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III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum  

a.  Sejarah Singkat Perusahaan 

Sejarah singkat berdirinya PT. Bukit Asam tidak terlepas dari adanya peristiwa 

pengambilalihan atau nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda oleh 

Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1960, jo 

Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI NO. 

12631/BUM II tanggal 9 Febuari 1960. 

PT Bukit Asam pertambangannya terletak di Tanjung Enim Sumatra Selatan, 

perusahaan ini dulu di zaman pemerintah Hindia Belanda tahun 1919 kegiatannya 

menggunakan metode penambangan terbuka (open pit mining) dieilayah operasi 

pertama di Tambang AirLaya. Pada tahun 1923 operasinya berubah dengan 

metode penambangan bawah tanah (underground mining) hingga tahun 1940 dan 

produksi untuk kepentingan komersial dimulai pada tahun 1938. 

Setelah kemerdekaan statusnya berubah menjadi Pertambangan Nasional dan pada 

tahun 1950 Pemerintah RI mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara 

Tambang Arang Bukit Asam (PNTABA), pada tahun 1981 PNTABA berubah 

statusnya menjadi Perusahaan Terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit 

Asam. 
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(Persero) terbuka pada tahun 1990 dan bertepatan dengan adanya Program 

Nasional pemerintah mengembangkan ketahjanan energi nasional dengan 

mengembangkan briket batubara pada tahun 1993. 

23 Desember 2002 persero mencatatkan dirinya sebagai perusahaan public di 

Bursa Efek Indonesia dengan kode “PTBA” (PT. Bukit Asam). 

 

b.  Visi dan Misi Perusahaan  

Visi Perusahaan PT.Bukit Asam : “Menjadi Perusahaan Energi berbasis 

Batubara Ramah  Lingkungan “ 

Misi Perusahaan PT.Bukit Asam: 

     .* Fokus pada core competency dan pertumbuhan yang 

berkesinambungan 

      * Memberikan tingkat pengembalian yang optimal pada pemegang saham 

* Memberikan kontribusi pengembangan ekonomi nasional 

* Memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan 

kesejahteraan 

          masyarakat dan pelestarian lingkungan. 

c.  Data dan Sumber data  

Penelitian ini menggunakan data skunder yaitu data deret waktu dalam bentuk 

data tahunan, yang menyangkut data tentang keuntungan perusahaan, data tentang 

kontribusi laba perusahaan PTBA kepada BUMN seluruh Indonesia dan data 

lainnya yang terkait dengan tujuan dari penelitian ini. 
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Data yang digunakan adalah selama masa pengamatan peneliti yaitu sejak tahun 

2004 – 2011 sehingga data ini cukup refresentatif dalam menggambarkan atau 

mendeskrifsikan keadaan perusahaan PT Bukit Asam ini. Sumber data diperoleh 

dari laporan tahunan dan dari data rekapitulasdi tahunan yang ada di PT Bukit 

Asam. Data yang terkumpul, baik data kuantitatif ataupun kualitatif diperoleh 

selain darilaporan-laporan tahunan juga diperoleh dari internet. 

 

B.  Tempat Dan Waktu Penelitian 

 

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, telah 

diadakan penelitan pada PT. Bukit Asam dan beberapa instansi lain seperti 

Kementrian BUMN dan Biro Pusat Statistik  Lampung (BPS) pada bulan 

November 2011 dan Januari 2012.  

C.  Teknik Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan penelitian yaitu : 

1. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Penelitian Lapangan 

      Penelitian yang dilakukan adalah dengan observasi langsung ke PT Bukit 

Asam 

      Pusat di Jakarta pada Divisi Keuangan dan Akuntansi, Kementrian BUMN    

      Jakarta dan BPS Lampung.  
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Teknik pengumpulan data yang diuraikan adalah: 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 

langsung dari PT. Bukit Asam tentang Laporan Laba/Rugi pada Laporan 

Tahunan periode 2003 - 2011, Kementrian BUMN tentang kontribusi laba 

BUMN pada Rekapitulasi Laba BUMN dan Biro Pusat Statistik (BPS) tentang 

penerimaan negara pada APBN di Indonesia Dalam Angka. 

2. Dengan mengumpulkan, menganalisa dan membandingkan data yang 

diperlukan, dalam hal ini Laporan Rugi Laba untuk periode 2003-2011, 

kontribusi laba BUMN dan penerimaan negara pada APBN. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan perbandingan 

ratio tabel yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan dan menganalisa 

data serta memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek penelitian sesuai 

dengan teori yang telah diuraikan dengan membandingkan tabel kontribusi laba 

PT.Bukit Asam, penerimaan laba BUMN dan penerimaan dalam negeri.    

 


