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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Pada penelitian ini, objek yang digunakan adalah salah satu perusahaan

industri jalan tol yaitu PT. Jasa Marga Tbk. Berikut gambaran umum mengenai

PT. Jasa Marga Tbk:

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Jasa Marga merupakan perusahaan perintis penyelenggaraan jalan tol di

Indonesia, yang didirikan pada tanggal 01 Maret 1978. Sebagai jalan tol pertama

di Indonesia yang dioperasikan oleh Jasa Marga, Jalan tol Jagorawi (Jakarta-

Bogor-Ciawi) merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di

Tanah Air. Berbekal pengalaman selama lebih dari tiga dasawarsa, PT Jasa Marga

membuktikan kepiawaiannya dengan tetap menjadi pemimpin pasar di industri

jalan tol di Tanah Air. Hingga saat ini perusahaan telah mengoperasikan 531 km

jalan tol atau 72 % dari total panjang jalan tol di Indonesia.

Perusahaan berhasil memenangkan 3 (tiga) konsesi baru yaitu Bogor Ring

Road, Semarang-Solo, dan Gempol-Pasuruan pada tahun 2004 serta 2 (dua) ruas

JORR 2 yaitu Cengkareng-Kunciran dan Kunciran-Serpong pada tahun 2007.

Tiga ruas tol baru lainnya yaitu Surabaya-Mojokerto, JORR W2, serta Gempol-

Pasuruan juga menambah jumlah ruas tol yang saat ini dimiliki Perusahaan

sebanyak 8 (delapan) ruas tol baru dengan panjang sekitar 200 km yang saat ini
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sedang dipersiapkan perusahaan tersebut diharapkan dapat beroperasi secara

bertahap antara tahun 2011-2013.

Perusahaan telah melalui berbagai peristiwa penting dan perubahan dalam

perjalanannya. Pada awal berdirinya, perusahaan berperan tidak hanya sebagai

operator, tetapi juga memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di

Indonesia. Pada tahun 2004, peran otorisator dikembalikan kepada Pemerintah

dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan. Peran

otorisator dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sebagai

konsekuensinya, perusahaan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah

perusahaan pengembang dan operator jalan tol dengan berorientasi pada kaidah-

kaidah korporasi.

Perubahan ini mendorong perusahaan untuk lebih fokus dalam

mengembangkan bisnis jalan tol, mulai dari perencanaan, pembangunan hingga

pengoperasian jalan tol. Perusahaan pun semakin mendapatkan kepercayaan

pemangku kepentingan terutama investor karena perusahaan dapat lebih

berkonsentrasi dalam meningkatkan nilai perusahaan.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Berikut ini visi dan misi PT. Jasa Marga Tbk:

Visi

“Visi menjadi perusahaan modern dalam bidang pengembangan dan

pengoperasian jalan tol, menjadi pemimpin (leader) dalam industri jalan tol
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dengan mengoperasikan mayoritas jalan tol di Indonesia, serta memiliki daya

saing yang tinggi di tingkat Nasional dan Regional”.

Misi

“Menambah panjang jalan tol secara berkelanjutan, sehingga perusahaan

menguasai paling sedikit 50% panjang jalan tol di Indonesia dan usaha terkait

lainnya, dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi keuangan perusahaan serta

meningkatkan mutu dan efisiensi jasa pelayanan jalan tol melalui penggunaan

teknologi yang optimal dan penerapan kaidah-kaidah manajemen perusahaan

modern dengan tata kelola yang baik”.

4.1.3 Produk Perusahaan

Bidang usaha PT. Jasa Marga Tbk adalah membangun dan menyediakan jasa

pelayanan jalan tol. Untuk itu PT. Jasa Marga melakukan aktifitas usaha sebagai

berikut:

1. Melakukan investasi dengan membangun jalan tol baru.

2. Mengoperasikan dan memelihara jalan tol.

3. Mengembangkan usaha lain, seperti tempat istirahat, iklan, jaringan serat

optik dan lain-lain, untuk meningkatkan pelayanan kepada pemakai jalan

dan meningkatkan hasil usaha perusahaan.

4. Mengembangkan usaha lain dalam koridor jalan tol.
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Saat ini PT. Jasa Marga Tbk mengelola dan mengoperasikan 13 (tiga belas)

hak pengusahaan (konsesi) jalan tol melalui sembilan kantor cabang dan satu anak

perusahaan yaitu:

1. Jalan Tol Jagorawi

2. Jalan Tol Jakarta-Tangerang

3. Jalan Tol Jakarta-Cikampek

4. Jalan Tol Dalam Kota Jakarta

5. Jalan Tol Prof. Dr.Ir. Sedyatmo

6. Jalan Tol Serpong-Pondok Aren (dioperasikan oleh JLJ)

7. Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Cileunyi

8. Jalan Tol Padalarang-Cileunyi

9. Jalan Tol Palimanan-Kanci

10. Jalan Tol Semarang

11. Jalan Tol Surabaya Gempol

12. Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa

13. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (dioperasikan oleh JLJ)

Dibawah ini adalah anak perusahaan PT Jasa Marga pemegang konsesi Jalan Tol:

a. PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) Jalan Tol JORR kepemilikan

saham sebesar 99%.

b. PT Marga Sarana Jabar (MSJ) Jalan Tol Bogor Ring Road kepemilikan

saham sebesar 55%.

c. PT Trans Marga Jateng (TMJ) Jalan Tol Semarang-Solo kepemilikan

saham sebesar 60%.
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d. PT Marga Trans Nusantara (MTN) Jalan Tol JORR II Serpong-Kunciran

kepemilikan saham sebesar 60%.

e. PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) Jalan Tol Surabaya-Mojokerto

kepemilikan saham sebesar 55%.

f. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) Jalan Tol JORR W2 Utara kepemilikan

saham sebesar 65%.

g. PT Trans Marga Jatim Pasuruan (TMJP) Jalan Tol Gempol-Pasuruan

kepemilikan saham sebesar 80%.

h. PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC) Jalan Tol JORR II Kunciran-

Cengkareng kepemilikan saham sebesar 75%.

i. PT Margabumi Adhikaraya (MBAR) Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan

kepemilikan saham sebesar 52%.

j. PT Jasamarga Bali Tol Jalan Tol Benoa Bali dengan kepemilikan saham

sebesar 60%.

4.1.4 Filosofi Perusahaan

Tata Nilai merupakan nilai-nilai yang telah ada dalam setiap Insan Jasa

Marga. Tata nilai ini merupakan perwujudan dari sikap dan perilaku seluruh

karyawan Jasa Marga yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan

perusahaan secara baik dan benar. Tata Nilai tersebut adalah:

1. Integritas
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1. Bekerja hanya untuk kepentingan perusahaan dan tidak pernah

menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan lain diluar

kepentingan perusahaan.

2. Bertanggungjawab dan senantiasa dapat menjelaskan keputusan

dan langkah-langkah yang diambil dalam pekerjaan.

3. Senantiasa menggunakan etika dalam bekerja.

4. Senantiasa menjadi panutan bagi lingkungannya.

2. Mencintai Pekerjaan (Passion)

1. Semangat dan mempunyai keinginan yang kuat untuk senantiasa

berbuat yang terbaik di bidangnya.

2. Menyenangi tugasnya dan selalu berpikir positif dalam bekerja.

3. Bangga terhadap perusahaan sebagai wujud dari kebanggaan pada

Bangsa dan Negara.

4. Senantiasa menghasilkan kualitas pekerjaan yang terbaik.

3. Senang Belajar untuk Kemajuan (Learning)

1. Selalu ingin mengetahui dan belajar hal-hal baru untuk kemajuan

perusahaan.

2. Melihat jauh kedepan dan senantiasa berusaha untuk membawa

perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi.

3. Berani mencoba hal-hal baru dengan niat semata-mata untuk

memperbaiki kualitas proses dan produk perusahaan.

4. Membangun Kepercayaan (Trust)

1. Percaya pada niat baik.
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2. Senantiasa membangun kepercayaan (trust) diantara seluruh

jajaran perusahaan.

3. Tidak terkotak-kotak dan selalu saling membantu untuk

kepentingan perusahaan semata.

4.1.5 Logo Perusahaan

Deskripsi:

1. Logo ditampilkan dalam bentuk rounded/bola dengan efek 3D (tiga dimensi)

dan image yang ingin dicapai lebih modern, simple, efisien, dan lebih efektif,

berorientasi pada teknologi baru dan menjawab tantangan persaingan industri

global.

2. Bentuk dasar logo baru Jasa Marga diambil dari Icon logo lama Jasa Marga

yang sudah sangat dikenal yang berbentuk huruf ”J” dan juga merupakan

simbol simpang susun jalan tol, diolah dan ditampilkan menjadi lebih modern

dan elegan.

3. Indonesia Highway Corp adalah kependekan dari Indonesia Highway

Corporatama, sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.
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4. Nama perusahaan ditulis dengan font yang memiliki sudut dan kelengkungan

fleksibel, mencerminkan perusahaan yang selalu beradaptasi dengan

perkembangan zaman.

5. Warna logo tetap menggunakan warna dasar korporasi yaitu Biru dan Kuning

yang mencerminkan konsistensi dan kesinambungan.

4.1.6 Struktur Organisasi

Setiap perusahaan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan, struktur

organisasi sangat penting dan tiap perusahaan menyusun suatu struktur organisasi

itu berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu ditetapkan terlebih dahulu deskripsi

pekerjaan, wewenang serta tanggung jawab pekerjaan yang harus

dilaksanakannya. Dalam pekerjaan-pekerjaan ini harus dibagi menjadi tugas yang

lebih kecil agar dapat dilaksanakan oleh setiap personil perusahaan. Penetapan

tugas dan pembagian pekerjaan-pekerjaan tersebut pada umumnya disebut

struktur organisasi.

Dengan adanya struktur organisasi ini, maka akan jelas tugas dan tanggung

jawab serta wewenang para pekerja dari suatu badan usaha serta lembaga dalam

hal mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. PT. Jasa Marga Tbk

menggunakan struktur organisasi dengan sistem garis, artinya setiap bagian

mempunyai tugas dan tanggung jawab secara lurus pada bagian yang ada di

bawahnya. Berikut di bawah ini penjelasan struktur organisasi periode 2004-2010

pada kantor pusat PT. Jasa Marga (Persero) Tbk secara deskriptif.
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Direksi bertugas dan bertanggung jawab dalam memimpin perusahaan sesuai

dengan tujuan perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan

efektivitas perusahaan serta menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan

perusahaan, yang terdiri dari:

A. Direktur Utama

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) adalah Ir. Frans S. Sunito yang

merupakan pimpinan Perusahaan tertinggi yang bertanggung jawab atas

jalannya perusahaan secara keseluruhan.

B. Satuan Pengawas Intern

Satuan pengawas intern merupakan satuan yang terbentuk menjadi suatu tim

yang bertanggung jawab sebagai pengawas internal.

C. Direktur lainnya terdiri dari:

1. Direktur Keuangan (Ir. Reynaldi Hermansjah), yang bertanggung jawab

atas jalannya perusahaan khususnya dalam hal perencanaan perusahaan,

pengelolaan dan pengendalian keuangan perusahaan, termasuk

pengelolaan teknologi informasi perusahaan. Direktur Keuangan

mempunyai 4 (empat) bawahan langsung yaitu:

1) Biro Perencanaan Perusahaan

2) Biro Teknologi Informasi Perusahaan

3) Biro Keuangan dan Akuntansi

4) Unit Program Kemitraan & Program Bina Lingkungan

2. Direktur Pengembangan Usaha (Ir. Abdul Hadi Hs, MM), bertanggung

jawab atas jalannya perusahaan khususnya dalam hal pengelolan dan
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pengendalian kegiatan investasi, pemanfaatan potensi-potensi usaha

perusahaan lainnya dan mengendalikan kegiatan jalan tol yang dilakukan

perusahaan sendiri atau dengan mitra usaha. Direktur Pengembangan

Usaha mempunyai 4 (empat) bawahan langsung yaitu:

1) Divisi Pengembangan Jalan Tol

2) Divisi Pengembangan Usaha Lain

3) Divisi Teknik

4) Proyek Bisnis

3. Direktur Operasi (Ir. Adityawarman), bertanggung jawab atas jalannya

perusahaan khususnya dalam hal pengelolaan dan pengendalian kegiatan

pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, termasuk kegiatan

pengendalian atas pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang

dilaksanakan oleh mitra usaha. Direktur Operasi mempunyai 3 (tiga)

bawahan langsung yaitu:

1) Divisi Manajemen Operasi

2) Divisi Pemeliharaan

3) Proyek Konstruksi Jalan Tol

4. Direktur Sumber Daya Manusia (Ir. Firmansjah, C.E.S), yang

bertanggung jawab atas jalannya perusahaan khususnya dalam hal

pengelolaan dan pengendalian Sumber Daya Manusia, hukum dan

pengelolan aktifitas umum. Direktur SDM mempunyai 4 (empat)

bawahan langsung yaitu:

1) Biro Manajemen Sumber Daya Manusia
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2) Biro Hukum

3) Biro Umum

4) Biro Pengembangan Organisasi & Manajemen

D. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan (Ibu Okke Merlina) Jasa Marga berada dibawah

naungan kelima direktur. Fungsi pokok dari sekretaris perusahaan yaitu

menyelenggarakan kegiatan hubungan baik dengan para investor, industri

pasar modal dan stakeholder perusahaan, merencanakan, melaksanakan dan

mengendalikan administrasi pimpinan perusahaan serta memberikan

informasi kepada para investor dan industri pasar modal agar citra perusahaan

dapat berkembang dengan baik dan terciptanya arus informasi positif kepada

seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal perusahaan. Sekretaris

perusahaan membawahi 3 (tiga) bagian langsung, yaitu:

1. Kepala Bagian Hubungan Investor, mempunyai fungsi pokok yang sama

dengan sekretaris perusahaan dan bertanggung jawab untuk membina

hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan investor, industri

pasar modal dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Bawahan

langsungnya yaitu Kepala Sub Bagian Data dan Pelaporan serta para

stafnya yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing.

2. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Perusahaan, fungsi pokoknya adalah

melaksanakan kegiatan pengelolaan tata usaha dan administrasi, serta

keprotokoleran pimpinan perusahaan. Bawahan langsungnya yaitu Kepala
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Sub Bagian Kesekretariatan dan para stafnya yang mempunyai tugas dan

wewenang masing-masing.

3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, mempunyai fungsi pokok

melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi

perusahaan, membangun efektif dengan lingkungan internal dan eksernal

perusahaan, agar citra perusahaan dapat berkembang dengan baik, serta

tercipta arus informasi positif kepada seluruh stakeholder baik internal

maupun eksternal perusahaan. Bawahan langsungnya yaitu Kepala Sub

Bagian Penerangan dan para stafnya yang memiliki wewenang masing-

masing.

E. Biro Manajemen Mutu & Risiko

Biro Manajemen Mutu & Risiko (Ibu Okke Merlina) juga berada dibawah

naungan kelima direktur sama seperti sekretaris perusahaan.
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4.2 Perhitungan Rasio Keuangan

Sub bab ini menyajikan perhitungan masing-masing rasio keuangan dari

kelima rasio menurut SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 yaitu

ROE, ROI, rasio lancar, rasio kas, dan rasio total modal sendiri terhadap total aset.

Dari masing-masing rasio akan dijelaskan pula perubahan persentase rasio antar

tahun dan skor yang dicapai.

4.2.1 Perhitungan Rasio Pengembalian atas Ekuitas Pemegang Saham

Biasa (ROE)

Berikut rumus rasio ROE menurut SK Menteri BUMN Nomor: KEP-

100/MBU/2002 dan tabel perhitungannya:

ROE = x 100%

Tabel 4.1 Perhitungan Rasio ROE

(dalam ribuan rupiah)

Tahun Laba Setelah

Pajak

Modal Sendiri Rasio

(%)

Kenaikan

(Penurunan)

Skor

2004 221.517.625 1.809.912.923 12,24 16

2005 130.628.014 1.982.098.284 6,59 (5,65) 8,5

2006 73.699.820 2.385.546.872 3,09 (3,50) 5,5

Go Public

(2007)

277.010.475 5.975.315.883 4,64 1,55 7

2008 718.637.216 6.572.008.105 10,93 6,30 14

2009 860.679.236 7.183.378.636 11,98 1,05 16

2010 1.184.495.808 7.740.013.867 15,30 3,32 20
Sumber: Laporan Keuangan PT. Jasa Marga Tbk (setelah diolah)
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Deskripsi:

1. Pada tahun 2004, ROE PT. Jasa Marga Tbk sebesar 12,24%, berasal

perhitungan laba setelah pajak (Rp221.517.625.000) dibagi dengan modal

sendiri (Rp1.809.912.923.000) maka didapat ROE sebesar 12,24%. Artinya

laba yang dihasilkan sebesar 12,24% dari modal sendiri, atau setiap Rp1 modal

menghasilkan laba Rp0,1224. Skor yang diberikan adalah 16, karena berada

antara 11% dan 13% (11< ROE < = 13).

2. Pada tahun 2005 ROE perusahaan adalah sebesar 6,59%, dari perhitungan laba

setelah pajak (Rp130.628.014.000) dibagi dengan modal sendiri

(Rp1.982.098.284.000), hingga didapat ROE 6,59%. Nilai ROE turun sebesar

5,65% dari tahun sebelumnya, dikarenakan laba setelah pajak turun sebesar

Rp90.889.611.000, turunnya laba perusahaan karena adanya peningkatan

beban usaha dan beban bunga perusahaan. Beban usaha naik disebabkan

meningkatnya beban umum dan administrasi. Kemudian beban bunga naik

disebabkan meningkatnya utang bank dan utang obligasi. Sedangkan modal

sendiri naik sebesar Rp172.185.361.000 disebabkan adanya kenaikan saldo

laba pada laporan posisi keuangan konsolidasi perusahaan. Peningkatan saldo

laba dilatar belakangi oleh peningkatan pendapatan tol karena meningkatnya

jumlah kendaraan pemakai jalan tol pada tahun 2005 ini. Nilai ROE yang

menurun disebabkan ketidakseimbangan peningkatan modal sendiri atas laba

setelah pajak. Skor yang dihasilkan adalah 8,5 karena ROE berada antara 5,3%

dan 6,6% (5,3 < ROE < = 6,6).
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3. Pada tahun 2006 ROE perusahaan sebesar 3,09%, didapat dari laba setelah

pajak (Rp73.699.820.000) dihasilkan dari laba setelah pajak dikurangi

keuntungan penjualan saham yang terletak di pos pendapatan lain-lain pada

akun lainnya-bersih. Jumlah laba setelah pajak ini dibagi dengan modal sendiri

(Rp2.385.546.872.000). Nilai ROE turun sebesar 3,50% dari tahun

sebelumnya, karenakan laba setelah pajak turun sebesar Rp56.928.194.000,

disebabkan meningkatnya beban usaha dan beban bunga perusahaan. Beban

usaha naik disebabkan meningkatnya beban pengumpulan tol. Beban

pengumpulan tol ini merupakan beban yang timbul dari kegiatan di gerbang

tol. Beban ini naik disebabkan meningkatnya beban gaji dan tunjangan

karyawan penjaga gerbang tol. Kemudian beban bunga naik disebabkan

meningkatnya utang bank dan utang obligasi. Sedangkan modal sendiri naik

sebesar Rp403.448.588.000, naiknya modal perusahaan karena adanya

peningkatan yang cukup besar pada saldo laba perusahaan di dalam laporan

posisi keuangan konsolidasian. Peningkatan saldo laba dilatar belakangi oleh

peningkatan pendapatan tol karena meningkatnya jumlah kendaraan pemakai

jalan tol pada tahun 2006 ini. Nilai ROE yang menurun disebabkan

ketidakseimbangan peningkatan modal sendiri atas laba setelah pajak. Skor

yang diberikan adalah 5,5 karena ROE berada antara 2,5% dan 4% (2,5 < ROE

< = 4).

4. Pada tahun 2008 ROE perusahaan sebesar 10,93%, didapat dari laba setelah

pajak (Rp718.637.216.000) dihasilkan dari laba setelah pajak dikurangi

keuntungan penjualan saham dan keuntungan penjualan aset tetap yang terletak
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di pos pendapatan lain-lain pada akun lainnya-bersih. Jumlah laba setelah pajak

ini dibagi dengan modal sendiri (Rp6.572.008.105.000). Nilai ROE naik dari

tahun sebelumnya (tahun 2007 periode pertama pelaksanaan go public) sebesar

6,30%. Laba setelah pajak naik sebesar Rp441.626.741.000 dari tahun 2007,

naiknya laba dikarenakan meningkatnya pendapatan usaha sebesar

Rp708.589.736.000 dan pendapatan bunga yang diterima perusahaan

meningkat sebesar Rp232.747.901.000. Peningkatan laba setelah pajak dilatar

belakangi oleh peningkatan pendapatan tol karena meningkatnya jumlah

kendaraan pemakai jalan tol pada tahun 2008 ini. Kemudian peningkatan

pendapatan bunga dilatar belakangi oleh penghasilan bunga deposito

berjangka, penghasilan jasa giro, dan investasi lainnya. Sedangkan modal

sendiri naik Rp596.692.222.000. Naiknya modal perusahaan karena adanya

peningkatan yang cukup besar pada saldo laba perusahaan di dalam laporan

posisi keuangan konsolidasian. Peningkatan saldo laba dilatar belakangi oleh

peningkatan pendapatan tol karena meningkatnya jumlah kendaraan pemakai

jalan tol pada tahun 2008 ini. Skor yang diberikan adalah 14, kerena ROE

berada antara 9% dan 11% (9 < ROE < = 11).

5. Pada tahun 2009 ROE perusahaan sebesar 11,98%, didapat dari laba setelah

pajak (Rp860.679.236.000) dihasilkan dari laba setelah pajak dikurangi

keuntungan penjualan saham yang terletak di pos pendapatan lain-lain pada

akun lainnya-bersih. Jumlah laba setelah pajak ini dibagi dengan modal sendiri

(Rp7.183.378.636.000). ROE naik sebesar 1,05% dari tahun sebelumnya. Laba

setelah pajak naik sebesar Rp142.042.020.000. Naiknya laba setelah pajak
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disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha perusahaan. Peningkatan

pendapatan usaha disebabkan oleh peningkatan pendapatan tol dan pendapatan

lainnya. Pendapatan tol meningkat di latar belakangi oleh peningkatan tarif

jalan tol yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2009 oleh KEPMEN PU RI

No.514/KPTS/M/2009. Kemudian pendapatan lainnya meningkat di latar

belakangi oleh pendapatan sewa lahan, pendapatan iklan, dan pendapatan jasa

pengoperasian jalan tol. Sedangkan modal sendiri meningkat sebesar

Rp611.370.531.000. Naiknya modal perusahaan karena adanya peningkatan

yang cukup besar pada saldo laba perusahaan di dalam laporan posisi keuangan

konsolidasian. Peningkatan saldo laba dilatar belakangi oleh peningkatan

pendapatan tol karena meningkatnya jumlah kendaraan pemakai jalan tol pada

tahun 2009 ini. Skor yang diberikan adalah 16, kerena ROE berada antara 11%

dan 13%, (11 < ROE < = 13).

6. Pada tahun 2010 ROE perusahaan sebesar 15,30%, dari perhitungan laba

setelah pajak (1.184.495.808.000) dibagi dengan modal sendiri

(Rp7.740.013.867.000). Nilai ROE naik sebesar 3,32% dari tahun sebelumnya,

karena laba setelah pajak perusahaan meningkat sebesar Rp323.816.572.000

disebabkan oleh pendapatan usaha yang meningkat tajam sebesar

Rp686.583.981.000. Peningkatan pendapatan tol dilatar belakangi oleh

semakin tingginya jumlah kendaraan pengguna jalan tol dan peningkatan tarif

jalan tol berdasarkan KEPMEN PURI No.397/KPTS/M/2010 untuk ruas jalan

tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo dan ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Modal sendiri

meningkat sebesar Rp556.635.231.000. Naiknya modal perusahaan karena
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adanya peningkatan yang cukup besar pada saldo laba perusahaan di dalam

laporan posisi keuangan konsolidasian. Peningkatan saldo laba dilatar

belakangi oleh peningkatan pendapatan tol karena meningkatnya tarif tol dan

jumlah kendaraan pemakai jalan tol pada tahun 2010 ini. Skor yang diberikan

adalah 20, karena ROE lebih dari 15%, (15 < ROE).

4.2.2 Perhitungan Rasio Pengembalian atas Investasi (ROI)

Berikut rumus rasio ROI menurut SK Menteri BUMN Nomor: KEP-

100/MBU/2002 dan tabel perhitungannya:

ROI = x 100%

Tabel 4.2 Perhitungan Rasio ROI

(dalam ribuan rupiah)

Tahun EBIT Penyusutan Capital

Employed

Rasio

(%)

Kenaikan

(Penuru-

nan)

Sk

or

2004 517.463.215 1.050.413.020 4.755.240.890 32,97 15

2005 653.673.333 1.199.414.299 8.199.819.728 22,60 (10,37) 15

2006 819.453.449 1.429.842.370 8.434.810.583 26,67 4,07 15

Go

Public

(2007)

1,015,949,422 1.708.844.971 13.705.634.299 19,88 (6,79) 15

2008 1.371.624.076 2.036.123.922 13.507.070.487 25,23 5,35 15

2009 1.516.220.983 2.370.299.572 14.727.013.270 26,39 1,16 15

2010 1.988.192.180 2.756.643.604 15.584.974.893 30,44 4,05 15
Sumber: Laporan Keuangan PT. Jasa Marga Tbk (setelah diolah)
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Deskripsi:

1. Pada tahun 2004 ROI PT. Jasa Marga Tbk adalah sebesar 32,97% berasal dari

perhitungan EBIT sebesar (Rp517.463.215.000) ditambah dengan nilai

penyusutan (Rp1.050.413.020.000), dibagi dengan capital employed sebesar

(Rp4.755.240.890.000), hingga didapat ROI 32,97%. Artinya setiap Rp 1

capital employed yang digunakan menghasilkan EBIT + penyusutan sebesar

Rp0,32. Skor yang dihasilkan adalah 15 karena ROI lebih dari 18%, (18 <

ROI).

2. Pada tahun 2005 ROI PT. Jasa Marga Tbk sebesar 22,60%, dari perhitungan

EBIT (Rp653.673.333.000) ditambah penyusutan (Rp1.199.414.299.000),

dibagi dengan capital employed (Rp 8.199.819.728.000). ROI turun sebesar

10,37% dari tahun sebelumnya. EBIT naik sebesar Rp136.210.118.000, karena

terjadi peningkatan pada pendapatan usaha berupa pendapatan tol. Peningkatan

pendapatan tol karena meningkatnya jumlah kendaraan pemakai jalan tol pada

tahun 2005 ini. Penyusutan naik sebesar Rp149.001.279.000 serta capital

employed naik sebesar Rp3.444.578.838.000 dikarenakan adanya kenaikan

pada pos-pos aset perusahaan terutama pada akun kas dan setara kas, kemudian

aset tetap berupa akun hak pengusahaan jalan tol dan pemilikan langsung.

Peningkatan kas dan setara kas dilatar belakangi oleh kas yang diterima oleh

perusahaan meningkat karena pendapatan usaha yang meningkat. Peningkatan

aset tetap hak pengusahaan jalan tol dilatar belakangi oleh penerimaan

wewenang penyelenggaraan jalan tol JORR berdasarkan SEKMEN PU RI

2005 sebesar Rp 522.000.000.000. Sedangkan peningkatan aset tetap pemilikan
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langsung dilatar belakangi oleh peningkatan aset yang dimiliki perusahaan

berupa jalan dan jembatan di tahun 2005 ini. Penurunan ROI ini disebabkan

kenaikan yang tidak seimbang antara EBIT + penyusutan dan capital

employed. Capital employed naik terlalu tinggi. Skor yang dihasilkan adalah

15, karena ROI lebih dari 18% (18 < ROI).

3. Pada tahun 2006 ROI PT. Jasa Marga Tbk sebesar 26,67%, dari perhitungan

EBIT (Rp819.453.449.000) ditambah penyusutan (Rp1.429.842.370.000),

dibagi dengan capital employed (Rp8.434.810.583.000). ROI naik sebesar

4,07% dari tahun sebelumnya, EBIT naik sebesar Rp165.780.116.000 karena

terjadi kenaikan pada pendapatan usaha berupa pendapatan tol. Peningkatan

pendapatan tol karena meningkatnya jumlah kendaraan pemakai jalan tol pada

tahun 2006 ini. Penyusutan naik sebesar Rp230.428.071.000, serta capital

employed naik sebesar Rp234.990.855.000 dikarenakan adanya peningkatan

pada pos-pos aset perusahaan terutama pada aset lancar berupa piutang lain-

lain. Peningkatan piutang lain-lain dilatar belakangi oleh piutang hasil

penjualan saham kepada PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk sebesar

Rp477.316.024.360. Skor yang dihasilkan adalah 15, karena ROI lebih dari

18% (18 < ROI).

4. Pada tahun 2008 ROI PT. Jasa Marga Tbk sebesar 25,23%, dari perhitungan

EBIT (Rp1.371.624.076.000) ditambah penyusutan (Rp2.036.123.922.000),

dibagi dengan capital employed (Rp13.507.070.487.000). ROI naik sebesar

5,35% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 saat go public, EBIT naik

sebesar Rp355.674.654.000 karena terjadi kenaikan pendapatan usaha berupa
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pendapatan tol. Peningkatan pendapatan tol karena meningkatnya jumlah

kendaraan pemakai jalan tol pada tahun 2008 ini. Penyusutan naik sebesar

Rp327.278.951.000, serta capital employed turun sebesar Rp198.563.810.000

dikarenakan adanya penurunan pada pos-pos aset perusahaan terutama pada

pos aset lancar berupa akun kas dan setara kas. Penurunan ini dilatar belakangi

oleh deposito di PT. Bank Mandiri Tbk yang menurun drastis. Skor yang

dihasilkan adalah 15, karena ROI lebih dari 18% (18 < ROI).

5. Pada tahun 2009 ROI perusahaan adalah 26,39%, berasal dari perhitungan

EBIT (Rp1.516.220.983.000) ditambah penyusutan (Rp2.370.299.572.000)

lalu dibagi dengan capital employed (Rp14.727.013.270.000). ROI naik

sebesar 1,16%. EBIT perusahaan naik sebesar Rp144.596.907.000 karena

adanya kenaikan pada pendapatan usaha berupa pendapatan tol. Peningkatan

pendapatan tol karena meningkatnya jumlah kendaraan pemakai jalan tol pada

tahun 2009 ini. Penyusutan naik sebesar Rp334.175.639.000 dan capital

employed naik sebesar Rp1.219.942.790.000 dikarenakan adanya peningkatan

pada pos-pos aset tetap terutama pada akun inventasi pada perusahaan asosiasi,

aset tetap hak pengusahaan jalan tol, dan aset lainnya. Peningkatan akun

investasi pada perusahaan asosiasi dilatar belakangi oleh penambahan investasi

yang dilakukan oleh perusahaan pada perusahaan asosiasi berupa penyertaan

saham. Peningkatan aset tetap hak pengusahaan jalan tol dilatar belakangi oleh

peningkatan aset dalam bentuk jalan dan jembatan. Peningkatan aset lainnya

dilatar belakangi oleh uang muka kontraktor dalam rangka pembangunan jalan
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tol, jaminan, dan uang muka pembebasan lahan. Skor yang dihasilkan adalah

15. karena ROI lebih dari 18%, (18 < ROI).

6. Pada tahun 2010 ROI perusahaan adalah 30,44%, berasal dari perhitungan

EBIT (Rp1.988.192.180.000) ditambah penyusutan (Rp2.756.643.604.000)

lalu dibagi dengan capital employed (Rp15.584.974.893.000). ROI naik

sebesar 4,05%. EBIT perusahaan naik sebesar Rp 471.971.197.000 karena

adanya kenaikan pada pendapatan usaha berupa pendapatan tol. Peningkatan

pendapatan tol karena meningkatnya tarif dan jumlah kendaraan pemakai jalan

tol pada tahun 2010 ini. Penyusutan naik sebesar Rp386.344.032.000, dan

capital employed naik sebesar Rp857.961.620.000 dikarenakan adanya

kenaikan pada pos-pos aset perusahaan terutama pos aset lancar pada akun kas

dan setara kas. Peningkatan kas dan setara kas dilatar belakangi oleh

penerimaan kas yang meningkat akibat pendapatan usaha yang meningkat.

Skor yang dihasilkan adalah 15 karena ROI lebih dari 18%, (18 < ROI).
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4.2.3 Perhitungan Rasio Kas (Cash Ratio)

Berikut rumus Cash Ratio menurut SK Menteri BUMN Nomor: KEP-

100/MBU/2002 dan tabel perhitungannya:

Rasio Kas = x 100%

Tabel 4.3 Perhitungan Cash Ratio

(dalam ribuan rupiah)

Tahun Kas+Bank+Surat

Berharga Jangka

Pendek

Kewajiban

Lancar

Rasio

(%)

Kenaikan

(Penurunan)

Skor

2004 231.676.252 708.190.862 32,71 4

2005 429.270.388 1.393.826.628 30,80 (1,92) 4

2006 265.004.082 1.353.598.690 19,58 (11,22) 3

Go Public

(2007)

4.004.561.175 1.325.319.663 302,16 282,58 5

2008 3.865.759.210 1.237.275.532 312,44 10,28 5

2009 3.355.478.541 2.966.355.283 113,12 (199,32) 5

2010 4.039.060.485 2.478.279.260 162,98 49,86 5
Sumber: Laporan Keuangan PT. Jasa Marga Tbk (setelah diolah)

Deskripsi:

1. Pada tahun 2004 CAR perusahaan adalah sebesar 32,71% berasal dari

perhitungan kas, bank, dan surat berharga jangka pendek sebesar

(Rp231.676.252.000) dibagi dengan kewajiban lancar sebesar

(Rp708.190.862.000). Artinya setiap Rp 1 kas + bank + surat berharga jangka

pendek dapat dijaminkan pada Rp0,3271 kewajiban jangka pendek perusahaan.
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Skor yang dihasilkan adalah 4 karena CAR berada diantara 25% dan 35%, (25

< = CAR < 35).

2. Pada tahun 2005 CAR perusahaan sebesar 30,80% berasal dari perhitungan

kas, bank, dan surat berharga jangka pendek (Rp429.270.388.000) dibagi

dengan kewajiban lancar (Rp1.393.826.628.000). Nilai CAR mengalami

penurunan sebesar 1,92% dari tahun sebelumnya. Nilai kas, bank, dan surat

berharga jangka pendek naik sebesar Rp197.594.136.000 disebabkan

penerimaan kas yang meningkat karena pendapatan usaha yang meningkat.

Kewajiban lancar naik sebesar Rp685.635.766.000 disebabkan naiknya utang

kontraktor yang dilatar belakangi oleh pembangunan jalan, pelapisan ulang,

pengadaan fasilitas tol, dan pengadaan bangunan. Kewajiban lancar naik

disebabkan juga oleh meningkatnya kewajiban yang jatuh tempo dalam satu

tahun berupa kewajiban pemberian hak pengusahaan jalan tol. Kewajiban ini

adalah kewajiban yang harus segera dibayarkan kepada para kreditur JORR S

sebesar Rp261.000.000.000 sehubungan dengan diterimanya hak pengusahaan

jalan tol JORR S. Nilai CAR turun disebabkan ketidakseimbangan peningkatan

kewajiban lancar yang terlalu tinggi atas kas + bank + surat berharga jangka

pendek. Skor yang dihasilkan 4 karena CAR berada diantara 25% dan 35%, (25

< = CAR < 35).

3. Pada tahun 2006 CAR perusahaan sebesar 19,58% berasal dari perhitungan

kas, bank, dan surat berharga jangka pendek (Rp265.004.082.000) dibagi

dengan kewajiban lancar (Rp1.353.598.690.000). Nilai CAR mengalami

penurunan sebesar 11,22% dari tahun sebelumnya. Nilai kas, bank, dan surat
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berharga jangka pendek turun sebesar Rp164.266.306.000 disebabkan

perusahaan melakukan penyelesaian utang secara tunai sebesar

Rp261.000.000.000 kepada para kreditur JORR S. Kewajiban lancar turun

sebesar Rp40.227.938.000 disebabkan oleh salah satunya adalah kewajiban

yang jatuh tempo dalam satu tahun berupa kewajiban pemberian hak

pengusahaan jalan tol. Kewajiban ini merupakan kewajiban perusahaan

sehubungan dengan proyek JORR S sudah dibayarkan secara tunai

menggunakan kas perusahaan. Nilai CAR turun disebabkan ketidakseimbangan

peningkatan kewajiban lancar yang terlalu tinggi atas kas + bank + surat

berharga jangka pendek. Skor yang dihasilkan 3 karena CAR berada diantara

15% dan 25%, (15 < = CAR < 25).

4. Pada tahun 2008 CAR perusahaan sebesar 312,44% berasal dari perhitungan

kas, bank, dan surat berharga jangka pendek (Rp3.865.759.210.000) dibagi

dengan kewajiban lancar (Rp1.237.275.532.000). Nilai CAR mengalami

kenaikan sebesar 10,28% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 pada saat go

public. Nilai kas, bank, dan surat berharga jangka pendek turun sebesar

Rp138.801.965.000 disebabkan pada tahun 2008 perusahaan telah melunasi

utang obligasi Jasa Marga VIII seri M sebesar Rp150.000.000.000 dengan

deposito berjangka. Kewajiban lancar turun sebesar Rp88.044.131.000

disebabkan utang obligasi Jasa Marga VIII seri M sebesar Rp150.000.000.000

yang telah dilunasi sehingga tidak muncul di laporan posisi keuangan. Skor

yang dihasilkan 5 karena CAR lebih dari 35%, (CAR > = 35).



96

70

5. Pada tahun 2009 CAR perusahaan sebesar 113,12% berasal dari perhitungan

kas, bank, dan surat berharga jangka pendek (Rp3.355.478.541.000) dibagi

dengan kewajiban lancar (Rp2.966.355.283.000). Nilai CAR mengalami

penurunan sebesar 199,32% dari tahun sebelumnya. Nilai kas, bank, dan surat

berharga jangka pendek turun sebesar Rp510.280.669.000 disebabkan adanya

pembayaran beban usaha yang dilakukan secara tunai dengan kas perusahaan

salah satunya beban umum dan administrasi berupa beban gaji dan tunjangan

karyawan. Penurunan ini juga disebabkan pembayaran utang pajak oleh

perusahaan. Kewajiban lancar naik sebesar Rp1.729.079.751.000 disebabkan

meningkatnya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

berupa utang obligasi Jasa Marga X seri O sebesar Rp650.000.000.000. Skor

yang dihasilkan 5 karena CAR lebih dari 35%, (CAR > = 35).

6. Pada tahun 2010 CAR perusahaan sebesar 162,98% berasal dari perhitungan

kas, bank, dan surat berharga jangka pendek (Rp4.039.060.485.000) dibagi

dengan kewajiban lancar (Rp2.478.279.260.000). Nilai CAR mengalami

kenaikan sebesar 49,86% dari tahun sebelumnya. Nilai kas, bank, dan surat

berharga jangka pendek naik sebesar Rp683.581.944.000 disebabkan akun kas

dan bank meningkat. Peningkatan ini dilatar belakangi oleh penerimaan kas

dari pendapatan usaha perusahaan. Kewajiban lancar turun sebesar

Rp488.076.023.000 disebabkan utang obligasi yang telah dilunasi oleh

perusahaan sebesar Rp650.000.000.000 selain itu terjadi penurunan pada

kewajiban pembebasan tanah Rp225.698.882.000 yang di latar belakangi

karena pembayaran cicilan pembebasan tanah yang merupakan dana talangan
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Badan Pengatur Jalan Tol. Skor yang dihasilkan 5 karena CAR lebih dari 35%,

(CAR > = 35).

4.2.4 Perhitungan Rasio Lancar (Current Ratio)

Berikut rumus Current Ratio menurut SK Menteri BUMN Nomor: KEP-

100/MBU/2002 dan tabel perhitungannya:

Rasio Lancar = x 100%

Tabel 4.4 Perhitungan Current Ratio

(dalam ribuan rupiah)

Tahun Aset Lancar Kewajiban

Lancar

Rasio

(%)

Kenaikan

(Penurunan)

Skor

2004 265.617.767 708.190.862 37,51 0

2005 456.412.553 1.393.826.628 32,75 (4,76) 0

2006 824.000.832 1.353.598.690 60,87 28,13 0

Go Public

(2007)

4.075.785.765 1.325.319.663 307,53 246,66 5

2008 3.906.983.110 1.237.275.532 315,77 8,24 5

2009 3.430.338.210 2.966.355.283 115,64 (200,13) 4

2010 4.090.141.492 2.478.279.260 165,04 49,40 5
Sumber: Laporan Keuangan PT. Jasa Marga Tbk (setelah diolah)

Deskripsi:

1. Pada tahun 2004 CR PT. Jasa Marga Tbk adalah sebesar 37,51%, berasal dari

perhitungan aset lancar (Rp265.617.767.000) dibagi dengan kewajiban

lancar(Rp708.190.862.000). Artinya setiap Rp 1 aset lancar perusahaan dapat
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dijaminkan pada Rp0,3751 kewajiban jangka pendek perusahaan. Skor yang

dihasilkan adalah 0, karena CR kurang dari 90%, (CR < 90).

2. Pada tahun 2005 CR perusahaan sebesar 32,75%, berasal dari perhitungan aset

lancar (Rp456.412.553.000) dibagi dengan utang lancar

(Rp1.393.826.628.000). Nilai CR turun sebesar 4,76%. Aset lancar perusahaan

naik sebesar Rp242.573.095.000 disebabkan penerimaan kas yang meningkat

karena pendapatan usaha yang meningkat. Kewajiban lancar naik

Rp685.635.766.000 disebabkan naiknya utang kontraktor yang dilatar

belakangi oleh pembangunan jalan, pelapisan ulang, pengadaan fasilitas tol,

dan pengadaan bangunan. Kewajiban lancar naik disebabkan juga oleh

meningkatnya kewajiban yang jatuh tempo dalam satu tahun berupa kewajiban

pemberian hak pengusahaan jalan tol. Kewajiban ini adalah kewajiban yang

harus segera dibayarkan kepada para kreditur JORR S sebesar

Rp261.000.000.000 sehubungan dengan diterimanya hak pengusahaan jalan tol

JORR S. Nilai CAR turun disebabkan ketidakseimbangan peningkatan

kewajiban lancar yang terlalu tinggi atas aset lancar. Skor yang dihasilkan

adalah 0, karena CR kurang dari 90%, (CR < 90).

3. Pada tahun 2006 CR perusahaan sebesar 60,87%, berasal dari perhitungan aset

lancar (Rp824.000.832.000) dibagi dengan utang lancar

(Rp1.353.598.690.000). Nilai CR turun sebesar 28,13%. Aset lancar

perusahaan naik sebesar Rp367.588.279.000 disebabkan oleh akun piutang

lain-lain yang meningkat. Peningkatan akun piutang lain-lain ini dilatar

belakangi oleh piutang hasil penjualan saham kepada PT. Citra Marga
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Nusaphala Persada Tbk sebesar Rp477.316.024.360. Kewajiban lancar turun

Rp40.227.938.000 disebabkan oleh salah satunya adalah kewajiban yang jatuh

tempo dalam satu tahun berupa kewajiban pemberian hak pengusahaan jalan

tol. Kewajiban ini merupakan kewajiban perusahaan sehubungan dengan

proyek JORR S sudah dibayarkan secara tunai menggunakan kas perusahaan.

Skor yang dihasilkan adalah 0, karena CR kurang dari 90%, (CR < 90).

4. Pada tahun 2008 CR perusahaan sebesar 315,77%, berasal dari perhitungan

aset lancar (Rp3.906.983.110.000) dibagi dengan utang lancar

(Rp1.237.275.532.000). Nilai CR naik sebesar 8,24% dari tahun sebelumnya

yaitu tahun 2007 pada saat go public. Aset lancar perusahaan turun sebesar

Rp168.802.655.000 disebabkan oleh akun kas dan setara kas yang menurun.

Penurunan akun kas dan setara kas dilatar belakangi oleh perusahaan yang

telah melunasi utang obligasi Jasa Marga VIII seri M sebesar

Rp150.000.000.000 dengan deposito berjangka. Kewajiban lancar turun

Rp88.044.131.000 disebabkan utang obligasi Jasa Marga VIII seri M sebesar

Rp150.000.000.000 yang telah dilunasi pada tahun 2007 sudah tidak muncul

lagi di laporan posisi keuangan tahun 2008. Skor yang dihasilkan adalah 5,

karena CR lebih dari 125%, (CR > = 125).

5. Pada tahun 2009 CR perusahaan sebesar 115,64%, berasal dari perhitungan

aset lancar (Rp3.430.338.210.000) dibagi dengan utang lancar

(Rp2.966.355.283.000). Nilai CR turun sebesar 200,13% dari tahun

sebelumnya. Aset lancar perusahaan turun sebesar Rp476.644.900.000

disebabkan adanya pembayaran beban usaha yang dilakukan secara tunai
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dengan kas perusahaan salah satunya beban umum dan administrasi berupa

beban gaji dan tunjangan karyawan. Penurunan ini juga disebabkan

pembayaran utang pajak oleh perusahaan. Kewajiban lancar naik

Rp1.729.079.751.000 disebabkan meningkatnya kewajiban jangka panjang

yang jatuh tempo dalam satu tahun berupa utang obligasi Jasa Marga X seri O

sebesar Rp650.000.000.000. Skor yang dihasilkan adalah 4 karena CR berada

diantara 110% dan 135%, (110 < = CR < 125).

6. Pada tahun 2010 CR perusahaan sebesar 165,04%, berasal dari perhitungan

aset lancar (Rp4.090.141.492.000) dibagi dengan utang lancar

(Rp2.478.279.260.000). Nilai CR naik sebesar 49,40% dari tahun sebelumnya.

Aset lancar perusahaan naik sebesar Rp659.803.282.000 disebabkan akun kas

dan bank meningkat. Peningkatan ini dilatar belakangi oleh penerimaan kas

dari pendapatan usaha perusahaan. Kewajiban lancar turun Rp488.076.023.000

disebabkan utang obligasi yang telah dilunasi oleh perusahaan sebesar

Rp650.000.000.000 selain itu terjadi penurunan pada kewajiban pembebasan

tanah Rp225.698.882.000 yang di latar belakangi karena pembayaran cicilan

pembebasan tanah yang merupakan dana talangan Badan Pengatur Jalan Tol.

Skor yang dihasilkan adalah 5, karena CR lebih dari 125%, (CR > = 125).

4.2.5 Perhitungan Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset

Berikut rumus Rasio TMS terhadap TA menurut SK Menteri BUMN Nomor:

KEP-100/MBU/2002 dan tabel perhitungannya:
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TMS terhadap TA = x 100%

Tabel 4.5 Perhitungan Rasio TMS Terhadap TA

(dalam ribuan rupiah)

Tahun Total Modal

Sendiri

Total Aset Rasio

(%)

Kenaikan

(Penurunan)

Skor

2004 1.809.912.923 7.969.740.126 22,71 7,25

2005 1.982.098.284 9.736.406.571 20,36 (2,35) 7,25

2006 2.385.546.872 10.255.697.089 23,26 2,90 7,25

Go Public

(2007)

5.975.315.883 13.847.227.161 43,15 19,89 9

2008 6.572.008.105 14.642.760.013 44,88 1,73 9

2009 7.183.378.636 16.174.263.947 44,41 (0,47) 9

2010 8.369.466.427 18.952.129.334 44,16 (0,25) 9
Sumber: Laporan Keuangan PT. Jasa Marga Tbk (setelah diolah)

Deskripsi:

1. Pada tahun 2004 TMS terhadap TA PT. Jasa Marga adalah 22,71%, berasal

dari perhitungan total modal (Rp1.809.912.923.000) dibagi dengan total aset

(Rp7.969.740.126.000). Artinya setiap Rp 1 modal yang digunakan dapat

dijaminkan pada Rp0,2271 aset perusahaan. Skor yang dihasilkan adalah 7,25

karena TMS terhadap TA berada antara 20% dan 30%, (20 < = TMS terhadap

TA < 30).

2. Pada tahun 2005 TMS terhadap TA perusahaan adalah 20,36%, berasal dari

perhitungan total modal (Rp1.982.098.284.000) dibagi dengan total aset

(Rp9.736.406.571.000). TMS terhadap TA mengalami penurunan sebesar

2,35%. TMS naik sebesar Rp172.185.351.000 disebabkan oleh saldo laba yang
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meningkat. Peningkatan saldo laba dilatar belakangi oleh pendapatan usaha

yang meningkat. Total aset naik sebesar Rp1.766.666.445.000 dikarenakan

adanya kenaikan pada pos-pos aset perusahaan terutama pada akun kas dan

setara kas, kemudian aset tetap berupa akun hak pengusahaan jalan tol dan

pemilikan langsung. Peningkatan kas dan setara kas dilatar belakangi oleh kas

yang diterima oleh perusahaan meningkat karena pendapatan usaha yang

meningkat. Peningkatan aset tetap hak pengusahaan jalan tol dilatar belakangi

oleh penerimaan wewenang penyelenggaraan jalan tol JORR berdasarkan

SEKMEN PU RI 2005 sebesar Rp 522.000.000.000. Sedangkan peningkatan

aset tetap pemilikan langsung dilatar belakangi oleh peningkatan aset yang

dimiliki perusahaan berupa jalan dan jembatan di tahun 2005 ini. Kenaikan

antara TMS dengan total aset tidak seimbang sehingga mengakibatkan

penurunan rasio dari tahun sebelumnya. Skor yang dihasilkan adalah 7,25

karena TMS terhadap TA berada antara 20% dan 30%, (20 < = TMS terhadap

TA < 30).

3. Pada tahun 2006 TMS terhadap TA perusahaan adalah 23,26%, dari

perhitungan total modal (Rp2.385.546.872.000) dibagi dengan total aset

(Rp10.255.697.089.000) TMS terhadap TA naik sebesar 2,90%. TMS naik

sebesar Rp403.448.588.000 disebabkan oleh saldo laba yang meningkat.

Peningkatan saldo laba dilatar belakangi oleh pendapatan usaha yang

meningkat. Total aset naik sebesar Rp489.290.509.000 dikarenakan adanya

peningkatan pada pos-pos aset perusahaan terutama pada aset lancar berupa

piutang lain-lain. Peningkatan piutang lain-lain dilatar belakangi oleh piutang
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hasil penjualan saham kepada PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk sebesar

Rp477.316.024.360. Skor yang dihasilkan adalah 7,25 karena TMS terhadap

TA berada antara 20% dan 30%, (20 < = TMS terhadap TA < 30).

4. Pada tahun 2008 TMS terhadap TA perusahaan adalah 44,88%, berasal dari

perhitungan TMS (Rp6.572.008.105.000) dibagi dengan total aset

(Rp14.642.760.013.000). TMS terhadap TA naik sebesar 1,73% dari tahun

sebelumnya yaitu tahun 2007 periode saat go public. TMS perusahaan naik sebesar

Rp596.692.222.000 disebabkan oleh saldo laba yang meningkat. Peningkatan

saldo laba dilatar belakangi oleh pendapatan usaha yang meningkat. Total aset

perusahaan naik sebesar Rp795.532.850.000 disebabkan oleh meningkatnya angka

aset tetap dalam konstruksi karena pada tahun 2008 reklasifikasi dari aset tetap

dalam konstruksi ke aset tetap hak pengusahaan jalan tol sebesar

Rp177.347.929.000. Skor yang dihasilkan adalah 9, karena TMS terhadap TA

berada antara 40% dan 50%, (40 < = TMS terhadap TA < 50).

5. Pada tahun 2009 TMS terhadap TA perusahaan adalah 44,41% berasal dari

perhitungan total modal (Rp7.183.378.636.000) yang dibagi dengan total aset

(Rp16.174.263.947.000). TMS terhadap TA turun sebesar 0,47%. Ini karena

TMS perusahaan naik sebesar Rp611.370.531.000 disebabkan oleh saldo laba

yang meningkat. Peningkatan saldo laba dilatar belakangi oleh pendapatan

usaha yang meningkat. Total aset perusahaan naik sebesar

Rp1.531.503.930.000 dikarenakan adanya peningkatan pada pos-pos aset tetap

terutama pada akun inventasi pada perusahaan asosiasi, aset tetap hak

pengusahaan jalan tol, dan aset lainnya. Peningkatan akun investasi pada
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perusahaan asosiasi dilatar belakangi oleh penambahan investasi yang

dilakukan oleh perusahaan pada perusahaan asosiasi berupa penyertaan saham.

Peningkatan aset tetap hak pengusahaan jalan tol dilatar belakangi oleh

peningkatan aset dalam bentuk jalan dan jembatan. Peningkatan aset lainnya

dilatar belakangi oleh uang muka kontraktor dalam rangka pembangunan jalan

tol, jaminan, dan uang muka pembebasan lahan. Kenaikan antara TMS dengan

total aset tidak seimbang sehingga mengakibatkan penurunan rasio dari tahun

sebelumnya. Skor yang dihasilkan adalah 9, karena TMS terhadap TA berada

antara 40% dan 50%, (40 < = TMS terhadap TA < 50).

6. Pada tahun 2010 TMS terhadap TA perusahaan adalah 44,16% berasal dari

perhitungan TMS (Rp8.369.466.427.000) yang dibagi dengan total aktiva

(Rp18.952.129.334.000). TMS terhadap TA perusahaan turun sebesar 0,25%

dikarenakan TMS naik sebesar Rp1.186.087.791.000 disebabkan oleh saldo

laba yang meningkat. Peningkatan saldo laba dilatar belakangi oleh pendapatan

usaha yang meningkat. TA naik sebesar Rp2.777.865.390.000 dikarenakan

adanya kenaikan pada pos-pos aset perusahaan terutama pos aset lancar pada

akun kas dan setara kas. Peningkatan kas dan setara kas dilatar belakangi oleh

penerimaan kas yang meningkat akibat pendapatan usaha yang meningkat.

Kenaikan antara TMS dengan TA tidak seimbang sehingga mengakibatkan

penurunan rasio dari tahun sebelumnya. Skor yang dihasilkan adalah 9, karena

TMS terhadap TA berada antara 40% dan 50%, (40 < = TMS terhadap TA < 50).
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4.3 Tren Rasio Keuangan

Tren sangat penting untuk melihat secara ringkas hasil dari perhitungan rasio

keuangan. Perhitungan rasio keuangan yang telah dijabarkan di atas lebih lanjut

akan digambarkan melalui tren rasio keuangan masing-masing dari kelima rasio di

bawah ini:

4.3.1 Tren Rasio ROE

Gambaran tren rasio ROE PT. Jasa Marga Tbk tampak pada gambar 4.1 di

bawah ini:

Gambar 4.1

Berdasarkan gambar 4.1 di atas tampak bahwa angka rasio ROE mengalami

penurunan dari tahun 2004 hingga 2006 dan kembali meningkat dari tahun 2007

hingga 2010. Perhitungan ROE ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang
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dikeluarkan dari modal akan menghasilkan laba sejumlah persentase yang

diperoleh dari perhitungan tersebut. ROE menunjukkan profitabilitas perusahaan.

Semakin tinggi angka ROE semakin profitable kondisi keuangan perusahaan.

Semakin profitable artinya semakin efektif dan efisien operasi perusahaan dalam

memperoleh keuntungan bagi pemegang saham.

Tren rasio ROE selama periode 2004 hingga 2006 yang merupakan periode

sebelum go public menunjukkan bahwa rasio ini terus mengalami penurunan dari

tahun ke tahun. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya beban usaha dan

beban bunga perusahaan. Sedangkan tren rasio ROE selama periode 2008 hingga

2010 yang merupakan periode sesudah go public yang mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan

usaha dan pendapatan bunga perusahaan.

Kesimpulannya adalah tren rasio ROE pada periode sesudah go public lebih

baik daripada periode sebelum go public. Hal ini menunjukkan bahwa operasi

perusahaan semakin efektif dan efisien dalam memperoleh keuntungan bagi

pemegang saham. Perusahaan memanfaatkan dana yang diperoleh dari publik

yaitu digunakan untuk mengelola operasional perusahaan sehingga dana

terealisasi secara tepat sesuai target manajemen perusahaan. Tren dari rasio ROE

menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengendalikan beban usaha perusahaan

dengan tetap mengoptimalkan pendapatan usaha perusahaan dengan modal yang

tersedia di perusahaan.
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4.3.2 Tren Rasio ROI

Gambaran tren rasio ROI PT. Jasa Marga Tbk tampak pada gambar 4.2 di

bawah ini:

Gambar 4.2

Berdasarkan gambar 4.2 di atas tampak bahwa angka rasio ROI berfluktuasi.

Perhitungan ROI ini menunjukkan bahwa setiap rupiah capital employed yang

digunakan akan menghasilkan EBIT sebesar persentase yang diperoleh dari

perhitungan tersebut. ROI menunjukkan profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi

angka ROI semakin profitable kondisi keuangan perusahaan. Semakin tinggi

angka ROI semakin tinggi kemampuan modal sendiri yang diinvestasikan dalam

keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bersih artinya operasi

perusahaan semakin efisien dalam meningkatkan keuntungan dengan aset yang

tersedia.
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Tren rasio ROI selama periode 2004 hingga 2006 yang merupakan periode

sebelum go public berfluktuatif dari tahun ke tahun. Turunnya rasio ROI ini pada

tahun 2005 disebabkan oleh capital employed yang meningkat terlalu tinggi

sehingga tidak seimbang dengan peningkatan EBIT-nya. Kemudian rasio ROI

pada tahun 2006 meningkat disebabkan oleh peningkatan EBIT karena

meningkatnya pendapatan usaha perusahaan. Sedangkan periode 2008 hingga

2010 yang merupakan periode sesudah go public mengalami peningkatan yang

berkesinambungan meskipun angka yang dicapai tidak lebih tinggi dari tahun

2004 periode sebelum go public. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan

pendapatan usaha perusahaan, sehingga EBIT meningkat. Peningkatan ini dinilai

lebih baik karena pada periode setelah go public memberikan peningkatan yang

cukup dari periode sebelum go public dan secara berkesinambungan mengalami

peningkatan.

Kesimpulannya adalah bahwa ROI pada periode setelah go public cukup

efisien dalam meningkatkan keuntungan dengan aset yang tersedia. Perusahaan

memanfaatkan dana yang diperoleh dari publik yaitu digunakan untuk mengelola

operasional perusahaan sehingga dana terealisasi secara tepat sesuai target

manajemen perusahaan. Tren dari rasio ROI menunjukkan bahwa perusahaan

berhasil mengendalikan beban usaha perusahaan dengan tetap mengoptimalkan

pendapatan usaha perusahaan dengan aset yang tersedia di perusahaan.
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4.3.3 Tren Rasio Kas

Gambaran tren rasio kas PT. Jasa Marga Tbk tampak pada gambar 4.3 di

bawah ini:

Gambar 4.3

Berdasarkan gambar 4.3 di atas tampak bahwa angka rasio kas di tahun 2004

hingga 2006 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2007 dan

2008, kemudian mengalami penurunan di tahun 2009 dan kembali meingkat di

tahun 2010. Perhitungan CAR ini menunjukkan bahwa setiap rupiah dari akun

kas, bank, dan surat berharga jangka pendek dapat dijaminkan pada kewajiban

jangka pendek perusahaan. CAR menunjukkan likuiditas perusahaan. Semakin

tinggi angka CAR semakin likuid kondisi keuangan perusahaan. Semakin tinggi

angka CAR semakin tinggi kemampuan perusahaan mengukur kemampuan

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang akan segera atau

harus dilunasi dengan uang kas yang tersedia dalam perusahaan.
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Tren rasio CAR selama periode 2004 hingga 2006 menunjukkan bahwa rasio

ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini disebabkan oleh

meningkatnya total kas yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka

membayar beban operasional perusahaan dan kewajiban lancar perusahaan. Tetapi

menunjukkan peningkatan drastis di tahun 2007. Hal ini disebabkan tahun 2007

merupakan periode go public baru dilaksanakan dan memengaruhi nilai kas, bank,

dan surat berharga jangka pendek perusahaan. Saat periode go public, nilai kas,

bank, dan surat berharga jangka pendek perusahaan meningkat pesat. Kemudian

tren CAR selama periode 2008 hingga 2010 mengalami peningkatan terus

menerus, meskipun terjadi penurunan di tahun 2009. Penurunan pada tahun 2009

ini disebabkan pembayaran yang dilakukan secara tunai dengan kas perusahaan

salah satunya beban umum dan administrasi berupa beban gaji dan tunjangan

karyawan dan pembayaran utang pajak oleh perusahaan, sehingga nilai CAR

menurun. Pada tahun 2010 kembali meningkat meskipun rasionya tidak sebesar

tahun 2008. Peningkatan ini dilatar belakangi oleh penerimaan kas dari

pendapatan usaha perusahaan. Peningkatan pada periode sesudah go public ini

dinilai lebih baik karena angka yang dicapai lebih tinggi daripada periode sebelum

go public.

Kesimpulannya adalah bahwa CAR pada periode sesudah go public lebih

likuid dibanding dengan periode sebelum go public karena semakin tingginya

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek yang harus

dilunasi dengan uang kas yang tersedia dalam perusahaan. Perusahaan

memanfaatkan dana yang diperoleh dari publik yaitu digunakan untuk mengelola
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operasional perusahaan sehingga dana terealisasi secara tepat sesuai target

manajemen perusahaan. Tren dari CAR menunjukkan bahwa perusahaan berhasil

mengatasi kewajiban pendeknya dengan kas yang tersedia di perusahaan.

4.3.4 Tren Rasio Lancar

Gambaran tren rasio lancar PT. Jasa Marga Tbk tampak pada gambar 4.4 di

bawah ini:

Gambar 4.4

Berdasarkan gambar 4.4 di atas tampak bahwa angka rasio lancar pada tahun 2004

ke 2005 mengalami sedikit penurunan dan meningkat hingga tahun 2008.

Kemudian menurun kembali di tahun 2009 dan kembali meningkat di tahun 2010.

Perhitungan CR ini menunjukkan bahwa setiap rupiah dari aset lancar dapat

dijaminkan pada kewajiban jangka pendek perusahaan. CR menunjukkan

likuiditas perusahaan. Semakin tinggi angka CR semakin likuid kondisi keuangan
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perusahaan. Semakin tinggi angka CR semakin tinggi kemampuan perusahaan

menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang tersedia.

Tren rasio CR selama periode 2004 hingga 2006 menunjukkan bahwa rasio

ini mengalami penurunan di tahun 2005 disebabkan oleh peningkatan kewajiban

yang terlalu tinggi, sehingga rasio menjadi turun. Kemudian mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun dari tahun 2006 hingga 2008. Hal ini disebabkan

tahun 2007 merupakan periode go public baru dilaksanakan dan memengaruhi

jumlah aset lancar perusahaan. Saat periode go public, aset lancar perusahaan

meningkat pesat. Kemudian tren CR selama periode 2008 hingga 2010 mengalami

peningkatan terus menerus, meskipun terjadi penurunan di tahun 2009. Penurunan

pada tahun 2009 ini disebabkan pembayaran yang dilakukan secara tunai dengan

kas perusahaan salah satunya beban umum dan administrasi berupa beban gaji dan

tunjangan karyawan dan pembayaran utang pajak oleh perusahaan, sehingga nilai

CR menurun. Pada tahun 2010 kembali meningkat meskipun rasionya tidak

sebesar tahun 2008. Peningkatan ini dilatar belakangi oleh penerimaan kas dari

pendapatan usaha perusahaan. Peningkatan pada periode sesudah go public ini

dinilai lebih baik karena angka yang dicapai lebih tinggi daripada periode sebelum

go public.

Kesimpulannya adalah bahwa CR pada periode sesudah go public lebih likuid

dibanding dengan periode sebelum go public karena semakin tingginya

kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan aset

lancar yang tersedia. Perusahaan memanfaatkan dana yang diperoleh dari publik

yaitu digunakan untuk mengelola operasional perusahaan sehingga dana
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terealisasi secara tepat sesuai target manajemen perusahaan. Tren dari CR

menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengatasi kewajiban pendeknya dengan

aset lancar yang tersedia di perusahaan.

4.3.5 Tren Rasio TMS terhadap TA

Gambaran tren rasio TMS terhadap TA PT. Jasa Marga Tbk tampak pada

gambar 4.5 di bawah ini:

Gambar 4.5

Berdasarkan gambar 4.5 di atas tampak bahwa angka rasio TMS Terhadap TA

menurun ditahun 2005 dan meningkat di tahun 2006 hingga 2008. Kemudian

menurun kembali di tahun 2009 dan 2010. Perhitungan rasio TMS terhadap TA

ini menunjukkan bahwa setiap rupiah dari modal yang digunakan perusahaan

dapat dijaminkan pada sejumlah persentase total aset perusahaan. Rasio TMS

terhadap TA menunjukkan solvabilitas perusahaan. Semakin rendah angka rasio
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TMS terhadap TA semakin solvabel kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan

yang solvabel berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai aset atau kekayaan

yang cukup untuk membayar semua utang-utangnya.

Tren rasio TMS terhadap TA selama periode 2004 hingga 2005 menunjukkan

bahwa rasio ini mengalami penurunan. Penurunan rasio ini disebabkan karena

peningkatan total aset yang naik terlalu tinggi. Kemudian dari tahun 2006 hingga

2008 meningkat disebabkan adanya peningkatan TMS berupa saldo laba dan

adanya peningkatan sebagian besar dari komponen aset. Di tahun 2009 hingga

2010 megalami penurunan disebabkan kenaikan antara TMS dengan total aset

yang tidak seimbang. Peningkatan pada periode sesudah go public ini tidak dinilai

lebih baik karena angka yang dicapai lebih tinggi daripada periode sebelum go

public.

Kesimpulannya adalah bahwa rasio TMS terhadap TA pada periode sesudah

go public lebih insolvabel dibanding dengan periode sebelum go public karena

tingginya total modal yang dimiliki perusahaan tidak berhasil ditutupi oleh total

aset perusahaan. Perusahaan tidak berhasil memanfaatkan dana yang diperoleh

dari publik dalam mengelola modal perusahaan dengan aset yang tersedia di

perusahaan, sehingga modal belum terealisasi secara tepat sesuai target

manajemen perusahaan. Tren dari TMS terhadap TA menunjukkan bahwa

perusahaan belum berhasil menunjukkan kinerja keuangan yang solvabel.
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4.4 Tren Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas Sebelum dan Sesudah

Go Public

Dalam sub bab ini akan dibahas masing-masing tren rasio keuangan dari

tingkat likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas PT. Jasa Marga Tbk dengan

membaginya ke dalam dua periode yaitu sebelum go public dan sesudah go

public. Penyajian tren sebelum dan sesudah go public ini sangat penting untuk

mengetahui perbandingan kinerja keuangan PT. Jasa Marga Tbk pada periode

sebelum dan sesudah go public.

4.4.1 Tren Tingkat Likuiditas

Gambaran tren tingkat likuiditas PT. Jasa Marga Tbk tampak pada gambar

4.6 di bawah ini:

Gambar 4.6

Berdasarkan gambar 4.6 di atas tampak bahwa tingkat likuiditas berfluktuasi.

Rasio lancar dan rasio kas menunjukkan kesamaan pertumbuhan kecuali pada
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tahun 2006. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan dari suatu perusahaan

untuk membayar semua utang-utang jangka pendeknya yang telah jatuh tempo.

Semakin tinggi tingkat rasio ini, maka semakin likuid perusahaan dalam

mengelola aset lancarnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Tren di atas menunjukkan bahwa rasio lancar di atas 100% menunjukkan

bahwa aset lancar dapat menutupi semua utang lancar, artinya aset lancar jauh

lebih aman. Begitu pula dengan rasio kas mencapai di atas 100% menunjukkan

porsi kas yang dapat menutupi utang lancar. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

keuangan PT. Jasa Marga mengalami pertumbuhan yang sangat bagus dan lebih

likuid setelah dilaksanakannya go public.

4.4.2 Tren Tingkat Solvabilitas

Gambaran tren tingkat solvabilitas PT. Jasa Marga Tbk tampak pada gambar

4.7 di bawah ini:

Gambar 4.7
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Berdasarkan gambar 4.7 di atas tampak bahwa tingkat solvabilitas meningkat

drastis. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat solvabilitas sesudah go public

semakin memburuk dari periode sebelum go public.

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan selama

periode waktu yang panjang. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan

untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dapat dibiayai dengan utang. Rasio

ini menunjukkan tingkat solvabilitas perusahaan yakni kemampuan perusahaan

dalam melunasi seluruh kewajiban-kewajibannya, baik jangka pendek maupun

jangka panjangnya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio TMS terhadap TA

membagi seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-

dana yang belum ditetapkan statusnya dengan seluruh total aset setelah dikurangi

dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku

bersangkutan. Rasio ini menunjukkan seberapa solvabel perusahaan dalam

mengelola modalnya terhadap aset yang dimilikinya. Semakin rendah angka rasio

yang dihasilkan semakin baik tingkat solvabilitasnya. Tren di atas menunjukkan

bahwa rasio TMS terhadap TA semakin tinggi dari tahun ke tahun terutama pada

periode setelah go public. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. Jasa

Marga mengalami penurunan pertumbuhan dan mencapai tingkat solvabilitas

yang rendah (insovable) setelah dilaksanakannya go public.

4.4.3 Tren Tingkat Profitabilitas

Gambaran tren tingkat profitabilitas PT. Jasa Marga Tbk tampak pada gambar

4.8 di bawah ini:
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Gambar 4.8

Berdasarkan gambar 4.8 di atas tampak bahwa tingkat profitabilitas pada periode
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menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang

dikeluarkan. Rasio ini untuk mengukur imbalan/laba dari investasi. Semakin tinggi

rasio ROI, semakin baik kondisi perusahaan. Tren di atas menunjukkan bahwa

rasio ROE dan ROI semakin tinggi dari tahun ke tahun terutama pada periode

setelah go public. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. Jasa Marga

mengalami pertumbuhan yang bagus dan mencapai tingkat profitabilitas yang

membaik setelah dilaksanakannya go public.

Secara keseluruhan dari ketiga tren di atas menunjukkan bahwa kondisi

keuangan PT. Jasa Marga Tbk pada periode sesudah go public lebih baik

dibanding dengan periode sebelum go public. Meskipun hanya tingkat solvabilitas

pada periode sesudah go public lebih buruk dibanding dengan periode sebelum go

public.

4.5 Total Skor Penilaian Tingkat Kesehatan Finansial

Sebelum memberikan penilaian kategori tingkat kesehatan finansial, terlebih

dahulu mengulas kembali daftar indikator dan bobotnya yang sesuai dengan

perusahaan jasa.

Tabel 4.6 Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan Perusahaan Jasa

Indikator Bobot

1. Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) 20

2. Imbalan Investasi (ROI) 15

3. Rasio Kas 5

4. Rasio Lancar 5

5. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 10

Total Bobot 55
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Menurut SK Menteri BUMN Nomer: KEP-100/MBU/2002 total bobot yang

menjadi acuan dalam penilaian tingkat kesehatan finansial adalah 70, akan tetapi

karena dalam penelitian ini hanya lima indikator yang digunakan, maka total

bobotnya adalah 55. Perbedaan ini memengaruhi kategori yang akan diperoleh

karena perbedaan total bobot. Oleh karena itu setiap skor yang diperoleh akan

ditambahkan dengan masing-masing 15 skor agar total bobot sesuai dengan

penilaian yang seharusnya. Kemudian dikategorikan sebagai berikut:

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.

Berikut total skor masing-masing rasio yang digambarkan dalam bentuk tabel

beserta dengan penempatan kategorinya:
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Tabel 4.7 Daftar Total Skor PT. Jasa Marga Tbk

Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ROE

ROI

CAR

CR

TMS thdp TA

16

15

4

0

7,25

8,5

15

4

0

7,25

5,5

15

3

0

7,25

7

15

5

5

9

14

15

5

5

9

16

15

5

4

9

20

15

5

5

9

Total 42,25 34,75 30,75 41 48 49 54

Penambahan Skor 15 15 15 15 15 15 15

Total Skor 57,25 49,75 45,75 56 63 64 69

Kategori BBB

Kurang

Sehat

BB

Kurang

Sehat

BB

Kurang

Sehat

BBB

Kurang

Sehat

BBB

Kurang

Sehat

BBB

Kurang

Sehat

A

Sehat

Deskripsi:

1. Pada tahun 2004 total skor yang diperoleh dari hasil perhitungan rasio-rasio

dalam penilaian tingkat kesehatan finansial PT. Jasa Marga Tbk adalah 57,25,

Maka menurut SK menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian

tingkat kesehatan BUMN, menunjukkan perusahaan dalam kondisi yang

Kurang Sehat dengan kategori BBB.

2. Pada tahun 2005 total skor yang diperoleh PT. Jasa Marga Tbk adalah 49,75,

terjadi peningkatan total skor sebesar 7,5 poin dari tahun 2004. Maka menurut

SK menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat

kesehatan finansial BUMN, menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi

Kurang Sehat dengan kategori BB. Dari lima indikator yang digunakan, satu

indikator skornya meningkat dari tahun 2004 yaitu ROE turun sebesar 7,5 poin.

Sedangkan 4 indikator lain skornya sama dengan tahun 2004.
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3. Pada tahun 2006 total skor yang diperoleh PT. Jasa Marga Tbk adalah 45,75,

terjadi penurunan total skor sebesar 4 poin dari tahun 2005. Maka menurut SK

menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan

finansial BUMN, menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi Kurang

Sehat dengan kategori BB. Dari lima indikator yang digunakan, dua indikator

skornya menurun dari tahun 2005 yaitu ROE turun sebesar 3 poin dan CAR

turun sebesar 1 poin. Sedangkan 3 indikator lain skornya sama dengan tahun

2005.

4. Pada tahun 2007 total skor yang diperoleh PT. Jasa Marga Tbk adalah 56,

terjadi peningkatan total skor sebesar 10,25 poin dari tahun 2006. Maka

menurut SK menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian

tingkat kesehatan finansial BUMN, menunjukkan perusahaan berada dalam

kondisi Kurang Sehat dengan kategori BBB. Dari lima indikator yang

digunakan, satu indikator skornya menurun dari tahun 2006 yaitu ROE naik

sebesar 1,5 poin. Sedangkan CAR naik sebesar 2 poin, CR naik sebesar 5 poin,

dan TMS terhadap TA naik sebesar 1,75 poin. Skor ROI sama dengan tahun

2006.

5. Pada tahun 2008 total skor yang diperoleh PT. Jasa Marga Tbk adalah 63,

terjadi peningkatan total skor sebesar 7 poin dari tahun 2007. Maka menurut

SK menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat

kesehatan finansial BUMN, menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi

Kurang Sehat dengan kategori BBB. Dari lima indikator yang digunakan, satu
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indikator skornya meningkat dari tahun 2007 yaitu ROE naik sebesar 7 poin.

Sedangkan 4 indikator lain skornya sama dengan tahun 2007.

6. Pada tahun 2009 total skor yang diperoleh PT. Jasa Marga Tbk adalah 64,

terjadi peningkatan total skor sebesar 1 poin dari tahun 2006. Maka menurut

SK menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat

kesehatan finansial BUMN, menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi

Kurang Sehat dengan kategori BBB. Dari lima indikator yang digunakan, satu

indikator skornya meningkat dari tahun 2009 yaitu ROE naik sebesar 2 poin.

Sedangkan CR turun sebesar 1 poin. 3 indikator lain skornya sama dengan

tahun 2009.

7. Pada tahun 2010 total skor yang diperoleh PT. Jasa Marga Tbk adalah 69,

terjadi peningkatan total skor sebesar 5 poin dari tahun 2009. Maka menurut

SK menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat

kesehatan finansial BUMN, menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi

Sehat dengan kategori A. Dari lima indikator yang digunakan, dua indikator

skornya meningkat dari tahun 2009 yaitu ROE naik sebesar 4 poin dan CR naik

sebesar 1 poin. 3 indikator lain skornya sama dengan tahun 2009.
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Gambar 4.9

Deskripsi:

1. Pada tahun 2004 total skor yang dihasilkan dari perhitungan rasio-rasio dalam

penilaian tingkat kesehatan finansial perusahaan adalah 57,25 dengan kategori

BBB (kurang sehat).

2. Pada tahun 2005 total skor yang diperoleh perusahaan adalah 49,75 dengan

kategori BB (kurang sehat). Nilai ini menurun drastis dari tahun 2004 yaitu

sebesar 7,5 poin.

3. Pada tahun 2006 total skor yang diperoleh perusahaan adalah 45,75 dengan

kategori BB (kurang sehat). Nilai ini menurun dari tahun 2005 yaitu sebesar 4

poin. Nilai yang diperoleh pada tahun 2006 ini (45,75) adalah nilai total skor

terendah dalam perkembangan tingkat kesehatan finansial perusahaan dalam 7

tahun sepanjang periode penelitian.

4. Pada tahun 2007 total skor yang diperoleh perusahaan adalah 56 dengan

kategori BBB (kurang sehat). Nilai ini meningkat drastis dari tahun 2006 yaitu

sebesar 10,25 poin.
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5. Pada tahun 2008 total skor yang diperoleh perusahaan adalah 63 dengan

kategori BBB (kurang sehat). Nilai ini meningkat drastis dari tahun 2007 yaitu

sebesar 7 poin.

6. Pada tahun 2009 total skor yang diperoleh perusahaan adalah 64 dengan

kategori BBB (kurang sehat). Nilai ini meningkat dari tahun 2004 yaitu sebesar

1 poin.

7. Pada tahun 2010 total skor yang diperoleh perusahaan adalah 69 dengan

kategori A (sehat). Nilai ini meningkat dari tahun 2004 yaitu sebesar 5 poin.

Nilai yang diperoleh pada tahun 2010 ini (69) adalah nilai total skor tertinggi

dalam perkembangan tingkat kesehatan finansial perusahaan dalam 7 tahun

sepanjang periode penelitian.

Secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa tren di atas menunjukkan bahwa

kondisi keuangan PT. Jasa Marga Tbk pada periode sesudah go public lebih baik

dan lebih sehat dibanding dengan periode sebelum go public.

4.6 Dampak Pencapaian Angka Rasio Keuangan Bagi Perusahaan

Ada beberapa hal yang menjadi dampak dari hasil pencapaian angka rasio

keuangan PT. Jasa Marga Tbk ini, yaitu:

1. Perusahaan bertanggung jawab atas peningkatan kinerja keuangan sesudah go

public kepada pemegang saham dengan melakukan strategi-strategi usaha

sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan laba secara berkesinambungan.

2. Perusahaan mendapatkan kategori perusahaan sehat setelah go public

dilaksanakan.
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3. Perusahaan bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat luas yang ingin

membeli saham di perusahaan tersebut sehingga citra dan nilai perusahaan

akan meningkat.

4. Perusahaan akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari bank karena latar

belakang kinerja keuangan perusahaan yang membaik dengan pemberian

bunga yang lebih rendah.

5. Perusahaan akan lebih mudah masuk ke pasar uang melalui penerbitan surat

utang.

6. Perusahaan memiliki keuntungan yang kompetitif untuk pengembangan usaha

karena citra perusahaan sudah meningkat.

7. Perusahaan bisa dengan mudah melakukan merger atau akuisisi dengan

perusahaan lain.

8. Perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk going concern.


