
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Upaya dan kegiatan pembangunan merupakan “upaya nasional”. 

Artinya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan 

tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya 

meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan. Dunia 

usaha memainkan peranan yag besar terutama di bidang ekonomi. 

Pembangunan merupakan “urusan” semua pihak dalam suatu masyarakat 

bangsa baik pemerintah maupun swasta sangat diharapkan peran sertanya 

dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang dimana 

itu adalah tujuan pembangunan nasional. 

Sebagai piranti kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dibuat setiap tahun agar perekonomian nasional bisa terus 

bergerak dengan laju pertumbuhan bukan hanya berkelanjutan tetapi juga 

dengan laju akselerasi yang meningkat di satu sisi, dan di sisi lain untuk 

menjaga stabilitas ekonomi nasional. APBN mempunyai dua komponen 

besar, yakni anggaran pengeluaran pemerintah pusat dan anggaran 

pendapatan negara. Kedua komponen tersebut, masing-masing mempunyai 

banyak sub-komponen. Anggaran pendapatan negara terdiri dari berbagai 

macam pajak, retribusi, royalti, bagian laba BUMN, dan berbagai 

pendapatan non-pajak lainnya. 



 

 

Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia yang terstruktur 

dalam APBN yaitu: 

1. Penerimaan Perpajakan, adalah semua penerimaan yang terdiri dari 

dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak 

dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan 

atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan ha katas 

tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan 

internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea 

masuk dan pajak atau pungutan ekspor. 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), adalah semua penerimaan 

yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya 

alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta 

penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sebagai salah satu sumber 

pendapatan negara, PNBP memliki peran yang cukup penting dalam 

menopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN walaupun 

sangat rentan terhadap perkembangan berbagai faktor eksternal. PNBP 

juga dipengaruhi oleh perubahan indikator ekonomi makro, terutama 

nilai tukar dan harga minyak mentah di pasar internasional. Hal ini 

terutama karena struktur PNBP masih didominasi oleh penerimaan 

sumber daya alam (SDA), khususnya penerimaan yang berasal dari 

penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), yang sangat 



 

 

dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan tingkat 

lifting minyak. 

3. Penerimaan Hibah, adalah semua penerimaan negara yang berasal dari 

sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan 

pemerintah luar negeri. Penerimaan hibah yang dicatat didalam APBN 

merupakan sumbangan atau donasi (grant) dari negara-negara asing, 

lembaga/badan nasional, serta perorangan yang tidak ada kewajiban 

untuk membayar kembali. Perkembangan penerimaan negara dari 

hibah ini dalam setiap tahun anggaran bergantung pada komitmen dan 

kesediaan negara atau lembaga donator dalam memberikan donasi 

(bantuan) kepada Pemerintah Indonesia 

(dearmandoo.wordpress.com). 

Penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN merupakan salah 

satu komponen penerimaan negara bukan pajak yang cukup signifikan 

dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan PNBP. BUMN 

memang diharapkan dapat berkontribusi pada penerimaan negara dari 

sektor pajak dan non-pajak. Karena Apabila kinerja BUMN rendah, maka 

dapat menimbulkan beban tambahan karena turut membengkakkan 

pengeluaran negara. Jadi, bukan penerimaan negara yang diraih. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN adalah 

seluruh bentuk usaha negara yang modal seluruhnya atau sebagian dimiliki 

oleh negara/pemerintah dan dipisahkan dari kekayaan negara. Pengertian ini 

juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 



 

 

Badan Usaha Milik Negara, dalam pasal 1 tentang Ketentuan Umum 

menjelaskan yang dimaksud BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Arti kekayaan 

negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN 

untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya 

pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan 

yang sehat. 

Tabel 1. Penerimaan Negara Atas Bagian Laba BUMN 

TAHUN PNBP 

(BAGI LABA BUMN) 

2014 Rp40,3 T 

2015 Rp37,0 T 

2016 Rp 34,2 T 

  Sumber: Laporan Tahunan PT. Semen Indonesia (diolah peneliti) 

Tabel 1 menunjukkan perkembangan penerimaan negara bukan 

pajak yang berasal dari bagi laba BUMN. Pada tahun 2014 kontribusi bagi 

laba BUMN sebesar Rp40,3 Triliun. Kemudian mengalami penurunan yaitu 

pada tahun 2015 kontribusi bagi laba BUMN sebesar Rp37,0 Triliun. Pada 

tahun berikutnya yaitu tahun 2016, mengalami penurunan sebesar Rp2,8 

Triliun yakni dengan kontribusi bagi laba BUMN sebesar Rp 34,2 Triliun. 

Jadi, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 kontribusi bagi laba 

BUMN terus mengalami penurunan. Ini bisa disebabkan karena kondisi 

internal BUMN itu sendiri yaitu kinerja keuangan BUMN seperti selalu 



 

 

mengalami penurunan pendapatan dan bisa juga disebabkan kondisi 

eksternal BUMN yaitu menurunnya SDA Migas dan pertambangan minerba 

(mineral dan batu bara), karena turunnya harga komoditas batubara di pasar 

internasional mengakibatkan realisasi PNBP rendah 

(macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id). Kontribusi BUMN terhadap 

penerimaan negara bersumber dari dividen BUMN, pajak yang disetorkan 

BUMN dan hasil privatisasi BUMN. Pemerintah mengambil kebijakan 

untuk meningkatkan dividend payout ratio menjadi sekitar 50% setelah 

krisis moneter yang dari rata-rata 20% sebelum krisis moneter. 

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, merupakan perusahaan 

persemenan terbesar di Indonesia dan tercatat sebagai Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) pertama yang go regional. PT. Semen Indonesia pertama 

kali mencatatkan sahamnya pada tanggal 8 Juli 1991. Dividen PT. Semen 

Indonesia sebesar Rp375,34 per sahamnya. Untuk harga saham PT. Semen 

Indonesia diuraikan dalam table berikut. 

Tabel 2. Informasi Harga Saham PT. Semen Indonesia Tahun 2014-2016 

 Periode Tahun 2014 

Period Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan 

1st Quarter 14.500 16.500 13.875 15.800 

2nd Quarter 16.500 17.000 14.275 15.075 

3rd Quarter 15.075 17.050 15.025 15.425 

4th Quarter 15.150 16.675 14.625 16.200 

http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/


 

 

Periode Tahun 2015 

Period Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan 

1st Quarter 16.200 16.225 12.875 13.650 

2nd Quarter 13.650 13.825 12.000 12.000 

3rd Quarter 12.000 12.350 7.200 9.050 

4th Quarter 9.200 11.500 9.100 11.400 

Periode Tahun  2016 

Period Pembukaan Tertingi Terendah Penutupan 

1st Quarter 11.400 11.450 10.060 10.175 

2nd Quarter 10.175 10.775 8.700 9.350 

3rd Quarter 9.350 11.600 8.975 10.100 

4th Quarter 10.100 10.675 8.060 9.175 

Sumber: Laporan Tahunan PT. Semen Indonesia 

Banyak perusahaan-perusahaan semen di Indonesia berkompetisi di 

dalam negeri untuk memikat atau menarik minat konsumen. Jika perusahaan 

semen milik Negara dalam hal ini PT Semen Indonesia tidak melakukan 

peningkatan kualitas produk maupun pelayanan maka bukan tidak mungkin 

Badan Usaha Milik Negara ini akan mengalami kehancuran yang 

mengakibatkan keuangan Negara semakin memburuk. Sedangkan fungsi 

BUMN adalah sebagai instrumen penyeimbang bagi negara untuk 

menjamin bekerjanya mekanisme pasar secara berkeadilan. Salah satu 

faktor yang sering dijadikan pemicu rendahnya kinerja keuangan adalah 

status dan posisi BUMN yang dituntut untuk memperoleh keuntungan, di 



 

 

samping tetap sebagai penyandang fungsi pelayanan kepada masyarakat. 

Dengan adanya privatisasi, pihak luar baik swasta maupun masyarakat 

umum dapat membeli saham perseroan. Kepemilikan saham atas swasta dan 

masyarakat akan membuat perseroan bisa meningkatkan kualitas 

perusahaan karena modal yang didapat atas penjualan saham bisa digunakan 

untuk peningkatan kualitas tersebut. 

BUMN memberikan kontribusi kepada APBN, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Kontribusi langsung BUMN berupa penerimaan 

negara yang bersumber dari pendapatan pajak, setoran dividen dan 

privatisasi, serta berupa belanja negara melalui kompensasi public service 

obligation PSO/subsidi. Sedangkan kontribusi tidak langsung BUMN 

berupa multiplier effect bagi perkembangan perekonomian nasional. 

Dilansir dari imamwahyud.wordpress.com BUMN memiliki 

peranan yang cukup signifikan dalam APBN, sebagaimana ditunjukkan 

dengan terus meningkatnya kontribusi BUMN terhadap APBN. Kontribusi 

tersebut antara lain terdiri dari : 

 Pembayaran Pajak 

Pajak adalah iuran masyarakat atau korporasi kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali 

yang langsung dapat ditunjuk. Pajak digunakan terutama untuk membiayai 



 

 

pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan 

 Privatisasi 

Menurut Pasal 1 (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 

Tentang BUMN Privatisasi adalah 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 pemilikan saham oleh masyarakat. 

Dalam kurun waktu 2005-2010 rasio nilai privatisasi BUMN 

terhadap penerimaan negara tidak pernah mencapai angka 1 persen. Nilai 

itu wajar karena dalam APBN sendiri privatisasi digolongkan dalam pos 

pembiayaan, itu artinya privatisasi digunakan untuk menutupi defisit 

anggaran dan bukan merupakan sumber utama penerimaan negara. Nilai 

privatisasi tertinggi diperoleh pada tahun 2007 yaitu sebesar 3 triliun 

sedangkan pada tahun 2005 dan 2009 pemerintah tidak melakukan 

privatisasi terhadap BUMN (imamwahyud.wordpress.com). 

 Dividen 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada kontribusi 

dividen.  Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan 

perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 

Dividen dapat dianggap sebagai bukti bahwa keuangan perusahaan 

sedang dalam kondisi baik. Perusahaan yang selalu membayar dividen, akan 

mendapatkan pandangan negatif apabila mereka menurunkan dividend 



 

 

payoutnya (artikel why dividend matters investors dalam 

www.investopedia.com). Sebaliknya, apabila perusahaan meningkatkan 

dividend payout, atau memberikan pembayaran tambahan, perusahaan akan 

mendapatkan respon positif dari investor. Dalam kasus perusahaan yang 

tidak memiliki sejarah pembayaran dividen, mereka umumnya akan 

direspon positif oleh investor setelah mereka mengumumkan pembagian 

dividen. 

Tabel 3. Dividen dan Dividen Pay Out (Payout ratio) PT. Semen 

Indonesia 

 Sumber: Laporan Tahunan PT. Semen Indonesia (diolah peneliti) 

Tabel 3 menunjukkan posisi keuangan PT. Semen Indonesia Tbk 

yaitu posisi Dividen dan Dividen Payout Ratio. Dividen Payout Ratio pada 

tahun 2014 sebesar 0,43%. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 

0,06%. Namun, pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 0,1%. Hal ini 

disebabkan dividen yang menurun cukup jauh yaitu Rp1.808,6 M. Penyebab 

lain yaitu PT. Semen Indonesia harus melaksanakan kegiatan tanggung 

jawab sosial perusahaan, meliputi: 1. Tanggung Jawab Terhadap 

Lingkungan hidup 2. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, dan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja. 3. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan. 4. 

Tanggung Jawab kepada Konsumen. Sedangkan PT. Semen Indonesia ini 

juga harus dapat memberikan kontribusi laba yang maksimal pada 

penerimaan negara. Dilansir dari CNN Indonesia penyebab turunnya laba 

Tahun Dividen (Miliar Rupiah) Dividen Payout Ratio 

2014 Rp2.416,6 0, 43% 

2015 Rp2.226,3 0,49% 

2016 Rp1.808,6 0,39% 



 

 

pada PT. Semen Indonesia karena berkurangnya permintaan konsumen. 

Selama sembilan bulan, konsumsi semen dalam negeri mengalami kontraksi 

42,58 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu 42,99 juta ton. 

Perlambatan ekonomi ditambah persaingan yang kian ketat membuat laju 

kinerja perusahaan pelat merah, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tertekan 

sepanjang sembilan bulan di 2015. Menurut Direktur Utama Semen 

Indonesia Suparni, Penurunan laba dipengaruhi oleh kenaikan beban pokok 

sebesar 6,5 persen antara lain kenaikan tarif listrik, beban penyusutan 

karena mulai beroperasinya beberapa fasilitas baru, beban raw material, 

nilai kurs yang berdampak kepada biaya pemeliharaan dan packaging, serta 

kenaikan beban distribusi. Maka dari itu dengan dilakukannya privatisasi 

diharapkan bisa memperbaiki kondisi-kondisi yang kurang baik bagi 

perusahaan. 

Privatisasi pada PT. Semen Indonesia dilakukan guna meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas agar dapat berdaya saing baik di sektor nasional 

maupun internasional. Dimana kemampuan perusahaan untuk dapat 

berdaya saing dilakukan melalui pembenahan-pembenahan pengurusan dan 

pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik 

atau Good Corporate Governance (GCG). Namun, hal itu tidak menjadikan 

kontribusi PT. Semen Indonesia terhadap penerimaan negara bukan pajak 

meningkat. Malah sebaliknya menurun. Disini peneliti ingin mencoba 

mencari tahu seberapa besar kontribusi PT. Semen Indonesia bagi 

Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah Privatisasi. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Masih ada dugaan bahwa kontribusi PT. Semen Indonesia Tbk 

setelah privatisasi bagi penerimaan negara atau bagi laba BUMN masih 

relatif kecil. 



 

 

C. Rumusan Masalah 

Seberapa besar kontribusi laba PT. Semen Indonesia bagi penerimaan 

negara atau bagi laba BUMN setelah privatisasi? 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi laba PT. Semen Indonesia bagi 

penerimaan negara atau bagi laba BUMN setelah Privatisasi 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan tambahan 

mengenai kontribusi perusahaan BUMN khususnya PT. Semen 

Indonesia Tbk (Persero) bagi penerimaan negara yang mungkin dapat 

menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

 Untuk Peneliti 

1. Memperoleh gambaran langsung mengenai kontribusi PT. 

Semen Indonesia Tbk bagi penerimaan negara bukan pajak 

2. Sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti 

selanjutnya. 

3. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam 

bidang administrasi publik secara teoritis maupun praktis, 

serta sebagai bahan untuk menerapkan dan membandingkan 



 

 

pengetahuan yang diperoleh penulis dengan kenyataan yang 

terjadi di lapangan, dan melengkapi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sarjana program studi administrasi publik 

di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

 

 Untuk Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

masukan dan evaluasi bagi instansi. 

 Untuk Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

acuan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai referensi 

dengan bidang yang sama secara lebih mendalam. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Dalam menjalankan perannya, pemerintah di setiap negara mempunyai 

strategi yang berbeda-beda. Peran pemerintah melalui gerak BUMN di 

Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945, termuat pada pasal 33 ayat (2) 

yang menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini berrati 

negara mempunyai keterlibatan langsung dalam perekonomian masyarakat. 

Pengelolaannya diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

rakyat. 



 

 

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bentuk 

perusahaan negara hanya ada dua yaitu perusahaan umum dan persero. 

Dalam perkembangannya setiap BUMN dicanangkan untuk menghasilkan 

laba sehingga definisi menguasai hajat hidup orang banyak pun menjadi 

sesuatu yang diperdebatkan. Tugas mendapatkan laba untuk negara 

selayaknya dibebankan kepada BUMN-BUMN yang tidak menguasai hajat 

hidup orang banyak, seperti usaha pertambangan, angkutan udara dan 

telekomunikasi.  

BUMN memiliki fungsi komersial yaitu sebagai unit ekonomi yang 

berperan untuk mengejar keuntungan sehingga memberikan kontribusi bagi 

pendapatan negara, sekaligus juga memiliki fungsi non-komersial yaitu 

sebagai agent of development (agen pembangunan) yang berperan sebagai 

pemacu perkembangan ekonomi. 

Dividen yang disetorkan ke APBN merupakan salah satu bentuk 

kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional dan keuangan negara. 

Cash dividend merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemegang 

saham. Semakin besar dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham 

akan memperkecil sisa dana yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

perusahaan sebagai reinvestasi, karena laba ditahan tersebut merupakan 

sumber dana intern yang dapat digunakan untuk membelanjai perusahaan. 

Semakin rendah laba ditahan akibatnya akan memperkecil kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba yang pada akhirnya juga akan 

memperkecil pertumbuhan dividen. Secara teoritis, Modigliani dan Miller 



 

 

(MM) menyatakan bahwa tidak ada hubungannya antara nilai perusahaan 

dan biaya modal dengan struktur modalnya. Atau bisa dikatakan antara 

kebijakan pembagian dividen dengan nilai perusahaan tidak ada 

hubungannya yang bisa diartikan bahwa di mata investor publik, apakah 

perusahaan membagikan dividen atau tidak itu tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan.  

Kebijakan perusahaan membagikan dividen kepada para investor adalah 

kebijakan yang sangat penting. Menurut Agus Sartono (2010) Kebijakan 

dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam 

bentuk laba ditahan, guna pembiayaan dimasa yang akan datang. Laba 

ditahan itu sendiri menurut M. Fuad dkk yang dikutip Irham Fahmi (2015) 

adalah bagian laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. 

Secara umum laba ditahan ada 2 (dua) dalam Irham Fahmi (2015: 189) 

yaitu: 

a. Laba ditahan yang dialokasikan  

b. Laba ditahan yang tidak dialokasikan 

 

Dividen Payout Ratio yaitu rasio antara dividen dan laba bersih. 

Kebijakan dividen yang ditetapkan 50% terhadap laba bagian pemerintah 

bagi masing-masing BUMN. Dividen payout ratio yang ditetapkan 50% 

berarti bahwa jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap 



 

 

tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan netto 

yang diperoleh tiap tahunnya. 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 
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