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1    PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum didirikan pada tanggal 1 September 

1963 berdasarkan  Keputusan  Menteri  Perguruan  Tinggi dan  Ilmu Pengetahuan 

Nomor  91  tahun 1963. Selanjutnya  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia 

No. 279 tahun 1965, menyatakan bahwa PTN Badan Hukum terdiri atas enam 

fakultas, yaitu (1) Fakultas Pertanian, (2) Fakultas Kedokteran  (3) Fakultas 

Perikanan, (4) Fakultas Peternakan, (5) Fakultas Kehutanan, dan (6) Fakultas 

Teknologi dan Mekanisasi Pertanian (sekarang bernama Fakultas Teknologi 

Pertanian). Pada tahun 1981, PTN Badan Hukum membuka Fakultas Sains dan 

Matematika yang selanjutnya pada tahun 1983 berubah nama menjadi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada tahun 2000, PTN Badan Hukum  

membuka Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan setelah melakukan penataan 

ulang departemen dan program studi, pada tahun 2005 PTN Badan Hukum 

membuka Fakultas Ekologi Manusia. Status kelembagaan PTN Badan Hukum 

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 154 tahun 2000  (Lembaran 

Negara 27.2), ditetapkan sebagai perguruan tinggi berstatus Badan Hukum Milik 

Negara (BHMN). Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, PTN Badan 

Hukum diberikan hak otonom dalam melakukan pengelolaan sumberdaya secara 

mandiri, sifat kegiatan usahanya (nature of business) nirlaba karena usahanya 

tidak bertujuan untuk mencari keuntungan,  sehingga seluruh sisa hasil usaha dari 

kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan 

kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Kekayaan PTN Badan Hukum 

merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-14-21-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 

Maret 2010, menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum tidak 

lagi menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara. Tindak lanjut amar 

putusan  tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah  No. 66 tahun 

2010  pada pasal 220 B bahwa Pengelolaan keuangan Universitas Indonesia, 

Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, 

Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas 

Airlangga, menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Pada 

tahun 2012 telah terbit Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi yang mengatur tentang pendidikan tinggi baik dalam bidang akademik 

maupun non akademik. Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah No. 58 Tahun 2013 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan 

perguruan tinggi badan hukum, sehingga pada saat ini Perguruan Tinggi Negeri 

Badan Hukum sesuai peraturan perundangan-undangan  yang berlaku 

sebagaimana dengan perubahan terakhir merupakan Perguruan Tinggi Negeri 

Badan Hukum. PTN Badan Hukum dalam mewujudkan visi dan menjalankan 

misinya sebagai Perguruan Tinggi menetapkan tujuan,  untuk itu dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan diperlukan strategi pendanaan.  

Strategi pendanaan untuk pengembangan PTN Badan Hukum  mengacu 

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup kebijakan 
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pemerintah dalam pembangunan pendidikan tinggi nasional, kebijakan organisasi, 

program-program pengembangan PTN Badan Hukum, sasaran yang ingin dicapai, 

dan implementasi program dalam dimensi ruang dan waktu. Periode ini meskipun 

terjadi dinamisasi dalam regulasi, diperkirakan viabilitas pendanaan PTN Badan 

Hukum masih menjadi kendala. Dengan demikian, pembiayaan harus lebih fokus 

pada penyelenggaraan program yang memiliki dampak langsung pada pencapaian 

visi dan tujuan PTN Badan Hukum.  Hal ini dilakukan melalui penetapan skala 

prioritas, misalnya dengan berpegang pada tema-tema program tahunan 

(roadmap) dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas/kinerja yang 

dihasilkan dan penguatan kapasitas institusi. Sedangkan sumber pendanaan dalam  

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi menurut renstra PTN Badan Hukum 

tahun 2014–2018  berasal dari dana pemerintah, dana luar negeri, dan dana 

masyarakat. Sumber dana masyarakat PTN Badan Hukum salah satunya 

bersumber dari satuan usaha komersial. Mengingat Perguruan Tinggi Negeri 

Badan Hukum sebagai perguruan tinggi merupakan organisasi yang bersifat 

nirlaba sedangkan satuan usaha komersial merupakan badan usaha yang bersifat 

profit oriented. Maka perbedaan tujuan tersebut dalam sebuah organisasi akan 

menjadi suatu persoalan jika tidak dilakukan  pemisahan  antara  PTN Badan 

Hukum sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bersifat nirlaba dan 

satuan usaha komersial PTN Badan Hukum yang bersifat profit oriented.  

Operasional usaha yang dijalankan oleh satuan usaha komersial PTN Badan 

Hukum merupakan satu kesatuan usaha yang terpisah dari pemiliknya yaitu PTN 

Badan Hukum. Hal ini dapat ditunjukkan oleh akta notaris pendirian badan usaha 

satuan usaha komersial yang merupakan  badan  usaha  yang  berbentuk perseroan 

terbatas. Yogantara dan Wijaya (2010) badan usaha memiliki tujuan utama untuk 

meningkatkan kemakmuran para pemegang saham yang dapat dicapai melalui 

peningkatan nilai badan usaha dengan cara meningkatkan kinerja keuangan badan 

usaha.  Untuk mengetahui sejauhmana satuan usaha komersial meningkatkan 

kemakmuran para pemegang saham, maka diperlukan pengukuran kinerja.  Entitas 

SUK PTN Badan Hukum melakukan inovasi untuk mencapai tujuan perusahaan  

agar  dapat going concern  tidak hanya menciptakan laba pada tiap periode yang 

ditargetkan oleh PTN Badan Hukum sebagai investor, namun senantiasa untuk 

menciptakan nilai bagi perusahaan. Komitmen untuk going concern tersebut 

mendapat dukungan dari PTN Badan Hukum. Dukungan tersebut  dengan 

memberikan bantuan berupa fasilitas tenaga  ahli  dari para dosen dan alumni PTN 

Badan Hukum, serta fasilitas sarana dan prasarana berupa perpustakaan, pusat 

komputer, kebun percobaan, media informasi, labolatorium teknis, labolatorium 

pengujian mutu produk, pusat-pusat studi pengkajian.  

Pengukuran kinerja pada satuan usaha komersial PTN Badan Hukum 

diperlukan untuk mengetahui sampai sejauhmana SUK tersebut dalam 

menjalankan operasi usahanya. Apriyanto (2013), menyatakan bahwa pengukuran 

kinerja keuangan perusahaan diperlukan untuk menentukan keberhasilan dalam 

mencapai tingkat profitabilitas perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan 

berdasarkan laporan keuangan banyak dilakukan dengan menggunakan alat ukur 

kinerja yang kadang berbeda. Untuk menilai berapa jauh efektivitas operasi 

perusahaan dalam mencapai tujuannya diperlukan metode pengukuran tertentu. 

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan dapat 

dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Berdasarkan 
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data  laporan keuangan neraca dan laba/ rugi  dianalisis dengan membandingkan 

akun-akun baik secara horizontal dari tahun ke tahun dan vertical dari akun yang 

satu dengan akun yang lain. Selain analisis horizontal dan vertical dilakukan 

analisis rasio keuangan seperti analisis likuiditas, salvabilitas dan rentabilitas 

ekonomi.   

Beberapa  penelitian sebelumnya mengenai rasio keuangan dilakukan oleh 

Rahman dan Dalabeeh (2013) dengan hasil  penelitian bahwa  akuntan  

manajemen memiliki peran dalam proses evaluasi kinerja melalui rasio keuangan. 

Sedangkan  Widuri (2012) menghasilkan penelitian  bahwa  kinerja keuangan 

perusahaan dilihat dari rasio return on assets (ROA), return on equity (ROE) dan 

profit margin. Peneliti  Burkhardt dan Wheeler (2013)  menyatakan bahwa 

analisis rasio menggabungkan  informasi  dari  laporan keuangan (Neraca dan 

laporan laba rugi, laporan kas dan laporan  ekuitas) untuk membuat angka-angka 

yang lebih mudah menafsirkan arti keuangan. Kemudian dalam mengukur 

profitabilitas menggunakan laba atas investasi dan laba operasional yaitu return 

on assets (ROA) dan return on equity (ROE).  

Penelitian  lain  dilakukan oleh Deitiaya (2011) meneliti mengenai pengaruh 

rasio keuangan pertumbuhan penjualan dan dividen terhadap harga saham. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh terhadap harga 

saham, sedangkan likuiditas, pertumbuhan penjualan dan dividen tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. Dalam penelitian Supatmi (2007) menyatakan 

bahwa terdapat arah hubungan antara good governance dengan rasio keuangan. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan dengan good governance yang 

baik, tidak terancam kebangkrutan yang diproksi dengan Altman z-score. 

Pengukuran kinerja  menurut Susanto (2010) menyatakan bahwa 

pengukuran kinerja dengan rasio keuangan dengan hanya melihat Return On 

Equity, Return On Investmant, Price to Book Value, Price Earning Ratio, dan Net 

Profit Margin masih kurang, karena belum memperhitungkan besarnya biaya 

modal dan resiko. Selain itu pengukuran kinerja rasio  keuangan  kurang  bisa  

dipertanggungjawabkan karena rasio keuangan yang  dihasilkan sangat tergantung 

pada metode atau perlakukan rasio keuangan yang digunakan.  Dengan adanya  

beberapa  kelemahan dan keterbatasan tersebut maka analisis kinerja keuangan 

perlu dilengkapi dengan metode lain. Dalam penelitian Triatmojo (2011) 

menyatakan bahwa kelemahan alat ukur tradisional sebagai penciptaan nilai, 

bahwa alat ukur  tersebut mengabaikan biaya modal, sehingga sulit untuk 

mengetahui apakah perusahaan telah menciptakan nilai atau tidak. Alat ukur 

tradisional  juga memberikan kesimpulan yang misleading.  

Penelitian yang sama juga dinyatakan oleh Bakar (2010), menyatakan  

bahwa rasio keuangan sebagai alat pengukuran kinerja mempunyai beberapa 

kelemahan. Kelemahan utama dari analisis rasio keuangan antara lain 

mengabaikan adanya biaya modal, konstribusi fixed asset, dan nilai kapitalisasi 

pasar atas saham yang diterbitkan sehingga sulit untuk mengetahui apakah 

perusahaan telah menciptakan nilai atau tidak. Mengingat keterbatasan yang 

timbul dari analisis rasio keuangan sebagai alat pengukur kinerja keuangan 

perusahaan, maka diusulkan konsep pengukuran kinerja keuangan yang 

didasarkan pada konsep nilai tambah (value added based). Sedangkan menurut  

Himawan dan Sukardi (2009) menyatakan bahwa Economic Value Added (EVA) 

merupakan alat ukur ideal bagi perusahaan untuk mengoptimalkan dana yang 
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telah di investasikan. Berbeda dari alat ukur berbasis rasio yang menghitung laba 

bila pemasukan (return) lebih tinggi dari pengeluaran (cost). Economic Value 

Added (EVA) mengukur nilai tambah yang dihasilkan perusahaan kepada investor 

(shareholder) dengan memperhitungkan biaya modal.  

Tunggal (2001) Economic value added (EVA) adalah suatu sistem 

manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan, 

yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan 

mampu memenuhi semua biaya operasi (operating cost) dan biaya modal (cost of 

capital). EVA merupakan metode pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

dengan mengurangkan Net Operating Profit After Tax (NOPAT) dengan beban 

biaya modal (Cost of capital Expenses)  kemudian  dikalikan dengan Capital 

Invested.  Metode EVA dikembangkan oleh  Stern Steward & Co yang  

berpendapat  bahwa  EVA adalah metode yang lebih tepat dan akurat untuk 

pengukuran wealth of stockholders dibandingkan metode yang lain.  

Analisis  EVA  dapat mengukur apakah  satuan usaha  komersial PTN 

Badan Hukum dapat menciptakan nilai (value creation) dengan EVA positif dan 

mengurangi nilai (value destruction) dengan nilai EVA negatif.  Dalam hal 

penciptaan nilai perusahaan,  EVA  merupakan alat ukur yang sangat relevan 

karena EVA dapat mengukur kinerja atau prestasi manajemen berdasarkan besar 

kecilnya nilai pertumbuhan yang diciptakan selama periode tertentu  (Burhan 

2008).  Penelitian  sebelumnya  mengenai pengukuran  kinerja keuangan dengan  

Economic Value added  antara lain dilakukan oleh Ray (2012)  menyatakan 

bahwa EVA sebagai dasar untuk pengukuran efisiensi dan memotivasi  manajer  

untuk  menjadi  lebih efisien dengan  dana, tetapi EVA tidak  berkontribusi  

terhadap  return  saham  karena investor tergantung dan punya keyakinan pada 

penyediaan dividen kepada pemegang saham daripada meningkatkan nilai bisnis.  

Penelitian juga yang dilakukan oleh  Bergitta et al. (2014) menyatakan 

bahwa pendekatan EVA berorientasi pada pemegang saham yang berhubungan 

dengan permintaan dan penawaran pada pasar modal, perusahaan yang memiliki EVA 

yang bagus tidak dengan sendirinya performa sahamnya di pasar modal bagus pula. 

Selain itu bahwa EVA negatif bukan berarti merefleksikan ketidakpedulian 

manajemen emiten untuk menciptakan nilai tambah, yang mengakibatkan 

menurunnya peminat terhadap saham  yang diperjualbelikan sehingga harga 

saham  cenderung menurun, hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa harga saham 

selalu terkait dengan ekspektasi masa depan perusahaan. Hasil penelitian secara 

simultan (uji F) dan secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa EVA, MVA, dan 

ROI  berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dari ketiga variabel  bebas 

EVA, MVA, dan ROI yang paling dominan berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham adalah ROI.   

  Penelitian  oleh Wijaya dan Tjun (2009)  menyatakan bahwa pengukuran 

kinerja keuangan menggunakan konsep EVA menyebabkan manajemen akan 

lebih memperhatikan  kebijakan struktur modalnya, karena selain  memperhatikan 

return yang diperoleh, EVA juga memperhitungkan tingkat risiko yang dihadapi 

perusahaan yang tercermin dalam total  biaya  modal yang diinvestasikan oleh 

para investor.  Sedangkan hasil analisis yang dilakukan oleh Hidayat  (2006) 

menunjukkan bahwa EVA tidak  lebih  baik dari pada laba sebelum pos luar biasa  

atau Earning Before Extraordinary Item (EBEI) dalam menjelaskan imbal hasil 

saham, tetapi EVA hanya lebih baik dibandingkan arus kas operasi atau Cash 
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Flow form Operation (CFO) dan Residual Income (RI). Hal ini sekaligus 

membantah klaim dari Stern Stewart atas superioritas EVA dibandingkan 

pengukuran  kinerja  lainnya, khususnya di Indonesia. Penelitian oleh Padila dan 

Daud (2012)  mencoba membandingkan sebuah perusahaan perkebunan yaitu 

PTPN III dan PTPN X dengan periode analisis yaitu 2006-2010. Hasil analisis 

berdasarkan EVA kinerja PTPN III lebih baik dibandingkan PTPN XIII, hal ini 

dapat dilihat dari nilai EVA PTPN III jauh lebih besar dibandingkan nilai EVA 

PTPN XIII, selain itu nilai EVA PTPN III periode 2006-2012 secara konstan 

bernilai positif. Sedangkan nilai EVA PTPN XIII pada tahun 2010 bernilai 

negatif.  

Kristianto (2011) dalam penelitiannya  menyatakan bahwa tingkat return of 

saham dipengaruhi oleh EVA yang merupakan ukuran kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Oleh karena itu agar memperoleh investor yang memadai dengan 

tingkat pengembalian saham yang tinggi maka perusahaan perlu meningkatkan 

kinerja keuangan dengan cara mempertimbangkan biaya modal karena menjadi 

pertimbangan untuk memaksimumkan nilai perusahaan dan agar dapat mengambil 

keputusan yang tepat berinvestasi. Dalam memprediksi return saham, para 

investor juga harus memperhatikan factor yang lain, ukuran perusahan, harga 

pasar, saham asing, periode kenaikan dan kemunduran pasar, maupun kondisi 

sosial, politik, dan ekonomi. Sedangkan penelitian Simbolon et al. (2014)  dengan 

hasil penelitian   bahwa  nilai EVA yang  tinggi akan  menarik  investor, karena 

semakin tinggi nilai EVA semakin tinggi pula nilai perusahaan, yang menandakan 

semakin tinggi keuntungan yang akan diperoleh oleh para pemegang saham.  

Berbeda  dengan penelitian Sunardi (2010)  dalam penelitiannya menyatakan 

variabel EVA tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham. Hal 

ini lebih disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai perhitungan dan 

manfaat Economic Value Added dalam pengambilan keputusan investasi. Hasil 

penelitian Sunardi sama dengan penelitian Pradhono dan Christiawan (2004) yang 

menyatakan bahwa EVA tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  

return  yang diterima oleh pemegang saham, sedangkan variabel arus kas operasi 

berpengaruh yang signifikan terhadap return  yang diterima oleh pemegang 

saham. Penelitian yang dilakukan oleh  Sitaresmi  (2010) menyatakan  bahwa  

dalam  menilai  kinerja  perusahaan terutama kinerja financial  maka metode EVA 

dapat direkomendasikan sebagai tambahan  informasi bagi manajemen selain 

informasi yang diperoleh dari rasio-rasio keuangan. 

Pengukuran pertumbuhan perusahaan  juga perlu dilakukan, menurut 

Wahyudi (2013) pertumbuhan perusahaan mengindikasikan  kemampuan  

perusahaan  dalam  mempertahankan kelangsungan usahanya. Pertumbuhan 

perusahaan diproyeksikan dengan pertumbuhan penjualan. Penjualan yang 

meningkat menunjukkan aktivitas operasional  perusahaan  berjalan dengan 

semestinya. Dengan demikian, penjualan yang meningkat akan memberikan 

peluang kepada perusahaan dalam meningkatkan laba dan mempertahankan 

kelangsungan hidupnya  (going concern).  Sedangkan menurut  Burhan (2008)  

perusahaan yang menargetkan angka pertumbuhan hanya berdasarkan angka 

pertumbuhan pada permintaan pasar tanpa memperhatikan kebijakan keuangan, 

akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan  karena 

pertumbuhan yang ditetapkan tidak sesuai dengan kapabilitas perusahaan.  
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Pertumbuhan yang terjadi di satuan usaha komersial PTN Badan Hukum 

cukup pesat hal ini terbukti bahwa SUK PTN Badan Hukum memiliki beberapa 

perusahaan antara lain PT. ABC merupakan badan usaha perseroan terbatas yang 

memiliki tiga  perusahaan asosiasi dengan struktur kepemilikan saham dibawah 

50%, sedangkan PT. X memiliki satu perusahaan asosiasi yaitu PT Y dengan 

kepemilikan saham sebesar 10% yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa 

sawit. Untuk lebih memperjelas mengenai gambaran satuan usaha komersial PTN 

Badan Hukum dapat dilihat pada bagan struktur satuan usaha komersial PTN 

Badan Hukum dan struktur kepemilikan saham berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1  Bagan SUK dan struktur kepemilikan modal PTN Badan Hukum 

 

Pertumbuhan yang pesat satuan usaha komersial PTN Badan Hukum 

seharusnya diikuti oleh perencanaan keuangan yang baik, sehingga satuan usaha 

komersial PTN Badan Hukum dapat melaksanakan  amanat  Peraturan Pemerintah 

no 154 tahun 2000 tentang PTN Badan Hukum sebagai Badan Hukum Milik 

Negara pada bab XV pasal 37 ayat 1 Satuan usaha komersial adalah badan usaha 

yang didirikan dan dimiliki oleh PTN Badan Hukum dalam  rangka menunjang 

pendanaan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi.   

Dalam hal menunjang pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan 

tinggi satuan usaha komersial PTN Badan Hukum telah memberikan kontribusi 

kepada PTN Badan Hukum dalam beberapa tahun terakhir, sebagimana tertera 

pada tabel 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Satuan Usaha Komersial 

PTN Badan Hukum 

PT. G  

60% 
PT. ABC  

99.99% 

PT  X 

 99% 

PT. Y  

10% 

PT. E 

27% 

PT. D 

20% 

PT. F 

20% 

PT. Bank H 

8,02% 
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Tabel 1 Kontribusi satuan usaha komersial kepada PTN Badan Hukum 
Dalam rupiah 

 

Satuan Usaha Komersial 

 

Tahun 

 

Jumlah kontribusi 

(Rupiah) 

1. PT ABC  

 

 

2. PT. X 

 

2010 

2011 

2012 

 

2010 

2011 

2012 

2.950.000.000 

2.450.000.000 

3.000.000.000 

 

    610.000.000 

    800.000.000 

    800.000.000 
Sumber Laporan Keuangan PTN Badan Hukum audited 

 

Kontribusi yang diberikan oleh PT. ABC kepada PTN Badan Hukum 

merupakan sewa atas penggunaan gedung serta titipan pembayaran dividen dari 

PT. D. Selain itu sesuai dengan temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan tahun 2012 dengan temuan nomor TP 17 bahwa BPK meminta RUPS 

PT. ABC  menetapkan pembagian dividen bagi PTN Badan Hukum, karena PT. 

ABC  belum memberikan dividen kepada PTN Badan Hukum.  Berbeda dengan 

kontribusi dari PT. X  yang merupakan hasil operasi perusahaan yang telah 

menghasilkan laba dan melakukan pembayaran dividen kepada PTN Badan 

Hukum berdasarkan rapat umum pemegang saham. 

 

 

Perumusan Masalah 

Kontribusi dari satuan usaha komersial dalam mendukung penyelenggaraan 

tri darma perguruan tinggi di PTN Badan Hukum, apabila dibandingkan dengan 

komponen penerimaan yang lain masih relatif rendah selama periode tahun 2010 

sampai dengan tahun 2012,  sebagaimana diillustrasikan dalam Tabel 2 dibawah 

ini.  

 

 Tabel 2 Perbandingan komponen pendapatan periode 2010-2012 
                  Dalam jutaan rupiah 

Komponen 

Pendapatan 

2010 % 2011 % 2012 % 

Pendapatan SPP 177.423  27.7 
 

191.772 24.6 
 

193.014 25.0 
 

a. Pendapatan Non SPP    38.806   6.1   57.291  7.4    67.908     8.9 

b. Pendapatan PPM 81.760 12.8 99.813   12.8 107.370   13.9 

c. Pendapatan SUK      3.560   0.6     3.250  0.4      3.800     0.5 

d. Pendapatan SUP    11.602  1.8    5.503  0.7    10.473 1.4 

e. Subsidi APBN  

f. Pendapatan Lain-lain  

320.951 

   5.254 

50.2 

 0.8 

412.215 

   8.459 

53.0 

  1.0 

367.667 

   22.938 

   47.6 

 3.0 

Jumlah 639.357 100 778.303 100 773.172    100 

       
Sumber Laporan Keuangan PTN Badan Hukum audited 
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Berdasarkan Tabel 2 di atas bahwa kontribusi satuan usaha komersial dalam 

mendukung tri darma penguruan tinggi jika dibandingkan dengan jumlah 

pendapatan berturut-turut dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dengan 

perbandingan persentase sebesar 0.6%, 0.4% dan 0.5%. Pendapatan satuan usaha 

komersial yang disajikan pada Tabel 2 tersebut berasal dari PT. ABC  dan PT. X, 

untuk PT. G dan PT. Bank H belum memberikan kontribusi secara financial 

kepada PTN Badan Hukum.  

Perkembangan kinerja keuangan satuan usaha komersial dari tahun 2010-

2012 belum mengalami kemajuan bahkan pada tahun 2011 mengalami penurunan, 

selain itu satuan usaha komersial memiliki pinjaman kepada PTN Badan Hukum 

selaku pemegang saham dari tahun 2010-2012 dengan posisi saldo pinjaman, 

sebagaimana tertera pada Tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3 Pinjaman satuan usaha komersial periode 2010-2012. 
Dalam ribuan rupiah 

 

Hutang satuan usaha 

komersial 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

a. PT. ABC           13.314.403 12.454.000 12.054.000 

b. PT. X            2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Jumlah          15.314.403 14.454.000 14.054.000 
    

Sumber Laporan Keuangan PTN Badan Hukum  audited 

 

Pinjaman  SUK  PTN Badan Hukum tersebut  di atas belum menerapkan 

prinsip bisnis  yang sehat  karena  pinjaman  tersebut  tidak  dibebankan bunga 

pinjaman. Pramesti  dan Satyawati (2007) menyatakan  bahwa  pinjaman 

seringkali digunakan untuk mengatasi kesulitan perusahaan. Baik pinjaman dalam 

bentuk uang tunai maupun  pembelian kredit  yang merupakan strategi pembelian  

untuk mengatur  modal kerja perusahaan.  Pertanyaan yang muncul dari uraian di 

atas adalah sampai sejauhmana  bunga atas pinjaman atau cicilan itu menimbulkan 

masalah.  Karena pinjaman dalam bentuk apapun akan melahirkan konsekwensi 

yang disebut bunga. Sedangkan menurut Widawati (2009) menyatakan bahwa  

meskipun hubungan hukum induk perusahaan adalah pemegang  saham  anak  

perusahaan  tidak berarti apabila anak perusahaan wanprestasi maka induk 

perusahaan dapat diminta tanggungjawab, mereka adalah anak perusahaan 

mandiri jadi anak perusahaan sendiri yang harus beranggungjawab dengan segala 

resikonya. Hutang SUK PTN Badan Hukum tersebut akan memberikan pengaruh 

terhadap  kinerja keuangan perusahaan,  beberapa penelitian sebelumnya 

mengenai pengaruh struktur modal  terhadap  kinerja  perusahaan  telah  dilakukan 

oleh  Yogantara  dan Wijaya  (2010) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

struktur  modal perusahaan berpengaruh  secara signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Sedangkan Fahrudin (2011) dalam penelitiannya  mengungkapkan  

bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan struktur modal terhadap kinerja 

perusahaan. Penelitian Setiana  dan  Rahayu  (2012)  menyatakan bahwa struktur  

modal  perusahaan berpengaruh  secara signifikan terhadap kinerja perusahaan 
otomotif. Struktur modal yang optimal pada perusahaan otomotif  adalah  struktur  

modal yang tidak terlalu besar dalam menggunakan hutangnya. Karena hutang 

yang terlalu besar akan mengurangi laba.  
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Peneliti lain yang membahas adalah  Nugraha  (2013) dengan hasil 

penelitian  dapat  diketahui  bahwa secara simultan variabel DAR, DER dan 

LDER  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  EVA perusahan yang 

tergabung di Indeks Kompas 100.  Secara parsial variabel DAR dan DER 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap EVA, sedangkan variabel LDER 

tidak berpengaruh terhadap EVA perusahan yang tergabung di Indeks Kompas 

100. Kemudian penelitian oleh  Kusumajaya (2011) dengan hasil penelitian bahwa 
struktur modal  dan pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas.  Struktur modal 

juga berpengaruh dan pertumbuhan perusahaan  terhadap nilai perusahaan.  dan 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  Penelitian 

Hidayanto (2013)  menyatakan bahwa dengan meningkatnya hutang maka hasil 

yang didapat juga akan meningkat, namun perusahaan harus berhati-hati dengan 

hutang dan perusahaan harus bisa melakukan manajemen hutang dengan optimal 

karena dengan meningkatnya hutang maka rasio likuiditas perusahaan akan 

menurun dan ini akan berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan. Resiko akan 

semakin tinggi sejalan dengan meningkatnya hutang dan menurunnya likuiditas 

perusahaan.  

Naibaho (2012)  mengenai  struktur modal optimal dengan hasil penelitian 

bahwa struktur modal yang optimal akan menghasilkan nilai perusahaan yang 

paling tinggi dan biaya yang paling rendah.  Berdasarkan hasil perhitungan 

struktur modal yang optimal PT. X berada pada komposisi utang 30%-40%. 

Dalam melakukan penyelesaian pinjaman SUK kepada PTN Badan Hukum 

selaku pemegang  saham cenderung kurang baik, hal ini ditunjukkan oleh Tabel 4 

terkait dengan pembayaran hutang kepada pemegang saham yang kurang lancar. 

Besaran nilai pembayaran hutang satuan usaha komersial kepada PTN Badan 

Hukum pada periode tahun 2010 sampai dengan 2012, sebagaimana tertera pada 

Tabel 4 di bawah ini. 

 

Tabel 4 Pembayaran pinjaman satuan usaha komersial periode 2010-2012. 
Dalam rupiah 

 

Satuan usaha komersial  

PTN Badan Hukum 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

a. PT. ABC   110.000.000 860.403.300 400.000.000 

b. PT. X    0 0 0 

Jumlah 110.000.000 860.403.300 400.000000 
    

Sumber Laporan Keuangan PTN Badan Hukum audited 

 

Berdasarkan data historis  yang telah disajikan dari tabel-tabel tersebut 

diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari segi profitabilitas satuan usaha 

komersial seperti yang disajikan dalam Tabel 2  bahwa kontribusi SUK PTN 

Badan Hukum yang diberikan kepada PTN Badan Hukum selaku pemegang 

saham kurang dari 1% dari total penerimaan PTN Badan Hukum. Posisi keuangan 

dalam hal pinjaman kepada PTN Badan Hukum cukup besar dan tingkat 

pengembalian yang kurang lancar seperti yang telah ditunjukkan dalam Tabel 3 

dan Tabel 4 satuan  usaha komersial PTN Badan Hukum.   

Penelitian ini, selain membahas mengenai EVA untuk mengukur perusahaan 

dalam penciptaan nilai (value creation),   juga menganalisis mengenai 
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pertumbuhan  perusahaan  dan  kebijakan  keuangan  serta matrik  strategi 

keuangan  yang diperlukan untuk mengetahui posisi kuadran perusahaan. 

Penelitian sebelumnya mengenai  strategi keuangan dilakukan oleh  Devie (2003)  

dengan hasil penelitian bahwa penggunaan strategi keuangan matriks, perusahaan 

dapat mengembangkan strategi yang bermuara pada efektivitas keputusan 

investasi dan keputusan pembiayaan. Perusahaan secara  berkesinambungan 

apapun yang telah direncanakan dalam hal investasi  dan pembiayaan hendaknya 

selalu memasuki kuadran satu dan kuadran dua dalam strategi keuangan matrik. 

Shahmansuri dan  Shahraji (2013), mengungkapkan bahwa dengan  strategi 

keuangan matrik  ada empat kemungkinan situasi  bisnis  dapat menghadapi oleh 

perusahaan. Penelitian Burhan  (2008), menunjukkan  bahwa industri retail  pada  

periode  2003–2007 sebagian besar pada kuadran  D, sebagian pada kudran  C 

untuk perusahan dengan komposisi  hutang dan modal yang baik, hasil penelitian 

juga menunjukkan terdapat hubungan korelasi antara nilai EVA dengan 

perencanaan keuangan perusahaan.  Berdasarkan  uraian diatas sehingga dari 

penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan satuan usaha komersial PT. X dari sudut 

pandang EVA? 

2. Bagaimana satuan usaha komersial PT. X dalam menyelaraskan pertumbuhan 

perusahaan dengan keputusan investasi dan pendanaan periode 2006–2012 

dengan metode Financial Strategy Matrix? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah: 

1. Menganalisis kinerja keuangan satuan usaha komersial PT. X dari sudut 

pandang EVA.  

2. Menganalisis satuan usaha komersial PT. X dalam menyelaraskan 

pertumbuhan perusahaan dengan keputusan investasi dan pendanaan periode 

2006–2012 dengan metode Financial Strategy Matrix.  

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain: 

1. Bagi manajemen menjadi suatu bukti empiris mengenai kinerja keuangan,  

pertumbuhan dan posisi perusahaan sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan, dan bermanfaat untuk 

meningkatkan perkembangan keuangan perusahaan di masa yang akan 

datang.  

2. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi para pemegang 

saham untuk mengetahui sejauhmana perusahaan tumbuh berkelanjutan dan 

dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang  mampu menutup biaya 

penggunaan dana 

3. Bagi Penulis  dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang 

manajemen  keuangan dan Investasi khususnya perusahaan didirikan oleh 

Perguruan Tinggi  Negeri Badan Hukum. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam Penelitian ini difokuskan pada analisis satuan usaha 

komersial yang sahamnya dimiliki oleh PTN Badan Hukum sebesar 50% atau 

lebih dan beroperasi usaha  lebih dari lima tahun, serta memberikan kontribusi 

dalam bentuk dividen. Satuan usaha komersial yang dianalisis dalam penelitian ini 

PT X. Data keuangan yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini 

merupakan data laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 

periode 2006- 2012. Penelitian ini didahului dengan melakukan  analisis kinerja 

keuangan,  dilakukan perhitungan dengan financial strategy matrix yang akan 

menghasilkan posisi kuadran perusahaan yang selanjutnya akan memberikan 

gambaran bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. 

 

 

 

2     TINJAUAN PUSTAKA 

Literatur tentang kinerja keuangan dan financial strategy  matrix, jurnal, 

tesis dan disertasi yang melakukan penelitian tentang kinerja keuangan yang 

diukur melalui analisis laporan keuangan, analisis rasio keuangan, analisis arus 

kas dan Economic Value Edded (EVA), serta pengukuran pertumbuhan dan 

analisis financial strategy  matrix akan dibahas pada bab ini. Tinjauan pustaka dan 

berbagai hasil penelitian terdahulu merupakan landasan teori untuk 

pengembangan kerangka pemikiran konseptual.  

 

 

Kerangka Teoritis 

Pengertian Kinerja Keuangan 

Definisi kinerja keuangan  dapat dilihat  dari berbagai rasio yang terdiri 

dari  rasio profitabilitas, likuiditas, leverage, maupun aktivitas perusahaan (White 

et al. 1997). Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba, yang dapat diukur dengan ROE, ROI, net operating profit 

margin, atau net profit margin. Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan 

untuk dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang dapat diukur dengan 

current ratio, quick ratio dan cash ratio. Leverage menunjukkan seberapa besar 

kemampuan perusahaan mendanai usahanya dengan hutang, yang dapat diuku 

dengan leverage ratio. Aktivitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan 

dalam menggunakan dana yang tersedia yang tercermin dalam perputaran 

modalnya. Semakin tinggi rasio likuiditas, profitabilitas  dan aktivitas perusahaan 

dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut berkinerja dengan baik. Sebaliknya 

semakin tinggi rasio leverage merupakan indikator bahwa perusahaan tersebut 

memiliki resiko yang besar untuk memenuhi kewajibannya di masa yang akan 

datang.  

Sedangkan menurut Husnan dan Pujiastuti (2004) kinerja keuangan berarti 

kemampuan perusahaan untuk mempertahankan  dan memperbaiki kondisi 

keuangan perusahaan  sehingga tidak mengarahkan perusahaan kepada resiko 

keuangan yang lebih besar. Seorang analis keuangan memerlukan  ukuran 
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