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ABSTRACT 

 
NUGRAH AWANDA.Analysis of  Company’s Financial Health Level Assesment in PT. 

Taspen (Persero)  

     

 In general, company management or company leaders will use financial statement 
analysis as a tool to find out the company's performance which consists of liquidity ratios, 

solvency, profitability, and activities. The purpose of this research was to determine 

Company’s Financial Health Level Assesment in PT. Taspen (Persero). The data used to 
calculate the ratio is obtained from various elements of the financial statements from the 

elapsed period. The results of this ratio analysis will then be used as a guide for companies 

to assess the company's financial performance and a means for decision making for 

management as well as actions and policies needed for the company's development in the 
future. 

 Health level assessment in PT. Taspen (Persero) experienced fluctuations from 

2016-2018. Overall weight values in a row that is 28 for 2016, 32 for 2017, dan 27 for 2018. 
The results of this research indicate the level of health of PT. TASPEN (Persero) in 2016 got 

a total score of 80 by getting the category A Healthy predicate, while in 2017 the total score 

accumulation increased to 91 by getting AA category. In 2018 there was a decrease in 
performance with a total score of 77 with the title of A category (Health). 

 

Keywords: Health Level, Health Level Assesment, health level based on ministerial decree 

BUMN No. KEP-100/MBU/2014 
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ABSTRAK 

 
NUGRAH AWANDA.Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Ditinjau dari Aspek Keuangan 

Pada PT. Taspen (Persero) . 
 

Pada umumnya, manajemen perusahaan atau pimpinan perusahaan akan 

menggunakan analisa laporan keuangan sebagai alat untuk mengetahui kinerja 

perusahaan yang terdiri atas rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. 

Data yang digunakan untuk menghitung rasio diperoleh dari berbagai elemen-elemen 

laporan keuangan dari periode yang sudah berlalu. Hasil dari analasis rasio inilah 

kemudian akan dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menilai kinerja 

keuangan perusahaan dan sarana untuk pengambilan keputusan bagi manajemen serta 

tindakan dan kebijakan yang diperlukan untuk perkembangan perusahaan di masa 

yang akan datang.  
Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesehatan PT. TASPEN (Persero) pada 

tahun 2016 mendapat total skor 80 dengan mendapat predikat Sehat kategori A, sedangkan 

pada tahun 2017 mengalami kenaikan akumulasi total skor yaitu menjadi 91 dengan 

mendapat predikat Sehat kategori AA. Tahun 2018 mengalami penurunan kinerja dengan 
total skor yaitu menjadi 77 dengan mendapat predikat Sehat kategori A. 

 

Kata kunci: Tingkat Kesehatan, Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, Penilaian 

Tingkat Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2014, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia usaha yang begitu cepat dan situasi perekonomian 

yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian 

kerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan 

daya saing. Dalam mengukur kinerja perusahaan diperlukan indikator yang 

tepat serta sesuai dengan kondisi dan lingkungan perusahaan. Untuk dapat 

melihat perkembangan suatu perusahaan terletak pada unsur keuangan 

perusahaan. Dari unsur tersebut dapat mengevaluasi kebijakan yang ditempuh 

perusahaan, mengingat sudah begitu kompleksnya permasalahan yang dapat 

menyebabkan kebangkrutan sebuah perusahaan dikarenakan faktor keuangan 

yang kurang baik. 

Pada umumnya, manajemen perusahaan atau pimpinan perusahaan akan 

menggunakan analisa laporan keuangan sebagai alat untuk mengetahui 

kinerja perusahaan yang terdiri atas rasio likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas, dan aktivitas. Data yang digunakan untuk menghitung rasio 

diperoleh dari berbagai elemen-elemen laporan keuangan dari periode yang 

sudah berlalu. Hasil dari analasis rasio inilah kemudian akan dijadikan 

sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan 



dan sarana untuk pengambilan keputusan bagi manajemen serta tindakan dan 

kebijakan yang diperlukan untuk perkembangan perusahaan di masa yang 

akan datang. 

Badan Usaha Milik Negara yang disebut BUMN adalah badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan. BUMN sebagai perusahaan milik negara juga memerlukan 

analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerjanya. Hasil dari pengukuran 

tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, yang merupakan tujuan utama 

dari pendirian BUMN. Menurut Undang-Undang RI No.19 tahun 2003 pasal 

2 poin c maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah "menyelenggarakan 

kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan atau jasa yang bermutu 

tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak”.  

Perbedaan Kinerja perusahaan swasta dan BUMN terletak pada 

penggunaan kata “Kinerja” dan “Tingkat Kesehatan”, pada dasarnya kedua 

kata tersebut memiliki makna tujuan yang sama untuk mengetahui prestasi 

suatu perusahaaan pada periode tertentu. Perbedaan ini dikarenakan adanya 

keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang menetapkan tentang 

penilaian tingkat kesehatan bukan tentang penilaian kerja. Penilaian tingkat 

kesehatan Badan Usaha Milik Negara tertuang dalam SK Menteri BUMN No. 

KEP-100/MBU/2002, yang berisi mengenai tata cara penilaian tingkat 

kesehatan BUMN. 



Sama halnya dengan perusahaan swasta, dalam penilaian tingkat 

kesehatan BUMN juga diperlukan indikator-indikator yang tepat. Indikator-

indikator tersebut meliputi aspek keuangan, aspek administrasi dan aspek 

operational. Analisis pada ketiga aspek tersebut akan bermanfaat untuk 

mengetahui tingkat kesehatan BUMN sehingga dapat diambil langkah-

langkah yang tepat demi keberlangsungan pada masing-masing perusahaan 

perseroan milik Negara.  

Pemerintah membentuk PT. Taspen (Persero) yang merupakan Badan 

Usaha Milik Negara yang bertugas untuk mengelola Program Asuransi Sosial 

yang terdiri dari Program Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua. PT. Taspen 

menyelenggarakan pensiun PNS ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 

tahun 2011 yang mendelegasikan kewenangan pembayaran pensiun PNS 

kepada Taspen. PT. Taspen (Persero) merupakan perusahaan BUMN Jasa 

Keuangan Bidang Usaha Asuransi. Kepemilikan modal PT. Taspen juga 

dikuasai pemerintah. PT.Taspen (Persero) berbeda dari perusahaan jasa 

asuransi lainnya karena perusahaan tersebut dibentuk untuk memberikan 

jaminan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jaminan tersebut dapat berupa 

Tunjangan Hari Tua (THT) pada masa pensiun, asuransi kematian dan nilai 

tunai asuransi sebelum pensiun. Nilai tunai asuransi sebelum pensiun yaitu 

dengan memberikan suatu jumlah sekaligus (Lumpsum) kepada peserta atau 

ahli warisnya, disamping pembayaran bulanan dari pensiun yang 

bersangkutan (Lestari, 2015). 



Permasalahan yang sering terjadi pada perusahaaan bidang 

perasuransian ketika perusahaan mengingkari kewajibannya, yakni tidak 

dapat membayar klaim. Agar di kemudian hari pembayaran asuransi terjamin, 

maka calon pemegang polis harus terlebih dahulu menemukan perusahaan 

asuransi yang sehat. Bahkan bagi yang telah menjadi pemegang polis pun 

wajib mengetahui tingkat kesehatan perusahaan asuransi yang telah 

dipilihnya. Salah satu faktor utama yang dapat dilihat dari perusahaan 

asuransi untuk mengetahui bahwa perusahaan asuransi tersebut adalah sehat, 

yaitu kesehatan keuangannya. Selain itu sering terjadi keterlambatan atau 

tidak disetornya iuran THT dan Pensiun dari Pemda ke kas Negara dan 

keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Salah satu yang penting 

terutama Kinerja Keuangan PT. Taspen ini karena apabila kinerja 

keuangannya baik maka jaminan-jaminan yang diberikan kepada konsumen 

juga akan berjalan dengan lancar. 

Kinerja keuangan PT. Taspen (Persero) tercermin pada laporan 

keuangan yang kemudian dapat dianalisis menggunakan salah satu metode 

yaitu rasio atau perbandingan. Untuk mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan tersebut di masa lalu, berikut ini disajikan tabel ringkasan laporan 

keuangan PT. Taspen (Persero) Tahun 2016-2018. 

 

 

 

 



Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Keuangan PT. Taspen (Persero) 

Dalam Miliar Rupiah 

Keterangan 2018 2017 2016 

Aset 231,866.04 230,378.55 198,619.25 

Liabilitas 222,147.35 216,419.90 187,316.54 

Ekuitas 9,709.83 13,951.15 11,296.42 

Laba/ Rugi Usaha (4,238.92) 2,655,85 1,925.77 

Sumber : PT. Taspen Persero Annual Report (2018) 

Dari ringkasan laporan keuangan PT Taspen (Persero) pada Tabel 1.1 di 

atas dapat diketahui jumlah aset, dan liabilitas dan PT Taspen (Persero) 

mengalami peningkatan setiap tahun. Sedangkan untuk ekuitas  PT Taspen 

(Persero) mengalami fliktuasi. Pada tahun 2018 PT. Taspen (Persero) 

menderita kerugian. Kerugian tersebut terjadi karena tingginya ketidakpastian 

ekonomi global dan juga beban atau biaya yang dikeluarkan perusahaan 

selama tahun 2018 mengalami kenaikan.  Maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja keuangan PT. Taspen (Persero) Tahun 2016-2018 secara keseluruhan 

masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, untuk menilai perusahaan BUMN 

yang telah dihitung termasuk kategori sehat atau tidak, pada tahun 2014 

pemerintah menetapkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/2014 

untuk menilai tingkat kesehatan BUMN Jasa Keuangan Bidang Usaha 

Perasuransian dan Jasa Penjaminan yang meliputi tiga aspek penilaian, yaitu 

aspek keuangan, operasional dan administratif. 

Menurut penelitian Lily Karlina (2016), mengenai Penilaian Tingkat 

Kesehatan BUMN pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa tingkat kesehatan perusahaan merupakan hal yang sangat 

diperlukan dalam menjaga eksistensi perusahaan dalam bersaing dengan 



perusahaan yang lainnya khususnya yang bergerak di sektor yang sama. PT. 

Waskita Karya (Persero) memperoleh tingkat kesehatan yaitu A (Sehat) 

dengan total bobot sebesar 78,21% . 

Menurut penelitian Putu (2016), mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan 

Keuangan PT. Pegadaian (Persero) Bedasarkan Keptusan Menteri BUMN 

No: KEP-100/MBU/2002. Hasil penelitian menyatakan bahwa PT. Pegadaian 

(Persero) pada tahun 2012 memperoleh predikat sehat A dengan total skor 75 

dan pada tahun 2013 memperoleh predikat sehat AA dengan total skor 83,57.  

Menurut Penelitian Erni (2016), mengenai Analisis Rasio Keuangan 

untuk Penilaian Kinerja Keuangan PT. Indofarma (Persero) Tbk. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa PT. Indofarma memperoleh predikat dengan 

kategori A pada tahun 2012 dan memperoleh predikat kurang sehat dengan 

kategori BBB tahun 2013 dan 2014. 

Pada Laporan Tingkat Akhir ini penulis akan melakukan perhitungan 

tingkat kesehatan pada PT. Taspen periode 2016-2018 ditinjau dari aspek 

keuangan sesuai dengan peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/2014 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penulisan Laporan Tingkat Akhir lebih lanjut mengenai 

tingkat kesehatan pada PT. Taspen (Persero) dengan mengambil judul 

“Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Ditinjau dari Aspek Keuangan 

pada PT. Taspen (Persero)”. 

 

 



1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam laporan tugas akhir ini adalah: Bagaimana analisis tingkat kesehatan 

ditinjau dari aspek keuangan pada PT. Taspen (Persero) untuk tahun 2016-

2018 ? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Tingkat kesehatan yang ditinjau dari aspek keuangan, menggunakan rasio-

rasio yang telah ditetapkan dalam SK Menteri BUMN PER-

10/MBU/2014. 

2. Laporan Keuangan yang diteliti adalah Laporan Laba-Rugi dan Neraca 

PT. Taspen (Persero). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam menjawab rumusan masalah yang telah penulis uraikan 

sebelumnya maka tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui analisis 

tingkat kesehatan ditinjau dari aspek keuangan pada PT. Taspen (Persero) 

pada tahun 2016-2018. 

 

 

 



1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

bagi perusahaan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan perusahaan. 

2. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

analisis tingkat kesehatan BUMN. 

3. Pengetahuan ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang ilmu 

Akuntansi terutama di bidang analisis tingkat kesehatan keuangan 

perusahaan ditinjau dari aspek keuangan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka-kerangka pemikiran dan hipotesis. 



BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan lokasi dan waktu penellitian, jenis penelitian, 

jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi 

operasional variabel penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang deskripsi data, analisis data hasil 

penelitian dan interpretasi dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

kesehatan pada PT. Taspen (Persero) ditinjau dari aspek keuangan. 

Berdasarkan SK Menteri BUMN PER-10/MBU/2014. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari semua uraian-uraian pada bab-bab 

sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang diharapkan 

bermanfaat  dalam penelitian selanjutnya dan pihak lain yang 

berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Laporan Keuangan  

  Menurut Kasmir (2013) laporan keuangan adalah laporan 

yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau 

periode kedepannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. 

  Menurut Irham Fahmi (2011) laporan keuangan adalah 

suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, 

dimana selanjutnya akan menjadi suatu informasi yang 

menggambarkan mengenai kinerja suatu perusahaan. 

  Menurut Farid dan Siswanto (2011) laporan keuangan 

adalah informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan 

kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat 

finansial. 

  Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

laporan keuangan adalah suatu informasi yang berisi kondisi 

keuangan perusahaan yang diharapkan mampu membuat keputusan 

yang berguna bagi perusahaan. 

 

 



2.1.2 Komponen-Komponen Laporan Keuangan 

  Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) komponen 

laporan keuangan lengkap terdiri dari :  

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode 

Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, 

hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat 

tertentu. 

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode 

Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas 

selama 1 (satu) periode yang dihasilkan dari transaksi dan 

peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari 

transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik. 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang 

menunjukan : 

a. Total laba rugi komprehensif selama suatu periode 

yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang 

dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan 

kepada kepentingan non-pengendali. 

b. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan 

retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif 

yang diakui sesuai dengan PSAK 25. 



c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara 

jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara 

terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan 

yang timbul dari : 

1) Laba rugi. 

2) Masing-masing pos pendapatan komprehensif lain. 

3) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik yang menunjukkan secara terpisah 

kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada 

pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada 

entitas anak yang tidak menyebabkan hilang 

pengendalian. 

4. Laporan arus kas selama periode 

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna 

laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas 

dalam menggunakan arus kas tersebut. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan 

atas apa yang   disajikan dalam laporan posisi keuangan, 

laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi 

terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan 

laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan 



memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang 

disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi 

mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan 

dalam laporan keuangan. 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif 

Disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan 

akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian 

kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

 

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan 

  Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia (2016 : 1.5-1.6) adalah memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.Laporan keuangan 

juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

  Tujuan laporan keuangan menurut Dwi Prastowo (2011 : 5-

6) adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Di mana informasi mengenai posisi keuangan, 



kinerja dan perubahan posisi keuangan sangat diperlukan untuk 

mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan 

setara kas serta waktu kepastian dari hasil tersebut.  

  Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan 

dan kinerja perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan ekonomi bagi perusahaan. 

 

2.1.4 Analisa Laporan Keuangan 

  Menurut Munawir (2010:35) analisa laporan keuangan 

adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau 

mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan 

(trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta 

perkembangan perusahaan yang bersangkutan. 

  Menurut Harahap (2009:190) analisa laporan keuangan 

berarti menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit 

informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat 

signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan 

yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif 

dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam 

yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang 

tepat. 



  Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

analisa laporan keuangan adalah proses untuk mempelajari data-

data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk 

mengetahui posisi keuangan, hasil operasi dan perkembangan suatu 

perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data keuangan serta 

kecenderungannya terdapat dalam suatu laporan keuangan, 

sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dan juga dalam melakukan analisisnya tidak akan 

lepas dari peranan rasio-rasio laporan keuangan, dengan melakukan 

analisis terhadap rasio-rasio keuangan akan dapat menentukan 

suatu keputusan yang akan diambil. 

 

2.1.5 Tujuan Analisa Laporan Keuangan 

  Menurut Kasmir (2011:68), tujuan dari analisis laporan 

keuangan adalah : 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu 

periode tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil 

usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang 

menjadi kekurangan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 



4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang 

perlu dilakukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan 

perusahaan saat ini. 

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan 

apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap 

berhasil atau gagal. 

6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan 

perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.  

  Menurut Munawir (2010:31), tujuan analisis laporan 

keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang 

telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan 

tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, 

dan dianalisa lebih lanjut sehingga akan dapat diperoleh data yang 

akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil. 

 

2.1.6 Metode Analisis Laporan Keuangan 

  Menurut Munawir (2010:36), ada dua metode analisis yang 

digunakan oleh setiap penganalisis laporan keuangan, yaitu analisis 

horisontal dan analisis vertikal. Analisis horisontal adalah analisis 

dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk 

beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui 



perkembangannya. Analisis vertikal adalah apabila laporan 

keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat 

saja, yaitu dengan memperbandingkan antara akun yang satu 

dengan akun yang lain dalam laporan keuangan tersebut sehingga 

hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada 

saat itu saja. 

  Menurut Munawir (2010:36-37), teknik analisis laporan 

keuangan terdiri dari : 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode 

dan teknik analisis dengan cara memperbandingkan laporan 

keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan 

menunjukkan : 

a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah 

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase 

d. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio\ 

e. Persentase dalam total 

Analisis dengan menggunakan metode ini akan dapat 

diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dan perubahan 

mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. 

2. Trend atau tendensi atau posisi dan kemajuan keuangan 

perusahaan yang dinyatakan dalam persentase (Trend 

Percentage Analysis), adalah suatu metode atau teknik 



analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan 

keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik 

atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan persentase per komponen (Common Size 

Statement), adalah suatu metode analisis untuk mengetahui 

persentase investasi pada masing-masing aset terhadap total 

asetnya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan 

komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan 

jumlah penjualannya. 

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah 

suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta 

penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-

sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas (Cash Flow 

Statement Analysis), adalah suatu analisis untuk mengetahui 

sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas 

selama periode tertentu 

6. Analisis Rasio, adalah suatu metode analisis untuk 

mengetahui hubungan dari akun-akun tertentu dalam neraca 

atau laporan laba-rugi secara individu atau kombinasi dari 

kedua laporan tersebut. 



7. Analisis Perubahan Laba Kotor (Gross Profit Analysis), 

adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab 

perubahan laba kotor suatu perusahaan dari suatu periode ke 

periode yang lain atau perubahan laba kotor dari suatu 

periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode 

tersebut. 

8. Analisis Break Even, adalah suatu analisis untuk 

menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu 

perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami 

kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. 

Dengan analisis ini juga akan diketahui berbagai tingkat 

keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan, 

kesemuanya itu merupakan permulaan dari proses analisis yang 

diperlukan untuk menganalisis laporan keuangan, dan setiap 

metode analisis mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk 

membuat agar data lebih dimengerti sehingga dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan.  

 

2.1.7 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi 

  Peusahaan Asuransi merupakan lembaga keuangan non-

bank yang bergerak dalam bidang layanan jasa mempunyai peran 



dalam membantu masyarakat mengatasi resiko yang akan terjadi di 

masa mendatang. Sebagai lembaga keuangan perusahaan asuransi 

dituntut untuk memiliki kesehatan keuangan yang baik sesuai 

dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah sehingga 

masyarakat pengguna jasa yakin terhadap keamanan dana yang 

dibelanjakan pada produk-produk asuransi dan mampu 

memberikan manfaaat sesuai dengan produk yang dibeli. 

  Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No 

53/PMK 10/2012 tolak ukur untuk menentukan kesehatan 

keuangan perusahaan asuransi adallah perusahaan asuransi harus 

memiliki tingkat solvabilitas minimal 120%   

 

2.1.8 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

1. Pengertian BUMN 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 pasal 1 

tentang BUMN, BUMN adalah badan usaha yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 

negara yang dipisahkan. 

2. Klasifikasi BUMN 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 passal 

9 tentang BUMN. BUMN terdiri dari Persero dan Perum. 



a. Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk 

perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham 

yang seluruh atau paling sedikit 51% ( lima puluh satu 

persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik 

Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 

b. Perusahaan Umum adalah BUMN yang seluruh 

modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, 

yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa 

penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi 

dan sekaligus mengejar keuntungan berdasaran prinsip 

pengelolaan perusahaan. 

3. Maksud dan Tujuan BUMN\ 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 pasal 2 

tentang BUMN. Maksud dan tujuan pendirian BUMN 

adalah : 

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan 

perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan 

negara pada khususnya 

b. Mengejar keuntungan 

c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa 

penyedia barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan 

memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak 



d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum 

dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. 

e. Turut aktif memberiikan bimbingan dan bantuan 

kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi 

dan masyarakat. 

 

2.1.9 Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan 

  Analisis rasio keuangan atas laporan laporan keuangan 

akan menggambarkan atau menghasilkan suatu pertimbangan 

terhadap baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan 

perusahaan, serta bertujuan untuk menentukan seberapa efektif dan 

efisien dalam kebijaksanaan manajemen dalam mengelola 

keuangan perusahaan setiap tahunnya.  

 Rasio Likuiditas 

  Menurut Kasmir (2016: 130) Rasio likuiditas atau sering 

juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang 

9 digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. 

Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di 

neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang 

jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode 

sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu 

ke waktu. 

 



Tabel 2.1 

Standar Industri Rasio Likuiditas 

NO. Jenis Rasio Standar Industri 

1 Current Ratio (Rasio Lancar) 2 kali 

2 Quick Ratio (Rasio Cepat) 1,5 kali 

3 Cash Ratio (Rasio Kas) 50% 

4 Cash Turnover (Perputaran Kas) 10% 

5 Inventory to Net Working Capital 12% 

    Sumber: Kasmir (2016: 187) 

 Rasio Solvabilitas 

  Menurut Kasmir (2016: 150) Rasio solvabilitas atau 

laverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya 

berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan 

dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa 

rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang apabila peusahaan dibubarkan 

(dilikuidasi). 

 

 

 

 

 



Tabel 2.2 

Standar Industri Rasio Solvabilitas 

NO. Jenis Rasio Standar Industri 

1 Debt to Assets Ratio (Debt Ratio) 35% 

2 Debt to Equity Ratio 90% 

3 Long Term Debt to Equity Ratio 10 kali 

4 Times Intered Earned 10 kali 

5 Fixed Change Coverage 10 kali 

    Sumber: Kasmir (2016: 164) 

 Rasio Profitabilitas 

  Menurut Kasmir (2016: 196) Rasio profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. 

Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi 

perusahaan.  

Tabel 2.3 

Standar Industri Rasio Profitabilitas 

NO. Jenis Rasio Standar Industri 

1 Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) 20% 

2 Return on Assets (ROA) 30% 

3 Return on Equity (ROE) 40% 

           Sumber: Kasmir (2016: 208) 



2.1.10 Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Berdasarkan Keputusan 

Menteri BUMN No. KEP-10/MBU/2014 

  Untuk mengetahui tingkat kesehatan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), kita perlu untuk memahami tentang Surat 

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-10/MBU/2014 mengenai 

penilaian tingkat kesehatan BUMN. Penilaian kinerja BUMN dapat 

mencerminkan kondisi kesehatan perusahaan dengan 

memperhatikan kaidah penilaian perusahaan yang berlaku umum. 

Penilaian kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa 

keuangan dan BUMN jasa keuangan, kecuali BUMN Persero 

Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan undang-undang 

tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.4 

Daftar Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Asuransi dan 

Penjaminan 

No. BIDANG USAHA ASURANSI 

1. PT. ASABRI (Persero) 

2. PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) 

3. PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) 

4. PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) 

5. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

6. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

7. PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri 

(Persero) 

8. PT. Reasuransi Umum Indonesia (Persero) 

 BIDANG USAHA DAN PENJAMINAN 

9. Perum Jaminan Kredit Indonesia 

 BUMN KHUSUS PENJAMINAN PROGGRAM KUR 

10. PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) 

11. Perum Jaminan Kredit Indonesia 

Sumber : SK Menteri BUMN PER-10/MBU/2014 

 

2.1.11 Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Ditinjau dari Aspek 

Keuangan 

  Berikut ini adalah rumus perhitungan indikator penilaian 

tingkat kesehatan BUMN pada PT. Taspen (Persero) ditinjau dari 

aspek keuangan. 

 

 



Tabel 2.5 

Rumus Perhitungan Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan 

BUMN Bidang Usaha Asuransi dan Jasa Keuangan 

No. Indikator Formula 

1. Rentabilitas 

Return on Asset (ROA) 

Laba sebelum pajak 

Rata-rata total aset 

 Return on Equity (ROE) Laba Setelah Pajak 

Rata-rata ekuitas 

2. Likuiditas Aset Lancar 

Hutang Lancar 

3. Solvabilitas Jumlah Aset-Jumlah Kewajiban 

Kewajiban Manfaat Polis Masa 

Depan 

       Sumber : SK Menteri BUMN PER-10/MBU/2014 

 

Return On Asset 

 Return on Asset menunjukan persentase keuntungan (laba 

bersih) yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan 

keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset yang 

mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola 

asetnya untuk menghasilkan laba selama satu periode 

Menurut I Made Sudana (2011:22) mengemukakan bahwa 

“Return On Assets (ROA) menunjukan kemampuan perusahaan 

dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba setelah pajak”.  

 



Tabel 2.6 

Score Return on Asset 

ROA (%) Score Kriteria 

ROA > 1,25 5 Sangat Baik 

1,25 > ROA > 1 4 Baik 

1 > ROA > 0,75 3 Cukup 

0.75 > ROA > 0 2 Kurang 

ROA < 0 0 Sangat Kurang 

 Sumber : SK Menteri BUMN PER-10/MBU/2014 

Return On Equity 

Return on Equity menunjukan seberapa banyak keuntungan 

yang dihasilkan perusahaan dari setiap satu rupiah yang di 

investasikan oleh para pemegang saham dan juga mengukur 

seberapa efisien perusahaan menggunakan uang dari pemegang 

saham untuk menghasilkan keuntungan dan menumbuhkan 

perusahaan. 

Lukman Syamsuddin (2009 : 64) menyatakan : “Return On 

Equity (ROE) merupakan suatu pengukuran dari penghasilan 

(income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik 

pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas 

modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan.”  

 

 

 

 



Tabel 2.7  

Score Return on Equity 

ROE (%) Score Kriteria 

ROE > 15 5 Sangat Baik 

15 > ROE > 12 4 Baik 

12 > ROE > 9 3 Cukup 

9 > ROE > 0 2 Kurang 

ROE < 0 0 Sangat Kurang 

    Sumber : SK Menteri BUMN PER-10/MBU/2014 

Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan suatu   perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas sangat penting 

bagi suatu perusahaan dikarenakan berkaitan dengan mengubah 

aktiva menjadi kas. Likuiditas dihitung berdasarkan data yang 

berasal dari neraca. 

Menurut Irham Fahmi (2011:121) mengatakan bahwa : 

“Rasio Likiuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu”.   

 

 

 

 

 



 

Tabel 2.8 

Score Likuiditas 

(%) Score Kriteria 

X  > 150 10 Sangat Baik 

150 > X > 130 8 Baik 

130 > X > 120 6 Cukup 

120 > X > 100 3 Kurang 

X > 100 0 Sangat Kurang 

      Sumber : SK Menteri BUMN PER-10/MBU/2014 

Rasio Solvabilitas 

 Rasio Solvabilitas mengukur kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, kewajiban jangka 

panjang merupakan kewajiban yang jatuh temponya lebih dari satu 

tahun. Rasio Solvabilitas membandingkan keseluruhan beban 

hutang perusahaan terhadap aset atau ekuitasnya. 

Menurut M Hanafi dan Abdul Halim (2012:75) menyatakan 

bahwa : “Rasio leverage atau solvabilitas merupakan rasio yang 

mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban—kewajiban jangka panjangnya”. 

 

 

 



Tabel 2.9 

Score Solvabilitas 

(%) Score Kriteria 

X > 1,5 15 Sangat Baik 

1,5 > X > 1,2 12 Baik 

1,2 > X > 1 8 Cukup 

1 > X > 0,9 4 Kurang 

X < 0,9 0 Sangat Kurang 

    Sumber : SK Menteri BUMN PER-10/MBU/2014 

 

2.1.12 Bobot dan Score Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Ditinjau 

dari Aspek Keuangan 

  Berdasarkan Peraturan  Menteri BUMN,  penilaian tingkat 

kesehatann BUMN  dikategorikan berdasarkan jenis usaha BUMN 

tersebut. PT. Taspen (Persero) termasuk dalam BUMN jasa 

asuransi. Cara perhitungan penilaian tingkat kesehatan PT. Taspen 

(Persero) terdapat dalam Surat Keterangan Menteri BUMN PER-

10/MBU/2014. Berikut adalah tabel bobot  dan score Penilaian 

Tingkat Kesehatan PT. Taspen (Persero) pada aspek keuangan  

 

 

 

 



Tabel 2.10  

Bobot dan Score Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Taspen 

(Persero) pada aspek Keuangan. 

No. Aspek Penilaian Nilai Perhitungan Bobot Score 

 Aspek Keuangan  35 XXX 

1. Rentabilitas    

 - ROE (%) XXX 5 XXX 

 - ROA (%) XXX 5 XXX 

2. Solvabilitas (%) XXX 15 XXX 

3. Likuiditas (%) XXX 100 XXX 

            Sumber : SK Menteri BUMN PER-10/MBU/2014 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

  Menurut Baskara (2016), tentang Analisis Penilaian Tingkat 

Kesehatan PT. Pegadaian (Persero) Berdasarkan Keputusan Menteri 

BUMN No : KEP-100/MBU/2002. Metode penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi non partisipan dengan cara dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa secara keseluruhan tingkat kesehatan keuangan PT. 

Pegadaian (Persero) pada tahun 2012 memperoleh predikat sehat A dengan 

total skor 75 dan tahun 2013 memperoleh predikat sehat AA dengan total 

skor 83,57. PT. Pegadaian (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara 



hendakntya senantiasa menjaga kesehatan keuangannya untuk tahun-tahun 

berikutnya. 

  Menurut  Inri (2017), tentang Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan pada PT.Taspen (Persero) dengan PT. Asuransi Jiwa Adisarana 

Wanaartha dan PT. Asuransi Jiwasraya tahun 2011-2015. Metode 

penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Hasil peenelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan rasio 

keuangan pada PT. Taspen (Persero) dibandingkan dengan salah satu 

perusahaan asuransi swasta terbaik PT. Asuransi Jiwa Adisarana 

Wanaartha dan salah satu perusahaan asuransi pemerintah terbaik yaitu 

PT. Asuransi Jiwasraya. Rasio yang digunakan yaitu rasio likuiditas, 

solvabilitas, aktifitas dan rasio profitabilitas. Hasil kinerja keuangan 

perusahaan yang diperoleh dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang 

mana perubahan itu terjadi penurunan dan kenaikan. 

  Menurut Wicak (2015), tentang Analisis Tingkat Kesehatan 

Perusahaan dari Aspek Keuangan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 studi Kasus PT. Adhi Karya 

(Persero). Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil 

Penelitian menunjukan bahwa tingkat kesehatan keuangan PT. Adhi Karya 

(Persero) tahun 2012-2014 memperoleh predikat sehat dengan kategori 

yang sama setiap tahunnya, perubahan pada total bobot rasio tidak 

mempengaruhi perolehan kategori tingkat kesehatan perusahaan. 



  Menurut Shella (2016), tentang Analisis Tingkat Kesehatan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian 

dan jasa Penjamin. Metode penelitian ini menggunakan penelitian 

deskriptif. Hasil Penelitian menunjukan berdasarkan SK Menteri BUMN 

PER-10/MBU/2014 BUMN jasa keuangan dan jasa penjamin pada tahun 

2014-2015 mendapatkan predikat Sehat dengan kategori AA. 

  Menurut Erni (2016), tentang Analisis Rasio Keuangan untuk 

Penilaian Kinerja Keuangan pada PT. Indofarma (Persero) Tbk  

Berdasarkan SK Menteri BUMN PER-100/MBU/2002. Metode Penelitian 

ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penilaian tingkat kesehatan 

keuangan PT Indofarma (Persero) Tbk memperoleh predikat sehat dengan 

kategori A tahun 2012 serta predikat kurang sehat dengan kategori BBB 

tahun 2013 dan 2014.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis jelaskan 

diatas,terdapat persamaan dan perbedaan dalam peneltian yang dilakukan 

penulis. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang tingkat 

kesehatan BUMN. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada tahun 

penelitian yaitu tahun 2019 dan objek penelitian yaitu PT. Taspen 

(Persero). 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

  Kerangka pemikiran yang dapat dijabarkan sebagai tuntunan untuk 

memcahkan masalah penelitian ini, diwakili oleh bagan alur. Dasar 



penelitian ini dalam melakukan Penilaian tingkat Kesehatan adalah melalui 

Laporan Keuangan PT. Taspen (Persero)  Laporan Keuangan yang ada 

diperusahaan dianalisis menggunakan 4 indikator rasio keuangan 

berdasarkan peraturan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2014. Hasil 

analisis laporan keuangan berguna untuk mengetahui kinerja keuangan PT. 

Taspen (Persero) dan juga untuk mengetahui Tingkat Kesehatan PT. 

Taspen (Persero) berdasarkan aspek keuangan berdasarkan keputusan 

Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

PT Taspen (Persero)  

Laporan Keuangan Tahun 2016-
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Solvabilitas 

Kinerja Keuangan  

Tingkat Kesehatan Perusahaan dari Aspek 

Keuangan 

KEPMEN BUMN No: KEP-100/MBU/2014 

Likuiditas ROA ROE 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian dilakukan pada PT. TASPEN (Persero) yang 

beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman KM. 4.5  No. 732 Pahlawan Kemuning 

Kota Palembang, Sumatera Selatan. Telepon (0711) 312060. Waktu 

penelitian pada PT. Taspen (Persero) selama 1 bulan. 

 

3.2 Jenis Data dan Sumber 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan oleh penulis untuk laporan tugas akhir 

ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sekaran (2014) 

Jenis data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi 

yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang 

berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. 

Dengan mengadakan observasi secara langsung dilapangan 

guna memperoleh data intern PT. Taspen (Persero) berupa 

Struktur Organisasi, Laporan Keuangan Perusahaan, dan lain-

lain. 



2. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi 

yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada seperti catatan 

atau dokumentasi perusahaan. 

 

3.2.2 Sumber Data 

 Sumber data yang dapat diambil oleh peneliti yaitu data 

primer dan data skunder. Data primer yaitu data yang didapat 

melalui wawancara secara langsung pada pihak PT. TASPEN 

(Persero) mengenai tingkat kesehatan PT. Taspen (Persero) 

berdasarkan SK Menteri BUMN PER-10/MBU/2014. Sedangkan 

data skunder yaitu melalui data  Laporan Keuangan PT. Taspen 

(Persero) meliputi Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi Operasional Variabel Penelitian sebagai berikut: 

1. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukan kondisi 

keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya. Maksud 

dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan. (Kasmir, 2013). 

2. Analisa Laporan Keuangan 

Analisa laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang 

terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan 



tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi 

keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang 

bersangkutan. (Munawir,2010) 

3. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN 

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

Penilaian kinerja BUMN dapat mencerminkan kondisi kesehatan 

perusahaan dengan memperhatikan kaidah penilaian perusahaan 

yang berlaku umum. Penilaian kesehatan BUMN berlaku bagi 

seluruh BUMN non jasa keuangan dan BUMN jasa keuangan, 

kecuali BUMN Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan 

undang-undang tersendiri Penilaian tingkat kesehatan BUMN 

secara keseluruhan, yaitu dari aspek keuangan, aspek operasional, 

dan aspek administrasi dan digolongkan menjadi SEHAT, 

KURANG SEHAT, dan TIDAK SEHAT. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

  Menurut Sugiyono (2017), Teknik Pengumpulan Data merupakan 

cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan- 

keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Berikut data-data yang 

diperlukan : 

1. Wawancara 

Menurut Nazir (2014 : 170), wawancara merupakan proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 



jawab, sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab 

merupakan teknik dalam panduan berwawancara. Pada metode ini 

penulis melakukan wawancara dengan menggunakan teknik 

wawancara terbuka dan dengan metode mencatat. Penulis 

melakukan wawancara dengan Ibu Agnes Salidesi selaku Kepala 

Seksi Keuangan PT. Taspen (Persero) yang memberikan informasi 

mengenai Tingkat Kesehatan PT. Taspen (Persero). 

2. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan adalah salah satu teknik pencarian data paling efektif 

untuk pemahaman suatu sistem (Indrajani, 2011 : 5). Pada metode 

ini penulis mengamati langsung kegiatan perusahaan 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seorang, dengan mengumpulkan jurnal penelitian yang ada,serta 

menggunakan buku-buku penelitian (Sugiyono, 2018:240). Adapun 

penulis mendapatkan data laporan keuangan perusahaan, sejarah 

singkat, visi dan misi, dan struktur organisasi di PT. Taspen 

(Persero). 

4. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah 

lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang 

berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono : 2012). 



Studi pustaka yang dilakukan penulis yaitu melakukan 

pengumpulan dan mempelajari berbagai teori dan konsep dasar 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, diperoleh dari 

buku-buku dan tulisan-tulisan lain mengenai ketentuan peraturan 

Tingkat Kesehatan BUMN. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Pada penulisan Laporan Tugas Akhir ini, ada dua tahap yang dilakukan 

penulis untuk menganalisis data yaitu: 

1. Tahap Pertama: Menghitung serta menentukan skor penilaian dari 

masing-masing indikator pada aspek keuangan. Indikator yang 

digunakan berdasarkan SK Menteri BUMN No. KEP- 

100/MBU/2014 terdiri dari : 

a. Return on Asset 

b. Return on Equity 

c. Likuiditas 

d. Solvabilitas 

2. Menghitung total bobot serta menentukan tingkat kesehatan 

perusahaan berdasarkan aspek keuangan, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. SEHAT 

b. KURANG SEHAT 

c. TIDAK SEHAT. 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

   4.1.1 Sejarah Objek Penelitian 

PT. Taspen (Persero) Cabang Palembang adalah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas untuk mengelola 

Program Asuransi Sosial yang terdiri dari Program Dana Pensiun 

dan Tabungan Hari Tua (THT). Berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Keuangan RI Nomor : 812/KMK.03/1988 tanggal 23 

Agustus 1988 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842-1-

775 tanggal 27 September 1988 diberikan wewenang untuk 

menyelenggarakan pembayaran pensiun di wilayah kota 

Palembang. PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Palembang 

Berlokasi di Jl. Jend. Sudirman KM.4,5 No.732, Pahlawan 

Kemuning, Kota Palembang Sumatera Selatan 30126. Telepon 

(0711) 312060. 

4.1.2 Saluran Pembayaran 

Dalam pembayaran kepada peserta pensiun, selain 

pembayaran dengan tunai yang dilayani langsung oleh PT. Taspen 

(Persero) Cabang Palembang, pembayaran pensiun juga dilakukan 



melalui Bank-bank yang bekerja sama dengan PT.Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Palembang dan Kantor pos di wilayah Palembang. 

4.1.3 Produk 

Produk-produk yang terdapat pada PT.Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Palembang adalah sebagian besar merupakan 

produk Asuransi diantaranya Tabungan Hari Tua (THT) dan 

Pensiun. 

a. Tabungan Hari Tua (THT) 

Program THT merupakan program asuransi yang terdiri dari 

Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun, 

ditambah dengan Asuransi Kematian (Askem). Asuransi 

Dwiguna adalah suatu jenis asuransi yang memberikan 

jaminan keuangan bagi peserta TASPEN pada saat yang 

bersangkutan mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya 

apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia 

pensiun. Asuransi kematian (Askem) adalah suatu jenis 

asuransi yang memberikan jaminan keuangan pada peserta 

TASPEN apabila istri/suami/anak meninggal dunia atau 

kepada ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia. Jadi 

Asuransi kematian merupakan asuransi jiwa seumur hidup 

bagi PNS peserta TASPEN dan istri/suaminya, kecuali bagi 

janda/duda PNS yang menikah lagi. Sedangkan bagi anak 



PNS, Asuransi Kematian merupakan asuransi berjangka 

yang dibatasi usia anak, yaitu sampai dengan usia 25 tahun 

(dengan catatan : belum bekerja dan / atau belum menikah), 

maksimum untuk sebanyak tiga kali kejadian.  

Peserta program THT terdiri dari : 

1. Pegawai Negeri Sipil, tidak termasuk PNS Departemen 

HanKam. 

2. Pejabat Negara 

3. Pegawai BUMN/BUMD 

Kepesertaan program THT : 

1. Kepesertaan program THT dimulai sejak yang 

bersangkutan diangkat sebagai Pegawai/Pejabat Negara 

sampai dengan saat berhenti sebagai Pegawai/Pejabat 

Negara dengan ketentuan : 

2. Pengangkatan menjadi PNS sebelum 1 juli 1961, masa 

kepesertaannya dihitung sejak tanggal 1 juli 1961. 

3. Pengangkatan menjadi PNS Daerah Propinsi Irian Jaya 

sebelum 1 januari 1971, masa kepesertaannya dihitung 

sejak 1 januari 1971. 

4. Pengangkatan menjadi PNS ex Daerah Propinsi Timor 

timur sebelum 1 april 1979, masa kepesertaannya 

dihitung sejak 1 April 1979. 



Kewajiban Peserta Program THT : 

1. Membayar Iuran Wajib Peserta (IWP atau premi) sebesar 

3,25% dari penghasilannya setiap bulan selama masa 

aktif. 

2. Memberikan keterangan mengenai data diri dan 

keluarganya. 

3. Menyampaikan perubahan data penghasilan dan /atau 

perubahan data diri dan keluarganya. 

PT. Taspen (Persero) telah mengembangkan 2 (dua) 

program baru untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang 

lebih besar kepada para peserta, yaitu: 

1. THT Multiguna Sejahtera 

Program THT Multiguna Sejahtera adalah 

pengembangan dari Asuransi Dwiguna dengan 

penambahan manfaat bagi peserta, yaitu berupa Manfaat 

Berkala, di samping Manfaat THT dan Manfaat Nilai 

Tunai. Besarnya manfaat berkala disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta 

(BUMN/BUMD). Program ini telah diikuti oleh 

beberapa BUMN atau BUMD. 

2. THT Ekaguna Sejahtera 

Program THT Ekaguna Sejahtera menawarkan Manfaat 

THT saja kepada peserta (BUMN/BUMD) yang ingin 



membatasi kewajiban iurannya. Program ini juga telah 

diikuti oleh beberapa BUMN atau BUMD. 

b. Pensiun 

Sejak awal tahun 1987 TASPEN mulai 

melaksanakan pembayaran pensiun bagi PNS, diawali pada 

tiga propinsi yaitu Bali, NTB dan NTT. Pada bulan Januari 

1988 wilayah pembayaran pensiun ditambah dengan 

propinsi-propinsi di wilayah Sumatera. Pada tanggal 1 April 

1989 wilayah pembayaran pensiun diperluas mencakup 

wilayah Jawa dan Madura. Kemudian sejak April 1990 

wilayah pembayaran pensiun diperluas lagi yang meliputi 

wilayah Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan Irian Jaya, 

yang berarti sejak itu TASPEN telah melaksanakan 

pembayaran pensiun di seluruh wilayah Indonesia. 

Penerima pensiun yang dibayar oleh TASPEN adalah : 

1. Penerima Pensiun PNS 

2. Penerima Pensiun Pejabat Negara 

3. Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan RI (PKRI) 

4. Penerima Tunjangan Veteran 

5. Penerima Uang Tunggu 

6. Penerima Pensiun TNI dan POLRI yang pensiun 

sebelum 1 april 1989 



 

Kewajiban Peserta Program Pensiun : 

1. Membayar Iuran Wajib Peserta (IWP) sebesar 4,75% 

dari penghasilannya setiap bulan selama masa aktif 

sebagai PNS/Pejabat Negara. 

2. Memberikan keterangan mengenai data diri dan 

keluarganya 

3. Menyampaikan perubahan data penghasilan dan / atau 

perubahan data diri dan keluarganya. 

4.1.4 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi merupakan suatu gambaran tentang 

tanggung jawab serta hubungan antar bagian perusahaan. Selain 

itu, struktur organisasi dapat membatasi wewenang dan tanggung 

jawab di masing-masing unit yang ada. Struktur organisasi juga 

bertujuan untuk memudahkan dalam pengawasan manajemen 

perusahaan agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan. Bentuk 

struktur organisasi yang digunakan pada PT.Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Palembang adalah bentuk struktur organisasi garis, 

yaitu suatu organisasi dimana wewenang dan tanggung jawab dari 

pimpinan yang menjalin secara langsung dari bawahannya yang 

berbentuk garis vertikal.  



Adapun fungsi dari masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Taspen (Persero)  

Kantor Cabang Palembang 

 

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian 

dijelaskan secara garis besar, yaitu: 

1. Kepala Kantor Cabang 

Uraian Tugas: 

a. Perencanaan dan pengendalian kegiatan Kantor Cabang  

Kepala Bidang 

Keuangan 

Kepala Bidang 

Umum & SDM 

Kepala 

Bidang Pelayanan 

Kepala Seksi 

Umum & SDM 

Kepala Seksi Kas 

Kepala Seksi Adm. 

Keuangan & 

Verifikasi SPJP 

Kepala Seksi 

Adm. Data Peserta 

Kepala Seksi 

Penetapan Klaim 

Kepala 

Kantor 



b. Pengelolaan kegiatan Kantor Cabang 

c. Penyelenggaraan tugas yang dapat mendukung mutu pelayanan demi 

kepuasan peserta untuk Kantor Cabang meliputi: tinjauan manajemen, 

audit mutu internal, tindakan koreksi dan pencegahan, kontrol 

dokumen dalam data, teknis statistik serta pengendalian catatan mutu 

dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan umum 

d. Rekonsiliasi dan pencetakan saldo individual account 

e. Penyusunan laporan keuangan 

2. Kepala Bidang Pelayanan 

Uraian Tugas: 

a. Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan 

b. Pengelolaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 

peserta program TASPEN 

c. Persetujuan atas keabsahan dan pembayaran manfaat klim yang 

diajukan 

d. Penetapan besarnya tagihan premi peserta program TASPEN. 

e. Pengelolaan kegiatan pelayanan sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan, verifikasi dan pelaporan kepada manajemen kantor cabang 

f. Peningkatan Kualitas pelayanan di kantor cabang 

2.1 Kepala Seksi Administrasi Data Peserta 

Uraian Tugas : 

a. Administrasi dan pemeliharaan data peserta program TASPEN 



b. Penyajian data peserta Program Asuransi dan Program Pensiun di 

Kantor Cabang yang akurat dan up-to-date 

c. Koordinasi pengiriman/ penerimaan data ke kantor pusat dan 

antar Kantor Cabang atau Instansi terkait 

d. Analisis dan pengendalian data peserta program TASPEN 

e. Penetapan besarnya tagihan premi peserta program TASPEN 

f. Penyelenggaraan kegiatan pertanggungan dari calon peserta 

program TASPEN 

g. Manajemen arsip, koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan alih 

Media Dokumen 

h. Penyusunan laporan sub bagian unit kerja 

i. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal di 

lingkungan sub bagian unit kerjanya 

j. Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan sub 

bagian unit kerjanya. 

2.2 Kepala Seksi Penetapan Klaim 

Uraian Tugas : 

a. Pengesahan kebenaran pengajuan Klaim manfaat program 

TASPEN 

b. Penyelenggaraan perhitungan hak peserta sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

c. Pelayanan pembayaran klim pensiun dan asuransi 

d. Penetapan besarnya klim manfaat program TASPEN 



e. Penagihan pensiun terlanjur dan pengelolaan DAPEM 

f. Pengelolaan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, 

verifikasi dan pelaporan manajemen perusahaan 

g. Peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta 

h. Penyelenggaraan sosialisasi ketaspenan 

i. Tindak lanjut terhadap pelayanan yang diterima dengan tindakan 

koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan 

j. Penyusunan laporan sub bagian unit kerja 

k. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal di 

lingkungan sub bagian unit kerjanya 

l. Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan sub 

bagian unit kerjanya 

3. Kepala Bidang Keuangan 

Uraian Tugas : 

a. Perencanaan dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan di kantor 

cabang 

b. Perencanaan dan pengendalian anggaran di kantor cabang 

c. Penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan 

keuangan kantor cabang 

d. Penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan kantor cabang 

e. Pengelolaan keterlanjuran bayar dan penagihan saldo uang pensiun 

(SUP) 

f. Penyusunan laporan bagian unit kerja 



g. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal di 

lingkungan sub bagian unit kerjanya 

h. Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan sub bagian 

unit kerjanya 

3.1 Kepala Seksi Kas 

Uraian Tugas : 

a. Perencanaan dan pengendalian anggaran kantor cabang (KC) 

b. Perencanaan dan pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas 

(cash flow) kantor cabang 

c. Penerimaan dan pembayaran atas perintah kepala bidang 

keuangan 

d. Penyimpanan uang dan surat berharga 

e. Rekonsiliasi bank dan monitoring penerimaan premi 

f. Penyusunan laporan sub bagian unit kerja 

g. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal di 

lingkungan sub bagian unit kerjanya 

h. Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan sub 

bagian unit kerjanya. 

3.2 Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Verifikasi Surat 

Pertanggung Jawaban Pensiun (SPP) 

Uraian Tugas : 

a. Penyusunan laporan keuangan dan laporan manajemen keuangan 

kantor cabang 



b. Penyelenggaraan administrasi aktiva tetap kantor cabang 

c. Penagihan premi Kantor Cabang (KC) 

d. Kajian dan analisis Laporan Keuangan Kantor Cabang (KC) 

e. Penyusunan daftar gaji dan kompensasi lainnya serta pajak 

penghasilan 

f. Penyusunan laporan sub bagian unit kerja 

g. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal di 

lingkungan sub bagian unit kerjanya 

h. Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan sub 

bagian unit kerjanya 

4. Kepala Bidang Umum dan SDM 

Uraian Tugas : 

a. Pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian 

ke unit-unit kerja di lingkungan kantor cabang sesuai dengan 

kebutuhan unit kerja. 

b. Koordinasi dan evaluasi pengelolaan fasilitas-fasilitas kerja di kantor 

cabang 

c. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, kehumasan dan keamanan, 

kearsipan, pendidikan dan latihan serta non kedinasan lainnya. 

d. Penyelenggaraan administrasi daftar gaji dan kompensasi lainnya serta 

penyelesaian kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan administrasi PKBL di 

wilayahnya 



f. Penyelenggaraan kualifikasi rekanan terhadap rekanan baru dan entry 

database rekanan ke dalam daftar rekanan mampu 

g. Evaluasi rekanan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran 

h. Dokumentasi terhadap seluruh kegiatan sistem mutu yang telah 

disepakati 

i. Penyusunan laporan sub bagian unit kerja 

j. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal di 

lingkungan sub bagian unit kerjanya 

k. Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan sub bagian 

unit kerjanya 

4.1 Kepala Seksi Umum dan SDM 

Uraian Tugas : 

a. Penyelenggaraan kegiatan kesektariatan, kehumasan dan 

kearsipan di Kantor Cabang (KC) 

b. Koordinasi pemeliharaan, perawatan dan perbaikan atas aset 

perusahaan termasuk pengamanan atas semua dokumen milik 

perusahaan di Kantor Cabang (KC) 

c. Pengendalian pengadaan, penyimpanan, inventaris, distribusi 

peralatan kantor dan komputer di Kantor Cabang (KC) 

d. Pengelolaan kegiatan operasional dan administrasi program 

kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) 

e. Penyelenggaraan tertib administrasi aktiva 



f. Pelaksanaan kegiatan pengamanan karyawan dan aset perusahaan 

di Kantor Cabang (KC) 

g. Penyimpanan dan pemeliharaan keakuratan serta kerahasiaan 

data/dosir karyawan 

h. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan, pembinaan mentak 

karyawan, olahraga, dan kegiatan non kedinasan lainnya 

i. Penyusunan laporan sub bagian unit kerja 

j. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal di 

lingkungan sub bagian unit kerjanya 

k. Pembinan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan sub 

bagian unit kerjanya 

l.  

4.2.  Hasil Data Penelitian dan Perhitungan 

Data yang dianalisi adalah data laporan keuangan pada PT. Taspen 

(Persero) untuk tahun 2016-2018. Untuk memudahkan pembaca, maka 

perhitungan rasio disertai dengan keterangan tentang sumber angka 

yang digunakan dari laporan keuangan masing-masing perusahaan. 

Teknik analisis yang digunakan ditinjau dari aspek keuangan sesuai 

dengan SK Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2014. Menghitung 

serta menentukan skor penilaian dari masing-masing indikator pada 

aspek keuangan. Pada setiap perhitungan rasio,disertai dengan 

keterangan mengenai angka-angka yang digunakan dengan sumber 

laporan keuangan. Ditinjau dari aspek keuangan penelitian ini 



menggunakan 4 indikator yaitu faktor risiko rentabilitas (ROA dan ROE), 

Solvabilitas, dan Likuiditas 

4.2.1. Return on Assets (ROA) 

ROA (Return On Asset) merupakan rasio rentabilitas yang 

mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan asuransi dalam 

menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan aset yang 

dimiliki. ROA diperoleh dari laba sebelum pajak dibagi dengan 

rata-rata total aset. Rata-rata total aset dalam satu periode diperoleh 

dari menjumlahkan nilai aset awal periode dengan nilai aset akhir 

periode dan kemudian dibagi dua. Semakin kecil rasio ini berarti 

manajemen di perusahaan asuransi kurang mampu dalam 

mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan menekan 

biaya. Perhitungan rasio Return On Asset adalah sebagai berikut: 

Perhitungan rasio Return On Asset adalah sebagai berikut: 

ROA = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑹𝒂𝒕𝒂−𝑹𝒂𝒕𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
 x 100% 

Perhitungan ROA PT. TASPEN (Persero) Tahun 2016-2018 : 

Perhitungan 2016 : 

ROA = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

(𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕 𝟐𝟎𝟏𝟔+𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕 𝟐𝟎𝟏𝟓)∶𝟐 
 x 100% 

                                = 
361.432.044.730

(198.619.245.913.108+172.257.943.486.491
  x 100% 



                                = 
361.432.044.730

185.438.594.699.799
 x 100% 

          = 0,2 % 

  Perhitungan 2017 :  

ROA = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

(𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕 𝟐𝟎𝟏𝟕+𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕 𝟐𝟎𝟏𝟔)∶𝟐 
 x 100% 

                                = 
964.656.211.145

(230.378.551.457.990+198.619.245.913.108
  x 100% 

                                = 
964.656.211.145

214.498.898.685.549
 x 100% 

          = 0,4 % 

Perhitungan 2018 : 

ROA = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

(𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕 𝟐𝟎𝟏𝟖+𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕 𝟐𝟎𝟏𝟕)∶𝟐 
 x 100% 

                                = 
516.048.273.490

(231.866.036.151.742+230.378.551.457.990
  x 100% 

                                = 
516.048.273.490

231.122.293.804.866
 x 100% 

          = 0,2 % 

Berdasarkan perhitungan ROA PT. TASPEN (Persero) di atas dapat 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

 



Tabel 4.1 

Kesehatan PT. TASPEN (Persero) Berdasarkan Rasio ROA 

 

Tahun ROA (%) Skor Kriteria 

2016 0,2 2 Kurang 

2017 0,4 2 Kurang 

2018 0,2 2 Kurang 

Sumber: Data diolah berdasarkan Peraturan Menteri BUMN  

No: PER-10/MBU/2014 

 

4.2.2 Return On Equitas (ROE) 

ROE (Return on Equity) merupakan rasio rentabilitas yang 

menunjukkan keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan bagi 

pemegang saham dari modal yang dimiliki perusahaan (modal sendiri). 

ROE diperoleh dari laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata ekuitas. 

Rata-rata ekuitas dalam satu periode diperoleh dari menjumlahkan nilai 

ekuitas awal periode dengan nilai ekuitas akhir periode dan kemudian 

dibagi dua. Semakin besar nilai ROE semakin besar return yang dapat 

dihasilkan dari investasi tersebut. Perhitungan rasio Return On Equity 

adalah sebagai berikut: 

ROE = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑹𝒂𝒕𝒂−𝑹𝒂𝒕𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
 x 100% 

Perhitungan ROE PT. TASPEN (Persero) Tahun 2016-2018: 

Perhitungan 2016: 

ROE = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

(𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔 𝟐𝟎𝟏𝟔+𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔 𝟐𝟎𝟏𝟓)∶𝟐 
 x 100% 

                                = 
1.925.772.438.545

(11.302.704.342.366+9.379.586.200.964
  x 100% 



                                = 
1.925.772.438.545

10.341.145.271.665
 x 100% 

          = 18,62 % 

  Perhitungan 2017 :  

ROE = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

(𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔 𝟐𝟎𝟏𝟕+𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔 𝟐𝟎𝟏𝟔)∶𝟐 
 x 100% 

                                = 
2.655.946.406.050

(13.958.650.748.416+11.302.704.342.366
  x 100% 

                                = 
2.655.946.406.050

12.630.677.545.391
 x 100% 

          = 21,02 % 

Perhitungan 2018 : 

ROE = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

(𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔 𝟐𝟎𝟏𝟖+𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔 𝟐𝟎𝟏𝟕)∶𝟐 
 x 100% 

                                = 
−4.238.925.583.792

(9.718.685.897.837+13.958.650.748.416
  x 100% 

                                = 
−4.238.925.583.792

11.838.668.298.126
 x 100% 

          = 0, % 

Berdasarkan perhitungan ROE PT. TASPEN (Persero)di atas dapat 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

 



Tabel 4.2. 

Kesehatan PT. TASPEN (Persero) Berdasarkan Rasio ROE 

 

Tahun ROE (%) Skor Kriteria 

2016 18,62 5 Sangat Baik 

2017 21,02 5 Sangat Baik 

2018 0 0 Sangat Kurang 

Sumber: Data diolah berdasarkan Peraturan Menteri BUMN  

No: PER-10/MBU/2014 

 

4.2.3 Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas dalam penelitian ini menggunakan rasio lancar 

(Current ratio). Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dengan aset yang 

dimiliki. Rasio likuiditas diperoleh dari Aset landar dibagi dengan hutang 

lancar. Semakin besar nilai likuiditas semakin liquid perusahaan. 

Perhitungan rasio likuiditas adalah sebagai berikut: 

Rasio Likuiditas = 
𝑨𝒔𝒆𝒕 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
 x 100% 

Perhitungan Rasio likuiditas PT. TASPEN (Persero) Tahun 2016- 2018. 

Perhitungan Tahun 2016: 

Rasio Likuiditas = 
𝑨𝒔𝒆𝒕 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
 x 100% 

                                       = 
197.878.242.500.772

1.640.918.687.887
 x 100% 

                      = 120,59 % 



 

Perhitungan Tahun 2017: 

Rasio Likuiditas = 
𝑨𝒔𝒆𝒕 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
 x 100% 

                                       = 
229.559.677.646.394

874.882.885.644
 x 100% 

                      = 262,39 % 

Perhitungan Tahun 2018: 

Rasio Likuiditas = 
𝑨𝒔𝒆𝒕 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
 x 100% 

                                       = 
230.960.286.135.970

743.720.881.630
 x 100% 

                      = 310,54 % 

Berdasarkan perhitungan Rasio Likuiditas PT. TASPEN (Persero) 

di atas dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Kesehatan PT. TASPEN (Persero) Berdasarkan Rasio likuiditas 

 

Tahun Likuiditas (%) Skor Kriteria 

2016 120,59 6 Cukup 

2017 262,39 10 Sangat Baik 

2018 310,54 10 Sangat Baik 

Sumber: Data diolah berdasarkan Peraturan Menteri BUMN 

     No: PER-10/MBU/2014 

 



 

 

4.2.4 Rasio Solvabilitas 

 Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan 

tersebut dilikuidasi. Rasio solvabilitas diperoleh darijumlah aset 

dikurangi jumlah kewajiban kemudian dibagi dengan kewajiban manfaat 

polis masa depan. Perhitungan rasio Solvabilitas adalah sebagai berikut: 

Rasio Solvabilitas = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑨𝒔𝒆𝒕−𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒆𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃𝒂𝒏

𝑲𝒆𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒏𝒇𝒂𝒂𝒕 𝑷𝒐𝒍𝒊𝒔 𝑴𝒂𝒔𝒂 𝑫𝒆𝒑𝒂𝒏
 x 100% 

Perhitungan  Rasio solvabilitas  PT. TASPEN  (Persero) Tahun 2016-

2018. 

Perhitungan Tahun 2016: 

Rasio Solvabilitas = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑨𝒔𝒆𝒕−𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒆𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃𝒂𝒏

𝑲𝒆𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒏𝒇𝒂𝒂𝒕 𝑷𝒐𝒍𝒊𝒔 𝑴𝒂𝒔𝒂 𝑫𝒆𝒑𝒂𝒏
 x 100% 

     = 
198.619.245.913.108−187.316.541.570.742

5.517.068.540.216
 x 100% 

     = 
11.302.704.342.366

5.517.068.540.216
 x 100% 

    = 2,04 % 

Perhitungan Tahun 2017: 

Rasio Solvabilitas = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑨𝒔𝒆𝒕−𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒆𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃𝒂𝒏

𝑲𝒆𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒏𝒇𝒂𝒂𝒕 𝑷𝒐𝒍𝒊𝒔 𝑴𝒂𝒔𝒂 𝑫𝒆𝒑𝒂𝒏
 x 100% 

     = 
230.378.551.457.990−216.419.900.709.574

5.473.641.806.891
 x 100% 



     = 
13.958.650.748.416

5.473.641.806.891
 x 100% 

    = 2,55 % 

Berdasarkan perhitungan  Rasio Solvabilitas PT.TASPEN (Persero) di 

atas dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Kesehatan PT. TASPEN (Persero) Berdasarkan Rasio Solvabilitas 

 

Tahun Solvabilitas (%) Skor Kriteria 

2016 2,04 15 Sangat baik 

2017 2,55 15 Sangat baik 

2018 2,35 15 Sangat baik 

Sumber: Data diolah berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No:  

 PER-10/MBU/2014 

 
 

Dari hasil analisis masing-masing rasio dalam aspek 

keuangan, dapat digunakan untuk menilai kesehatan PT. TASPEN 

(Persero) periode 2016-2018 berdasarkan Peraturan Menteri BUMN 

No. PER-10/MBU/2014. Hasil penilaian PT. TASPEN (Persero) 

berdasarkan aspek keuangan dengan 4 (empat) indikator, disajikan 

dalam tabel berikut ini: 

 

 

 



Tabel 4.5 

Rangkuman Tingkat Kesehatan PT. TASPEN (Persero)  

Aspek 

keuangan 

Tahun Nilai 

perhitungan 
(%) 

Bobot 

skor 

Kriteria 

 2016 0,2 2 Kurang 

ROA 2017 0,4 2 Kurang 

 2018 0,2 2 Kurang 

 2016 18,62 5 Sangat baik 

ROE 2017 21,02 5 Sangat baik 

 2018 43,61 0 Sangat kurang 

 2016 120,59 6 Cukup 

Likuiditas 2017 262,39 10 Sangat baik 

 2018 310,59 10 Sangat baik 
 2016 2,04 15 Sangat baik 
Solvabilitas 2017 2,55 15 Sangat baik 
 2018 2,35 15 Sangat baik 

Sumber: Data diolah berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No:  

 PER-10/MBU/2014 

  

Tabel 21 di atas menunjukkan bahwa aspek keuangan secara 

keseluruhan yaitu yang berasal dari 4 indikator yaitu ROA, ROE, 

Likuiditas, dan Solvabilitas. Rasio Rentabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan 2 rasio yaitu ROA dan ROE. Hasil dari ROA pada tahun 

2016 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi dengan  hasil   perhitungan  

0,2%, 0,4%,  dan  0,2%.  Untuk bobot skor dari ROA untuk tahun 2016, 

2017, 2018 yaitu 2, 2, dan 2 dengan kriteria yang sama yaitu Kurang. Hal 

ini menunjukan PT. Taspen (Persero) belum maksimal dalam mengelola 

aset perusahaan untuk memperoleh laba.  

Sedangkan untuk hasil ROE adalah  18,62%,  21,02%,  dan  0% 

untuk tahun 2016 , 2017,  dan 2018. Untuk bobot skor dari ROE untuk 

tahun 2016, 2017 ,2018 yaitu 5, 5, dan 0 dengan kriteria yaitu Sangat 



baik, Sangat Baik, dan Sangat kurang. Pada tahun 2018 PT. Taspen 

(Persero) mengalami kerugian yang membuat PT. Taspen mendapatkan 

skor 0.  

Hasil  rasio  likuiditas  tahun  2016,  2017,  dan  2018  yaitu 

120,59%, 262,39%, dan 310,54%. Rasio likuiditas tahun 2016 

mempunyai kriteria cukup dengan skor 6. Tetapi pada tahun 2017-2018 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 rasio 

likuiditasnya mempunyai kriteria Sangat baik dengan  skor  10. Dan 

tahun 2018 rasio likuiditasnya mempunyai kriteria sangat baik dengan 

skor 10. Meningkatnya rasio likuiditas pada PT. Taspen (Persero) terjadi 

karena bertambahnya nilai aset lancar setiap tahun dan berkurangnya 

jumlah hutang setiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa PT. Taspen 

(Persero) mampu memenuhi kewajiban jangka  pendek dengan aset 

lancar yang dimiliki perusahaan.  

Rasio solvabilitas secara keseluruhan mempunyai kriteria 

sangat baik dengan skor maksimal yaitu 15. PT. TASPEN(Persero) 

mempunyai rasio solvabilitas yang sangat baik dari tahun 2016 sampai 

tahun 2018 dengan nilai sebesar 2,04%, 2,55%, dan 2,335%. Tingkat 

solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan aset bersih untuk 

memenuhi kewajiban kepada peserta. 

 

4.3 Pembahasan dan Analisis 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada SK Menteri BUMN 

No. KEP-100/MBU/2014 maka dapat ditentukan tingkat kesehatan PT. 

Taspen (Persero) sebagai berikut : 



Tabel 4.6 

Skor Tingkat kesehatan PT. Taspen (Persero) tahun 2016 

No. Aspek Penilaian Nilai Perhitungan Bobot Score 

 Aspek Keuangan  35 28 

1. Rentabilitas    

 - ROE (%) 18.62 5 5 

 - ROA (%) 0.2 5 2 

2. Solvabilitas (%) 2.04 15 15 

3. Likuiditas (%) 120.59 10 6 

Sumber: Data diolah berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No:  

 PER-10/MBU/2014 

 

Tabel 4.7 

Tingkat kesehatan PT. Taspen (Persero) tahun 2017 

No. Aspek Penilaian Nilai Perhitungan Bobot Score 

 Aspek Keuangan  35 32 

1. Rentabilitas    

 - ROE (%) 21.02 5 5 

 - ROA (%) 0.4 5 2 

2. Solvabilitas (%) 2.55 15 15 

3. Likuiditas (%) 262,38 10 10 

Sumber: Data diolah berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No:  

 PER-10/MBU/2014 

 

 

 



Tabel 4.4 

Tingkat kesehatan PT. Taspen (Persero) tahun 2018 

No. Aspek Penilaian Nilai Perhitungan Bobot Score 

 Aspek Keuangan  35 27 

1. Rentabilitas    

 - ROE (%) 0 5 0 

 - ROA (%) 0.2 5 2 

2. Solvabilitas (%) 2.35 15 15 

3. Likuiditas (%) 310.54 10 10 

Sumber: Data diolah berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No:  

 PER-10/MBU/2014 

 

Penilaian aspek keuangan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN 

Nomor: PER-10/MBU/2014 terdiri dari 4 indikator yang dapat dibahas 

sebagai berikut: 

4.3.1 Rentabilitas 

 
Rasio rentabilitas terdiri dari 2 (dua) rasio yaitu ROA dan 

ROE. Penilaian Aspek Keuangan untuk rasio ROA telah mendapat 

bobot nilai yang stagnan dari tahun 2016-2018. Hal ini menunjukan 

PT. Taspen (Persero) belum mampu memaksimalkan total aset 

dalam memperoleh laba perusahaan.  

  Pada tahun 2016 tingkat ROA yang dimiliki PT. 

Taspen (Persero) adalah sebesar 0.2%. Hal ini berarti bahwa 

setiap Rp 1.00  Total Aset akan menghasilkan Laba bagi 

perusahaan sebesar Rp 0.2. Menurut surat Keputusan Menteri 



BUMN No. KEP 100/MBU/2014, ROE untuk tahun 2016 

adalah 2. Itu berarti ROA belum mencapai skor maksimal. 

  Pada tahun 2017 tingkat ROA yang dimiliki PT. 

Taspen (Persero) adalah sebesar 0.4%. Hal ini berarti bahwa 

setiap Rp 1.00  total aset akan menghasilkan laba bagi 

perusahaan sebesar Rp 0.4. Menurut surat Keputusan Menteri 

BUMN No. KEP 100/MBU/2014, ROA untuk tahun 2017 

adalah 2. Itu berarti ROA belum mencapai skor maksimal. 

  Pada tahun 2018 tingkat ROA yang dimiliki PT. 

Taspen (Persero) adalah sebesar 0.2%. Hal ini berarti bahwa 

setiap Rp 1.00  total aset akan menghasilkan laba bagi 

perusahaan sebesar Rp 0.2. Menurut surat Keputusan Menteri 

BUMN No. KEP 100/MBU/2014, ROA untuk tahun 2018 

adalah 2. Itu berarti ROA belum mencapai skor maksimal. 

  Skor ROA yang diperoleh PT. Taspen (Persero) 

untuk tahun 2016,2017,2018 belum mencapai skor maksimal 

sesuai dengan standar yang telah ditentukan pemerintah 

melalui Kementerian BUMN. Hal tersebut menunjukan bahwa 

PT. Taspen (Persero) belum mampu memaksimalkan aset yang 

dimiliki dalam memperoleh laba perusahaan. 

  Rasio Imbalan kepada pemegang saham (ROE) PT. 

TASPEN (Persero) periode 2016-2017 telah mendapat bobot 

nilai yang maksimal yaitu sebesar 5, meskipun sempat 



mengalami kerugian pada tahun 2018. Pada tahun 2016 tingkat 

ROE yang dimiliki PT. Taspen (Persero) adalah sebesar 

17.03%. Hal ini berarti bahwa setiap Rp 1.00  modal sendiri 

akan menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham sebesar 

Rp 0.17. Menurut surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP 

100/MBU/2014, ROE untuk tahun 2016 adalah 5. Itu berarti 

ROE telah mencapai skor maksimal. 

  Pada tahun 2017 tingkat ROE yang dimiliki PT. 

Taspen (Persero) adalah sebesar 19.02%. Hal ini berarti bahwa 

setiap Rp 1.00  modal sendiri akan menghasilkan keuntungan 

bagi pemegang saham sebesar Rp 0.19. Adanya peningkatan 

laba setelah pajak sebesar 38% dan modal sendiri sebesar 

23%, menjadikan ROE lebih besar dibandingkan tahun 

2016. Menurut surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP 

100/MBU/2014, ROE untuk tahun 2016 adalah 5. Itu berarti 

ROE telah mencapai skor maksimal. 

  Pada tahun 2018 tingkat ROE yang dimiliki PT. 

Taspen (Persero) adalah sebesar 0%. Hal ini terjadi karena PT. 

Taspen mengalami kerugian sebesar Rp 4,238,925,583,762. 

turunnya laba PT. Taspen (Persero) disebabkan beberapa isu 

utama yakni perang dagang antara China dan AS yang 

menyebabkan pertumbuhan China melambat. Kemudian adanya 

kenaikan suku bunga bank Sentral AS, The Fed, dan defisit 



neraca perdagangan RI yang mencapai 3,37%. Ini menyebabkan 

parameter ekonomi melemah, IHSG turun 2,28% dari 6.339 

menjadi 6.194. Sebagian besar laba PT. Taspen (Persero) berasal 

dari hasil investasi sehingga mempengaruhi laba perusahaan. 

4.3.2 Likuiditas  

 Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang jangka pendek secara tepat waktu. PT. Taspen 

(Persero) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah 

sebagai berikut: 120%, 262%, 310% 

 Rasio Likuiditas pada tahun 2016 sebesar 120% berarti 

bahwa setiap Rp 1,00 hutang lancar dapat dijamin dengan aktiva 

lancar sebesar Rp 1,20. Berdasarkan hasil perhitungan Surat 

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2014, diperoleh 

skor Rasio Likuiditas sebesar 6. Hal ini berarti Ratio Likuiditas 

telah mencapai skor standar. 

 Pada tahun 2017 Rasio Likuiditas sebesar 262% berarti 

bahwa setiap Rp 1,00 hutang lancar dapat dijamin dengan aktiva 

lancar Rp 2,62. Berdasarkan hasil perhitungan Surat Keputusan 

Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, diperoleh skor 

Current ratio sebesar 10. Hal ini berarti Rasio Likuiditas telah 

mencapai skor maksimal. 



 Untuk tahun 2018 Rasio Likuiditas sebesar 310% berarti 

bahwa setiap Rp 1,00 hutang lancar dapat dijamin dengan aktiva 

lancar Rp3,10. Berdasarkan hasil perhitungan  Surat Keputusan 

Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, diperoleh skor Rasio 

Likuiditas sebesar 10. Hal ini berarti Rasio Likuiditas telah 

mencapai skor maksimal. 

 Skor Likuiditas yang diperoleh PT. Taspen (Persero) untuk 

tahun 2016,2017,2018 telah mencapai skor maksimal sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan pemerintah melalui 

Kementerian BUMN. Hal tersebut menunjukan bahwa PT. 

Taspen (Persero) mampu memaksimalkan aset lancar yang 

dimiliki untuk membayar hutang jangka pendek perusahaan. 

4.3.3 Solvabilitas  

Rasio Solvabilitas PT. TASPEN (Persero)  periode 2016- 

2018 telah mendapatkan bobot nilai yang stabil maksimal yaitu 

sebesar 15. Bobot nilai yang maksimal ini juga didukung dengan 

investasi dan piutang PSL (Past Service Liability) yang secara 

konsisten dengan kewajiban manfaat polis masa depan. Hasil 

tersebut mencerminkan bahwa kemampuan PT. TASPEN 

(Persero) dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang 

dengan membandingkan liabilitas dengan ekuitas perseroan 

sudah sangat maksimal.. 

 



4.3.4 Skor Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Taspen (Persero) 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan 

bahwa tingkat kesehatan PT. TASPEN (Persero) pada tahun 

2016 mendapat total skor 80 dengan mendapat predikat Sehat 

kategori A, sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan 

akumulasi total skor yaitu menjadi 91 dengan mendapat predikat 

Sehat kategori AA. Tahun 2018 mengalami penurunan kinerja 

dengan total skor yaitu menjadi 77 dengan mendapat predikat 

Sehat kategori A. 

Penurunan kinerja PT. Taspen (Persero) disebakan 

meningkatnya jumlah klaim atau santunan sebesar 14,58% 

menjadi Rp 11 Triliun. Dan juga penurunan hasil investasi 

korporasi karena PT. Taspen (Persero) mengandalkan 59,91 % 

ke obligasi. 

Selain itu diakibatkan melemahnya indeks obligasi dan 

saham. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan kinerja 

keuangan PT. Taspen (Persero) karena 45% pendapatan 

perusahaan berdasarkan hasil investasi. Pertumbuhan hasil 

investasi  cenderung melambat karena dipengaruhi pelemahan 

rupiah dan kekhawatiran terhadap dampak global yang membuat 

investor asing melakukan aksi jual (net sell) di pasar saham Hal 

ini membuat pendapatan perseroan yang berasal dari investasi 

tak menghasilkan kinerja yang baik. Total pendapatan perseroan 



juga tercatat menurun 1,81 persen sepanjang tahun lalu. Di mana 

pendapatan mencapai Rp16,83 triliun di 2017 menjadi Rp16,53 

triliun di tahun 2018. Di sisi lain, beban atau biaya yang 

dikeluarkan perusahaan selama 2018 mengalami kenaikan 0,91 

persen. Di mana pada tahun 2017 sebesar Rp15,87 triliun 

menjadi Rp16,01 triliun di tahun 2018. 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan 

yang telah dilakukan dalam rangka menganalisis penilaian tingkat 

kesehatan  PT. Taspen (Persero)  periode 2016-2018 dari aspek keuangan 

mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2018. Bobot nilai secara keseluruhan 

berturut-turut yaitu sebesar  28,32,27 untuk tahun 2016,2017,2018. Dan 

mendapatkan skor penilaian untuk tahun 2016 mendapat total skor 80 

dengan mendapat predikat Sehat kategori A. Untuk tahun 2017 

mengalami kenaikan akumulasi total skor  yaitu  menjadi 91 dengan 

mendapat predikat Sehat kategori AA. Dan untuk tahun 2018 mengalami 

penurunan kinerja dengan total skor yaitu menjadi 77 dengan mendapat 

predikat Sehat kategori A. 

 

5.2 Saran 

  Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil analisis 

tingkat kesehatan BUMN pada PT. TASPEN (Persero) tahun 2012-2014, 

maka 
saran

 yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 



Manajemen PT. Taspen (Persero) perlu meningkatkan kinerja 

keuanagn perusahaan agar semua indikator mendapatkan skor 

maksimal. 

2. Bagi Penelitian yang akan datang 

Peneliti yang akan datang diharapkan menambah jumlah subjek dan 

periode tahun yang diteliti untuk menilai elemen dalam menilai 

tingkat kesehatan BUMN. 
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