke 

privat secara total maupun sebagian termasuk penjualan saham pemerintah dalam 

perusahaan negara. 

b. Liberalization: yaitu pemberian kebebasan berusaha yang berfokus pada kompetisi 

dalam penyediaan barang dan jasa, dengan teknik bermacam-macam antara lain 

dengan deregulasi dan competitive tendering. 

     Megginson dan D’Souza (1999) dan Sun et al (2002) mengemukakan dua jenis 

privatisasi yaitu privatisasi kontrol (control privatization) adalah privatisasi yang 

dilakukan terhadap saham milik pemerintah sebesar minimal 51% sedangkan 

privatisasi pendapatan (revenue privatization) adalah privatisasi yang dilakukan 
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terhadap saham milik pemerintah yaitu sebesar maksimal 49% sehingga pemerintah 

masih mempertahankan sebagian besar hak suaranya. Tidak terdapat batasan 

persentase saham yang diprivatisasi namun mengacu pada kriteria BUMN di dalam 

UU No.19 tahun 2003 bahwa minimal 51% saham BUMN dimiliki oleh negara maka 

penelitian ini membatasi pada privatisasi pendapatan. 

     Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa privatisasi adalah 

pengalihan sebagian atau seluruh kepemilikan dan kontrol sebuah BUMN dari 

pemerintah kepada pihak swasta. 

2.2.1.2 Tujuan Privatisasi 

     Privatisasi diselenggarakan dalam rangka: 

1. Meningkatkan kinerja BUMN dan menciptakan nilai tambah perusahaan dengan 

berdasarkan pada prinsip good corporate governance 

2. Memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN 

3. Meningkatkan efisiensi dalam perekonomian, menstimulasi serta menjadi dasar 

bagi pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan investasi serta transfer teknologi 

yang lebih efisien 

4. Mengembangkan pasar modal dalam negeri 

5. Membantu sumber penerimaan Negara 
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     Menurut UU No 19 tahun 2003 tujuan dilakukannya privatisasi adalah dalam 

rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara 

dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. 

     Hakekat dan tujuan privatisasi tertulis dalam keputusan presiden no 122 tahun 

2001 tentang kebijakan privatisasi BUMN dan Keputusan Presiden No. 7 tahun 2002 

tentang perubahan atas Keputusan Presiden No. 122 tahun 2001 tentang tim 

kebijakan privatisasi BUMN. 

     Tujuan utama privatisasi ada dua, yaitu: pertama, untuk mengurangi defisit fiskal 

dan atau menutupi kewajiban-kewajiban (hutang-hutang) pemerintah yang jatuh 

tempo, dan kedua, untuk mendorong kinerja ekonomi makro atau efisiensi makro. 

Indonesia dalam perspektif jangka panjangnya menetapkan bahwa tujuan privatisasi 

adalah untuk tujuan efisiensi makro ekonomi. 

2.2.1.3 Metode Privatisasi 

     Beberapa metode privatisasi yang dikemukakan oleh Indra Bastian dalam 

Munggaran (2007) : 

1. Penawaran Umum (Floation) 

     Adalah penjualan saham perusahaan melalui pasar modal hingga 100% 

kepemilikan saham dan penawaran saham untuk pertama kali disebut Initial Public 

Offering (IPO) yang mana dapat berupa saham yang telah ada maupun saham baru. 

Kelebihan dari metode ini adalah peluang untuk mendapatkan dana dalam jumlah 
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besar dan memperluas akses pendanaan dari peningkatan status sebagai perusahaan 

publik (Fakhruddin, 2008). 

2. Penempatan Langsung (Direct Placement) 

     Metode ini dapat disebut private placement (penjualan langsung ke satu investor 

secara borongan), strategic sale atau trade sale merupakan penjualan saham 

perusahaan hingga 100% kepada pihak lain melalui negosiasi maupun tender atau 

penjualan saham kepada investor yang berkompeten melalui block sale atau 

penjualan secara utuh yang tidak terpecah menjadi satuan saham kecil di bursa efek 

(Sugiharto, 2007). Kelemahan metode ini adalah hanya memindahkan pengelolaan 

dari segi penambahan modal relatif tidak sebesar jika melalui floation (Fakhruddin, 

2008). 

3. Management Buy Out (MBO) 

     Adalah pembelian saham mayoritas oleh suatu konsorsium yang diorganisasi dan 

dipimpin oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan. Biasanya manajer hanya 

menempatkan sedikit modal dan diikuti oleh investor lain seperti bank investasi atau 

perusahaan modal ventura. 

4. Likuidasi (Liquidation) 

     Sebagai metode untuk menyebarkan atau mencairkan kembali aset dan tenaga 

kerja agar lebih produktif. Pihak yang melikuidasi akan mempertimbangkan hasil 

terbaik apakah yang akan diperoleh dengan cara menjual perusahaan sebagai usaha 
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yang sedang berjalan atau menjual asetnya. Likuidasi dilakukan terhadap perusahaan 

yang tidak memiliki banyak peran dan manfaat bagi perekonomian serta kinerja 

internal tidak efisien (Prakosa, 2000). 

5. Privatisasi Lelang (Auction Privatization) 

     Berdasarkan SK Menkeu No.47/KMK.01/1996 pelelangan aset negara dapat 

dilakukan oleh Balai Lelang Swasta. SK tersebut untuk menguatkan peran profesional 

swasta untuk menangani aset negara yang akan dilelang. Namun sesuai ketentuan 

pemerintah, BLS hanya diijinkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan 

pralelang sedangkan untuk menyelenggarakan kegiatan lelang ditangani oleh Kantor 

Lelang Negara (KLN). 

6. Dana Perwalian Privatisasi (Privatization Trust Fund) 

     Adalah apabila BUMN tidak dapat dijual saat ini maka pemerintah akan menjual 

saham yang tidak terjual kepada sebuah dana perwalian yang akan mengelola 

portofolionya, menerima deviden dan menjual kepemilikannya pada saat kondisi 

pasar yang tepat. Dana perwalian adalah sebuah perusahaan yang mengelola dana 

yang dimiliki oleh pemerintah untuk tujuan laba dan diawasi oleh trustee yang 

diangkat oleh pemerintah dan pengelolaan dana perwalian dilakukan 

oleh manajer investasi yang profesional.   
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7. Konsesi (Concise) 

     Adalah sewa aset jangka panjang untuk 25 atau 30 tahun, pemegang konsesi 

memiliki hak untuk menjalankan usaha dan memelihara aset yang ada dan 

menambahkan aset jika perlu. Konsesi diberikan melalui tender dengan beberapa 

syarat yang harus dipenuhi antara lain pengalaman, tingkat pembayaran sewa dan 

proposal investasi. 

8. Penjualan Aset (Asset Sale) 

     Adalah metode yang memisahkan aset yang tidak bermasalah dari perseroan dan 

menjualnya sehingga dapat digunakan oleh swasta. Cara ini bermanfaat saat 

perusahaan mengalami masalah-masalah yang menghambat. 

9. Sewa Guna Usaha (Lease) 

     Adalah hak untuk mengelola asset selama 4 atau 5 tahun dengan kewajiban 

menjaga aset atau menambah aset jika perlu. 

     Dari beberapa metode yang ada PP No.33 tahun 2005 menentukan bahwa metode 

yang dapat digunakan pemerintah dalam privatisasi adalah (Dwidjowijoto dan 

Wrihatnolo, 2008): 

1. Floating 

     Adalah penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal antara lain penjualan 

saham melalui penawaran umum atau IPO, penerbitan obligasi konversi, dan efek lain 
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yang bersifat ekuitas termasuk penjualan saham kepada mitra strategis atau direct 

placement bagi persero yang telah terdaftar di bursa. 

2. Penjualan saham langsung kepada investor atau direct placement 

     Adalah penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis atau investor 

khusus bagi penjualan saham persero yang belum go public. 

3. Management Buy Out atau Employee Buy Out 

     Adalah penjualan saham langsung kepada manajemen (MBO) atau kepada 

karyawan (EBO). 

2.2.1.4 Pengertian dan Manfaat Go Public 

     Go public menurut The Contemporary English-Indonesian Dictionary 

didefinisikan sebagai penawaran saham atau obligasi untuk dijual kepada umum 

pertama kalinya. Namun istilah go public lebih tepat jika dimaknai sebagai 

perusahaan yang melakukan penawaran saham untuk dijual kepada umum untuk 

pertama kali sedangkan IPO (Initial Public Offering) adalah kegiatan yang dilakukan 

dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana tersebut (Ang, 1997). 

Metode IPO adalah metode privatisasi yang paling banyak digunakan sebab selain 

mampu menambah dana dalam jumlah besar juga meningkatkan kepemilikan saham 

oleh masyarakat luas. 

     Perusahaan go public dapat menawarkan sahamnya melalui bursa efek yang 

menurut UUPM No 8/ 1995 pasal 1, adalah pihak yang menyelenggarakan dan 
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menyediakan  sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek 

pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Dengan 

berubahnya perusahaan menjadi perusahaan public maka harus terjadi pula 

transformasi sikap dan tindak tanduk dari para pengelolanya. Perusahaan yang semula 

bersifat tertutup, setelah go public harus bersifat terbuka. Transparansi dalam 

pengelolaan perusahaan publik akan mengubah aktivitas manajemen perusahaan yang 

sebelumnya berjalan sekehendak hati tanpa pengawasan masyarakat menjadi lebih 

berhati-hati, karena setiap kejadian yang menyangkut perusahaan publik akan 

menjadi sorotan masyarakat, baik masyarakat umum, para investor, maupun media 

masa. 

     Privatisasi melalui Go Public akan mendorong BUMN untuk meningkatkan 

pertumbuhan yang tinggi yang akan memajukan perusahaan. Manfaat yang diterima 

dari go public menurut Panduan Go Public Bursa Efek Jakarta adalah: 

1. Memperoleh sumber pendanaan baru 

Dana untuk pengembangan, baik untuk penambahan modal kerja ataupun untuk 

ekspansi usaha adalah faktor yang sering menjadi kendala banyak perusahaan. 

Dengan menjadi perusahaan publik, kendala pendanaan tersebut akan lebih mudah 

diselesaikan, yaitu: 

a. Perolehan dana melalui hasil penjualan saham kepada publik 

b. Mempermudah akses kepada perbankan 
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c. Mempermudah akses perusahaan untuk masuk ke pasar uang melalui penerbitan 

surat hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Memberikan competitive advantages untuk pengambangan usaha 

Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan akan memperoleh banyak 

competitive advantages untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang, 

yaitu: 

a. Melalui penjualan saham kepada publik, perusahaan berkesempatan untuk 

mengajak para partner kerjanya sepertipemasok dan pembeli untuk turut 

menjadi pemegang saham perusahaan. Dengan demikian, hubungan yang 

terjadi akan berkembang menjadi hubungan yang lebih tinggi tingkat kualitas 

dan loyalitasnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka sebagai salah satu 

pemegang saham akan memberikan komitmen yang lebih tinggi untuk turut 

serta membantu perkembangan perusahaan di masa depan. 

b. Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan dituntut oleh banyak pihak 

untuk selalu meningkatkan kualitas kerja operasionalnya, seperti dalam hal 

pelayanan kepada pelanggan ataupun kepada para stakeholders lainnya, sistem 

pelaporan dan aspek pengawasan. Dengan demikian akan tercipta suatu kondisi 

yang dapat memacu perusahaan dan seluruh karyawannya untuk dapat 

memberikan hasil terbaik kepada para pemegang saham. Bila kondisi itu 

tercapat maka perusahaan akan menjadi lebih baik dalam menyajikan 
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produknya sehingga akan membuka peluang untuk pengembangan operasi 

selanjutnya. 

3. Peningkatan kemampuan going concern 

Kemampuan going concern bagi perusahaan adalah kemmapuan untuk dapat tetap 

bertahan dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi yang dapat mengakibatkan 

kebangkrutan, seperti terjadinya kegagalan pembayaran hutang kepada pihak 

ketiga, perpecahan diantara pemegang saham pendiri, atau bahkan karena adanya 

perubahan dinamika pasar yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan 

untuk tetap bertahan dibidang usahanya. Dengan menjadi perusahaan publik, 

kemampuan perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya 

akan jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan tertutup. 

4. Meningkatkan citra perusahaan 

Dengan menerapkan go public suatu perusahaan akan selalu mendapat perhatian 

dari media dan komunitas keuangan. Hal berarti bahwa perusahaan tersebut 

mendapat publikasi secara cuma-cuma,sehingga dapat meningkatkan citranya. 

5. Meningkatkan nilai perusahaan 

Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, 

setiap saat dapat diperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Setiap terjadi 

peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai 
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dampak terhadap harga saham di bursa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

nilai perusahaan secara keseluruhan. 

2.2.2 Kinerja Perusahaan 

     Kinerja merupakan salah satu alat ukur bagi keberhasilan operasional perusahaan 

dalam mencapai target yang telah ditetapkan karena kinerja mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan semua sumber daya 

yang dimiliki dalam usaha pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Penilaian kinerja penting dilakukan oleh manajemen, pemerintah, pemegang saham, 

maupun semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, karena penilaian 

kinerja menyangkut distribusi kesejahteraan diantara pihak-pihak tersebut. Mulyadi 

(2001:416) mengidentifikasikan bahwa tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk 

memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi 

standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan 

hasil yang diharapkan. 

     Pengukuran kinerja perusahaan pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi dua 

aspek. Yang pertama adalah kinerja perusahaan yang diukur melalui kinerja 

manajemen. Kinerja manajemen dapat dilihat dari tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Pengukuran kinerja yang kedua 

dapat dilihat dari sisi kinerja pasar perusahaan. Pengukuran kinerja pasar ini biasanya 

berfungsi untuk mengukur kinerja perusahaan yang telah menjadi perusahaan publik, 
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atau dengan kata lain kinerja pasar perusahaan dapat dilihat dari harga saham dan 

volume perdagangan saham perusahaan pada pasar publik. 

     Perusahaan yang memiliki kinerja bagus akan dapat menjalankan operasi 

usahanya dengan baik dan kelangsungan hidupnya akan lebih terjamin, dimana 

keadaan ini akan dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa dating. Sumber utama 

variabel atau indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan dapat dihitung 

sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian kinerja perusahaan. 

2.2.3 Kinerja Keuangan Perusahaan 

     Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan dapat digunakan untuk melihat 

kondisi perusahaan dan memprediksikan tingkat keberhasilan perusahaan dalam 

memperoleh profit di masa yang akan datang, dimana hal ini merupakan dasar untuk 

memprediksi return serta resiko yang akan diterima investor. Oleh karena itu 

pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu tindakan 

terpenting yang harus dilakukan oleh investor untuk memutuskan apakah investasi 

yang akan dilakukan tersebut layak ataukah tidak. 

     Mulyadi (2001:419) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan pennetuan 

secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan 

karyawannya berdasarkan sasaran, standard, dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka 
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pengukuran kinerja sesungguhnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam 

melaksanakan peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. 

2.2.4 Hubungan Analisis Ratio Keuangan dengan Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

     Analisis ratio keuangan dapat memberikan indikasi apakah kinerja keuangan 

perusahaan baik atau buruk, karena analisis ratio ini tidak hanya berguna bagi pihak 

intern perusahaan tetapi juga bagi pihak ekstern sehingga tujuan untuk 

memaksimumkan kinerja perusahaan dapat dicapai. Hubungan analisis ratio 

keuangan dengan kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari aspek likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas perusahaan. Untuk aspek likuiditas yang 

tinggi itu menunjukkan kinerja perusahaan yang cukup baik dalam memenuhi 

kewajiban keuangan jangka pendeknya. Sedangkan aspek solvabilitas yang tinggi 

dalam mengelola hutang, akan menunjukkan kinerja perusahaan kurang baik karena 

resiko yang ditanggung perusahaan terlalu tinggi. Aspek aktivitas perusahaan menilai 

kinerja perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efisien. Dan aspek 

prifitabilitas menilai kinerja perusahaan dari asset yang dimiliki perusahaan dalam 

menghasilkan laba. 

     Dengan adanya analisis laporan keuangan, maka kinerja perusahaan di masa lalu 

maupun sekarang dapat dijadikan ukuran bagi penilaian kinerja perusahaan di masa 

datang guna kelangsungan hidup perusahaan.  
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2.2.5 Laporan Keuangan 

     Laporan keuangan bagi suatu perusahaan adalah sebagai alat penguji dari 

pekerjaan bagian pembukuan dan juga sebagai dasar untuk menentukan atau menilai 

posisi keuangan perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004: 2) 

pengertian laporan keuangan adalah: 

“Laporan keuangan merupakan bagian proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan 
yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi 
keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa cara, misalnya sebagai arus kas, atau 
laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 
bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan 
informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi 
keuangan segmen industry dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan 
harga.” 

     S. Munawir (2002:2), mendefinisikan laporan keuangan sebagai hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data 

keuangan atau aktifitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan data atau aktifitas perusahaan tersebut. Sedangkan Kasmir (2008:7) 

mendefinisikan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi 

keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. 

     Menurut Weston danCopeland (1995: 24), laporan keuangan melaporakan prestasi 

historis dari suatu perusahaan dan memberikan dasar bersama dengan analisis binis 

ekonomi untuk membuat proyeksi dn peramalan untuk masadepan. Sedangkan 

menurut Brigham dan Houston (2001: 36), lapoan keuangan adalah beberapa lembar 

kertas yang bertuliskan angka-angka tetapi sangat penting juga untuk memikirkan 

aktivitas riil dibalik angka-angka tersebut. 
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     Dari beberapa pengertian laporan keuangan di atas dapat disimpulkan bahwa 

laporan keuangan merupakan bagian dari proses akuntansi dalam kegiatan pelaporan 

keuangan yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. 

2.2.5.1 Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan 

     Laporan keuangan dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu yang bekaitan dengan 

kepentingan perusahaan. Laporan keuangan tidak seluruhnya menyediakan kebutuhan 

informasi yang dibutuhkan oleh pemakainya, karena laporan keuangan secara umum 

hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian-kejadian masa lalu dalam 

perusahaan. 

     Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

     Harahap (2004: 131) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis. Para 

pemakai laporan keuangan akan menggunakan untuk meramalkan, membandingkan, 

dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomi yang diambilnya. 

Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai 

untuk meramalkan, membandingkan,dan menilai arus kas. 
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     Laporan keuangan yang disusun dan disajikan pada semua pemakai pada 

hakikatnya merupakan alat komunikasi, artinya laporan keuangan itu adalah 

merupakan alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dari 

suatu perusahaan dan kegiatan-kegiatannya kepada para pemakai. 

2.2.5.2 Pemakai Laporan Keuangan 

     Menurut Munawir (2007: 2) pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi 

keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan adalah: 

a. Pemilik Perusahaan, sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan karena 

dengan laporan keuangan pemilik perusahaan dapat menilai sukses tidaknya 

manajer dalam memimpin perusahaannya dan kesuksesan seorang manajer dapat 

dinilai atau diukur dengan laba yang diperoleh perusahaan. 

b. Manajer atau Pimpinan Perusahaan, dengan mengetahui posisi keuangan 

perusahaannya, manajer atau pimpinan perusahaan akan dapat menyusun rencana 

lebih baik, memperbaiki sistem pengawasannya dan menentukan kebijakan yang 

lebih tepat di periode yang akan datang. 

c. Para Investor (penanaman modal jangka panjang), pihak bank maupun para 

kreditur lainnya sangat berkepentingan atau memerlukan laporan keuangan 

perusahaan dimana mereka menanamkan modalnya. 

d. Pemerintah, tempat dimana perusahaan tersebut berdomisili sangat 

berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut, disamping untuk 
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menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung perusahaan juga sangat 

diperlukan oleh Biro Pusat Statisktik, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Tenaga Kerja untuk dasar perencanaan pemerintah. 

e. Disamping pihak-pihak diatas masih banyak lagi pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan misalnya: Organisasi 

Perusahaan Sejenis, Bursa Efek atau Pasar Uang dan Modal. 

2.2.6 Rasio Keuangan 

     Rasio keuangan merupakan alat bantu dalam menganalisis laporan keuangan. 

Menurut Weston dan Copeland (1997: 237), rasio keuangan dikelompokkan 

berdasarkan tiga pengelompokkan besar yaitu: ukuran kinerja (performance 

measure), ukuran efisiensi operasi (operating efficiency measure), dan ukuran 

kebijakan manajemen (financial policy measures). 

1. Ukuran Kinerja 

a. Rasio Profitabilitas, rasio ini mengukur efektivitas manajemen berdasarkan 

hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi.     
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Tabel 2.1 

Ukuran Rasio Profitabilitas 

Ukuran Rasio  Rumus  

 

Laba Operasi Bersih 
terhadap Penjualan 

  

Laba Operasi Bersih 
terhadap total Aktiva  

  

Laba Operasi Bersih 
terhadap Total Modal  

  

Laba Bersih terhadap 
Penjualan  

  

Return on Equity (ROE)  

  

Tingkat Profitabilitas 
Marginal  

  

Pengembalian Marginal 
atas Ekuitas  

 

Sumber: Weston dan Copeland (1997) 

b. Rasio Pertumbuhan, mengukur kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan posisi ekonomisnya dalam pertumbuhan perekonomian 

dan dalam industri atau pasar produk tempatnya beroperasi. Data yang 

dilaporkan adalah dalam angka-angka nominal sehingga tingkat 

pertumbuhan yang dihitung merupakan penjumlahan pertumbuhan nyata 

ditambah faktor kenaikan harga. Rasio pertumbuhan dapat dilihat dari 

Penjualan, Laba Operasi Bersih, Laba Bersih, Laba per Saham, Dividen 

per Saham. 
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c. Ukuran Penilaian, mengukur kemampuan manajemen untuk mencapai 

nilai-nilai pasar yang melebihi pengeluaran kas. 

Tabel 2.2. 

Ukuran Rasio Penilaian 

Ukuran Rasio  Rumus  

 

Harga terhadap 
Laba  

  

Harga Pasar 
terhadap Nilai 
Buku  

  

Returns to 
Shareholders  

 

Sumber: Weston dan Copeland (1997) 

2. Ukuran EfisiensiOperasi 

a. Manajemen Aktiva dan Investasi (Rasio Aktivitas atau Rasio Perputaran), 

mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan investasi dan 

sumberdaya ekonomis dalam kekuasaannya.      
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Tabel 2.3 

Ukuran Rasio Aktivitas 

Ukuran Rasio  Rumus  

 

Perputaran 
Persediaan  

  

Collection Period  

  

Perputaran Aktiva 
Tetap  

  

Perputaran Total 
Aktiva  

  

Perputaran Total 
Modal  

  

Tingkat Investasi  

 

Sumber: Weston dan Copeland (1997)        
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b. Manajemen Beban 

Tabel 2.4 

Ukuran Rasio Beban 

Ukuran Rasio  Rumus  

 

Margin Laba 
Kotor  

  

Beban Pemasaran 
dan Administrasi 
terhadap 
Penjualan     

    

Rasio Biaya 
Tenaga Kerja  

  

Tingkat 
Pertumbuhan 
Karyawan  

Perubahan presentase tingkat pertumbuhan 
karyawan. 

 

Biaya Pensiun 
per Karyawan  

  

Pengeluaran 
Riset dan 
Pengembangan  

 

Sumber: Weston dan Copeland (1997) 

3. Ukuran Kebijakan Keuangan 

a. Rasio Leverage, berkaitan dengan penggunaan biaya tetap untuk 

menghasilkan pendapatan dan keuntungan perusahaan yang melibatkan 

pembiayaan aset dengan dana pinjaman dari kreditor maupun pemegang 

saham preferen yang memiliki tingkat penghasilan atau imbalan yang tetap 
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sehingga merupakan kewajiban bagi perusahaan, semakin tinggi proporsi 

hutang relative terhadap ekuitas semakin tinggi risiko yang dimiliki 

perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan membagi keuntungan 

dengan pemegang saham. 

Tabel 2.5 

Ukuran Rasio Laverage 

Ukuran Rasio  Rumus  

 

Faktor Leverage  

  

Rasio Hutang 
Berbeban Bunga  

  

Rasio Hutang 
Berbebab Bunga 
dengan Nilai Pasar 

  

Rasio Penutupan 
Bunga     

   

Penutupan Beban 
Tetap  

  

Hutang Berbeban 
Bungan terhadap 
Dana dari Operasi 

 

Sumber: Weston dan Copeland (1997) 

b. Rasio Likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. 
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Tabel 2.6 

Ukuran Rasio Likuiditas 

Ukuran 
Rasio  Rumus  

 

Rasio 
Lancar  

  

Rasio Cair  

  

Pembiayaan 
Investasi  

 

Sumber: Weston dan Copeland (1997) 

     Sedangkan menurut Keputusan Menteri BUMN KEP – 100 / MBU/ 2002 tentang 

penilaian tingkat kesehatan BUMN, bahwa tata cara penilaian tingkat kesehatan 

BUMN non jasa keuangan untuk tahun buku yang bersangkutan yaitu: 

a. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi : 

 

SEHAT, yang terdiri dari : 

AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95 

AA apabila 80 < TS = 95 

A apabila 65 < TS = 80 

 

KURANG SEHAT, yang terdiri dari : 

BBB apabila 50 < TS = 65 

BB apabila 40 < TS = 50 

B apabila 30 < TS = 40 
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TIDAK SEHAT, yang terdiri dari : 

CCC apabila 20 < TS = 30 

CC apabila 10 < TS = 20 

C apabila TS = 10 

b. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya 

Tabel 2.7 

Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan          

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

     Tabel di atas merupakan tabel daftar indikator dan bobot aspek keuangan. 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perusahaan dibedakan menjadi 

perusahaan Infrastruktur (Infra) dan Non Infrastruktur (Non Infra), di sini PT. 

Aneka Tambang (Persero),Tbk termasuk ke dalam perusahaan Non 

Infrastruktur dan akan dinilai kinerjanya berdasarkan delapan indikator di 

atas. Kemudian nilai dari indikator tersebut akan diberikan bobot sesuai tabel 

di atas. 

Indikator 
Bobot 

Infra Non Infra 
1. Imbalan kepada pemegang 
saham (ROE) 15 20 
2. Imbalan Investasi (ROI) 10 25 
3. Rasio Kas 3 5 
4. Rasio Lancar 4 5 
5. Colection Periods 4 5 
6. Perputaran persediaan 4 5 
7. Perputaran total asset 4 5 
8. Rasio modal sendiri terhadap 
total aktiva 6 10 

Total Bobot 50 70 
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c. Indikator yang dinilai 

1. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)  

 

Definisi : 

a. Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil 

penjualan dari : 

• Aktiva tetap 

• Aktiva Non Produktif 

• Aktiva Lain-lain 

• Saham Penyertaan Langsung 

b. Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca 

perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen 

Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam 

Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas 

termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya. 

c. Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku 

Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.  
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Tabel 2.8 

Daftar Skor Penilaian ROE 

ROE % 
Skor 

Infra Non Infra

 

15 < ROE 15 20 
13 < ROE = 15 13,5 18 
11< ROE = 13 12 16 
9 < ROE = 11 10,5 14 
7,9 < ROE = 9 9 12 
6,6 < ROE = 7,9 7,5 10 
5,3 < ROE = 6,6 6 8,5 
4 < ROE = 5,3 5 7 
2,5 < ROE = 4 4 5,5 
1 < ROE = 2,5 3 4 
0 < ROE = 1 1,5 2 
ROE < 0 1 0 

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

2. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)  

 

Definisi : 

a. EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil 

penjualan dari : 

• Aktiva Tetap 

• Aktiva lain-lain 
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• Aktiva Non Produktif 

• Saham penyertaan langsung 

b. Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Deplesi 

c. Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva 

dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan. 

Tabel 2.9 

Daftar Skor Penilaian ROI 

ROI % 
Skor 

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

  

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

3. Rasio Kas/Cash Ratio  
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Definisi : 

a. Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-

masing pada akhir tahun buku. 

b. Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir 

tahun buku.  

Tabel 2.10 

Daftar Skor Penilaian Cash Ratio 

Cash Ratio = x 
(%) 

Skor 
Infra

 

Non Infra 
x = 35 3 5 
25 = x < 35 2,5 4 
15 = x < 25 2 3 
10 = x < 15 1,5 2 
5 = x < 10 1 1 
0 = x < 5 0 0 

  

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

4. Rasio Lancar/Current Ratio  

 

Definisi : 

a. Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku 

b. Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun 

buku  
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Tabel 2.11 

Daftar Skor Penilaian Current Ratio 

Current Ratio = x 
(%) 

Skor 
Infra

 
Non Infra 

125 = x 3 5 
110 = x < 125 2,5 4 
100 = x < 110 2 3 
95 = x < 100 1,5 2 
90 = x < 95 1 1 
x < 90 0 0 

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

5. Collection Periods (CP)  

 

Definisi : 

a. Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi 

Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku. 

b. Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun 

buku.       
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Tabel 2.12 

Daftar Skor Penilaian Collection Periods 

CP = x Perbaikan = x Skor 
(hari) (hari) Infra Non Infra 
x = 60 x > 35 4 5 
60 < x = 90 30 < x =35 3,5 4,5 
90 < x = 120 25 < x =30 3 4 
120 < x = 150 20 < x =25 2,5 3,5 
150 < x = 180 15 < x =20 2 3 
180 < x = 210 10 < x = 15 1,6 2,4 
210 < x = 240 6 < x = 10 1,2 1,8 
240 < x = 270 3 < x = 6 0,8 1,2 
270 < x = 300 1 < x = 3 0,4 0,6 
300< x 0 < x = 1 0 0 

  

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

6. Perputaran Persediaan (PP)  

 

Definisi : 

a. Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses 

produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, 

persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah 

persediaan peralatan dan suku cadang. 

b. Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku 

yang bersangkutan. Sedangkan menurut Weston dan Copeland (1997) 

total pendapatan usaha yang dimaksud adalah penjualan, sehingga rumus 
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dari Perputaran persediaan menjadi Total Persediaan dibagi dengan 

Penjualan. 

Tabel 2.13 

Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan 

PP = x Perbaikan Skor 
(hari) (hari) Infra Non Infra 
x = 60 35 < x 4 5 
60 < x = 90 30 < x = 35 3,5 4,5 
90 < x = 120 25 < x = 30 3 4 
120 < x = 150 20 < x = 25 2,5 3,5 
150 < x = 180 15 < x = 20 2 3 
180 < x = 210 10 < x = 15 1,6 2,4 
210 < x = 240 6 < x = 10 1,2 1,8 
240 < x = 270 3 < x = 6 0,8 1,2 
270 < x = 300 1 < x = 3 0,4 0,6 
300 < x 0 < x = 1 0 0 

  

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

7. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)  

 

Definisi : 

a. Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak 

termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap 

b. Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva 

dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan   
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Tabel 2.14 

Daftar Skor Penilaian Total Asset Turn Over 

TATO = x Perbaikan = x Skor 
(%) (%) Infra Non Infra 
120< x 20 < x 4 5 
105< x = 120 15 < x = 20 3,5 4,5 
90 < x = 105 10 < x = 15 3 4 
75 < x = 90 5 < x = 10 2,5 3,5 
60 < x = 75 0 < x = 5 2 3 
40 < x = 60 x = 0 1,5 2,5 
20 < x = 40 x < 0 1 2 
x = 20 x < 0 0,5 1,5 

   

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

8. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)  

  

Definisi : 

a. Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir 

tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya. 

b. Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum 

ditetapkan statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.     
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Tabel 2.15 

Daftar Skor Penilaian TMS terhadap TA 

TMS thd TA (%) 
= x 

Skor 
Infra

 
Non Infra 

x < 0 0 0 
0 = x < 10 2 4 
10 = x < 20 3 6 
20 = x < 30 4 7,25 
30 = x < 40 6 10 
40 = x < 50 5,5 9 
50 = x < 60 5 8,5 
60 = x < 70 4,5 8 
70 = x < 80 4,25 7,5 
80 = x < 90 4 7 
90 = x < 100 3,5 6,5 

   

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002            
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2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian                     
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Laporan keuangan 
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privatisasi
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Kinerja keuangan 
setelah kebijakan 

privatisasi 

Pengukuran kinerja 
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Laporan keuangan 

Kesimpulan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian 

     Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini tergolong sebagai penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun 

fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, 

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan 

fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Selain itu penelitian ini juga berusaha 

menuturkan pemecahan masalah berdasarkan data-data, penelitian yang menyajikan 

data-data, menganalisis dan menginterpretasi serta bersifat komparatif dan korelatif 

(Narbuko & Achmadi, 1997: 44). Sugiyono (2008: 35) juga menjelaskan bahwa 

rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan 

pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih 

(variabel yang berdiri sendiri). Jadi dalam penelitian ini penulis tidak membuat 

perbandingan variabel itu pada sampel lain dan mencari hubungan variabel itu dengan 

variabel lain. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir: 2003).  
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     Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai kineja PT. Aneka Tambang 

(Persero), Tbk dan menganalisis ada atau tidaknya perubahan kinerja sebelum dan 

setelah penerapan kebijakan privatisasi dengan menggunakan analisi rasio yang 

sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002.  

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

     Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

kondisi kinerja keuangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk sebelum dan setelah 

adanya kebijakan privatisasi. Penelitian ini memilih PT. Aneka Tambang (Persero), 

Tbk sebagai obyek penelitian yang menitik beratkan pada data keuangannya untuk 

kemudian dilakukan analisis menggunakan rasio keuangan yang didasarkan pada 

Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002. Penelitian ini dilakukan di 

Bursa Efek Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas Pojok BEJ Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang yang berlokasi di Jl. MT. Haryono no. 165 Malang.      
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. 

1. Data Kuantitatif 

Menurut Indriantoro dan Bambang Supomo (2002: 12) data kuantitatif adalah 

data yang berasal dari penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori 

melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan 

analisis data dengan prosedur statistik. Jenis data tersebut adalah data berupa 

angka-angka dari laporan keuangan tahunan perusahaan (annual report). 

2. Data Kualitatif 

Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. 

Jenis data kualitatif ini adalah data skunder yang telah mengalami proses 

pengolahan oleh sumbernya. 

3.3.2 Sumber Data 

     Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data sekunder 

merupakan data yang diambil tidak dari sumbernya langsung asli. Misalnya data yang 

diperoleh dari buku, dari suatu dokumen, atau bisa juga dari hasil kuesioner yang 

telah dilakukan oleh peneliti lain. 
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     Menurut Sekaran (2006: 60) data sekunder merupakan data yang mengacu pada 

informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sedangkan menurut 

Sugiyono (2008: 137) data sekunder merupakan sumber yang tidatk langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. 

     Data sekunder disini adalah berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Pojok 

BEJ Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya melalui Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) tahun 1998 – 2000, Jakarta Stock Exchange, dan melaui situs 

internet berupa Peraturan Pemerintah mengenai penilaian tingkat kesehatan BUMN 

serta data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dokumen utama dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk antara 

tahun 1995-1999. Data-data tersebut kemudian dibandingkan untuk mengetahui 

bagaimana kinerja keuangannya sebelum dan sesudah kebijakan privatisasi. Periode 

pengamatan terdiri dari dua periode, yaitu: 

1. Tahun 1995-1996 sebelum PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk melakukan 

kebijakan privatisasi. 

2. Tahun 1998-1999 sesudah PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk melakukan 

kebijakan privatisasi. 

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumenter. Menurut Nur 

Indriantoro dan Bambang Supomo (2002: 146) metode dokumenter adalah data yang 
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memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam 

suatu kejadian. Data dokumenter dalam suatu penelitian dapat menjadi bahan atau 

dasar analisis data yang kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan 

analisis dokumen yang dikenal dengan content analysis. Data-data yang termasuk 

data dokumenter adalah faktur, jurnal-jurnal, notulen hasil rapat, memo, atau dalam 

bentuk laporan program. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

laporan keuangan.  

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

     Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio-rasio 

keuangan yang merupakan indikator kinerja keuangan BUMN berdasarkan 

Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002. Definisi Operasional Variabel 

dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE) 

     ROE merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara 

laba (setelah pajak) dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan tingkat 

persentase (%) yang dapat dihasilkan perusahaan dalam rangka menghasilkan 

keuntungan bagi para pemegang saham (Selamet Riyadi:). 
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Tabel 3.1 

Daftar Skor Penilaian ROE 

ROE % 
Skor 

Infra Non Infra 
15 < ROE 15 20 
13 < ROE= 15 13,5 18 
11< ROE = 13 12 16 
9 < ROE = 11 10,5 14 
7,9 < ROE = 9 9 12 
6,6 < ROE = 7,9 7,5 10 
5,3 < ROE = 6,6 6 8,5 
4 < ROE = 5,3 5 7 
2,5 < ROE = 4 4 5,5 
1 < ROE = 2,5 3 4 
0 < ROE = 1 1,5 2 
ROE < 0 1 0 

  

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

2. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI) 

     Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh 

perusahaan, baik dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan 

tersebut maupun dengan menggunakan dana yang berasal dari pemilik modal 

(Dwi Prastowo dan Rifka Julianty:2008). 
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Tabel 3.2 

Daftar Skor Penilaian ROI 

ROI % 
Skor 

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

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

3. Rasio Kas/Cash Ratio 

     Rasio lancar merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui 

kaesanggupan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini 

menunjukkan seberapa jauh kewajiban jangka pendek dipenuhi oleh kas (Dwi 

Prastowo dan Rifka Julianty:2008). 
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Tabel 3.3 

Daftar Skor Penilaian Cash Ratio 

Cash Ratio = x 
(%) 

Skor 
Infra

 

Non Infra 
x = 35 3 5 
25 = x < 35 2,5 4 
15 = x < 25 2 3 
10 = x < 15 1,5 2 
5 = x < 10 1 1 
0 = x < 5 0 0 

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

4. Rasio Lancar/Current Ratio 

     Rasio lancar merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk 

mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek, oleh karena rasio 

ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditur jangka pendek dipenuhi 

oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama 

dengan jatuh tempo hutang (Weston dan Copeland:1997). 

      



55 

 
Tabel 3.4 

Daftar Skor Penilaian Current Ratio 

Current Ratio = x 
(%) 

Skor 
Infra

 

Non Infra 
125 = x 3 5 
110 = x < 125 2,5 4 
100 = x < 110 2 3 
95 = x < 100 1,5 2 
90 = x < 95 1 1 
x < 90 0 0 

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

5. Collection Periods (CP) 

   Rasio ini merupakan periode waktu antara tanggal penjualan dan tanggal 

pembayaran diterima. Rasio ini menunjukkan berapa lama waktu penerimaan 

hasil penjualan sejak penjualan terlaksana (Weston dan Copeland:1997). 
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Tabel 3.5 

Daftar Skor Penilaian Collection Periods 

CP = x 
Perbaikan = 
x 

Skor 

(hari) (hari) Infra

 

Non Infra 
x = 60 x > 35 4 5 
60 < x = 90 30 < x = 35 3,5 4,5 
90 < x = 120 25 < x = 30 3 4 
120 < x = 150 20 < x = 25 2,5 3,5 
150 < x = 180 15 < x = 20 2 3 
180 < x = 210 10 < x = 15 1,6 2,4 
210 < x = 240 6 < x = 10 1,2 1,8 
240 < x = 270 3 < x = 6 0,8 1,2 
270 < x = 300 1 < x = 3 0,4 0,6 
300< x 0 < x = 1 0 0 

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

6. Perputaran Persediaan (PP) 

     Rasio Perputaran Persediaan mengukur berapa kali persediaan perusahaan 

telah dijual selama periode tertentu, misalnya selama tahun tertentu (Dwi 

Prastowo dan Rifka Julianty:2008). 
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Tabel 3.6 

Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan 

PP = x Perbaikan Skor 
(hari) (hari) Infra

 

Non Infra 
x = 60 35 < x 4 5 
60 < x = 90 30 < x = 35 3,5 4,5 
90 < x = 120 25 < x = 30 3 4 
120 < x = 150 20 < x = 25 2,5 3,5 
150 < x = 180 15 < x = 20 2 3 
180 < x = 210 10 < x = 15 1,6 2,4 
210 < x = 240 6 < x =10 1,2 1,8 
240 < x = 270 3 < x = 6 0,8 1,2 
270 < x = 300 1 < x = 3 0,4 0,6 
300 < x 0 < x = 1 0 0 

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

7. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO) 

     Rasio Perputaran Total Aktiva mengukur aktivitas aktiva dan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui penggunaan aktiva tersebut. 

Rasio ini juga mengukur seberapa efisien aktiva tersebut telah dimanfaatkan 

untuk memperoleh penghasilan (Dwi Prastowo dan Rifka Julianty:2008). 
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Tabel 3.7 

Daftar Skor Penilaian Total Asset Turn Over 

TATO = x Perbaikan = x

 

Skor 
(%) (%) Infra Non Infra 
120 < x 20 < x 4 5 
105 < x = 120 15 < x = 20 3,5 4,5 
90 < x = 105 10 < x = 15 3 4 
75 < x = 90 5 < x = 10 2,5 3,5 
60 < x = 75 0 < x = 5 2 3 
40 < x = 60 x = 0 1,5 2,5 
20 < x = 40 x < 0 1 2 
x = 20 x < 0 0,5 1,5 

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

8. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA) 

     Rasio ini mengindikasikan seberapa jauh perusahaan menggunakan modal 

sendiri untuk kebutuhan Aktiva. 
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Tabel 3.8 

Daftar Penilaian Skor TMS terhadap TA 

TMS thd TA (%) 
= x 

Skor 
Infra

 

Non Infra 
x < 0 0 0 
0 = x < 10 2 4 
10 = x < 20 3 6 
20 = x < 30 4 7,25 
30 = x < 40 6 10 
40 = x < 50 5,5 9 
50 = x < 60 5 8,5 
60 = x < 70 4,5 8 
70 = x < 80 4,25 7,5 
80 = x < 90 4 7 
90 = x < 100 3,5 6,5 

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

3.5 Teknik Analisis Data 

     Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan analisis 

data rasio-rasio yang diperbandingkan . Moleong (2004: 156) menjelaskan bahwa 

analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milah dan menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.  
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     Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada 

data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Melakukan perhitungan rasio keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri 

BUMN No.KEP-100/MBU/2002. Perhitungan rasio tersebut dilakukan pada 

perusahaan sebelum dan sesudah melakukan kebijakan privatisasi. 

3. Membuat analisis dan membandingkan perhitungan rasio-rasio tersebut 

dengan standar yang juga ditentukan dan diatur di dalam Keputusan Menteri 

BUMN No.KEP-100/MBU/2002. 

4. Menarik kesimpulan, setelah kita mencari kemudian mengumpulkan data dan 

menyusunnya sehingga kita mudah untuk menggunakannya, maka langkah 

terakhir yang harus kita lakukan adalah menarik kesimpulan dari penelitian 

yang sudah dilakukan tersebut.       
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BAB IV 

PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 

     Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Tbk didirikan dengan nama 

Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang di Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 

1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1968. Pendirian tersebut 

diumumkan dalam Tambahan No. 36, Berita Negara No. 56, tanggal 5 Juli 1968. 

Pada tanggal 14 September 1974 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 

1974 status perusahaan diubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Negara 

Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan), dan sejak itu dikenal sebagai Perusahaan 

Perseroan (Persero) Aneka Tambang. 

     Pada tahun 1997, perusahaan melakukan penawaran saham perdana kepada 

masyarakat sebanyak 430.769.000 saham yang merupakan 35% dari jumlah 

1.230.769.000 saham ditempatkan dan disetor penuh. Penawaran saham kepada 

masyarakat tersebut dicatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya 

(BES) pada tanggal 27 November 1997, pada tahun 2008 kedua bursa tersebut 

digabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tanggal 31 Maret 2010 semua 

saham ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 9.538.459.749 lembar saham telah 
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dicatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2002 saham perusahaan dicatat di Bursa 

Efek Australia (BEA) sebagai Chess Depository Interests (CDI). Pada tanggal 31 

Maret 2010 unit yang diperdagangkan di BEA adalah sejumlah 1.907.691.950 unit 

CDI yang merupakan 9.538.459.749 saham biasa seri B. 

     Dengan pengalaman empat dekade sejak tahun 1968, PT. Aneka Tambang 

(Persero) Tbk adalah sebuah perseroan terbatas perusahaan negara Indonesia yang 

terintegrasi secara vertikal untuk melakukan semua tahapan proses penambangan dari 

eksplorasi, pertambangan, peleburan, dan pemurnian melalui bagian pemasaran. 

Produk utama PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk adalah feronikel, bijih nikel, emas, 

perak, dan bauksit. 

     PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk adalah salah satu dari sedikit perusahaan-

perusahaan Indonesia yang terdaftar di bursa saham luar negeri sehingga harus 

memenuhi standar internasional pemerintahan dan transparansi. Meskipun PT. Aneka 

Tambang (Persero) Tbk 65% sahamnya dimiliki oleh pemerintah, namun perusahaan 

ini tidak dijalankan oleh birokrat. Tujuan utama dari PT. Aneka Tambang (Persero) 

Tbk adalah menciptakan nilai pemegang saham, tidak mengikuti arahan dari 

pemerintah. 

     Secara umum, pendekatan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk untuk 

meningkatkan nilai pemegang saham adalah dengan menurunkan biaya operasi 

sementara keuntungan digunakan untuk perkembangan usaha secara berkelanjutan. 
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PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk menawarkan kesempatan yang sangat bagus 

untuk calon investor dan mitra patungan. 

     PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk merupakan perusahaan pertambangan yang 

sangat kuat, fokus, manajemen yang berorientasi pada masa depan, dan sumberdaya 

manusia yang terampil, produk-produk berkualitas tinggi dan pelanggan jangka 

panjang yang setia, sebuah catatan yang telah terbukti mnunjukkan kinerja yang 

menguntungkan sambil menegakkan standar internasional pembangunan masyarakat 

dan pengelolaan lingkungan, dan prospek masa depan yang baik dengan besarnya 

cadangan mineral berkualitas yang belum dieksploitasi. 

4.1.2 Visi dan Misi PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 

a. Visi PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 

Untuk menjadi perusahaan global yang berbasis pertambangan, dengan 

prtumbuhan yang sehat dan standar kelas dunia. 

b. Misi PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 

1. Untuk membangun dan menerapkan kinerja terbaik berkelas dunia dalam 

rangka untuk mengubah PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk menjadi pemain 

global sesungguhnya. 

2. Untuk menciptakan keunggulan operasional yang didasarkan pada biaya 

operasional rendah dan teknologi tepat guna dengan sangat perhatian terhadap 

kesehatan, keselamatan dan pelestarian lingkungan. 
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3. Untuk memproses cadangan mineral yang masih ada dan menemukan deposit 

cadangan mineral baru untuk meningkatkan keunggulan kompetitif 

perusahaan. 

4. Untuk mendorong pertumbuhan yang sehat melalui pengembangan bisnis 

yang berhubungan dengan pertambangan dan diversifikasi yang selektif dan 

terintegrasi untuk memaksimalkan nilai dari pemegang saham atau investor. 

5. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan, ketika 

mengembangkan budaya perusahaan yang sedang berkinerja luar biasa. 

6. Untuk berpartisipasi dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial 

masarakat di sekitar daerah pertambangan khususnya di bidang pendidikan 

dan pemberdayaan ekonomi. 

4.1.3 Kunci Utama Kesuksesan 

     Antam Memiliki kunci utama kesuksesan sebagai sebuah perushaan 

pertambangan, yaitu: 

1. Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan penuh dedidkasi 

2. Memiliki cadangan mineral yang besar dan berkualitas tinggi 

3. Kondisi laporan keuangan yang solid 

4. Kemampuan untuk menemukan dan mengembangkan deposit yang dimiliki 

menjadi suatu unit bisnis pertambangan baru 
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4.1.4 Lokasi PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 

     Head Office PT. Aneka Tambang Tbk berlokasi di Gedung Aneka Tambang, Jl. 

Letjen TB Simatupang No. 1, Lingkar Selatan/Tanjung Barat, Jakarta 12530, 

Indonesia. Telepon : 62-21-7891234(Hunting), 62-21-7812635(Hunting), Faksimili : 

62-21-7891224, Telex : 66209 ATKJKT IA, email : webmaster@antam.com, website 

: www.antam.com. 

4.1.5 Bidang Usaha PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 

     Produk utama Antam adalah bijih nikel yang juga dikenal sebagai saprolit, bijih 

nikel kadar rendah yang juga dikenal sebagai limonit, feronikel, emas, perak, dan 

bauksit. Layanan utama Antam adalah pemurnian logam mulia dan jasa geologi. 

1. Nikel, bijih nikel yang diproduksi Antam dibagi menjadi bijih nikel saprolit 

dan bijih nikel limonit. Bijih nikel Limonit merupakan bijih nikel laterit kadar 

rendah yang mengandung antara 0,8% - 1,5% nikel, 25% -35% besi dan 

kobalt. Sedangkan bijih nikel saprolit dibentuk di bawah zona limonit. Ini 

berisi umumnya 1,5 - 2,5% nikel dan dianggap bermutu tinggi. Melalui proses 

pyrometalurgi, saprolit digunakan sebagai bahan baku untuk produksi 

feronikel. 

2. Feronikel, Feronikel Antam terdiri dari sekitar 20% nikel dan 80% besi. 

Dijual dalam bentuk gambar dan pelet, baik dengan kadar karbon tinggi atau 

rendah, feronikel digunakan sebagai bahan pakan untuk produksi stainless 

steel. 

http://www.antam.com
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3. Emas, merupakan logam mulia yang sangat dicari selama berabad-abad dan 

telah digunakan sebagai uang serta penyimpan nilai dan perhiasan. Antam 

memproduksi emas dari perusahaan tambang Pongkor dan Cibaliung dengan 

hasil tahunan gabungan sekitar 5 ton per tahun. 

4. Perak, merupakan logam yang lembut, berwarna putih terang, berkilau, dan 

sering digunakan sebagai bahan perhiasan, peralatan makan serta koin untuk 

mata uang. Perak kebanyakan diproduksi sebagai produk sampingan dari 

emas, tembaga, timah dan pertambangan seng. Antam menghasilkan perak 

sebagai produk emas dari perusahaan tambang Pongkor dan Cibaliung. 

5. Logam Mulia, merupakan pemurnian bullion dari Antam Pongkor dan 

tambang emas Cibaliung serta produsen pihak ketiga dan memiliki kapasitas 

60 ton emas internasional terakreditasi per tahun dan 275 ton perak. 

6. Bauksit, merupakan sumber utama produksi bijih alumunium. Bauksit 

mengandung alumina 30-54% (AI203) dan campuran silika, berbagai oksida 

besi, dan titanium dioksida. Antam berencana untuk meningkatkan nilai 

cadangan bauksit dalam proyek pengembangan alumina. 

4.1.6 Customer PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 

     Komitmen Antam untuk memastikan produknya memenuhi spesifikasi pelanggan 

dan tepat waktu pengiriman telah mengakibatkan Antam memiliki beberapa 

hubungan bisnis jangka panjang dengan pelanggan mapan di Asia dan Eropa. Hampir 
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semua produk Antam diekspor, kecuali untuk beberapa emas dan perak, dan 99% dari 

penjualan berdasarkan mata uang dolar AS. 

     Untuk mempermudah hubungan dengan pelanggan, Antam memiliki kantor 

perwakilan di Jepang untuk melayani Asia Timur Laut. Feronikel sebagian besar 

diekspor dengan kontrak jangka panjang kepada konsumen di Eropa dan Asia, 

termasuk Thyssen Krupp (www.thyssenkrupp.com), Arcelor Mittal 

(www.arcelormittal.com), Pohang Iron & Steel Co (Posco) (www.posco.co. kr) dan 

Mitsubishi Corporation (www.mitsubishicorp.com / jp / en / index.html). Bijih nikel 

kadar tinggi diekspor ke Pacific Metals Co, Sumitomo Metals Mining Co Ltd 

(www.smm.co.jp/E/) dan Nippon Yakin Kogyo Co Ltd (www.nyk.co.jp/en/ ) bijih 

nikel kadar rendah diekspor ke Jepang Nippon Yakin Kogyo Co Ltd dan Minsources 

China Internasional. Antam menjual produk emas dan perak baik untuk pembeli 

domestik dan internasional. Bijih bauksit yang telah dicuci kemudian diekspor ke 

pelanggan Jepang seperti Showa Denko KK (www.sdk.co.jp/html/english/) dan ke 

Cina. 

4.1.7 Struktur Organisasi PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 

     Dewan Komisaris yang dimiliki Antam terdiri dari professional yang bertugas 

mengawasi dan memberikan arahan pada Dewan Direksi di dalam menjalankan 

perusahaan. Dewan Komisaris memiliki masa kerja 5 tahun yang ditetapkan melalui 

RUPS. Adapun susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 

1. Wisnu Askari Marantika (President Commissioner) 

http://www.thyssenkrupp.com
http://www.arcelormittal.com
http://www.mitsubishicorp.com
http://www.smm.co.jp/E/
http://www.sdk.co.jp/html/english/
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2. Irwan Bahar (Commissioner) 

3. Hikmahanto Juwana (Independent Commissioner) 

4. Mahmud Hamundu (Independent Commissioner) 

     Dewan Direksi bertanggung jawab atas arah dan manajemen perusahaan dan telah 

dipilih pada tahun 1999 untuk masa kerja 5 tahun. Dewan Direksi tersebut memiliki 

kewenangan dalam mengendalikan seluruh aspek bisnis Antam. Adapun susunan 

Dewan Direksi adalah sebagai berikut: 

1. Alwin Syah Loebis (President Director) 

2. Tato Miraza (Development Director) 

3. Djaja M. Tambunan (Finance Director) 

4. Winardi (Operations Director) 

5. Achmad Ardianto (Human Resources Director) 

6. Denny Maulasa (General Affairs and CSR Director)     
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 

Sumber: www. antam. com  
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4.1.8 Strategi PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 

     Strategi PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk jelas dan efektif. PT. Aneka Tambang 

(Persero) Tbk memaksimalkan nilai pemegang saham dengan: 

1. Fokus pada bisnis inti 

a. Fokus pada segmen yang dikuasai dengan baik yaitu nikel, emas, dan 

bauksit. 

b. Akan mempertimbangkan memasukkan komoditas pertambangan 

lainnya jika peluang sangat menarik. 

2. Menciptakan perumbuhan berkelanjutan 

a. Meningkatkan kualitas cadangan 

b. Menambahkan nilai dengan bergerak menjauh dari penjualan bahan 

mentah dan meningkatkan kegiatan pemrosesan 

c. Memperluas kapasitas untuk meningkatkan pemasukan kas dan biaya 

per unit yang lebih rendah 

d. Terus berjuang untuk mendapatkan efisiensi biaya 

e. Mempertahankan basis pelanggan yang terdiversivikasi 

f. Mengembangkan aliansi strategis dan melakukan akuisisi 

g. Menjadi ramah lingkungan dan peduli sosial berkelanjutan 
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3. Mempertahankan kekuatan keuangan perusahaan 

a. Fokus pada jangka panjang dan profitabilitas yang berkelanjutan 

b. Mempertahankan neraca yang solid 

c. Menjaga likuiditas yang sehat dan memastikan dana yang cukup untuk 

melunasi utang, pertumbuhan keuangan, membayar dividen, dan untuk 

mempertahankan fleksibilitas dan memberikan perlindungan pada saat 

terjadi penurunan harga komoditas dan tekanan-tekanan eksternal 

lainnya.  

4.2 Hasil Penelitian 

     Pada bab-bab sebelumnya telah dibahas mengenai latar belakang penelitian, 

tinjauan pustaka, serta obyek yang dijadikan sebagai tempat penelitian dan metode 

penelitian yang dipakai. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian 

yang telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan PT. Aneka 

Tambang (Persero) Tbk sebelum dan sesudah melaksanakan kebijakan privatisasi. 

Berikut ini merupakan analisis kinerja keuangan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 

sebelum dan sesudah melaksanakan kebijakan privatisasi dengan menggunakan 

inidikator yang sesuai dengan KEP-100/ MBU/ 2002.   
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1. Imbalan kepada pemegang saham/ Return on Equity (ROE) 

 

Tabel 4.1 

Daftar Perhitungan ROE Tahun 1995-1999 

Indikator 
Tahun 

Sebelum Privatisasi 
1997 

Sesudah Privatisasi 
1995

 

1996

 

1998

 

1999

 

ROE  14,96% 

 

10,70%   6,19%  21,75% 

 

15,31%  

Rata-Rata

 

12,83%  6,19%  18,53% 
Sumber: Data diolah 

Tabel 4.2 

Daftar Skor Penilaian ROE 

ROE % 
Skor 

Infra Non Infra 
15 < ROE 15 20 
13 < ROE= 15 13,5 18 
11< ROE = 13 12 16 
9 < ROE = 11 10,5 14 
7,9< ROE = 9 9 12 
6,6< ROE = 7,9 7,5 10 
5,3< ROE = 6,6 6 8,5 
4 < ROE = 5,3 5 7 
2,5 < ROE = 4 4 5,5 
1 < ROE = 2,5 3 4 
0 < ROE = 1 1,5 2 
ROE < 0 1 0 

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002 
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     Berdasarkan tabel perhitungan ROE PT. Aneka Tambang yang merupakan 

BUMN non infrastruktur pada tahun 1995-1996 atau sebelum 

dilaksanakannya privatisasi mempunyai rata-rata ROE 12,83%. Maka sesuai 

daftar skor penilaian, skor untuk ROE adalah 16. 

     Sedangkan pada tahun 1998-1999 yaitu setelah adanya pelaksanaan 

privatisasi PT. Aneka Tambang memilii nilai rata-rata ROE 18,53%. Maka 

sesuai daftar skor penilaian,skor untuk ROE adalah 20. 

2. Imbalan Investasi/ Return On Investment (ROI) 

 

Tabel 4.3 

Daftar Perhitungan ROI Tahun 1995-1999 

Indikator 
Tahun 

Sebelum Privatisasi 
1997 

Sesudah Privatisasi 
1995

 

1996

 

1998

 

1999

 

ROI  80,93% 50,20%  16,35% 

 

51,19% 33,29%  

Rata-Rata

 

65,57%   16,35%

 

42,24%  
Sumber: Data diolah    
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Tabel 4.4 

Daftar Skor Penilaian ROI 

ROI % 
Skor 

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

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

     Berdasarkan tabel perhitungan ROI di atas PT. Aneka Tambang memiliki 

nilai rata-rata ROI sebesar 65,57%  pada tahun 1995-1996 atau sebelum 

pelaksanaan kebijakan privatisasi. Jadi berdasarkan tabel skor penilaian, skor 

untuk ROI sebelum kebijakan privatisasi adalah 15. 

     Sedangkan pada tahun sesudah pelaksanaan kebijakan privatisasi yaitu 

pada tahun 1998-1999 perusahaan memiliki nilai rata-rata ROI sebesar 

42,24% . Maka menurut tabel skor penilaian, skor untuk ROI adalah 15. 

3. Rasio Kas/ Cash Ratio 
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Tabel 4.5 

Daftar Perhitungan Cash Ratio Tahun 1995-1999 

Indikator 
Tahun 

Sebelum Privatisasi 
1997 

Sesudah Privatisasi 
1995

 

1996

 

1998

 

1999

 

Cash 
Ratio  

35,34% 36,35% 236,74%

 

243,46%

 

186,88% 

Rata-Rata

  

35,85% 236,74%

 

215,17%  
Sumber: Data diolah 

Tabel 4.6 

Daftar Skor Penilaian Cash Ratio 

Cash Ratio = x 
(%) 

Skor 
Infra

 

Non Infra 
x = 35 3 5 
25 = x < 35 2,5 4 
15 = x < 25 2 3 
10 = x < 15 1,5 2 
5 = x < 10 1 1 
0 = x < 5 0 0 

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

     Berdasarkan tabel perhitungan Cash Ratio  di atas PT. Aneka Tambang 

memiliki nilai rata-rata Cash Ratio  sebesar 35,85%  pada tahun 1995-1996 

atau sebelum pelaksanaan kebijakan privatisasi. Jadi berdasarkan tabel skor 

penilaian, skor untuk Cash Ratio  sebelum kebijakan privatisasi adalah 5. 

     Sedangkan pada tahun sesudah pelaksanaan kebijakan privatisasi yaitu 

pada tahun 1998-1999 perusahaan memiliki nilai rata-rata Cash Ratio  sebesar 

215,17% . Maka menurut tabel skor penilaian, skor untuk Cash Ratio  adalah 

5. 
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4. Rasio Lancar/ Current Ratio 

  

Tabel 4.7 

Daftar Perhitungan Current Ratio Tahun 1995-1999 

Indikator 
Tahun 

Sebelum Privatisasi 
1997 

Sesudah Privatisasi 
1995

 

1996

 

1998

 

1999

 

Current 
Ratio 

99,98% 100,07%  278,09% 298,58%

 

245,95% 

 

Rata-Rata

  

100,03%  278,09%

 

272,27%  
Sumber: Data diolah  

Tabel 4.8 

Daftar Skor Penilaian Current Ratio 

Current Ratio = x 
(%) 

Skor 
Infra

 

Non Infra 
125 = x 3 5 
110 = x < 125 2,5 4 
100 = x < 110 2 3 
95 = x < 100 1,5 2 
90 = x < 95 1 1 
x < 90 0 0 

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

     Berdasarkan tabel perhitungan Current Ratio di atas PT. Aneka Tambang 

memiliki nilai rata-rata Current Ratio sebesar 100,03% pada tahun 1995-1996 
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atau sebelum pelaksanaan kebijakan privatisasi. Jadi berdasarkan tabel skor 

penilaian, skor untuk Current Ratio sebelum kebijakan privatisasi adalah 3. 

     Sedangkan pada tahun sesudah pelaksanaan kebijakan privatisasi yaitu 

pada tahun 1998-1999 perusahaan memiliki nilai rata-rata Current Ratio 

sebesar 272,27%. Maka menurut tabel skor penilaian, skor untuk Current 

Ratio adalah 5. 

5. Collection Periods (CP) 

 

Tabel 4.9 

Daftar Perhitungan Collection Period Tahun 1995-1999 

Indikator 
Tahun 

Sebelum Privatisasi 
1997 

Sesudah Privatisasi 
1995

 

1996

 

1998

 

1999

 

Collection 
Periods 

5,77 
hari 

19,97 
hari 

27,65 
hari 

19,67 
hari 

33,26 
hari 

Sumber: Data diolah        
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Tabel 4.10 

Daftar Skor Penilaian Collection Period 

CP = x Perbaikan = x Skor 
(hari) (hari) Infra Non Infra 
x = 60 x > 35 4 5 
60 < x = 90 30 < x = 35 3,5 4,5 
90 < x = 120 25 < x = 30 3 4 
120 < x = 150 20 < x = 25 2,5 3,5 
150 < x = 180 15 < x = 20 2 3 
180 < x = 210 10 < x = 15 1,6 2,4 
210 < x = 240 6 < x = 10 1,2 1,8 
240 < x = 270 3 < x = 6 0,8 1,2 
270 < x = 300 1 < x = 3 0,4 0,6 
300< x 0 < x = 1 0 0 
Sumber: Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002 

     Berdasarkan tabel perhitungan Collection Periods di atas PT. Aneka 

Tambang sebelum melakukan kebijakan privatisasi memiliki nilai Collection 

Periods sebesar 5,77 hari pada tahun 1995 dan sebesar 19,97 hari pada tahun 

1996 Jadi berdasarkan tabel skor penilaian, skor untuk Collection Periods 

adalah: 

Collection Periods tahun 1995  : 5 

Perbaikan Collection Periods (14,2 hari) : 2,4 

Dalam hal ini yang diambil  adalah skor terbaik yaitu 5.   
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     Sedangkan pada tahun sesudah pelaksanaan kebijakan privatisasi yaitu 

pada tahun 1998 perusahaan memiliki nilai Collection Periods sebesar 19,67 

hari dan sebesar 33,26 hari pada tahun 1999. Maka menurut tabel skor 

penilaian, skor untuk Collection Periods adalah: 

Collection Periods tahun 1998  : 5 

Perbaikan Collection Periods (13,59 hari) : 2,4 

Dalam hal ini yang diambil  adalah skor terbaik yaitu 5. 

6. Perputaran Persediaan (PP) 

 

Tabel 4.11 

Daftar Perhitungan Perputaran Persediaan Tahun 1995-1999  

Indikator 
Tahun 

Sebelum Privatisasi 
1997 

Sesudah Privatisasi 
1995

 

1996

 

1998

 

1999

 

Perputaran 
Persediaan

 

65,20 
hari 

78,53 
hari 

85,18 
hari 

46,80 
hari 

69,20 
hari 

Sumber: Data diolah      
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Tabel 4.12 

Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan 

PP = x Perbaikan Skor 
(hari) (hari) Infra Non Infra 
x = 60 35 < x 4 5 
60 < x = 90 30 < x = 35 3,5 4,5 
90 < x = 120 25 < x = 30 3 4 
120 < x = 150 20 < x = 25 2,5 3,5 
150 < x = 180 15 < x = 20 2 3 
180 < x = 210 10 < x = 15 1,6 2,4 
210 < x = 240 6 < x = 10 1,2 1,8 
240 < x = 270 3 < x = 6 0,8 1,2 
270 < x = 300 1 < x = 3 0,4 0,6 
300 < x 0 < x = 1 0 0 

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

     Berdasarkan tabel perhitungan Perputaran Persediaan di atas PT. Aneka 

Tambang sebelum melakukan kebijakan privatisasi memiliki nilai Perputaran 

Persediaan sebesar 65,20 hari pada tahun 1995 dan sebesar 78,53 hari pada 

tahun 1996 Jadi berdasarkan tabel skor penilaian, skor untuk Perputaran 

Persediaan adalah: 

Perputaran Persediaan tahun 1995  : 4,5 

Perbaikan Perputaran Persediaan (13,33 hari): 2,4 

Dalam hal ini yang diambil  adalah skor terbaik yaitu 4,5. 

     Sedangkan pada tahun sesudah pelaksanaan kebijakan privatisasi yaitu 

pada tahun 1998 perusahaan memiliki nilai Perputaran Persediaan sebesar 

46,80 hari dan sebesar 69,20 hari pada tahun 1999. Maka menurut tabel skor 

penilaian, skor untuk Perputaran Persediaan adalah: 



81 

 
Perputaran Persediaan tahun 1998  : 5 

Perbaikan Perputaran Persediaan (22,4 hari) : 3,5 

Dalam hal ini yang diambil  adalah skor terbaik yaitu 5. 

7. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO) 

 

Tabel 4.13 

Daftar Perhitungan Total Asset Turn Over Tahun 1995-1999 

Indikator 
Tahun 

Sebelum Privatisasi 
1997 

Sesudah Privatisasi 
1995

 

1996

 

1998

 

1999

 

TATO 274,89%

 

200,07% 49,42%  107,49%

 

97,69% 

Sumber: Data diolah 

Tabel 4.14 

Daftar Skor Penilaian Total Asset Turn Over 

TATO = x Perbaikan = x Skor 
(%) (%) Infra Non Infra 
120< x 20 < x 4 5 
105< x = 120 15 < x = 20 3,5 4,5 
90 < x = 105 10 < x = 15 3 4 
75 < x = 90 5 < x = 10 2,5 3,5 
60 < x = 75 0 < x = 5 2 3 
40 < x = 60 x = 0 1,5 2,5 
20 < x = 40 x < 0 1 2 
x = 20 x < 0 0,5 1,5 

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002  
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     Berdasarkan tabel perhitungan Total Asset Turn Over (TATO) di atas PT. 

Aneka Tambang sebelum melakukan kebijakan privatisasi memiliki nilai 

TATO sebesar 274,89% pada tahun 1995 dan sebesar 200,07% pada tahun 

1996 Jadi berdasarkan tabel skor penilaian, skor untuk Total Asset Turn Over 

(TATO) adalah: 

Tingkat perputaran Total Asset tahun 1995 : 5 

Penurunan Perputaran Total Asset (74,82%) : 5 

Dalam hal ini yang diambil  adalah skor terbaik yaitu 5. 

     Sedangkan pada tahun sesudah pelaksanaan kebijakan privatisasi yaitu 

pada tahun 1998 perusahaan memiliki nilai Total Asset Turn Over sebesar 

107,49% dan sebesar 97,69% pada tahun 1999. Maka menurut tabel skor 

penilaian, skor untuk Total Asset Turn Over (TATO) adalah: 

Tingkat perputaran Total Asset tahun 1998 : 5 

Penurunan Perputaran Total Asset (9,8%) : 3,5 

Dalam hal ini yang diambil  adalah skor terbaik yaitu 5. 

8. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)  
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Tabel 4.15 

Daftar Perhitungan TMS terhadap TA Tahun 1995-1999 

Indikator 
Tahun 

Sebelum Privatisasi 
1997 

Sesudah Privatisasi 
1995

 

1996

 

1998

 

1999

 

TMS terhadap TA 43,04% 42,15%  70,17% 69,62% 70,62%  

Rata-Rata  42,60%  70,17% 70,12%  
Sumber: Data diolah  

Tabel 4.16 

Daftar Skor Penilaian TMS terhadap TA 

TMS thd TA (%) 
= x 

Skor 
Infra Non Infra

 

x < 0 0 0 
0 = x < 10 2 4 
10 = x < 20 3 6 
20 = x < 30 4 7,25 
30 = x < 40 6 10 
40 = x < 50 5,5 9 
50 = x < 60 5 8,5 
60 = x < 70 4,5 8 
70 = x < 80 4,25 7,5 
80 = x < 90 4 7 
90 = x < 100 3,5 6,5 

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

     Berdasarkan tabel perhitungan Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset 

(TMS terhadap TA) di atas PT. Aneka Tambang memiliki nilai rata-rata  TMS 

terhadap TA sebesar 42,60% pada tahun 1995-1996 atau sebelum pelaksanaan 
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kebijakan privatisasi. Jadi berdasarkan tabel skor penilaian, skor untuk TMS 

terhadap TA sebelum kebijakan privatisasi adalah 9. 

     Sedangkan pada tahun sesudah pelaksanaan kebijakan privatisasi yaitu 

pada tahun 1998-1999 perusahaan memiliki nilai rata-rata TMS terhadap TA 

sebesar 70,12%. Maka menurut tabel skor penilaian, skor untuk TMS terhadap 

TA adalah 7,5.  

4.3 Pembahasan dan Implikasi 

4.3.1 Pembahasan 

     Berdasarkan perhitungan nilai rasio dan perhitungan skor di atas maka dapat 

dibuat sebuah rangkuman hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Perhitungan Rata-rata Kinerja dan Skor Indikator Penilaian 

Indikator 
Rata-rata Kinerja Skor 

Sebelum sesudah Sebelum Sesudah 
Privatisasi Privatisasi Privatisasi Privatisasi 

1. Return on Equity (ROE) 12,83% 18,53% 16 20 
2. Return on Investment (ROI)  65,57% 42,24%  15 15 
3. Rasio Kas/ Cash Ratio  35,85% 215,17%  5 5 
4. Rasio Lancar/ Current Ratio  100,03% 272,27%  3 5 
5. Collection Periods  12,87 hari

 

26,47 hari  5 5 
6. Perputaran persediaan  71,87 hari

 

58 hari 4,5 5 
7. Total Asset TurnOver (TATO)  237,48% 102,59%  5 5 
8. Total Modal Sendiri terhadap 
Total Aktiva 42,60% 70,12% 9 7,5 

Total Bobot 62,5 67,5 
Sumber: Data diolah 
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     Dari tabel di atas dapat kita lihat nilai Return on Equity pada tahun sebelum 

privatisasi adalah sebesar 12,83% yang berarti bahwa setiap rupiah modal sendiri 

menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham sebesar 12,83%. Sedangkan 

pada tahun sesudah privatisasi nilai Return on Equity sebesar 18,53% yang berarti 

bahwa setiap rupiah modal sendiri menghasilkan keuntungan bagi para pemegang 

saham sebesar 18,53%. Nilai dari rasio ini menunjukkan kenaikan sebesar 5,7%. 

     Selanjutnya nilai dari Return on Investment sebelum privatisasi adalah 65,57% 

yang berarti setiap rupiah modal (Capital Employed) yang diinvestasikan dapat 

menghasilkan keuntungan sebesar 65,57%. Sedangkan Return on Investment pada 

tahun sesudah privatisasi adalah 42,24% yang berarti setiap rupiah modal (Capital 

Employed) yang diinvestasikan mampu menghasilkan keuntungan sebesar 42,24%. 

Nilai dari rasio ini menunjukkan penurunan sebesar 23,33%. 

     Bagi sebuah perusahaan komponen Return on Equity dan Return on Investment ini 

memiliki arti yang penting karena komponen ini menggambarkan seberapa besar 

perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bagi para pemegang sahamnya. Jika 

komponen tersebut buruk, maka dapat mengurangi nilai jual perusahaan tersebut. 

Sebagai sebuah BUMN yang telah diprivatisasi PT. Aneka Tambang tidak hanya 

menjalankan misi utamanya yaitu sebagai pelayanan publik, namun perusahaan juga 

harus memperhatikan tingkat keuntungan yang diperoleh. Karena tanggung jawab 

perusahaan sekarang tidak hanya pada masyarakat untuk menyediakan pelayanan 

publik yang prima dengan harga yang wajar tetapi juga bertanggung jawab kepada 

para pemegang saham untuk memberikan keuntungan yang memuaskan. 
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     Setelah melakukan analisis rasio maka dapat disimpulkan bahwa nilai Cash Ratio 

sebesar 35,85% pada tahun sebelum privatisasi dan 215,17%  pada tahun sesudah 

privatisasi sehingga mengalami kenaikan sebesar 179,32%. Hal ini berarti bahwa 

perusahaan menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan kas dan investasi jangka 

pendek sebesar 35,85% pada tahun sebelum privatisasi, sedangkan sesudah privatisasi 

perusahaan menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan ivestasi jangka pendek 

dan kas sebesar 215,17%. Hal ini menandakan bahwa PT. Aneka Tambang dapat 

menjamin utang lancarnya dengan baik menggunakan investasi jangka pendek dan 

kas.  

     Kemudian kita juga melihat adanya kenaikan pada Current Ratio pada tahun 

sebelum privatisasi sebesar 100,03% dan pada tahun sesudah privatisasi sebesar 

272,27% sehingga mengalami kenaikan sebesar 172,24%. Hal ini berarti bhawa pada 

tahun sebelum privatisasi perusahaan menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan 

aktiva lancar sebesar 100,03%, sedang kan pada tahun sesudah privatisasi perusahaan 

menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar sebesar 272,27%. 

Peningkatan ini disebabkan karena kenaikan aktiva lancar lebih besar dari pada 

kenaikan hutang lancar, yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar dalam 

keadaan baik dan cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat memudahkan 

perusahaan apabila melakukan peminjaman pada kreditur. Karena dengan tingkat 

Cash Ratio dan Curent Ratio yang besar maka para kreditur akan yakin bahwa utang 

yang mereka pinjamkan akan dapat dibayar oleh perusahaan. Namun, kita juga tidak 
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boleh terjebak karena Current Ratio yang tinggi dapat disebabkan adanya piutang 

yang tidak tertagih atau persediaan yang tidak terjual. Seperti data pada tabel di atas 

yang menunjukkan bahwa hari pengumpulan piutang bertambah. 

     Selain itu Collection Period pada perusahaan sebelum privatisasi sebesar 12,87 

hari yang berarti bahwa periode penagihan piutang atau waktu antara tanggal 

penjualan dan tanggal pembayaran adalah 12,87 hari, sedangkan sesudah privatisasi 

perusahaan memiliki nilai Collection Period sebesar 26,47 hari yang artinya waku 

antara tanggal penjualan dan tanggal pembayaran adalah 26,47 hari. Nilai Collection 

Period meningkat sebesar 13,6 hari, hal ini merupakan hal yang tidak begitu baik 

untuk perusahaan karena ini berarti bahwa PT. Aneka Tambang kurang cepat dalam 

mengumpulkan piutang usahanya karena dana dari piutang usaha nantinya dapat 

dipakai lagi oleh perusahaan untuk mendanai aktivitas perusahaan. 

     Selain itu kita juga melihat nilai Perputaran Persediaan sebelum privatisasi adalah  

71,87 hari yang berarti bahwa persediaan akan berputar setiap 71,87 hari. Sedangkan 

sesudah privatisasi nilai dari Perputaran Persediaan adalah 58 hari yang berarti 

persediaan akan berputar setiap 58 hari. Hal ini berarti adanya penurunan pada 

Perputaran Persediaan sebesar 13,87 hari yang justru menjadi sesuatu yang baik bagi 

perusahaan. Rasio Perputaran Persediaan yang tinggi dapat mengindikasikan adanya 

persediaan yang sudah using atau persediaan yang terlalu banyak. Sedangkan 

menurunnya waktu persediaan nantinya dapat menghindari kelebihan persediaan pada 

perusahaan, karena kelebihan persediaan akan menjadi beban tersendiri bagi 

perusahaan yang akhirnya dapat mengakibatkan penurunan keuntungan perusahaan. 
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Tetapi rasio Perputaran Persediaan yang rendah juga bisa memberi indikasi bahwa 

tingkat persediaan tidak cukup. 

     Selanjutnya juga diperoleh nilai dari Total Asset TurnOver (TATO) sebesar  

237,48% pada tahun sebelum privatisasi yang berarti bahwa setiap rupiah modal 

(Capital Employed) yang digunakan dapat menghasilkan pendapatan sebesar 

237,48%. Sedangkan nilai Total Asset TurnOver pada tahun sesudah privatisasi 

adalah 102,59% yang berarti setiap rupiah modal (Capital Employed) yang digunakan 

mampu menghasilkan pendapatan sebesar 102,59%. Rasio ini mengalami penurunan 

sebesar 134,89%. Hal ini dapat menjadi masalah bagi perusahaan karena dengan 

menurunnya rasio ini berarti menurun juga kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan pendapatan dari modal (Capital Employed) yang ditanamkan. 

     Kemudian nilai dari Total Modal Sendiri terhadap Total Asset (TMS terhadap TA) 

sebelum privatisasi adalah 42,60% yang berarti 42,60% dari keseluruhan asset berasal 

dari modal sendiri. Sedangkan Total Modal Sendiri terhadap Total Asset sesudah 

privatisasi adalah 70,12% yang berarti 70,12% dari keseluruhan asset berasal dari 

modal sendiri. Rasio ini mengalami kenaikan sebesar 27,52%. 

     Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN KEP – 100 / MBU/ 2002 Penilaian 

Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi : 

 

SEHAT, yang terdiri dari : 

AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95 

AA apabila 80 <TS< =95 
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A apabila 65 <TS< =80 

 
KURANG SEHAT, yang terdiri dari : 

BBB apabila 50 <TS< =65 

BB apabila 40 <TS< =50 

B apabila 30 <TS< =40 

 

TIDAK SEHAT, yang terdiri dari : 

CCC apabila 20 <TS< =30 

CC apabila 10 <TS< =20 

C apabila TS< =10 

     Melihat dari total bobot atau total skor perhitungan rata-rata kinerja perusahaan, 

maka sesuai dengan Keputusan Menteri di atas kinerja PT. Aneka Tambang sebelum 

adanya kebijakan privatisasi yang memiliki skor penilaian sebesar 62,5 dapat 

dikatakan kurang sehat, dengan tingkat kesehatan BBB dengan skor 50 <TS< =65. 

Sedangkan total bobot perhitungan rata-rata kinerja perusahaan PT. Aneka Tambang 

sesudah adanya kebijakan privatisasi memiliki skor 67,5, maka perusahaan tersebut 

juga dapat dikatakan sehat dengan tingkat kesehatan A dengan skor 65 <TS< =80. 

     Dari analisa yang telah dijelaskan di atas, maka secara keseluruhan kinerja PT. 

Aneka Tambang sebelum privatisasi dan sesudah privatisasi mengalami peningkatan 

meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini juga ditunjukkan oleh penilaian tingkat 

kesehatan perusahaan menurut Keputusan Menteri BUMN KEP – 100 / MBU/ 2002 

yang menunjukkan adanya perubahan tingkat kesehatan dari Kurang Sehat menjadi 
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Sehat pada saat sebelum dan sesudah penerapan kebijakan privatisasi meskipun 

peningkatan yang terjadi hanya satu tingkat saja. 

4.3.2 Implikasi 

     Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa implikasi terhadap 

penelitian maupun teori. Kebutuhan untuk mereformasi BUMN tidak terlepas dari 

perubahan yang terjadi dengan cepat pada era globalisasi. Fokus pengelolaan BUMN 

perlu diarahkan pada peningkatan daya saing, pengembangan usaha, dan penciptaan 

peluang-peluang baru yang dinamis dan professional untuk berkompetisi pada era 

globalisasi. 

     Privatisasi BUMN merupakan salah satu pilihan diantara banyak cara untuk 

merekstrukturisasi BUMN agar memiliki daya saing yang tinggi dalam perdagangan 

bebas. Selain itu, restrukturisasi juga diperlukan sebagai upaya untuk melepaskan 

BUMN dari mis manajemen yang dapat mengakibatkan kesulitan pada BUMN itu 

sendiri yang akhirnya membebani anggaran keuangan pemerintah. Melalui privatisasi 

BUMN akan dijadikan sebuah lembaga ekonomi yang selanjutnya akan menjadi 

usaha yang efisien dan menguntungkan dan akan dapat memberi kontribusi bagi 

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, makna privatisasi bukan semata-mata 

menjual perusahaan melainkan menjadi alat reformasi untuk mencapai beberapa 

sasaran yaitu keberhasilan dalam mendapatkan manfaat privatisasi BUMN baik dari 

skala makro maupun mikro. 
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     PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk merupakan salah satu BUMN yang dinilai 

cukup berhasil dalam penerapan kebijakan privatisasi. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan kinerja yang dialami oleh perusahaan ke arah yang lebih 

baik. Dengan adanya privatisasi maka aka nada perbaikan pada manajemen  maupun 

teknologi yang tentunya berdampak pada perbaikan mutu dan pelayanan. 

     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada kinerja 

keuangan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk setelah diprivatisasi. Hal ini sesuai 

dengan teori yang menyebutkan bahwa kebijakan privatisasi membawa manfaat bagi 

perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Dari hasil penelitian ini diharapkan 

perusahaan lainnya juga dapat meningkatkan kinerja keuangannya dengan 

menerapkan kebijakan privatisasi seperti pada PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 

sehingga peranan penting perusahaan tersebut sebagai salah satu pilar utama 

perekonomian Indonesia dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik dan 

dapat memberikan kontribusi yang besar bagi negara sebagai salah satu sumber 

perekonomian negara.      
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BAB  V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka secara deskriptif, maka 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penilaian kinerja keuangan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk sebelum 

privatisasi (1995-1996) 

a. PT. Aneka Tambang (Persero),Tbk memperoleh skor tinggi pada rasio Return 

on Investment (ROI), Rasio Kas/ Cash Ratio, Collection Periods, Total Asset 

TurnOver (TATO) 

b. PT. Aneka Tambang (Persero),Tbk memiliki tingkat kesehatan BBB dengan 

total skor 62,5 yang berarti perusahaan dalam keadaan yang Kurang Sehat. 

2. Penilaian kinerja keuangan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk sesudah privatisasi 

(1998-1999)  

a. PT. Aneka Tambang (Persero),Tbk memperoleh skor tinggi pada rasio Return 

on Equity (ROE), Return on Investment (ROI), Rasio Kas/ Cash Ratio, Rasio 

Lancar/ Current Ratio, Collection Periods, Perputaran persediaan, Total Asset 

TurnOver (TATO). 

b. PT. Aneka Tambang (Persero),Tbk memiliki tingkat kesehatan A dengan total 

skor 67,5 yang berarti perusahaan dalam keadaan yang Sehat. 
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3. Perbandingan kinerja keuangan PT. Aneka Tambang (Persero),Tbk sebelum dan 

sesudah kebijakan privatisasi 

a. Pada tahun-tahun setelah privatisasi perusahaan mengalami peningkatan pada 

komponen Return on Equity, Cash Ratio, Current Ratio, Total Modal Sendiri 

terhadap Total Asset (TMS terhadap TA), dan penurunan pada Perputaran 

Persediaan yang berarti baik bagi perusahaan. Sedangkan indikator lainnya 

seperti Return on Investment, Total Asset Turn Over menunjukkan penurunan 

bagi perusahaan. Sedangkan Collection Period menunjukkan peningkatan 

yang juga mengindikasikan kelemahan dari perusahaan. 

b. Keadaan perusahaan setelah penerapan kebijakan privatisasi mengalami 

perubahan yang positif meskipun kenaikan yang terjadi tidak terlalu tajam. 

Hal ini dapat dilihat dari skor yang diperoleh hanya mengalami sedikit 

kenaikan dari 62,5 saat sebelum privatisasi menjadi 67,5 sesudah privatisasi.   

5.2 Saran 

     Berdasarkan dari analisis yang telah diuraikan pada hasil dan pembahasan 

penelitian serta kesimpulan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa saran 

sebagai bahan evaluasi, yaitu sebagai berikut: 

1. Peningkatan kinerja keuangan pada PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk sebaiknya 

tetap menjadi fokus utama perusahaan. Berhubungan dengan hal tersebut maka 
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perusahaan dapat meningkatkan pengawasan internal dan memperkuat strategi 

pemasaran produk. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang 

serupa, maka hendaknya peneliti selanjutnya bisa menambah jumlah obyek dan 

periode penelitian. Selain itu peneliti selanjutnya hendaknya dapat menggunakan 

alat analisis keuangan perusahaan lainnya untuk penilaian kinerja keuangan 

perusahaan sehingga hasil penilaian kinerja keuangan lebih memberikan 

gambaran secara nyata dan menyeluruh pada kondisi kinerja keuangan 

perusahaan yang sebenarnya.               
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