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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

  Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-

penelitian sebelumnya. Berikut merupakan uraian beberapa penelitian terdahulu, 

beserta persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini: 

2.1.1.  Gok Maria Lubis (2008) 

Studi ini mengkaji kinerja keuangan perusahaan-perusahaan yang diprivatisasi, 

untuk membandingkan kinerja keuangan pra dan pasca – privatisasi dari 13 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Periode digunakan dalam studi ini adalah 

1991-2003. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar 

efek privatisasi kinerja keuangan perusahaan. Ada 13 BUMN yang telah 

diprivatisasi dengan menggunakan analisis nonparametik (wilcoxon, ditandai 

dengan–test) dan analisis parametik (t-test). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari 

beberapa perusahaan BUMN privatisasi dilakukan selama tahun 1994 hingga 

2003. Hanya 13 perusahaan BUMN diprivatisasi yang akan diamati dalam 

penelitian ini. 

Berdasarkan ukuran rasio yang digunakan dalam penelitian ini, parametik dan 

non parametik test menunjukkan bahwa efisiensi, profitabilitas, dividen, dan 

modal investasi juga tidak membuat kinerja keuangan meningkat. Hasil dari 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dikembangkan oleh D’Souza dan 
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Megginson (1999). Hasilnya adalah mereka meningkatkan efisiensi, 

profitabilitas BUMN meningkat, dividen meningkat, dan modal investasi juga 

meningkat, sementara leverage menurun. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

efisiensi, profitabilitas, leverage, dividen, dan modal investasi semua menurun. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang privatisasi 

BUMN dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN 

tersebut. Perbedaannya beliau melakukannya diantara rentang waktu 1991-2003, 

sedangkan dalam penelitian ini penulis mengujinya pada rentang waktu yang 

berbeda, yaitu rentang waktu 2003-2008. 

2.1.2.  Eskil Goldeng, Leo A. Grünfeld and Gabriel R. G. Benito (2008) 

Penelitian ini membahas perbedaan antara kinerja perusahaan swasta (private 

Owned Enterprise/POEs) dan badan usaha milik negara (State Owned 

Enterprises/SOEs) dengan penekanan pada efek struktur pasar. Penelitian ini 

menggunakan sebuah panel yang komprehensif yang mencakup semua 

perusahaan yang terdaftar selama tahun 1990-an di Norwegia, sebuah negara 

dimana BUMN memainkan peran penting dalam pasar reguler. ROA serta biaya 

relatif terhadap Sales Revenue digunakan sebagai ukuran kinerja. Secara 

keseluruhan kinerja perusahaan swasta lebih baik dari pada perusahaan BUMN. 

Hasil penelitian ini yakni mereka memberikan dukungan yang kuat untuk 

mengklaim bahwa ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan swasta dan 

perusahaan BUMN berkaitan dengan kinerja. 

Kesimpulan penelitian ini yakni Kinerja keuangan dianggap sebagai isu penting 

dalam setiap diskusi tentang pro dan kontra perusahaan BUMN sebagai 
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penyediaan barang dan jasa. Jika perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan 

oleh negara secara sistematis menghasilkan hasil ekonomi lebih lemah dari 

perusahaan milik swasta, pendukung privatisasi tampaknya mendapatkan kartu 

yang kuat di tangan mereka. Namun, mengingat berbagai tujuan non-ekonomi 

yang mendasari keberadaan banyak perusahaan BUMN, kinerja ekonomi 

perusahaan BUMN yang rendah pada umumnya harusnya tidak mengherankan. 

Penelitian ini menemukan bahwa kinerja SOEs memang lebih rendah 

dibandingkan dengan POEs. Namun, hasil juga menunjukkan bahwa kinerja 

secara konsisten berkaitan secara positif dengan pangsa pasar perusahaan serta 

konsentrasi pasar. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengukur 

kinerja perusahaan BUMN yang salah satunya dihubungkan dengan 

kepemilikan. Namun lebih jauh penelitian yang dilakukan oleh Goldeng, dkk. ini 

membandingkan kinerja perusahaan BUMN dengan perusahaan swasta dilihat 

dari struktur pasar, manajemen dan peranan kepemilikan, sedang dalam 

penelitian ini hanya sebatas membandingkan kinerja perusahaan BUMN saja. 

2.1.3.  Narjess Boubakri, Jean-Claude Cosset and Omrane Guedhami 

(2008) 

Selain merangsang restrukturisasi BUMN dan efisiensi, pemerintah memiliki 

tujuan lain untuk membenarkan privatisasi, yaitu: (i) mengembangkan dan 

memperkuat sektor swasta, (ii) mengurangi ukuran sektor publik dan intervensi 

pemerintah dalam perekonomian, (iii) mengurangi defisit anggaran, (iv) 

kepemilikan pelebaran yang pada gilirannya akan memberikan kontibusi untuk 
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mempromosikan demokratisasi, dan (v) merangsang pengembangan pasar 

modal. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Narjess Boubakri, Jean-Claude 

Cosset dan Omrane Guedhami yakni menilai privatisasi melalui kinerja, lebih 

spesifik dalam penelitian Boubakri, dkk. yakni meneliti privatisasi di negara-

negara berkembang dibanding dengan negara maju. Yang diukurpun kinerja dan 

efek kepemilikan. 

2.1.4.  Zaroni (2004) 

Penelitian ini diadakan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian 

yaitu apakah terdapat pengaruh baik secara bersama-sama maupun parsial faktor 

kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan pergantian CEO terhadap 

perubahan kinerja keuangan BUMN sesudah diprivatisasi. Obyek penelitian ini 

yakni: 

1. Kepemilikan pemerintah 

2. Kepemilikan asing 

3. Pergantian CEO 

4. Kinerja keuangan BUMN sesudah diprivatisasi 

Data tersebut akan dianalisis untuk memperoleh bukti empiris apakah faktor-

faktor tersebut mampu menjelaskan mengapa privatisasi dapat meningkatkan 

kinerja keuangan BUMN. merupakan penelitian deskriptif eksplanatori, 

mengingat penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta-fakta 

empiris, tetapi juga bertujuan menjelaskan hubungan antar variabel dan menguji 

hipotesis.  



11 
 

 
 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, disajikanlah deskripsi statistik hasil 

penelitian mengenai mean dan perubahan kinerja keuangan BUMN sesudah 

diprivatisasi yang diukur dengan indikator: Net Sales (SAL), Return on Sales 

(ROS), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Economic Value 

Added (EVA). 

Metode statistik yang digunakan untuk analisis data adalah regresi linier 

berganda, uji t, koefisien regresi, koefisien determinasi, dan uji F pada tingkat 

signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Adapun hasil penelitian ini adalah secara 

bersama-sama, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing berpengaruh 

negatif, dan pergantian CEO berpengaruh positif secara signifikansi terhadap 

kinerja keuangan BUMN sesudah diprivatisasi yang diukur dengan perubahan 

Net Sales, Return on Sales, Return on Asset, Return on Equity, dan Economic 

Value added. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zaroni 

yakni sama-sama mengukur kinerja keuangan perusahaan BUMN setelah 

diadakannya privatisasi. Perbedaan penelitian ini adalah Zaroni mengukur 

pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan pergantian CEO. 

2.2.  Landasan Teori 

2.2.1.  Badan Usaha Milik Negara 

Menurut keputusan Menteri Keuangan RI nomor 740/KMK.00/1989. BUMN 

diartikan sebagai: 

1) Badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara 
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2) Badan usaha yang sebagian usahanya dimiliki oleh negara tetapi 

statusnya disamakan dengan BUMN 

3) Kekayaan negara pada BUMN yang dipisahkan berdasarkan aturan 

pemerintah 

   Pada UU No.19 tahun 2003 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan. 

Maka secara garis besar, yang disebut dengan BUMN adalah Badan usaha yang 

sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara. 

Adapun bentuk-bentuk BUMN sesuai dengan UU No. 9 tahun 1969: 

1) PERJAN (Perusahaan Jawatan), seluruh modalnya dikuasai oleh 

pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan 

tidak terbagi atas saham-saham. 

2) PERUM (Perusahaan Umum), seluruh modalnya dikuasai oleh 

pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan serta tidak 

terbagi atas saham-saham. 

3) PERSERO (Perusahaan Perseroan), perusahaan negara yang melakukan 

penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 

bidang pasar modal. 

2.2.2.   Privatisasi BUMN 

Definisi Privatisasi (Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN) adalah 

penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun 
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seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai 

perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta 

memperluas saham oleh masyarakat. Privatisasi dilakukan pada umumnya 

didasarkan kepada berbagai pertimbangan antara lain sebagai berikut: 

1. Mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber 

pendanaan pemerintah. 

Pemerintah memperoleh tambahan pendanaan dari penjualan saham BUMN 

kepada publik, sehingga dapat digunakan untuk menutup defisit APBN. Dengan 

mempertahankan sebagian porsi kepemilikan saham, pemerintah juga masih 

menerima dividen dan pendapatan pajak. 

2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan. 

Privatisasi mendorong persaingan usaha, sehingga perusahaan 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Persaingan mendorong pelayanan publik 

yang lebih efisien dan berkualitas. Pasar monopoli misalnya, dapat 

menyebabkan perusahaan menghasilkan produk yang kurang berkualitas dengan 

harga tinggi. 

3. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan. 

 Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, BUMN 

harus dikelola dengan profesional dan untuk meminimalisir segala macam 

bentuk kepentingan politik. 

4. Memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN. 
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 Privatisasi dengan metode IPO menyebabkan kepemilikan saham 

perusahaan semakin terdistribusi luas ditangan publik/masyarakat. 

5. Mengurangi campur tangan birokrasi/pemerintah terhadap pengelolaan 

perusahaan. 

 Kendali pemerintah terhadap perusahaan BUMN yang telah diprivatisasi 

relatif dibatasi dengan dimilikinya saham BUMN oleh masyarakat sehingga 

campur tangan pemerintah terhadap pengelolaannya pun dapat diminimalisir. 

6. Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri. 

 Tujuan lain privatisasi adalah untuk mengembangkan pasar modal. 

Privatisasi, khususnya dengan metode Initial Public Offering (IPO), dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan untuk memicu transaksi di pasar ekuitas 

dengan bertambahnya perusahaan yang terdaftar. Menurut Indra Bastian (2002 : 

171), privatisasi BUMN dapat dilakukan dengan beberapa metode yakni: 

1. Penawaran Umum (Flotation), penjualan saham suatu perusahaan melalui 

pasar modal sampai dengan 100% dari kepemilikan saham perusahaan 

tersebut. Penjualan saham dipasar modal yang dilakukan untuk pertama 

kalinya dikenal dengan istilah penawaran umum perdana atau Initial Public 

Offering (IPO).   

2. Penempatan Langsung (Direct Placement), penjualan saham perusahaan 

sampai 100% kepada pihak-pihak lain dengan cara negoisasi, umumnya 

melalui tender. 
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3. Management Buy Out (MBO), pembelian saham mayoritas oleh suatu 

konsorsium yang diorganisasi dan dipimpin oleh management perusahaan 

yang bersangkutan. 

4. Likuidasi, alat untuk menyebarkan kembali aset dan tenaga kerja untuk 

tujuan pemanfaatan yang lebih produktif. Pihak yang melakukan likuidasi 

harus mempertimbangkan hasil terbaik apa yang akan diperoleh dengan cara 

menjual perusahaan sebagai usaha yang sedang berjalan atau dengan cara 

menjual asetnya. 

5. Privatisasi lelang. Berdasarkan SK MenKeu No. 47/KMK.01/1996 

pelelangan aset negara dapat dilakukan oleh Balai Lelang Swasta. Sedang 

kegiatan lelalngnya sendiri tetap ditangani oleh Kantor Lelang Negara. 

6. Kepemilikan dengan menggunakan Dana Perwalian Privatisasi 

(Privatization Trust Fund). Metode ini digunakan saat BUMN tidak dapat 

dijual kepada pemilik modal atau kepada masyarakat. Pemerintah akan 

memindahkan saham yang tidak terjual kepada sebuah dana perwalian yang 

akan mengelola portofolionya, menerima deviden dan menjual 

kepemilikannya pada kondisi yang tepat. 

7. Penjualan Asset. Metode yang memisahkan aset perseroan dari 

permasalahannya dan menjual aset tersebut sehingga dapat dipergunakan 

oleh swasta. 

8. Konsesi. Sewa aset untuk jangka panjang biasanya 25 tahun sampai dengan 

30 tahun. Pemegang konsesi berhak untuk menjalankan usaha dan 
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berkewajiban memelihara aset yang ada dan juga menambahkan aset bila 

diperlukan. 

9. Sewa guna usaha atau lease. Memberikan hak untuk mengelola sekumpulan 

aset untuk jangka waktu yang singkat umumnya 4-5 tahun, tetapi pemilknya 

tetap bertanggung-jawab untuk menambah aset tersebut dan  umumnya juga 

memelihara aset yang ada. 

2.2.3.  Kinerja Keuangan  

 Pengertian penilaian kinerja menurut Mulyadi (1997 : 419) adalah 

penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian 

organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang 

ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh 

manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas 

perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam 

organisasi. 

Sedangkan pengertian kinerja keuangan adalah penetuan ukuran-ukuran tertentu 

yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Dalam  mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara organisasi perusahaan 

dengan pusat pertanggungjawaban. Dalam melihat organisasi perusahaan dapat 

diketahui besarnya tanggungjawab manajemen yang diwujudkan dalam bentuk 

prestasi kinerja keuangan. Namun demikian mengatur besarnya tanggungjawab 

sekaligus mengukur prestasi keuangan tidaklah mudah sebab ada yang dapat 

diukur dengan mudah dan ada pula yang sukar untuk diukur. 
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2.2.4.  Pengukuran kinerja keuangan 

Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan melakukan analisis terhadap 

rasio-rasio yang ada dalam laporan keuangan. Menurut Keputusan Menteri 

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

1. Rasio Likuiditas 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang 

lancarnya. Dua rasio yang sering digunakan : 

 a. Rasio lancar (current ratio). 

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada 

saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar 

yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh 

tempo, Current Ratio / Rasio Lancar dapat diukur dengan : 

 Rasio Lancar = 
Lancar Hutang

LancarAsset  

 b. Rasio kas (cash ratio) 

Rasio kas atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang 

kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas 

seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat 
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dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan 

untuk membayar utang-utang jangka pendeknya.  

 Rasio kas = 
sliabilitieCurrent 

equivalentCash or Cash 

 

2. Rasio Aktivitas 

Rasio yang mengukur  sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat 

tingkat aktivitas  aset. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan 

mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktivitas-

aktivitas tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada 

aktiva lain yang lebih produktif. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Collection Period (CP), Perputaran persediaan (Inventory Turn Over) dan TATO.  

a. Collection Period. 

 Collection Period = 
365/ Penjualan 

Dagang Piutang  

b. Perputaran Persediaan 

 Perputaran Persediaan = 
365 / pendapatan total

Persediaan Total  

c. Total Asset Turn Over (TATO) 

 Perputaran Total Aktiva =
AktivaTotal

Penjualan
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3. Rasio Solvabilitas 

Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka panjang. Perusahaan yang tidak solvabel yaitu perusahaan yang total 

hutangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio Solvabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio modal sendiri terhadap total asset: 

a. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset (Ratio of Owner’s 

Equity to Total Assets) 

Rasio ini menunjukkan pentingnya sumber modal pinjaman dan tingkat 

keamanan yang dimiliki oleh kreditor. Semakin tinggi rasio ini berarti 

semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai 

asset perusahaan. 

Rasio ini disebut juga proprietory ratio yang menunjukkan tingkat 

solvabilitas perusahaan dengan anggapan bahwa semua aktiva dapat 

direalisir sesuai dengan yang dilaporkan dalam neraca. 

TMS terhadap TA= 
assetTotal

sendiri modal Total  

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada 

tingkat penjualan, aset dan modal saham. Ada tiga rasio yang sering digunakan, 

namun dalam penelitian ini hanya digunakan ROI dan ROE karena selain 

menggunakan pengukuran rasio profitabilitas seperti penelitian sebelumnya, 

ROI dan ROE dianggap dapat mewakili rasio profitabilitas secara keseluruhan. 
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a. Return On Investment 

  ROI = 
assetsTotal
bersih Laba  

b. Return on Equity (ROE) 

  ROE = 
SahamModal
Bersih Laba

 

5. Rasio Pasar 

Rasio yang melihat nilai perkembangan perusahaan relatif terhadap nilai buku 

perusahaan. Pada penelitian ini, rasio pasar tidak diperhitungkan karena 

kesulitan menemukan laporan keuangan sebelum privatisasi yang dilengkapi 

dengan angka pembagian dividen. Sehingga peneliti sulit untuk membandingkan 

angka rasio pasar sebelum dan sesudah privatisasi. Ada beberapa rasio yang bisa 

dihitung : 

a. Price Earning Ratio (PER) 

  PER = 
perlembar Earning

perlembar sahampasar  Harga  

b. Devidend Yield  

  Devidend Yield = 
perlembar sahampasar  Harga

perlembar Devidend

 

c. Dividend Payout Ratio (Rasio Pembayaran Deviden) 

  Pembayaran Devidend = 
perlembarbersih  Laba

perlembarDeviden 
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2.3.  Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan tinjauan pustaka dan teori yang telah dijelaskan, maka 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan Gambar 

  Penelitian akan dilakukan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. 
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setelah dilakukan privatisasi masing-masing 2 tahun sebelum dan 3 tahun 
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sesudah. Dilanjutkan dengan menghitung kinerja keuangan masing-masing 

perusahaan yang masuk kriteria pemilihan sample. Kinerja keuangan ini dapat 

diukur dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilias dan 

rasio profitabilitas. Setelah  itu akan dilakukan uji beda untuk melihat signifikasi 

perbedaan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah privatisasi. 

2.4.  Hipotesis Penelitian 

  Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian yang ada dan landasan 

teori yang telah disusun diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa 

hipotesis yaitu : 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan 

BUMN sebelum dan sesudah privatisasi diukur dengan menggunakan 

rasio likuiditas. 

H2 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan 

BUMN sebelum dan sesudah privatisasi diukur dengan menggunakan 

rasio aktivitas. 

H3 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan 

BUMN sebelum dan sesudah privatisasi diukur dengan menggunakan 

rasio solvabilitas. 

H4 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan 

BUMN sebelum dan sesudah privatisasi diukur dengan menggunakan 

rasio profitabilitas. 

 

 




