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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan dunia usaha sangat pesat, 

menjamurnya perusahaan maupun industri baru yang mengakibatkan semakin 

tingginya tingkat persaingan dalam dunia usaha. Tingginya persaingan tersebut 

menuntut perusahaan baik itu perusahaan swasta maupun perusahan milik 

pemerintah (BUMN/BUMD) untuk dapat mengelola perusahaannya dengan baik 

dalam berbagai bidang, baik itu bidang keuangan, bidang pemasaran dan bidang-

bidang lainnya. 

Persaingan yang tinggi menuntut kinerja perusahaan selalu efektif dan 

efisien agar dapat menghasilkan laba optimal dan unggul dalam persaingan. Untuk 

itulah pihak manajemen perusahaan harus mengoptimalkan kegiatan usaha 

perusahaan dalam menginvestasikan aktiva tetap. Untuk dapat mengoptimalkan 

investasi aktiva tetap maka perusahaan memerlukan informasi keuangan dengan 

melakukan interpretasi atau penilaian terhadap kinerja keuangan berdasarkan atas 

laporan keuangan. Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian 

bagi perusahaan, pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan 

perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan 

lain 

Bidang keuangan adalah salah satu sektor yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan, segala hal yang berkenaan dengan kegiatan perusahaaan, baik itu 

langsung maupun tidak langsung akan bersentuhan dengan bidang keuangan. 

Suatu perusahan dalam bidang keuangannya akan memiliki laporan keuangan 

salah satunya adalah neraca. Dimana dalam neraca terdapat bagian aktiva yang 

merupakan salah satu bentuk investasi perusahaan yang jangka waktunya panjang. 

Tujuan melakukan investasi pada aktiva adalah agar kegiatan operasi perusahaan 

dapat berjalan lebih lancar, serta mampu meningkatkan kapasitas produksi dan 

kualitas produk yang lebih baik sehingga dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan 

pasar.  

UPN "VETERAN" JAKARTA



2 
 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana tertulis pada pasal 1 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

dan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, BUMN / Perusahaan Negara adalah Badan Usaha yang seluruh atau 

sebagian modalnya dimiliki oleh Negara/Pemerintah Pusat melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dengan 

minimal kepemilikan saham oleh negara paling sedikit 51%. 

Kepemilikan saham BUMN oleh Negara dapat dikategorikan termasuk 

sebagai perbendaharaan negara, karena berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan pasal 41 

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, pengertian perbendaharaan negara 

adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara termasuk investasi 

dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. 

Pemerintah dapat melakukan investasi untuk jangka panjang guna memperoleh 

manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut dapat 

dilakukan dalam bentuk saham, surat utang dan investasi langsung. 

Salah satu bentuk pembiayaan pemerintah adalah Penyertaan Modal 

Negara (PMN) yang disalurkan kepada BUMN/Lembaga yang bertujuan untuk 

mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Nawacita. Berikut ini 

besaran realisasi PMN kepada BUMN dalam beberapa tahun terakhir. 

 

Tabel 1 Penyertaan Modal Negara 2013-2016 (dalam Miliar Rupiah) 

Tahun Realisasi PMN Ke BUMN 

2013 7.706,5 

2014 3.000,0 

2015 64.883,9 

2016 44.380,0 

Sumber : APBN (Kementerian Keuangan RI), LKPP 

 

Berdasarkan tabel diatas, total PMN paling besar pada tahun 2015 yaitu 

sebesar 64,8 triliun rupiah. Pemberian PMN tersebut porsi paling besarnya 

diberikan kepada BUMN bidang infrastruktur dan konektivitas. Selanjutnya 

disusul BUMN yang bergerak bidang pangan untuk mendukung program 
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kedaulatan pangan dan BUMN bidang ekonomi untuk mendukung program 

kemandirian ekonomi. 

Penurunan realisasi PMN kepada BUMN pada tahun 2014 dan 2016 salah 

satunya bisa disebabkan karena tata kelola keuangan perusahaan BUMN yang 

tidak baik. Indikator tata kelola keuangan yang baik bisa dilihat dari investasi 

aktiva yang dilakukan perusahaan tersebut. Pengelolaan aktiva secara efektif 

dalam operasi perusahaan sangat penting dalam meningkatkan penjualan untuk 

memperoleh laba bersih setelah pajak secara maksimal. 

Banyak pro dan kontra yang timbul terkait kebijakan besaran PMN kepada 

BUMN. Pihak yang kontra mempertanyakan besarnya PMN di kaitkan dengan 

keterbatasan dana pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara 

(APBN), terutama untuk menggenjot sektor infrastruktur. Mereka juga 

mempertanyakan kualifikasi BUMN yang menerima PMN, apakah cukup 

kompetitif dan mampu mengembangkan korporasi. Atau, justru PMN tersebut 

akan habis untuk menambal kebutuhan operasional rutin BUMN. 

Pertanyaan kritis yang perlu ditelaah terkait kebijakan PNM ini adalah 

bagaimana monitoring terhadap PMN yang akan disalurkan? Diperlukan 

pengawasan terhadap kinerja BUMN yang telah diberikan suntikan modal. 

Gambaran kinerja BUMN tercermin dari laporan keuangannya. 

 

 

Gambar 1 Perkembangan Total Aktiva, Ekuitas dan Penjualan BUMN 2008 -2012 (NK 

APBN 2015) 
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Berdasarkan gambar diatas kinerja BUMN periode 2008-2012 

menunjukkan trend yang baik, antara lain ditunjukkan melalui peningkatan total 

aset dan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia berupa peningkatan laba 

bersih BUMN, dividen, dan pajak dari tahun ke tahun. Gambaran mengenai 

perkembangan kinerja pengelolaan keuangan BUMN berupa perkembangan 

aktiva, ekuitas, penjualan, laba, dividen, serta pajak BUMN dapat dilihat pada 

gambar diatas. Di samping itu, kinerja BUMN juga memiliki kontribusi yang 

signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang tampak pada 

total penjualan yang dilakukan oleh BUMN dan total belanja modal BUMN.  

 

 

Gambar 2 Kinerja Laba, Dividen, dan Pajak BUMN 2008 -2012 (NK APBN 2015) 

 

Dari total 146 BUMN, terdapat 19 BUMN yang sudah masuk ke pasar 

modal (go public) dengan kapitalisasi pasar sebesar 24,5 persen atau sekitar Rp 

1.136,43 triliun. Dengan total emiten bursa saham Indonesia berjumlah 483 

emiten, kontribusi ke-19 BUMN tersebut sangatlah signifikan untuk 

perkembangan pasar modal di Indonesia. 

Akan tetapi data pada akhir 2013 (Koran Kontan, Senin 9 Februari 2015) 

menunjukkan bahwa 141 BUMN memiliki nilai asset total mencapai Rp 4.000 

triliun dan nilai penjualan (sales) sekitar Rp 1.775 triliun. Ini memperlihatkan 

indikator kinerja keuangan yang relatif tidak menggembirakan, sebab kemampuan 

dalam menciptakan laba terbilang rendah bila dibandingkan dengan sales dan 

assetnya, yaitu sekitar Rp 151 triliun.  Adapun kontribusi pajak tahun 2013 sekitar 

Rp 120 triliun dan pembayaran dividen Rp 40 triliun. 
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Angka-angka ini memperlihatkan, bahwa kemampuan keseluruhan BUMN 

dalam pengelolaan asset relatif rendah. Di samping itu, terjadi pareto condition, di 

mana 25 BUMN terbesar menghasilkan 90% total penjualan perusahaan pelat 

merah.  

Ada syarat bagi BUMN untuk mendapatkan PMN, tujuannya adalah 

jangan sampai dana yang dianggarkan di APBN tidak termanfaatkan dengan baik, 

syarat tersebut seperti dikutip dari okezone.com antara lain : 

1. PMN tidak digunakan untuk membayar hutang perusahaan penerima 

PMN. 

2. PMN diberikan kepada BUMN yang memiliki program prioritas sesuai 

visi misi pemerintah. Khususnya yang bersentuhan dengan hajat hidup 

orang banyak. 

3. Hanya BUMN yang mempunyai tata kelola keuangan yang baik 

berhak mendapat tambahan modal. 

4. Pelaksanaan right issue tidak mengurangi komposisi kepemilikan 

saham pemerintah saat ini pada BUMN terkait. 

5. Penggunaan PMN dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah. 

6. BUMN penerima PMN harus menerapkan Good Corporate 

Govermance (GCG).  

7. Perlu pengawasan secara ketat atas penggunaan PMN agar sesuai 

dengan rencana bisnis yang diajukan.  

8. Komisi VI DPR RI akan melakukan pengawasan penggunaan PMN 

BUMN. 

9. Dalam hal pengadaan barang dan jasa dalam menggunakan dana PMN 

meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengutamakan produk 

dalam negeri dan sinergi BUMN. 

Salah satu aspek penilaian terhadap tata kelola keuangan yang baik sesuai 

poin nomor 3 (tiga) diatas adalah kinerja perusahaan. Ukuran kinerja perusahaan 

yang paling lama dan paling banyak digunakan adalah kinerja keuangan yang 

diukur dari laporan keuangan. Informasi tentang kinerja perusahaan yang 

tercermin dari laporan posisi keuangan, laporan rugi laba dan aliran kas 
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perusahaan serta informasi lain yang terkait dapat diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan.  

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja Analisis laporan keuangan yang meliputi 

perhitungan dan interprestasi rasio sangat diperlukan untuk dapat memahami 

informasi tentang laporan keuangan. Rasio yang dimaksud adalah suatu angka 

yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam 

laporan keuangan. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan 

keputusan, serta untuk membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan yang 

lainnya. Dari sisi eksternal, rasio keuangan digunakan untuk menentukan 

mengenai pembelian/penjualan saham suatu perusahaan, pemberian pinjaman 

serta untuk memprediksi kekuatan keuangan perusahaan di masa mendatang. 

Analisis rasio keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, pemerintah dan para 

pemakai laporan keuangan lainnya untuk menilai kondisi keuangan suatu 

perusahaan tanpa terkecuali perusahaan perbankan. 

Pada umumnya dalam menganalisis laporan keuangan digunakan analisis 

rasio yang terdiri atas rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. 

Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis ini adalah agar dapat 

mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini sekaligus melihat apakah 

perusahaan dapat mencapai target kinerja keuangan yang telah direncanakan 

sebelumnya atau tidak. 

Pada akhirnya bagi pihak pemilik dan manajemen, dengan mengetahui 

kinerja keuangan perusahaan dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang 

tepat tentang apa yang harus dilakukan ke depan. Perencanaan ke depan dengan 

cara menutupi kelemahan yang ada, mempertahankan posisi yang sudah dicapai 

dan berupaya untuk meningkatkan lagi kekuatan yang sudah diperolehnya selama 

ini. 

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan 

menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang 

diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan angka atau 

rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai. Hasil 
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perhitungan tersebut, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi 

keuangan yang sesungguhnya. 

Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan metode dan teknik 

analisis yang tepat. Tujuan penentuan metode dan teknik analisis yang tepat 

adalah agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal 

dan informasi yang lebih tepat. Selain itu, para pengguna hasil analisis tersebut 

dapat dengan mudah untuk menginterpretasikannya. 

Analisis laporan keuangan juga merupakan suatu proses yang penuh 

pertimbangan (judgment process). Salah satu tujuan utamanya adalah untuk 

mengidentifikasikan perubahan-perubahan pokok (turning point) pada trend, 

jumlah dan hubungan; dan alasan-alasan perubahan-perubahan tersebut. 

Perubahan-perubahan tersebut seringkali merupakan tanda peringatan awal (early 

warning signal) terjadinya pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan suatu 

perusahaan. Proses penuh pertimbangan ini dapat ditingkatkan melalui 

pengalaman dan penggunaan alat-alat analisis. 

Analisis kinerja perusahaan mencakup analisis rasio keuangan, dengan 

rasio – rasio keuangan tersebut kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan 

dapat diketahui. Rasio keuangan merupakan persentase sebagai hasil 

perbandingan antara pos perkiraan tertentu yang tercantum dalam laporan 

keuangan suatu perusahaan, yang terdiri dari neraca dan laba rugi. Hal tersebut 

diharapkan dapat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan 

prospeknya di masa yang akan datang. 

Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki kas 

yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya piutang yang 

cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran 

investasi yang baik, dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai. 

Dengan menganalisa prestasi keuangan, seorang analis keuangan dapat 

menilai apakah manajer keuangan dapat merencanakan dan mengimplementasikan 

ke dalam setiap tindakan secara konsisten, dengan tujuan memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham. Di samping itu, analisis rasio keuangan juga dapat 

dipergunakan oleh pihak lain seperti bank. Melalui rasio keuangan, dapat 

UPN "VETERAN" JAKARTA



8 
 

digunakan sebagai perbandingan. Pertama, bisa membandingkan rasio keuangan 

suatu perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengamati kecenderungan (trend) 

yang sedang terjadi. Kedua, bisa membandingkan rasio keuangan perusahaan 

dengan perusahaan lain yang masih bergerak pada industri yang relatif sama pada 

periode tertentu. 

Aktiva tetap merupakan investasi yang menyerap bagian terbesar dari 

modal yang ditanamkan dalam perusahaan bahkan dalam beberapa hal tertentu 

merupakan keharusan dalam perusahaan karena tanpa aktiva tersebut proses 

produksi tidak akan berjalan. Aktiva tetap seringkali disebut sebagai “the earning 

asset” yaitu aktiva yang sesungguhnya menghasilkan pendapatan bagi 

perusahaan, oleh karenanya melalui aktiva tetap inilah yang memberi dasar bagi 

“earning power” perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan 

terhadap investasi aktiva tetap pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Bagi pemerintah sebagai 

pemegang saham mayoritas sangat memerlukan atas penelitian ini terutama untuk 

menentukan investasi atau tidak terhadap aktiva tetap dari BUMN. Karena 

menyangkut dana dari APBN yang berupa penyertaan modal pemerintah (negara).  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap 

Investasi Aktiva  Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Mendapatkan Penyertaan 

Modal Negara Tahun 2013 - 2015”.  

  

I.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

diidentifikasi permasalahan penelitian yaitu : 

1. Kinerja keuangan dipandang sangat berguna sebagai suatu dasar untuk 

menentukan pengambilan keputusan investasi yang tepat, serta 

prediksi untuk peramalan investasi yang akan datang. 

2. Perusahaan melakukan investasi aktiva dengan harapan akan 

mendapatkan return yang lebih besar dibandingkan dengan sebelum 

melakukan investasi. 
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3.  Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang dimiliki oleh 

Negara yang digunakan untuk memakmurkan seluruh rakyat 

Indonesia. Sehingga dalam melakukan investasi terutama terhadap 

aktiva harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena ada penyertaan 

modal Negara di dalamnya. 

4. Karena dari berbagai penelitian terdahulu terdapat hasil yang tidak 

konsisten (research gap), sehingga masih perlu dilakukan penelitian 

kembali terhadap variabel-variabel (kinerja keuangan) tersebut. 

 

Mengingat penelitian ini yang berkaitan dengan kinerja keuangan terhadap 

investasi aktiva pada Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan Penyertaan 

Modal Negara, untuk itu pada kesempatan ini peneliti akan membatasi 

permasalahan berikut ini agar pembahasan menjadi jelas dan terarah, diantaranya: 

1. Variabel independen yang diteliti adalah Current Ratio, Return on 

Investment, Total Asset Turnover, dan Debt Ratio. Sedangkan variable 

dependen adalah investasi aktiva. 

2. Sebagai kasus bahasan yang dipilih adalah laporan keuangan Badan 

Usaha Milik Negara yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara.  

3. Analisis dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan Badan 

Usaha Milik Negara yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara. 

 

I.3  Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian, maka perumusan masalah 

yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai berikut : 

a. Apakah Current Ratio berpengaruh secara parsial terhadap investasi 

aktiva pada Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan Penyertaan 

Modal Negara? 

b. Apakah Return on Investment berpengaruh secara parsial terhadap 

investasi aktiva pada Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan 

Penyertaan Modal Negara? 
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c. Apakah Total Asset Turnover berpengaruh secara parsial terhadap 

investasi aktiva pada Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan 

Penyertaan Modal Negara? 

d. Apakah Debt Ratio berpengaruh secara parsial terhadap investasi 

aktiva pada Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan Penyertaan 

Modal Negara? 

e. Apakah Current Ratio, Return on Investment, Total Asset Turnover 

dan Debt Ratio berpengaruh secara simultan terhadap investasi aktiva 

pada Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan Penyertaan Modal 

Negara? 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan penelitian adalah: 

1) Untuk mengetahui apakah Current Ratio berpengaruh secara 

parsial terhadap investasi aktiva pada Badan Usaha Milik Negara 

yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara. 

2) Untuk mengetahui apakah Return on Investment berpengaruh 

secara parsial terhadap investasi aktiva pada Badan Usaha Milik 

Negara yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara. 

3) Untuk mengetahui apakah Total Asset Turnover berpengaruh 

secara parsial terhadap investasi aktiva pada Badan Usaha Milik 

Negara yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara. 

4) Untuk mengetahui apakah Debt Ratio berpengaruh secara parsial 

terhadap investasi aktiva pada Badan Usaha Milik Negara yang 

mendapatkan Penyertaan Modal Negara. 

5) Untuk mengetahui apakah Current Ratio, Return on Investment, 

Total Asset Turnover dan Debt Ratio berpengaruh secara simultan 

terhadap investasi aktiva pada Badan Usaha Milik Negara yang 

mendapatkan Penyertaan Modal Negara. 
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b. Manfaat penelitian adalah: 

1) Bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan manfaat informasi kinerja keuangan dari Badan Usaha 

Milik Negara yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara.  

2) Bagi perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara yang 

mendapatkan Penyertaan Modal Negara, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis 

terkait dengan pengambilan keputusan mengenai pengaruh kinerja 

keuangan terhadap investasi aktiva.  

3) Menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian – 

penelitian kinerja keuangan berikutnya.  
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