
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai salah satu lembaga 

perekonomian yang berperan penting dalam sistem ekonomi Indonesia, merupakan 

perwujudan fungsi negara dalam memajukan kesejahteraan umum. Di dalam 

Undang No.19 tahun 2003 pasal 2 disebutkan bahwa maksud dan tujuan pendirian 

BUMN yaitu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional 

pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, 

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa 

yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, 

menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh 

sektor swasta dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada 

pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.  

Dalam upaya mengejar keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang di atas, BUMN harus memiliki kinerja yang sehat agar mampu 

melaksanakan fungsinya. Agar memiliki kinerja yang sehat salah satu yang 

dibutuhkan BUMN adalah modal yang kuat. Upaya untuk dapat memenuhi 

kebutuhan modal dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan salah satunya 

adalah dengan melakukan privatisasi. 

Privatisasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengalihkan 

sebagian atau keseluruhan saham yang dimiliki dan pengelolaan perusahaan dari 

negara kepada pihak swasta untuk mengurangi inefisiensi (Mardjana dalam 

Dwidjowijoto dan Wrihatnolo 2008). Disamping itu Pemerintah melakukan 

privatisasi karena berdasarkan kekecewaannya terhadap kinerja BUMN 

(Megginson, Nash & Van Randenborgh 1994). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, 

privatisasi didefinisikan sebagai penjualan saham persero, baik sebagian maupun 

seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai 

perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas 

kepemilikan saham oleh masyarakat. Penjualan saham tersebut bisa dilakukan 

melalui mekanisme penawaran umum saham kepada public atau Initial Public 

Offering (IPO) atau dapat pula dilakukan melalui mekanisme strategic sales, yaitu 

menjual langsung ke investor strategis tanpa melalui mekanisme pasar modal. 

Privatisasi BUMN yang banyak dijalankan terutama di negara berkembang 

sering menimbulkan kontroversi terkait dengan tujuan, motivasi, serta 

implementasi yang disertai banyak distorsi. Ada yang mendukung privatisasi 

namun adapula yang tidak mendukung privatisasi BUMN 

 Beberapa pemikiran yang muncul mendukung privatisasi sebagai konsep 

untuk menciptakan perbaikan kinerja dan meningkatkan nilai tambah BUMN serta 

penyehatan dan pembenahan BUMN ( Aminuddin 2012) dan (Sugiharto 2007). 

Pemikiran yang mendukung perubahan status BUMN menjadi perusahaan terbuka 

juga melihat bahwa kinerja BUMN akan menjadi lebih baik jika perusahaan 

tersebut menjadi perusahaan publik. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan 

Privatisasi BUMN sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 74 poin (1) huruf B dimana 



2 
 

disebutkan bahwa Privatisasi dilakukan dengan maksud meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas perusahaan. Hal ini sejalan dengan Stephen Green (2004) yang 

menyebutkan bahwa privatisasi dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan 

diantaranya meningkatkan efisiensi perusahaan. Selain itu keputusan sebuah 

BUMN untuk menjadi perusahaan publik merupakan suatu keputusan yang penuh 

dengan pertimbangan dan perhitungan karena dengan menjadi perusahaan publik, 

maka perusahaan tersebut diharapkan akan memperoleh kinerja yang maksimal, 

sehat serta efisien baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 

Demikian juga Estrin (2015) yang menyebutkan bahwa tujun privatisasi adalah 

untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dengan meningkatnya kinerja perusahaan. 

Nahadi (2013) juga mengatakan hal yang sama bahwa privatisasi dilakukan sebagai 

upaya untuk meningkatkan kinerja BUMN sebagai meskipun memiliki peran besar 

di dalam perekonomian nasional namun masih suboptimal dari sisi kinerja.  

 Di sisi lain menurut Bastian (2002), peran restrukturisasi pada BUMN di 

Indonesia selama ini justru dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan 

keberhasilan memprivatisasi BUMN tersebut, disamping itu pemikiran lain melihat 

langkah restrukturisasi BUMN memang lebih tepat dilakukan untuk 

menghindarkan efek buruk privatisasi (Pranoto 2011). Apabila kinerja perusahaan 

BUMN membaik dengan direstrukturisasi, maka diharapkan proses privatisasi 

BUMN dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Disamping itu keputusan seluruh BUMN konstruksi dalam melakukan 

privatisasi melalui IPO merupakan suatu keputusan yang kompleks, hal tersebut 

dikarenakan privatisasi melalui IPO dapat memunculkan adanya kerugian dan biaya 

baru atau ketidakefisienan, sehingga hal tersebut dapat menggagalkan cita-cita 

perseroan. State versus Private Ownership ini juga dibahas oleh Schleiffer pada 

tahun 1998. Demikian Juga Fitriningrum (2015) yang menyimpulkan tentang 

hubungan yang lemah antara tujuan Pemerintah dengan kinerja BUMN 

Di Indonesia, privatisasi melalui IPO mulai dilakukan pada tahun 1991 yang 

dilakukan oleh PT Semen Gresik melalui IPO terhadap 35% saham milik 

Pemerintah. Sampai dengan akhir 2014 yang lalu terdapat 20  BUMN yang telah 

melakukan privatisasi melalui IPO yang terdiri dari berbagai bidang usaha yakni 

Farmasi, Energi, Logam, Konstruksi, Bank, Pertambangan, Semen, Angkutan dan 

Telekomunikasi. 

Salah satu bidang usaha BUMN yang melakukan privatisasi adalah bidang 

konstruksi. Ada beberapa BUMN yang bergerak di bidang konstruksi di Indonesia. 

Diantara BUMN-BUMN tersebut terdapat 4 BUMN yang sudah melakukan 

privatisasi yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, 

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 

Ke empat perseroan tersebut melakukan privatisasi melalui IPO. PT Adhi Karya 

(Persero) Tbk (Adhi Karya) melakukan IPO pada tanggal 18 Maret 2004, PT 

Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wijaya Karya) pada 29 Oktober 2007, PT 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (Pembangunan Perumahan) pada 9 

Februari 2010 dan PT Waskita Karya (Waskita Karya) pada 19 Desember 2012.  
Komposisi kepemilikan swasta dan Pemerintah setelah dilakukannya 

Privatisasi BUMN Konstruksi tersebut tercantum dalam tabel berikut: 
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Tabel 1  Komposisi kepemilikan Pemerintah setelah Privatisasi BUMN 

Konstruksi 

Tahun BUMN % penjualan Metode  Dana Hasil IPO % Kepemilikan  

Pemerintah  

2004  Adhi Karya  49 IPO  Rp. 65 miliar  51  

2007 Wijaya Karya  31.7  IPO  Rp. 759.58 miliar 68.3  

2010 Pembangunan 

Perumahan  

49 IPO  Rp. 566 miliar 51  

2012 Waskita Karya  32 IPO Rp.1.170 miliar 68 
 

Sebelum dilakukannya privatisasi, seluruh kepemilikan saham perseroan 

masih dikuasai oleh pemerintah 100%. Akan tetapi setelah privatisasi dilakukan, 

komposisi kepemilikan saham perseroan menjadi berubah menjadi komposisi 

saham pemerintah minimal adalah 51% dan komposisi saham publik atau 

masyarakat maksimal 49% atas pembelian saham yang dimiliki oleh BUMN 

Konstruksi tersebut. 

Adapun tujuan penggunaan dana hasil penjualan saham BUMN Konstruksi 

tersebut secara umum sebagian besar digunakan untuk memperkuat modal kerja 

dengan komposisi yang berbeda beda diantaranya yakni  pada PT Wijaya Karya 

20% digunakan untuk memperkuat struktur modal proyek-proyek dalam negeri, 

40% digunakan untuk pengembangan usaha konstruksi di luar negeri dan 

Engineering, Procurement,Construction (EPC) beberapa proyek dalam negeri dan 

40% digunakan untuk pengembangan proyek infrastruktur. Pada PT Waskita Karya 

60% digunakan untuk modal kerja perusahaan dan 40% untuk pengembangan 

perusahaan. Pada PT Pembangunan Perumahan 40% digunakan untuk modal kerja 

dan 60% untuk penyertaan modal pada Joint Venture dan anak perusahaan.   

Penggunaan dana hasil IPO untuk masing-masing BUMN konstruksi 

tersebut di atas sedikit banyak tentunya memiliki pengaruh terhadap indikator-

indikator laporan keuangan masing-masing BUMN Konstruksi. Pengaruh 

perubahan tersebut secara rata-rata terlihat dari indikator laporan keuangan BUMN 

Konstruksi 5 tahun sebelum dan sesudah melakukan privatisasi yang disampaikan 

dalam tabel berikut: 
 

Tabel 2  Kinerja Keuangan Adhi Karya sebelum dan sesudah Privatisasi 

Indikator rata-rata sebelum privatisasi rata-rata sesudah privatisasi 

Aset lancar  938.562.000.000 3.702.095.000.000  

Aset tidak lancar 147.121.000.000 369.364.000.000  

Total Aset  1.151.788.000.000 4.074.393.000.000 

Total Hutang  948.846.000.000 3.531.138.000.000  

Ekuitas  182.312.000.000 536.709.000.000 

Total Biaya Pegawai 12.285.400.000 99.180.600.000 

Total Pendapatan 1.320 .524.200.000   5.182.800.000.000 

Return on Equity (ROE) 18.92% 25,54% 

Return on Investment (ROI) 10,22% 7,30% 

Cash Ratio 14,20% 12,10% 

Current Ratio 144,56% 122,07% 

Collection Period 54 hari 62 hari 

Inventory Turnover 112 hari 22 hari 

Total Aset Turnover 111,20% 134,68% 

Total Ekuitas per Total Aset (TETA) 15,76% 10,30% 
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Tabel 2  adalah gambaran kondisi keuangan PT Adhi Karya secara rata-rata 

pada saat lima tahun sebelum dan sesudah privatisasi. Secara umum terjadi 

peningkatan nominal baik itu total aset, total hutang maupun total ekuitas. Untuk 

PT Adhi Karya peningkatan total aset setelah privatisasi disebabkan oleh adanya 

kenaikan saldo kas dan setara kas, beberapa penerimaan uang muka proyek, 

kenaikan piutang usaha yang belum ditagihkan. Sementara itu kenaikan total hutang 

diantaranya disebabkan oleh adanya uang muka kontrak proyek baru dan kenaikan 

hutang obligasi IV dan  Sukuk Mudharabah Adhi I pada tahun 2007 sebesar Rp 

299, 38 miliar. Untuk total modal terdapat kenaikan rata-rata setelah privatisasi 

yang disebabkan oleh adanya hasil dari penjualan saham IPO dan juga kenaikan 

laba bersih karena keuntungan proyek dan beberapa hasil dari penjualan aset 

perusahaan. Selain itu juga terlihat adanya kenaikan rata-rata ROE, collection 

period dan total aset turnover sementara itu penurunan rata-rata terjadi pada ROI, 

cash ratio, current ratio, inventory turnover dan TETA. 

 

Tabel 3  Kinerja Keuangan Wijaya Karya sebelum dan sesudah Privatisasi 

 

Tabel 3  adalah ringkasan posisi keuangan PT Wijaya Karya secara rata-rata 

pada saat sebelum dan sesudah privatisasi. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

nominal baik itu total aset, total hutang maupun total ekuitas. Untuk total aset 

beberapa penyebab kenaikan misalnya adalah karena adanya kenaikan piutang ditas 

satu tahun pada tahun 2016 sebesar 1,2 triliun. Kenaikan modal disebabkan adanya 

tambahan modal akibat IPO sebesar 700 miliar sementara hutang yang naik 

diantaranya disebabkan oleh adanya tambahan pinjaman jangka pendek yang cukup 

signifikan di tahun 2008 dan pinjaman jangka panjang yang meningkat di tahun 

2012 sebagai bagian dari pembiayaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Gas (PLTG) Borang 2 x 30 MW. Dari tabel juga terlihat bahwa terdapat penurunan 

rata-rata ROE, ROI, inventory turnover total aset turnover sementara terdapat 

kenaikan rata-rata cash ratio, collection period serta TETA.  

 

  

Indikator rata-rata sebelum privatisasi rata-rata sesudah privatisasi 

Aset lancar  1.485.421.000.000 5.565.311.000.000 

Aset tidak lancar 213.349.000.000 1.842.011.000.000 

Total Aset  1.800.923.000.000 7.405.302.000.000 

Total Hutang  1.475.850.000.000 5.394.641.000.000 

Ekuitas  294.776.000.000 2.010.661.000.000 

Total Biaya Pegawai 51.668.800.000 142.486.400.000 

Total Pendapatan 2.260.000.000.000 7.342.755.800.000 

Return on Equity (ROE) 24,71% 19,10% 

Return on Investment (ROI) 7,39%   7,72% 

Cash Ratio 13,97% 29,11% 

Current Ratio 127,84% 130,72% 

Collection Period 45 hari 55 hari 

Inventory Turnover 56 hari 54 hari 

Total Aset Turnover 129,42% 102,90% 

Total Ekuitas per Total Aset (TETA) 18,57% 27,40% 
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Tabel 4  Kinerja Keuangan Pembangunan Perumahan sebelum dan sesudah 

Privatisasi  

Indikator rata-rata sebelum privatisasi rata-rata sesudah privatisasi 

Aset lancar  2.409.615.000.000 11.119.724.000.000 

Aset tidak lancer 151.675.000.000 1.208.394.000.000 

Total Aset  2.561.238.000.000 12.328.119.000.000 

Total Hutang  2.195.696.000.000 9.813.031.000.000 

Ekuitas  365.542.000.000 2.507.868.000.000 

Total Biaya Pegawai 56.197.600.000 168.893.800.000 

Total Pendapatan 3.200.000.000.000 9.840.000.000.000 

Return on Equity (ROE) 37,31% 25,86% 

Return on Investment (ROI) 9,26% 8,97%  

Cash Ratio 9,80% 27,14% 

Current Ratio 128,64% 135,62% 

Collection Period 66 hari 82 hari 

Inventory Turnover 38 hari 74 hari 

Total Aset Turnover 130,65% 89,84% 

Total Ekuitas per Total Aset (TETA) 13,59% 13,31% 

 

Tabel 4 di atas adalah gambaran kondisi keuangan PT Pembangunan 

Perumahan secara rata-rata pada saat lima tahun sebelum dan sesudah privatisasi. 

Secara umum terjadi peningkatan nominal baik itu total aset, total hutang maupun 

total ekuitas. Total aset yang meningkat dibandingkan dengan sebelum privatisasi 

disebabkan antara lain meningkatnya tagihan bruto kepada pemberi kerja yang 

merupakan piutang perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak kontruksi yang 

dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan.Sementara 

itu kenaikan modal disamping karena terdapat penambahan modal karena IPO 

ditambah dengan adanya kenaikan laba bersih yang signifikan di tahun 2015 yang 

disebabkan kenaikan proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh PT PP. Untuk 

Hutang tercatat bahwa di tahun 2013 dan 2015 tercatat PT PP mengeluarkan 

Obligasi berkelanjutan I tahap I  dan II untuk menambah modal dan membiayai 

proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh PT PP. Dari tabel juga terlihat 

kenaikan rata-rata cash ratio, current ratio, collection period dan inventory turnover 

sementara itu terdapat penurunan rata-rata ROE, ROI, total aset turnover dan 

TETA. 

 

Tabel 5  Laporan Keuangan Waskita Karya sebelum dan sesudah Privatisasi 

Indikator rata-rata sebelum privatisasi rata-rata sesudah privatisasi 

Aset lancar  2.941.599.000.000 25.620.167.000.000 

Aset tidak lancar 350.005.000.000 16.573.478.000.000 

Total Aset  3.291.604.000.000 42.193.645,000.000 

Total Hutang  2.977.175.000.000 31.317.512.000.000 

Ekuitas  314.428.000.000 10.876.133.000.000 

Total Hutang dan Ekuitas  3.291.604.000.000 42.193.645.000.000 

Total Biaya Pegawai 64.632.000.000 213.052.000.000 

Total Pendapatan 4.660.000.000.000 20.540.000.000.000 

Return on Equity (ROE) 27,31%  25,43% 

Return on Investment (ROI) 9,84% 8,14% 

Cash Ratio 10,92% 25,64% 

Current Ratio 115,10% 125,86% 
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Tabel 5  Laporan Keuangan Waskita Karya sebelum dan sesudah Privatisasi 

(Lanjutan) 

Indikator rata-rata sebelum privatisasi rata-rata sesudah privatisasi 

Collection Period 61 hari 89 hari 

Inventory Turnover 15 hari 20 hari 

Total Aset Turnover 157 % 73 % 

Total Ekuitas per Total Aset (TETA) 20,47% 24,89% 

 

Tabel 5 menggambarkan kondisi keuangan PT Waskita Karya secara rata-

rata pada saat lima tahun sebelum dan sesudah privatisasi. Secara rata-rata terlihat 

peningkatan nominal baik itu total aset, total hutang maupun total ekuitas. 

Peningkatan total aset antara lain meningkatnya tagihan bruto kepada pemberi kerja 

dari tahun 2015 sampai dengan 2017 yang disebabkan meningkatnya proyek 

infrastruktur sesuai kebijakan pemerintah. Demikian juga dengan modal dimana 

terdapat kenaikan modal disebabkan IPO dan kenaikan laba bersih. Untuk hutang 

yang meningkat disebabkan oleh adanya penerbitan obligasi untuk membiayai 

proyek yang dijalankan. Dari tabel juga terlihat adanya kenaikan rata-rata cash 

ratio, current ratio, collection period, inventory turnover dan TETA sementara itu 

terdapat penurunan rata-rata ROE, ROI dan total aset turnover.  

Keseluruhan menunjukkan bagaimana secara ringkas kinerja keuangan 

BUMN Konstruksi secara rata-rata lima tahun sebelum dan sesudah privatisasi 

melalui IPO dilakukan. Terlihat bahwa terdapat kenaikan yang cukup signifikan di 

satu sisi sementara terdapat penurunan juga di sisi lainnya setelah masing-masing 

BUMN Konstruksi tersebut menjalankan privatisasi. 

Meningkatnya indikator-indikator kunci setelah privatisasi merupakan salah 

satu yang diharapkan oleh seluruh BUMN. Namun demikian dengan positifnya 

kenaikan indikator-indikator kinerja tersebut, perlu dilihat kembali secara 

mendalam apakah hal itu berdampak pada meningkatnya kinerja kesehatan 

keuangan dan efisiensi BUMN tersebut. Untuk itu tentunya akan menarik untuk 

diadakan penelitian apakah apakah dengan telah dilakukannya privatisasi, BUMN 

Konstruksi meningkat kinerja kesehatan keuangannya dan menjadi relatif lebih 

efisien dalam melakukan aktivitasnya. Disamping itu perlu juga dilihat faktor-

faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat efisiensi yang ada pada BUMN 

Konstruksi pada saat sebelum atau sesudah kegiatan privatisasi. Kinerja kesehatan 

keuangan dan efisiensi BUMN Konstruksi ini menarik untuk dikaji sebab dari 

keseluruhan BUMN yang listed di Pasar Modal, sektor konstruksi adalah sektor 

usaha BUMN yang paling banyak BUMN ada di dalamnya (4 BUMN) disamping 

tentunya sektor Perbankan yakni Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank 

BTN. Berbeda dengan sektor lainnya pada sektor konstruksi ini, selain ada banyak 

BUMN dibidang tersebut telah IPO, BUMN Konstruksi ini bukan merupakan 

BUMN yang merupakan hasil konsolidasi  dari beberapa BUMN seperti Bank 

Mandiri, dan juga tidak terkonsolidasi dengan BUMN lainnya setelah IPO seperti 

Semen Indonesia sehingga lebih memadai dari sisi data-data yang tersedia serta 

lebih mudah dibandingkan data-datanya dari tahun ke tahun.  
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Perumusan Masalah 

 

Perubahan status perseroan menjadi perusahaan publik atau privatisasi adalah 

sebagai upaya untuk pengembangan perseroan dan peningkatan kinerja demi 

mencapai visi perseroan. Maka setelah privatisasi tersebut, perseroan diharapkan 

dapat menunjukkan kinerja kesehatan keuangan yang meningkat disertai dengan 

adanya efisiensi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 74 poin (1) huruf B dimana 

disebutkan bahwa Privatisasi dilakukan dengan maksud meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas perusahaan.   Berdasarkan hal tersebut di atas serta latar belakang 

penelitian yang disampaikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini yang di anggap penting bagi penulis adalah:  

1. Bagaimana kinerja kesehatan keuangan BUMN Konstruksi sebelum dan 

sesudah privatisasi?   

2. Bagaimana kondisi Efisiensi BUMN Konstruksi lima tahun sebelum dan 

sesudah privatisasi? 

3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat efisiensi BUMN Konstruksi 

pada saat sebelum dan sesudah proses privatisasi? 
 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan:  

1. Menganalisis perbandingan kinerja kesehatan keuangan BUMN Konstruksi 

sebelum dan sesudah privatisasi.  

2. Mengukur tingkat efisiensi BUMN Konstruksi lima tahun sebelum dan lima 

tahun sesudah Privatisasi. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efisiensi. 
 

Manfaat Penelitian 

 

Dari penelitian ilmiah ini, penulis berharap dapat memberikan sedikit 

kontribusi yang berguna bagi beberapa pihak diantaranya, yaitu:  

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya karya ilmiah 

dalam bidang manajemen dan juga memberikan kontribusi empirik dalam hal 

menganalisa efisiensi dan dampak pada kinerja keuangan BUMN setelah 

melakukan privatisasi di Indonesia.  

2. Bagi manajemen BUMN, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

referensi dalam merencanakan pengembangan perusahaan untuk menjadi 

perusahaan yang lebih maju dan profesional.  

3. Bagi masyarakat, sebagai informasi sehingga meningkatkan pemahaman 

mengenai privatisasi sehingga mampu mengarahkan respon terhadap 

privatisasi secara bijaksana dan memadai.  
 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Adapun ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini mencakup hal-hal 

sebagai berikut:  
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1. Penelitian dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan Perusahaan 

BUMN Konstruksi yang telah diaudit lima tahun sebelum dan sesudah 

Privatisasi; 

2. Indikator Kinerja Kesehatan Keuangan BUMN sesuai dengan Keputusan 

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

Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.  

3. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh privatisasi terhadap tingkat 

efisiensi perusahaan, penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment 

Analysis (DEA) untuk menghitung tingkat efisiensi dari masing-masing 

perusahaan konstruksi sebelum dan sesudah privatisasi. 

4. Untuk mengetahui adanya perbedaan indikator kinerja kesehatan keuangan 

dan efisiensi antara sebelum dan sesudah proses privatisasi dilakukan analisis 

dengan menggunakan uji beda (t-test). 

5. Penelitian ini juga akan menggunakan metode tobit panel data untuk 

mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efisiensi sebagai variabel 

dependen dan variabel spesifik kondisi perusahaan serta variabel-variabel 

makroekonomi sebagai variabel-variabel penjelasnya. 
 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Badan Usaha Milik Negara 

 

Dalam Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara (UU BUMN), BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung 

yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Latar belakang filosofis dari 

terciptanya UU BUMN adalah didasarkan pada UUD 1945 pasal 33 yang 

mengatakan bahwa: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Upaya mewujudkan 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tugas konstitusi bagi Negara. 

Tugas konstitusi dilakukan melalui regulasi sektoral dan kepemilikan Negara 

terhadap unit-unit usaha (BUMN).  

Pendirian BUMN di berbagai negara bila diteliti secara seksama sebenarnya 

memiliki beberapa kesamaan. Salah satunya adalah sebagai agent of development 

yang memiliki kemiripan dengan tugas dari amanat pasal 33 dalam UUD 1945. 

Pemerintah Republik Indonesia mendirikan BUMN bertujuan untuk mendorong 

pengembangan perekonomian nasional, hal tersebut sebagaimana yang tertulis 

dalam UU No.19 tahun 2003 pasal 2 terkait maksud dan tujuan pendirian BUMN 

yaitu:  

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada 

umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. 

b. Mengejar keuntungan.  

c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang 

banyak.  

d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh 

sektor swasta dan 




