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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Untuk memahami pengertian dari laporan keuangan, berikut dijelaskan 

beberapa definisi laporan keuangan dari beberapa ahli. 

Menurut Kasmir (2010) menjelaskan bahwa : 

“Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi 

keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Perusahaan 

pada saat ini maksudnya adalah keadaan keuangan perusahaan pada 

tanggal tertentu untuk neraca dan periode tertentu untuk laba rugi”. 

Sedangkan Najmudin (2011) menyatakan bahwa :  

“Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat oleh pihak manajemen 

untuk memberikan gambaran atau progrees report  secara periodik. Untuk 

itu, laporan keuangan bersifat historis dan menyeluruh.” 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi tertentu 

yang diterbitkan oleh perusahaan secara periodik dengan maksud sebagai sarana 

untuk mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan tersebut kepada pihak 

yang berkepentingan. 

2.1.2  Tujuan laporan keuangan 

Menurut Dwi Martani (2012) tujuan dari penyusunan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi.  
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2.1.3  Asumsi Dasar 

Asumsi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dasar 

akrual (accrual basis) dan kelangsungan usaha (going concern). 

Dasar akrual berarti sesuatu transaksi atau kejadian yang dibukukan dan 

dilaporkan pada saat terjadinya dan mempunyai dampak atas sumberdaya dan 

/atau kewajiban suatu entitas, dan tidak semata-mata berdasarkan saat terjadinya 

penerimaan atau pengeluaran kas atau setara kas. Laporan keuangan yang disusun 

atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi 

masa lalu yang menimbulkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi termasuk 

juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang 

merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. 

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha 

entitas (going concern) dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Entitas 

diasumsikan tidak akan dilikuidasi atau dikurangi secara signifikan skala 

usahanya. Jika timbul maksud tersebut laporan keuangan mungkin akan disusun 

dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.  

2.1.4  Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Menurut Sylvia Veronica (2012)Laporan keuangan haruslah memenuhi 

karakteristik kualitatif (qualitative characteristics) tertentu agar dapat 

memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai. Terdapat empat 

karakteristik kualitatif pokok, yaitu : (1) dapat dipahami (understandability), (2) 

relevan (relevance), (3) keandalan (reliability), (4) dapat diperbandingkan 

(comparability). 

1. Dapat Dipahami (Understandability) 

Suatu informasi baru bermanfaat bagi penerima bila dapat dipahami. Untuk 

dapat memahami dengan baik suatu laporan keuangan, pemakai diasumsikan 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis 

serta asumsi dan konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan. 
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2. Relevan (Relevance) 

Agar informasi bermanfaat haruslah relevan bagi penerima atau pengguna 

dalam pengambilan suatu keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan 

kalau dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. Suatu 

proses menghasilkan informasi memerlukan biaya, tenaga, dan waktu. Suatu 

informasi tidak relevan kecuali menimbulkan pemborosan juga malah dapat 

menyesatkan pengambil keputusan. 

3. Keandalan (Reliability) 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus andal (reliable). 

Informasi dapat dikatakan berkualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai 

penyajian yang tulus atau jujur (faithful presentation) tentang sesuatu yang 

seharusnya disajikan secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar suatu 

informasi dapat diandalkan perlu memenuhi beberapa persyaratan sebagai 

berikut : 

 Penyajian jujur (faithful representation) 

 Substansi mengungguli bentuk (substance over form) 

 Netralitas (Neutrality) 

 Petimbangan sehat (prudence) 

 Kelengkapan (completeness) 

4. Dapat Dibandingkan (Comparability) 

Agar informasi keuangan dapat secara efektif berguna dalam pengambilan 

keputusan, haruslah dapat diperbandingkan antarperiode dan antar-entitas. 

Perbandingan laporan keuangan untuk dua atau lebih periode akan dapat 

memberikan gambaran tentang perkembangan atau tren keadaan keuangan 

maupun kinerja suatu entitas, sehingga lebih mampu memberikan gambaran 

tentang prospek entitas di masa depan. Sedangkan perbandingan laporan 

keuangan antar-entitas akan memberikan masukan yang berguna bagi para 

calon investor dalam menentukan pilihan investasi yang akan dilakukan. 
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2.2 Pihak – Pihak yang Berkepentingan terhadap Laporan Keuangan 

Perusahaan: 

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan suatu 

perusahaan, antara lain: 

1. Manajemen perusahaan 

Yang berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah manajemen 

perusahaan, karena manajemen akan dilihat hasil kinerjanya melalui 

laporan keuangan yang dihasilkan selama satu periode. 

2. Pemilik perusahaan  

Yang berkepentingan terhadap keamanan modal yang dikelola 

manajemen adalah pemilik perusahaan, dan pemilik perusahaan dapat 

memutuskan apakah perlu diadakan pembagian deviden atau tidak. 

3. Kreditur 

Yang berkepentingan untuk mengevaluasi kredit yang diberikan 

terhadap laporan keuangan. Apakah perusahaan tersebut mempunyai 

kemampuan yang cukup baik dalam membayar pinjaman-pinjaman baik 

jangka pendek maupun jangka panjang atau dengan kata lain bagaimana 

tingkat likuiditas perusahaan selama satu periode. 

4. Investor 

Yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan dalam 

rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. 

5. Pemerintah 

Yang berkepentingan terhadap pembayaran pajak perusahaan sebagai 

pendapatan bagi pemerintah. 

2.3  Analisis Laporan Keuangan 

Menurut K.R Subramanyam dan J.J, Wild(2010), analisis laporan 

keuangan merupakan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis keuangan 

suatu perusahaan, dan untuk menilai kinerja keuangan di masa depannya. 
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Analisis laporan keuangan mencakup perbandingan kinerja perusahaan 

dengan perusahaan lain dalam industri yang sama, evaluasi kecenderungan posisi 

keuangan perusahaan sepanjang waktu.  

Banyak teknik yang dapat digunakan untuk menganalisa laporan 

keuangan, namun pembahasan ini dibatasi hanya pada analisa rasio – rasio 

keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang 

manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-kondisi 

keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari 

suatu perusahaan pada periode tertentu dengan jalan membandingkan 2 buah 

variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik pada laporan posisi 

keuangan maupun laporan laba rugi. 

2.4  Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan adalah suatu metode analisis untuk mengetahui 

hubungan dari pos – pos tertentu dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba 

rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

2.4.1 Manfaat Analisis Rasio 

Analisis rasio perusahaan merupakan langkah awal dalam analisis 

keuangan, karena sebagai mana fungsinya rasio keuangan yang dirancang dapat 

digunakan untuk memberi gambaran hubungan perkiraan – perkiraan laporan 

keuangan. 

Manfaat dari analisis rasio keuangan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu: 

1. Pihak intern (manajemen) 

Dalam sudut pandang pihak intern perusahaan atau manajemen, 

analisis laporan keuangan berguna sebagai cara untuk: 

a. Mengantisipasi keadaan dimasa mendatang,dan 

b. Sebagai titik tolak bagi tindakan perencanaan yang akan 

mempengaruhi jalannya kejadian dimasa mendatang. 

2. Pihak ekstern (Investor) 
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Dalam sudut pandang pihak ekstern manfaat dari analisis rasio 

keuangan yaitu untuk meramalkan masa depan perusahaan, atau 

dengan kata lain dari sudut pandang pihak ekstern manfaat analisis 

rasio keuangan yaitu untuk menentukan prediksi apakah perusahaan 

tersebut bisa berkembang dalam arti dapat melakukan 

operasionalnya kembali atau malah perusahaan tersebut gulung tikar, 

sehingga akan mempengaruhi keberadaan pihak ekstern di dalam 

perusahaan tersebut. 

2.4.2  Penggolongan Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Mamduh M. Hanafi (2012, hal. 36), ada lima jenis rasio 

keuangan yang sering digunakan, yaitu : 

1. Radio likuiditas (Liquidity ratio) 

Merupakan rasio yang digunakan sebagai alat ukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar pinjaman jangka pendek pada sat jatuh 

tempo atau dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

2. Rasio solvabilitas 

Merupakan rasio yang digunakan sebagai alat ukur sampai seberapa 

besar asset perusahaan yang dibiayai dengan hutang atau seberapa jauh 

perusahaan menggunakan hutangnya untuk jangka panjang. 

3. Rasio aktivitas (Activity ratio) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa 

besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. 

4. Rasio profitabilitas (Profitability ratio) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa 

besar efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. 

5. Rasio penilaian (Valuation ratio) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa 

besar kemampuan manajemen untuk menciptakan pangsa pasar agar 

melebihi biaya modalnya. 
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Analisis rasio keuangan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

diproksi yaitu rasio likuiditas, profitabilitas dan aktivitas. 

2.4.2.1 Rasio Likuiditas 

Menurut Mamduh M. Hanafi (2012, hal. 37) Rasio likuiditas mengukur 

kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya asset 

lancar relatif terhadap utang lancar. Ada beberapa rasio likuiditas : rasio lancar 

dan rasio quick. Satuan untuk rasio ini adalah kali (x). 

1. rasio lancar (current ratio) 

rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang 

jangka pendeknya (jatuh tempo kurang dari satu tahun) dengan 

mengggunakan asset lancar. 

Rumus : 

             
            

            
 

2. Rasio cepat (quick ratio) 

Rasio cepat mengeluarkan persediaan dari komponen asset lancar. Dari 

ketiga komponen asset lancar (kas, piutang dan persediaan), persediaan 

biasanya dianggap sebagai asset yang paling tidak likuid. Untuk 

menjual persediaan (mengubah persediaan menjadi kas), waktu yang 

diperlukan relatif lama . 

Rumus : 

             
                       

            
 

2.4.2.2 Rasio Profitabilitas 

Menurut Mamduh M. Hanafi (2012, hal. 42) rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, 

dan modal saham. Satuan rasio ini adalah persen (%). 

1) ROE (Return on Equity) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan modal tertentu. ROE bisa dihitung sebagai berikut : 
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2) ROI (Return on investment)  

Menurut Sutrisno (2012, hal. 223) Return on Investment adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keutungan yang akan 

digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan.  

Rumus : 

     
           

           
       

  

2.4.2.3 Rasio Aktivitas 

 

Menurut Mamduh M. Hanafi (2012, hal. 38) rasio ini melihat seberapa 

besar efisiensi penggunaan asset oleh perusahaan. Ada beberapa rasio aktivitas 

yang akan dibicarakan : (1) rasio perputaran persediaan, (2) perputaran total asset, 

(3) collection period. Satuan untuk rasio ini adalah kali (x). 

1. Rasio Perputaran Persediaan 

Rasio perputaran persediaan merupakan rasio antara jumlah harga pokok 

penjualan dengan persediaan.  

Rumus rasio perputaran persediaan : 

                      
         

          
  

 

2. Rasio Perputaran Total Asset 

Rasio ini menunjukkan seberapa jauh asset telah dipergunakan di dalam 

kegiatan perusahaan. 

Rumus rasio perputaran total asset : 

      
         

           
 

3. Collection Period 

Rasio ini menunjukkan jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk 

melakukan penagihan piutang. 



15 
 

 

Rumus rasio collection period : 

   
                 

(
         

   
)

  

2.5 Penilaian Kesehatan BUMN 

Pada perusahaan swasta tidak ada peraturan baku yang mengatur tentang 

kesehatan atau kinerja perusahaan, sehingga masing-masing perusahaan dan 

industri menilai berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalunya, dan biasanya 

yang paling banyak digunakan adalah analisis likuiditas, solvabilitas, dan 

rentabilitas. Sama seperti halnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), semula 

dalam menilai kinerjanya juga dengan ketiga alat analisa diatas. Tetapi semenjak 

tahun 1998 telah ada pedoman yang mengatur secara rinci penilaian tingkat 

kesehatan BUMN. Pedoman tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan Badan Usaha Milik Negara 

Penilaian aspek keuangan yang mempunyai bobot 50% (lima puluh 

persen) untuk BUMN infra struktur, dan 70% (tujuh puluh persen) untuk non infra 

struktur, indikator yang dinilai masing-masing bobotnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan 

Indikator Bobot 

Infra Non Infra 

1 Return on Equity (ROE) 15 20 

2 Return on Investment (ROI) 10 15 

3 Rasio Kas 3 5 

4 Rasio Lancar 4 5 

5 Collection Period 4 5 

6 Perputaran Persediaan 4 5 

7 Perputaran Total Asset 4 5 

8 Rasio Modal Sendiri terhadap 

Total Asset 

6 10 

Total Bobot 50 70 

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. 
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2.5.1  Imbalan kepada Para Pemegang Saham (ROE) 

Rumus untuk menghitung ROE sesuai dengan Keputusan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 adalah : 

     
                  

             
        

Laba setelah pajak adalah laba setelah pajak dikurangi dengan laba hasil 

penjualan asset tetap, asset non produktif, asset lain-lain, dan saham penyertaan 

langsung. Sedangkan modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri 

dalam laporan posisi keuangan perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi 

dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai asset tetap 

dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Asset tetap dalam pelaksanaan adalah 

posisi pada akhir tahun buku asset tetap yang sedang dalam tahap pembangunan. 

Setelah dihitung besarnya ROE, selanjutnya dari hasil ROE tersebut diberi skor 

yang besarnya diatur sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Daftar Skor Penilaian ROE 

ROE (%) Skor 

15 < ROE 15 

13 < ROE ≤ 15 13.5 

11 < ROE ≤ 13 12 

9   < ROE ≤ 11 10.5 

7.9< ROE ≤ 9 9 

6.6 < ROE ≤ 7.9 7.5 

5.3 < ROE ≤ 6.6  6 

4    < ROE≤ 5.3 5 

2.5 < ROE ≤ 4 4 

1    < ROE ≤ 2.5 3 

      < ROE ≤ 1 1.5 

      < ROE ≤ 0 1 

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. 

Contoh perhitungan :  

PT. A merupakan BUMN Infra, mempunyai ROE 14%, maka sesuai 

dengan tabel, skornya adalah 13,5. 
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2.5.2  Imbalan Investasi (ROI) 

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, rumus 

ROI adalah : 

     
               

                
        

EBIT adalah laba sebelum pajak dikurangi laba yang diperoleh dari 

penjualan asset tetap, asset lain-lain, asset non produktif, dan saham penyertaan 

langsung. Sedangkan penyusutan adalah depresiasi dan deplesi. Capital Employed 

adalah total asset dikurangi dengan asset tetap dalam pelaksanaan. Setelah 

dihitung besarnya ROI, selanjutnya dari hasil ROI tersebut diberi skor yang 

besarnya diatur sebagai berikut : 

Tabel 2.3 

Daftar Skor Penilaian ROI 

ROI (%) Skor 

18 < ROI  10 

15 < ROI ≤ 18  9 

13 < ROI ≤ 15 8 

12 < ROI ≤ 13 7 

10.5 < ROI ≤ 12 6 

9    < ROI ≤ 10.5 5 

7    < ROI ≤ 9 4 

5    < ROI ≤  7 3.5 

3    < ROI ≤ 5 3 

1    < ROI ≤ 3 2.5 

0    < ROI ≤ 1 2 

         ROI ≤ 0 0 

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. 

Contoh perhitungan : 

PT. A merupakan BUMN infra, mempunyai ROI sebesar 14%, maka 

sesuai dengan tabel, skornya adalah 8. 

2.5.3  Rasio Kas (Cash Ratio) 

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah 

sebagai berikut : 
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Kas, Bank, dan Surat berharga jangka pendek adalah posisi masing-

masing pada akhir tahun buku. Hutang lancar adalah posisi seluruh kewajiban 

lancar pada akhir tahun buku. Setelah dihitung besarnya Cash Ratio, selanjutnya 

dari hasil Cash Ratio tersebut diberi skor yang besarnya diatur sebagai berikut : 

Tabel 2.4 

Daftar Skor Penilaian Rasio Kas (Cash Ratio) 

Cash Ratio = X (%) Skor 

     ≤ X ≥ 35 3 

25 ≤ X ≤ 35  2.5 

15 ≤ X ≤ 25 2 

10 ≤ X ≤ 15 1.5 

5   ≤ X ≤ 10 1 

0   ≤ X ≤ 5  0 

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. 

Contoh perhitungan : 

PT. B adalah BUMN infra, mempunyai cash ratio sebesar 32%, maka 

sesuai dengan tabel, skornya adalah 2,5. 

2.5.4  Rasio Lancar (Current Ratio) 

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, rumus 

rasio lancar adalah sebagai berikut : 

              
            

             
        

Asset lancar adalah posisi total asset lancar pada akhir tahun buku, 

sedangkan hutang lancar adalah posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun 

buku. Setelah dihitung besarnya rasio lancar, selanjutnya dari hasil rasio lancar 

tersebut diberi skor yang besarnya diatur sebagai berikut : 

Tabel 2.5 

Daftar Skor Penilaian current ratio 

Current Ratio = X(%) Skor 

125 ≤ X 3 

110 ≤ X ≤ 125 2.5 

100 ≤ X ≤ 110 2 
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95   ≤ X ≤ 100 1.5 

90   ≤ X ≤ 95  1 

          X ≤ 90  0 

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 

Contoh perhitungan : 

PT. A merupakan BUMN infra memiliki current ratio sebesar 115% 

maka, skornya adalah 2,5. 

2.5.5  Collection Period 

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN, rumus collection period adalah 

sebagai berikut : 

    
                   

                      
            

Total piutang usaha adalah posisi piutang usaha setelah dikurangi 

cadangan penyisihan piutang pada akhir tahun buku. Total pendapatan usaha 

adalah jumlah pendapatan usaha selama tahun buku. Setelah dihitung besarnya 

collection period, selanjutnya dari hasil collection period tersebut diberi skor yang 

bersarnya diatur sebagai berikut : 

Tabel 2.6 

Daftar Skor Penilaian Collection Period 

CP = X (hari) Perbaikan = X (hari) Skor 

     < X ≥ 60      < X ≥ 35  4 

60 < X ≤ 90 30 < X ≤ 35 3.5 

90 < X ≤ 120 25 < X ≤ 30 3 

120< X ≤ 150 20 < X ≤ 25 2.5 

150< X ≤ 180 15 < X ≤ 20 2 

180< X ≤ 210 10 < X ≤ 15 1.6 

210< X ≤ 240 6   < X ≤ 10 1.2 

240< X ≤ 270 3   < X ≤ 6 0.8 

270< X ≤ 300 1   < X ≤ 3 0.4 

300 < X 0   < X ≤ 1 0 

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. 
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Skor yang dipillih adalah yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 

diatas. 

Contoh perhitungan : 

PT. B adalah BUMN Infra pada tahun 2013 memiliki Collection Period 

240 hari dan pada tahun 2012 272 hari. Sesuai tabel 2.6, maka skor tahun 2013 

menurut : 

- Tingkat Collection Period  = 1,2 

- Perbaikan Collection Period  = 3,5 

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu 3,5 

2.5.6  Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, rumus 

perputaran persediaan adalah sebagai berikut : 

    
                 

                       
       

Total persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses 

produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, 

persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi ditambah persediaan 

peralatan dan suku cadang. Total pendapatan usaha adalah total pendapatan usaha 

dalam tahun buku yang bersangkutan. Setelah dihitung besarnya Inventory 

Turnover, selanjutnya dari hasil Inventory Turnover  tersebut diberi skor yang 

bersarnya diatur sebagai berikut : 

Tabel 2.7 

Daftar skor penilaian perputaran persediaan 

PP = X (hari) Perbaikan = X (hari) Skor 

< X ≥ 60 < X ≥ 35  4 

60 < X ≤ 90 30 < X ≤ 35 3.5 

90 < X ≤ 120 25 < X ≤ 30 3 

120< X ≤ 150 20 < X ≤ 25 2.5 

150< X ≤ 180 15 < X ≤ 20 2 

180< X ≤ 210 10 < X ≤ 15 1.6 

210< X ≤ 240 6   < X ≤ 10 1.2 
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240< X ≤ 270 3   < X ≤ 6 0.8 

270< X ≤ 300 1   < X ≤ 3 0.4 

300 < X 0   < X ≤ 1 0 

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. 

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 

diatas. 

Contoh perhitungan : 

PT. B adalah BUMN infra pada tahun 2013 memiliki perputaran 

persediaan 240 hari dan pada tahun 2012 sebesar 272 hari. Sesuai dengan tabel 

2.7 diatas, maka skor tahun 2013 menurut : 

- Tingkat perputaran persediaan    = 1,2 

- Perbaikan perputaran persediaan (32 hari) = 3,5 

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu 3,5 

2.5.7  Perputaran Total Asset (Total Asset Turnover) 

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, rumus 

Total Asset Turnover adalah sebagai berikut.  

      
                

                
        

Total pendapatan adalah total pendapatan usaha dan non usaha tidak 

termasuk pendapatan hasil penjualan asset tetap. Capital Employed adalah posisi 

pada akhir tahun buku total asset dikurangi asset tetap dalam pelaksanaan. Setelah 

dihitung besarnya Total Asset Turnover, selanjutnya dari hasil Total Asset 

Turnover  tersebut diberi skor yang bersarnya diatur sebagai berikut : 

Tabel 2.8 

Daftar skor penilaian Perputaran Total Asset 

TATO= X (%) Perbaikan = X (%) Skor 

120< X   20 < X   4 

105< X ≤ 120 15 < X ≤ 20 3.5 

90 < X ≤ 105 10 < X ≤ 15 3 

75 < X ≤ 90 5   < X ≤ 10 2.5 

60 < X ≤ 75 0   < X ≤ 5 2 
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40 < X ≤ 60      < X ≤ 0 1.5 

20 < X ≤ 40      < X ≤ 0 1 

< X ≤ 20      < X ≤ 0 0.5 

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. 

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 

2.8 diatas. 

Contoh perhitungan : 

PT. B merupakan BUMN infra pada tahun 2013 memiliki perputaran total 

asset sebesar 108% dan pada tahun 2012 sebesar 98%. Sesuai dengan tabel 2.8 

diatas, maka skor tahun 2013 menurut : 

- Tingkat perputaran total aset  = 3 

- Perbaikan perputaran total aset  = 3,5 

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu 3,5. 

2.5.8  Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset  

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, rumus 

rasio total modal sendiri terhadap total asset adalah sebagai berikut : 

TMS thd TA  
                   

           
        

Total modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri pada akhir 

tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya. Total asset adalah 

total asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada 

posisi akhir tahun buku yang bersangkutan. Setelah dihitung besarnya rasio total 

modal sendiri terhadap total asset, selanjutnya dari hasil rasio total modal sendiri 

terhadap total asset tersebut diberi skor yang bersarnya diatur sebagai berikut : 

Tabel 2.9 

 Daftar Skor Penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset 

TMS thd TA =X(%) Skor 

      ≤ X ≤ 0 0 

   0 ≤ X ≤ 10 2 

10  ≤ X ≤ 20 3 

20  ≤ X ≤ 30 4 
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30  ≤ X ≤ 40 6 

40  ≤ X ≤ 50  5.5 

50  ≤ X ≤ 60 5 

60  ≤ X ≤ 70  4.5 

70  ≤ X ≤ 80  4.25 

80  ≤ X ≤ 90  4 

90  ≤ X ≤ 100  3.5 

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. 

Contoh perhitungan : 

PT. B merupakan BUMN infra yang memiliki rasio modal sendiri 

terhadap total aset sebesar 35%, maka sesuai dengan tabel 2.9 diatas skornya 

adalah 6. 

Dari hasil total skor penilaian seluruh rasio keuangan tersebut, dapat 

digunakan pula untuk menilai tingkat kesehatan kinerja keuangan PT. PLN 

(Persero), menurut Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 pasal 3, 

penilaian tingkat kesehatan BUMN dapat digolongkan menjadi : 

a. SEHAT, yang terdiri dari :  

AAA  apabila total (TS) lebih besar dari 95 

AA  apabila 80 < TS ≤ 95  

A  apabila 65 < TS ≤ 80 

b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari : 

BBB  apabila 50 < TS ≤ 65 

BB  apabila 40 < TS ≤ 50 

B   apabila 30 < TS ≤ 40 

c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari : 

CCC  apabila 20 < TS ≤ 30 

CC  apabila 10 < TS ≤ 20 

C   apabila TS ≤ 10 
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