
SURYA WARDANA, 2017. Kinerja Keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang terminal 

Peti Kemas Makassar. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menilai Kinerja keuangan Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang 

terminal Peti Kemas Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yaitu neraca dan 

laporan laba rugi. Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan keuangan untuk 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Peti 

Kemas Makassar. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara, dengan menggunakan alat analisis rasio menurut 

Keputusan menteri BUMN Nomor: KEP – 100/MBU/2002.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Kinerja Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Peti Kemas Makassar dari 

Tahun 2012 dan 2013 masuk dalam kategori KURANG SEHAT dengan penialaian “BBB”. Kinerja 

Keuangan paling rendah pada tahun 2014 dan 2015 masuk dalam kategori KURANG SEHAT dengan 

predikat “BB”. 

Latar Belakang  

Dalam menghadapi era globalisasi, suatu kegiatan bisnis selalu dihadapkan dengan masalah yang 

memerlukan keputusan yang cepat dan tepat. Hal ini menjadikan setiap perusahaan berusaha untuk 

menghasilkan yang terbaik dan menjaga agar kinerja keuangannya tetap berada dalam kondisi yang 

baik. Berbagai strategi dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan mempertahankan reputasi 

perusahaan, khususnya terhadap kinerja keuangan. Mencari dan mengelola informasi yang dignakan 

untuk mengelola perusahaan, pedoman perencanaan dan pengendalian agar tindakan dan keputusan 

manajemen mencapai hasil yang optimal. Untuk menilai perkembangan kinerja perusahaan dapat 

diketahui dengan menelaah kondisi keuangan perusahaan itu sendiri dengan cara melakukan 

penganalisaan terhadap laporan keuangannnya. Penganalisaan terhadap laporan keuangan perlu 

dilakuukan untuk setiap periode sehingga dapat diketahui keadaan kinerja keuangan setiap tahunnya 

dan dapat dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang. Laporan 

keuangan merupakan sumber informasi yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang dapat 

digunakan untuk mengetahui perkembangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode 

tertentu. Ditinjau dari sudut pandang manajemen, laporan keuangan merupakan media untuk 21 21 

mengkomunikasikan kinerja keuangan perusahaan yang dikelolanya kepada pihak- pihak yang 

berkepentingan. Untuk memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai maka perlu dilakukan Analisis rasio 

keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan 

berbagai hubungan dan indikator keuangan untuk menunjukkan perubahan kondisi keuangan atau 

prestasi masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut untuk kemudian 

menunnjukkan risiko atau peluang pada perusahaan yang bersangkutan. PT Pelabuhan Indonesia IV 



(Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor 

perhubungan, yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab mengelola semua pelabuhan umum 

di Kawasan Indonesia Timur. Pelindo IV memiliki Kantor Perwakilan yang berlokasi di Jakarta, sedangkan 

Kantor Pusatnya berada di Kota Makassar. Terminal Petikemas Makassar adalah salah satu segmen 

usaha yang ditawarkan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) kepada pengguna jasa ke pelabuhanan 

khususnya jasa pelayanan petikemas. Terminal petikemas dideklarasikan di dalam upaya menangani 

kegiatan pelayanan petikemas seiring dengan meningkatnya perkembangan kontainerisasi melalui 

Pelabuhan Makassar saat ini maupun yang akan datang 


