
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Badan Usaha Milik Negara 

 

Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya 

disingkat BUMN) dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi 

dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN 

dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai 

pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana 

diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN. 

Adanya BUMN diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi BUMN.  

 

Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan 

lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. 

Penciptaan lapangan kerja dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oleh BUMN. 

Upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal dapat dicapai dengan jalan 

mengikut-sertakan masyarakat sebagai mitra kerja dalam mendukung kelancaran 

proses kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk 

memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi yang berada di berada di 

sekitar lokasi BUMN, (Nanang dan Dumadi, 2007). 
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2.2 Pengertian dan Manfaat Go Public 

 

Go Public menurut The Contemporary English-Indonesian Dictionary didefinisikan 

sebagai penawaran saham atau obligasi untuk dijual kepada umum pertama 

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

yang melakukan penawaran saham untuk dijual kepada umum untuk pertama kali 

sedangkan IPO (Initial Public Offering) adalah kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka penawaran umum penjualan saham perdana tersebut. Metode IPO adalah 

metode privatisasi yang paling banyak digunakan sebab selain mampu menambah 

dana dalam jumlah besar juga meningkatkan kepemilikan saham oleh masyarakat 

luas. Megginson et al (2001) menyebutkan motivasi pemerintah melakukan 

privatisasi melalui pasar modal adalah untuk berkontribusi terhadap 

perkembangan pasar modal dalam negeri sehingga perekonomian akan tumbuh 

sedangkan dengan metode privatisasi lain akan mampu mendatangkan 

profitabilitas dan efisiensi bagi BUMN bersangkutan namun mengabaikan 

kesempatan pengembangan pasar modal. Manfaat yang dapat diperoleh 

perusahaan menurut (Fakhruddin, 2008) adalah sebagai salah satu promosi 

perusahaan, memotivasi manajemen dalam meningkatkan kinerja dan penciptaan 

nilai bagi perusahaan dimulai dari tuntutan transparansi informasi kemudian 

terjadi efisiensi usaha yang berdampak pada peningkatan laba yang merupakan 

faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan secara berkelanjutan, 

sehingga harga saham akan naik sebagai wujud penilaian atau apresiasi 

masyarakat khususnya investor terhadap kinerja perusahaan sekarang dan masa 

mendatang. 
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2.2.1 Syarat-syarat Go Public 

 

Menurut UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, persyaratan Go Public 

antara lain:  

1. Perusahaan harus berbentuk Badan Hukum PT ( Ps.1 angka 20 UUPM) 

2. Modal sekurang-kurangnya Rp.300.000.000.000, dimiliki sekurang-

kurangnya 300 pemegang saham ( Ps.1 angka 22 UUPM ) 

3. Rapat Umum Pemeganag Saham (RUPS) 

4. Laporan Keuangan yang diaudit Akuntan Publik 

5. Mendapat izin menteri keuangan  

6. Legal Audit dan Legal Opinion oleh Konsultan Hukum Publik/Proses  

Due Deligence 

7. Underwritter Aggrement/Perjanjian dengan penjamin emisi efek 

8. Mendapat persetujuan dari instansi terkait 

9. Perubahan anggaran dasar 

10. Pembuatan prospectus 

11. Pengajuan permohonan ke Bapepam atau pengajuan pernyataan kehendak 

(Letter of Intent) 

12. Pernyataan pendaftaran di Bapepam 

13. Ekspose terbatas di Bapepam oleh emiten 

14. Bapepam melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen/evaluasi 

kejelasan informasi, keterbukaan manajemen keuangan, penelaahan 

prospectus 

15. Pendaftaran efektif dalam empat puluh lima hari 

16. Pendaftaran di Bursa Efek. 
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Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka calon emiten dapat melakukan 

proses Penawaran Umum yang umumnya hanya memerlukan waktu kurang lebih 

10 hari kerja, tergantung berapa lama masa penawaran kepada publik yang 

ditentukan oleh calon emiten dan penjamin emisi. Setelah masa penawaran umum 

tersebut berakhir, maka perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka yang 

sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek. 

 

2.2.2 Manfaat Go Public 

 

Manfaat Go Public menurut panduan Go Public Bursa Efek Jakarta: 

1. Memperoleh sumber pendanaan baru. 

2. Memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha. 

3. Melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan 

melalui penerbitan saham baru. 

4. Peningkatan kemampuan going concern. Kemampuan going concern bagi 

perusahaan adalah kemampuan untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi 

apapun. 

5. Meningkatkan citra dan nilai perusahaan. Dengan go public, perusahaan 

akan selalu mendapat perhatian dari media dan komunitas keuangan 

 

2.2.3 Konsekuensi Go Public 

 

Keputusan perusahaan untuk go public selain memberikan manfaat yang sangat 

besar, juga memberikan konsekuensi yang besar pula menurut panduan go public 

Bursa Efek Indonesia, yaitu: 
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1. Berbagi kepemilikan dengan menjual saham kepada publik, maka 

persentase kepemilikan pemegang saham pendiri akan berkurang. Banyak 

perusahaan yang hendak go public merasa khawatir kehilangan kontrol 

atau kendali perusahaan. 

2. Mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku pasar modal  menerbitkan 

berbagai peraturan yang pada dasarnya akan membantu perusahaan untuk 

dapat berkembang dengan cara yang baik di masa mendatang. 

 

2.3 Laporan Keuangan 

 

Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi 

keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan 

operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna 

bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas-entitas lain di 

luar perusahaan. Berikut merupakan beberapa definisi dari laporan keuangan 

menurut beberapa ahli, antara lain : 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007) : ” Laporan keuangan merupakan 

bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keungan yang lengkap biasanya 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (disajikan 

dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan 

dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan  keuangan.” 

 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

suatu laporan keuangan berfungsi untuk:  
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1. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu 

melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi 

menyeluruh mengenai aktiva, hutang serta modal yang dikenal dengan 

nama Neraca (Balance Sheet). 

2. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu 

melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi 

menyeluruh mengenai penghasilan, biaya serta laba atau rugi yang 

diperoleh yang dikenal dengan nama Laporan Laba Rugi (Income 

Statement). 

3. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu 

melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi 

menyeluruh mengenai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama 

periode pelaporan, yang dikenal dengan nama Laporan Perubahan Ekuitas 

(Statement of Owners Equity atau Statement of Stockholders Equity). 

4. Setiap laporan tersebut menyediakan informasi yang berbeda antara yang 

satu dengan yang lainnya namun saling berkaitan karena mencerminkan 

aspek yang berbeda dari transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa lain 

yang sama. 

 

2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan  

 

Pada awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah berfungsi 

sebagai “alat pengujian” dari pekerjaan fungsi bagian pembukuan, akan tetapi 

untuk selanjutnya seiring dengan perkembangan jaman, fungsi laporan keuangan 

sebagai dasar untuk dapat menentukan atau melakukan penilaian atas posisi 
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keuangan perusahaan tersebut. Dengan menggunakan hasil analisis tersebut, 

maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan.  

 

Melalui laporan keuangan juga akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Seperti struktur modal perusahaan, pendistribusian pada aktivanya, 

efektivitas dari penggunaan aktiva, pendapatan atau hasil usaha yang telah 

dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan serta nilai-

nilai buku dari setiap lembar saham perusahaan yang bersangkutan.  

 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007) tujuan dari laporan keuangan 

adalah: 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi 

kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna. Namun demikian 

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin 

dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonom, karena 

secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai kejadian 

di masa yang lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non 

keuangan 

3. Laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh 

manajemen (stewardship) atau merupakan pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai 
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yang ingin melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilakukan atau 

pertanggungjawaban manajemen, melakukan hal ini agar mereka dapat 

membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin saja mencakup 

keputusan untuk memanamkan atau menjual investasi mereka dalam suatu 

perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau melakukan 

penggantian manajemen. 

 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan 

adalah mengetahui kondisi keuangan dari suatu perusahaan dan kaitanya dengan:  

1. Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan segala kewajiban-

kewajibannya pada saat ini dengan situasi yang kurang mendukung dan 

tidak dapat diprediksikan di masa yang akan datang.  

2. Kemampuan perusahaan dalam menarik manfaat untuk melaksanakan 

transaksi bisnis ataupun perluasan bisnis. Hal ini sangat dimungkinkan 

karena perusahaan memiliki sarana yang dibutuhkan atau kemampuan 

memperoleh dana melalui pinjaman (financing) atau penerbitan saham 

(stock issue). 

3. Kemampuan perusahaan untuk secara berkesinambungan untuk dapat 

membayar bunga pinjaman dan deviden. 

 

2.3.2 Analisis Kinerja Melalui Laporan Keuangan 

 

Kinerja dari perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan. Dari laporan tersebut dapat diketahui keadaan keuangan dan  

hasil-hasil yang telah dicapai selama periode tertentu. Riyanto dalam bukunya 

Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan (2001) menyatakan : “laporan financial 
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memberikan ikhtisar mengenai keadaan financial suatu perusahaan dimana neraca 

mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan 

laporan laba rugi mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama suatu periode 

tertentu biasanya meliputi periode satu tahun.” 

 

2.3.3 Analisis Rasio Keuangan 

 

Sebelum dibahas mengenai pengertian analisis rasio keuangan, maka akan 

dibahas terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan analisis laporan 

keuangan. Analisis rasio hanyalah merupakan salah satu bentuk dari apa yang 

disebut sebagai analisis laporan keuangan. Menurut Munawir (2010), analisis 

laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan 

atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) 

untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan 

perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Sundjaja dkk (2001), analisis 

laporan keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan perhitungan rasio-rasio 

untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan 

kemungkinannya di masa depan. 

 

Analisis rasio menggambarkan mengenai suatu hubungan atau pertimbangan 

antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lainnya yang terdapat di dalam 

laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan berikut ini: 

Menurut Wild et al (2001): “Analisis rasio keuangan dapat mengungkapkan 

hubungan dan juga dasardasar dari perbandingan yang mengumpulkan kondisi 

dan kecendrungan dari perusahaan.” Menurut Wild et al (2007): “Analisis rasio 

mendeskripsikan mengenai hubungan secara matematika antara dua nilai”. 
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Menurut Jumingan (2011) analisis rasio keuangan adalah angka yang 

menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsurlainnya dalam laporan 

keuangan. Hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan tersebut dinyatakan 

dalam bentuk matematis yang sederhana.  

 

2.4 Kinerja Keuangan Perusahaan  

 

Menurut Munawir (2010), kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara 

dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan 

berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Pihak yang 

berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.  

 

2.4.1 Ukuran Kinerja 

 

A. Rasio Profitabilitas  

Menurut Harahap (2009), rasio profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuannya, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Rasio 

profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

Return on equity (ROE)  

Merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dari modal 

sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. 
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B. Rasio Leverage  

Menurut Harahap (2009), rasio leverage merupakan rasio yang 

mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau pihak 

luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh ekuitas. 

Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Debt Equity Ratio (DER) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dngan ekuitas. 

 Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, 

termauk utang lancar dengan seluruh equitas.  

Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam dengan pemilik perusahaan (Kasmir, 2010). 

          
            

                   
        

 

C. Rasio Likuiditas  

Menurut Harahap (2009), rasio likuiditas merupakan rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Rasio likuiditas  yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

Current Ratio 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat menutupi 

kewajiban lancar. Semakin besar hasil perbandingan aktiva lancar 
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dengan hutang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

menutupi kewajiban jangka pendek. 

                   
             

             
      

 

D. Rasio Efisiensi  

Efisiensi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah terkait 

penggunaan aset yang dimiliki perusahaan guna mendukung aktivitas 

penjualan. Menurut Tampubolon (2005), rasio efisiensi dipergunakan 

untuk mengukur seberapa efisien korporasi dalam menggunakan 

aktivanya. Rasio efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Total Asset Turnover 

Rasio ini mengukur perputaran semua aset yang dimiliki perusahaan. 

Menurut Harahap (2009), semakin besar rasio ini semakin baik karena 

perusahaan tersebut dianggap efektif dalam mengelola asetnya.  

                            
                 

            
        

 

E. Rasio Pasar 

Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga 

saham dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio ini memberikan 

petunjuk mengenai apa yang dipikirkan invenstor atas kinerja 

perusahaan di masa lalu serta prospek di masa mendatang (Moeljadi, 

2006). Rasio pasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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Earning Per Share 

EPS merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan 

(return) yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar 

saham (Tjipto dan Hendry, 2001). 

Rumus Earning Per Share  

 
                                  

                                 
 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

 

Ringkasan penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan pada BUMN sebelum 

dan sesudah go public disajikan dalam Tabel 2. berikut: 

 

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Variabel 

yang 

Terkait 

Sampel Hasil 

1. Riske 

Arafta 

Ratna Putri 

(2008) 

Analisis 

Kinerja 

Keuangan 

BUMN 

(Badan Usaha 

Milik Negara) 

Sebelum 

dan Sesudah 

Go Public 

(Studi Empiris 

pada BUMN 

yang Terdaftar 

di BEI) 

Efisiensi, 

Profitabilitas 

dan Leverage 

12 BUMN 

yang 

terdaftar di 

BEI (sesuai 

dengan 

kriteria 

pemilihan 

sampel oleh 

peneliti)  

rasio yaitu rasio 

efisiensi dan 

profitabilitas 

secara statistik 

menunjukan tidak 

adanya perbedaan 

kinerja keuangan 

sebelum dan 

sesudah go 

public. Sedangkan 

rasio leverage 

memilii 

perbedaan knerja 

sebelum dan 

sesudah go 

public. 

2. Perdana 

(2010) 

Analisis 

kinerja 

keuangan 

Profitabilitas, 

likuiitas, 

aktivitas dan 

leverage. 

PT. Surya 

Citra 

Medika 

Penelitiannya 

menunjukkan 

bahwa 
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perusahaan 

sebelum dan 

sesudah go 

public studi 

kasus pada 

PT. Surya 

Citra Medika 

Tbk. 

Tbk secara 

keseluruhan 

kinerja 

keuangan PT. 

Surya Citra 

Medika Tbk 

mengalami 

penurunan pasca 

go public 

apabila 

dibandingkan 

dengan periode 

sebelum go 

public. 
3. Riri 

Setiyowati 

(2010) 

Analisis 

Perbedaan 

Efisiensi, 

Profitabilitas, 

Leverage dan 

Likuiditas 

Sebelum dan 

Setelah 

Privatisasi 

(Studi Empiris 

pada BUMN 

Sektor Non 

Infrastruktur 

dan Non Jasa 

Keuangan 

yang 

Go Public 

Tahun 1995-

2007) 

Efisiensi, 

profitabilitas, 

leverage dan 

likuiditas 

10 

perusahaan 

BUMN  

yang 

melakukan 

Revenue 

privati- 

zation  

Tahun 

(1995-

2007) 

Penelitian ini 

memberikan hasil 

empiris bahwa 

tidak terdapat 

perbedaan 

efisiensi dan 

profitabilitas yang 

signifikan 

sedangkan 

leverage dan 

likuiditas 

terdapat 

perbedaan yang 

signifikan pada 

BUMN setelah 

privatisasi. 

4. Nur Inayah 

(2013)  

Analisis 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Sebelum dan 

Sesudah Go 

Public 

(Studi Kasus 

Pada Pt. Jasa 

Marga Tbk.) 

Likuiditas, 

solvabilitas 

dan 

profitabilitas 

PT. Jasa 

Marga Tbk. 

Periode 

2004-2006 

dan  2008-

2010) 

Secara 

keseluruhan 

ditinjau dari tren 

likuiditas, 

solvabilitas, dan 

profitabilitas 

menunjukkan 

bahwa kondisi 

keuangan PT. 

Jasa Marga Tbk 

pada periode 

sesudah  

go public lebih 

baik dan 

lebih sehat 

dibanding dengan 

periode sebelum 

go public. 
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5. Suhartini 

(2013) 

Perbedaan 

Firm 

Performance 

Sebelum dan 

Sesudah Go 

Public pada 

Perusahaan 

yang 

Tergabung di 

JII 

ROE, ROI, 

DER, 

Earning Per 

Share, Price 

to Book 

Value, 

Deviden Per 

Share 

Perusahaan 

Jakarta 

Islamic 

Index yang 

listed di BEI 

2007-2011 

Der dan EPS 

menunjukan 

perbedaan 

sebelum dan 

sesudah go public 

sedangkan PBV, 

ROE, DPS, ROI 

tidak menunjukan 

perbedaan 

sebelum dan 

sesudah go public 

pada perusahaan 

JII 

  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disajikan pada Tabel. 2 oleh Putri (2008), 

Setiowati (2010), dan Inayah (2013), menggunakan rasio profitabiltas, leverage, 

likuiditas dan efisiensi serta penelitian Suhartini (2013) dengan menggunakan 

rasio EPS memperoleh hasil yaitu terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 

kinerja keuangan sebelum dan sesudah go public. Sedangkan menurut penelitian 

dari Perdana (2010) kinerja kinerja keuangan sebelum dan sesudah go public pada 

PT Surya Citra Medika Tbk yang diukur menggunakan  rasio profitabiltas, 

leverage, likuiditas dan efisiensi mengalami penurunan setelah go public 

dibandingkan sebelum go public. 


