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ABSTRAK 

 
 Perdebatan mengenai BUMN telah terjadi sejak lama, dimana ide 
kebijakan restrukturisasi dan privatisasi perusahaan yang merupakan hasil 
keputusan strategis mencuat diantara tuduhan adanya ketidakefisienan dari kinerja 
BUMN. Sebagian orang berpendapat bahwa privatisasi merupakan suatu jawaban 
untuk memperbaiki kinerja BUMN, peningkatan profesionalisme, perubahan 
budaya dan efisiensi usaha. Sementara dilain pihak sebagian orang merasa tidak 
rela apabila harta negara dijual begitu saja kepada pihak swasta, terutama kepada 
pihak asing. 
 Tujuan dilaksanakannya penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana 
signifikansi peningkatan kinerja keuangan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, 
Tbk. sebelum dan sesudah privatisasi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode 
deskriptif komparatif. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah pengujian 
hipotesis komparatif dengan menggunakan t-test. Data yang digunakan adalah 
data sekunder yang diperoleh dari Bagian Akuntansi PT. Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk. Kemudian antara 1 variabel dengan variabel lainya dibandingkan 
apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan 
sesudah privatisasi. Dalam melakukan pengukuran kinerja perusahaan, penulis 
menggunakan aspek keuangan yang terdapat dalam SK Menteri BUMN               
No : KEP-100/MBU/2002 yang terdiri dari delapan indikator, yaitu : ROE, ROI, 
Cash Ratio, Current Ratio, Collections Periods, Inventory Turnover, TATO, dan 
TMS terhadap TA. 
 Dengan menggunakan tingkat signifikansi α = 0,05, diketahui bahwa tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan dari kinerja keuangan BUMN sebelum dan 
sesudah privatisasi. Hal ini berkaitan dengan tujuan privatisasi yang dilakukan 
pemerintah yaitu tidak hanya untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMN, akan 
tetapi untuk memperluas usaha, meningkatkan mutu, pengembangan teknologi 
serta untuk peningkatan harga saham. 
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