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A. Pengantar 

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa pembinaan keuangan Badan Layanan 

Umum (BLU) di lingkungan pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dalam 

pembinaan keuangan BLU ini, Menteri Keuangan berperan sebagai regulator dan supervisor di 

bidang keuangan dan tata kelola BLU untuk peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan 

transparansi pengelolaan keuangan BLU, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan 

Umum. 

Untuk kebutuhan pembinaan keuangan BLU, bahwa sesuai Pasal 8 PMK Nomor 220/

PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, 

Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU (Satker BLU) diminta untuk 

menyusun pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan BLU dan 

disampaikan kepada unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki 

fungsi pembinaan keuangan BLU. Dalam hal ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan (Kanwil DJPb) sesuai amanah dalam Pasal 3 PMK Nomor 262/PMK.01/2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 

menyatakan bahwa salah satu fungsinya adalah menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan 

teknis pengelolaan keuangan BLU. 

Guna menjalankan penyelenggaraan fungsi pembinaan dan bimbingan teknis 

pengelolaan keuangan BLU oleh Kanwil DJPb, pegawai atau pejabat Kanwil DJPb perlu 

membekali diri dengan pengetahuan untuk melakukan interpretasi atas kinerja keuangan 

Satker BLU melalui telaah dan analisis terhadap laporan keuangan yang disusun dan 

disampaikan oleh Satker BLU.  

Pada kesempatan ini, pembahasan panduan teknis memberikan panduan bagaimana 

menyusun analisis laporan keuangan BLU secara mandiri oleh Kanwil DJPb dan 

menginterpretasikan hasil analisis laporan keuangan BLU tersebut untuk kebutuhan pembinaan 

dan evaluasi kinerja keuangan suatu Satker BLU yang menjadi mitra kerjanya. Dalam 

melakukan penyusunan dan penginterpretasian hasil analisis laporan keuangan BLU oleh 

Kanwil DJPb akan disertakan simulasi menggunakan data laporan keuangan BLU pada rumpun 

BLU layanan pendidikan  
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B.  Apa itu Analisis Laporan Keuangan BLU? 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-28/PB/2019 tentang 

Pedoman Telaah dan Analisis Laporan Keuangan Badan Layanan Umum oleh Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, memberikan definisi analisis laporan keuangan BLU 

sebagai suatu kegiatan analisis data yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan BLU dengan menggunakan teknik analisis tertentu untuk 

mengetahui kondisi keuangan, mengukur dan mengevaluasi kinerja, mengukur potensi 

pendapatan dan tujuan lainnya. 

Rangkaian kegiatan analisis laporan keuangan BLU yang dapat dilakukan oleh Kanwil 

DJPb antara lain: 

1. analisis tren laporan keuangan BLU secara horizontal dan interpretasi hasilnya; 

2. analisis tren laporan keuangan BLU secara vertikal dan interpretasi hasilnya; 

3. analisis rasio keuangan BLU aspek likuiditas dan interpretasi hasilnya; 

4. analisis rasio keuangan BLU aspek kinerja layanan dan interpretasi hasilnya; 

5. analisis rasio keuangan BLU aspek pengembangan dana dan interpretasi hasilnya; dan 

6. analisis rasio keuangan BLU aspek pengelolaan aset dan interpretasi hasilnya. 

 

1) Analisis tren laporan keuangan BLU secara horizontal dan interpretasi hasilnya 

Analisis tren laporan keuangan BLU secara horizontal dan interpretasi hasilnya 

dimaksudkan untuk membandingkan data keuangan secara horizontal pada pos laporan 

keuangan BLU secara time series guna mengetahui tren perubahan kinerja keuangan BLU, 

kecenderungan keadaan keuangan atas kegiatan dan kinerja BLU di masa mendatang, dan 

pembinaan kepada BLU untuk peningkatan layanan ke depannya. Tren horizontal dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

 
Keterangan: th x  = Tahun berjalan 

th xd = Tahun dasar 

2) Analisis tren laporan keuangan BLU secara vertikal dan interpretasi hasilnya 

Analisis tren laporan keuangan BLU secara vertikal dan interpretasi hasilnya 

dimaksudkan untuk membandingkan data keuangan secara vertikal antar pos laporan 

keuangan pada satu periode guna mengetahui tren kenaikan atau penurunan kinerja keuangan 

BLU dan menjadi pedoman bagi BLU untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang 

akan datang. Tren vertikal dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
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1. rumus pada aset    =  ; 

2. rumus pada kewajiban dan ekuitas  = ; dan 

3. rumus pada laporan operasional  = . 

 

3) Analisis rasio keuangan BLU aspek likuiditas dan interpretasi hasilnya 

 Analisis rasio keuangan BLU aspek likuiditas dan interpretasi hasilnya adalah gambaran 

kemampuan posisi kas dan setara kas BLU untuk melunasi atau membayar kewajiban jangka 

pendeknya. Semakin tinggi nilai rasio likuiditas BLU dapat dimaknai bahwa kas dan setara kas 

BLU mampu dengan baik menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio keuangan BLU aspek 

likuiditas terdiri dari rasio kas, rasio lancar, dan rasio perhitungan periode penagihan piutang. 

Adapun rumus dari rasio tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Rasio kas digunakan untuk melihat perbandingan antara kas dan setara kas dengan 

kewajiban jangka pendek. 

Rumus rasio kas =   

2. Rasio lancar digunakan untuk melihat perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban 

jangka pendek serta mengukur tingkat kesehatan keuangan suatu entitas. 

Rumus rasio lancar =  

 

3. Perhitungan periode penagihan piutang digunakan untuk memantau seberapa cepat 

pembayaran piutang dari kegiatan operasional BLU pada suatu periode. 

 Rumus rasio perhitungan periode penagihan piutang    =  

 

4) Analisis rasio keuangan BLU aspek kinerja layanan dan interpretasi hasilnya 

 Analisis rasio keuangan BLU aspek kinerja layanan dan interpretasi hasilnya 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan BLU dalam menghasilkan pendapatan dari segi 

efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Rasio ini terdiri dari rasio Pendapatan 

Operasional terhadap Beban Operasional (POBO), rasio Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO), rasio imbal jasa layanan, rasio imbal ekuitas, dan rasio 

belanja pegawai. Rasio keuangan BLU aspek kinerja layanan dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 
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1. Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian BLU atas operasional layanannya 

dari beban operasional BLU yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut 

juga sebagai rasio kemandirian BLU. 

Rumus rasio POBO  =  

2. Rasio BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan BLU dalam mengelola beban operasional. 

Rumus rasio BOPO  =  

3. Rasio imbal jasa layanan digunakan untuk menunjukkan berapa persen dari setiap rupiah 

atas kegiatan operasional layanan BLU dapat menjadi surplus. 

Rumus rasio imbal jasa layanan =  

4. Rasio imbalan ekuitas digunakan untuk menunjukkan seberapa besar surplus yang dapat 

dihasilkan oleh BLU dari setiap rupiah ekuitas yang dimiliki. Rasio ini memperlihatkan 

sejauh mana BLU mengelola modal yang dimiliki secara efektif mengukur tingkat surplus 

dari ekuitas yang telah dilakukan BLU. 

Rumus rasio imbalan ekuitas =  

5. Rasio belanja pegawai digunakan untuk menunjukkan komposisi belanja pegawai terhadap 

pendapatan operasional BLU. Rasio ini memperlihatkan kemampuan BLU dalam 

membiayai para pegawainya untuk operasional pelayanan BLU. 

Rumus rasio belanja pegawai =  x 100% 

5) Analisis rasio keuangan BLU aspek pengembangan dana dan interpretasi hasilnya 

 Analisis rasio keuangan BLU aspek pengembangan dana dan interpretasi hasilnya 

dimaksudkan untuk mengukur bagaimana kemampuan BLU dalam memanfaatkan kas 

menganggur atau idle cash-nya untuk berinvestasi dalam upaya meningkatkan pendapatan 

PNBP BLU. Rasio ini terdiri dari rasio pengembangan kas dan rasio pengembalian investasi. 

Rumus rasio tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Rasio pengembangan kas digunakan untuk mengukur efektivitas BLU dalam memanfaatkan 

kas yang menganggur (idle cash) untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan 

melakukan investasi. Rasio ini juga untuk mengukur tingkat pengembalian atas investasi 

jangka pendek BLU termasuk tingkat bagi hasil/bunga deposito yang dimiliki oleh BLU. 

Informasi ini nantinya digunakan untuk melakukan reviu lebih lanjut dan evaluasi terhadap 

penempatan investasi.  
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Rumus rasio pengembangan kas =  

 

Nilai rata-rata saldo kas BLU  =  

2. Rasio pengembalian investasi dikhususkan untuk BLU yang mengelola dana termasuk dana 

bergulir. Rasio ini mengindikasikan seberapa efisien BLU dalam mengelola dana melalui 

tingkat pengembalian investasi. 

Rumus rasio pengembalian investasi     =  

 

6) Analisis rasio keuangan BLU aspek pengelolaan aset dan interpretasi hasilnya 

Analisis rasio keuangan BLU aspek pengelolaan aset dan interpretasi hasilnya yaitu 

bertujuan untuk mengukur efisiensi BLU dalam mengelola asetnya dalam rangka memperoleh 

pendapatan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Rasio ini terdiri dari rasio 

perputaran aset tetap, rasio imbalan atas aset tetap, dan rasio optimalisasi aset. Untuk 

menghitung rasio tersebut, digunakan rumus sebagai berikut: 

1. Rasio perputaran aset tetap digunakan untuk melihat apakah aset tetap BLU mampu 

menghasilkan pendapatan operasional yang diperoleh BLU. Rasio ini juga bertujuan 

mengukur seberapa produktif BLU dalam memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan 

pendapatan layanan. 

Rumus rasio perputaran aset tetap =  

2. Rasio imbalan atas aset tetap digunakan untuk membandingkan antara surplus/defisit LO 

dengan nilai perolehan aset tetap. 

Rumus rasio imbalan aset tetap   =  

3. Rasio optimalisasi aset digunakan untuk mengukur produktivitas aset tetap dan aset lainnya 

yang dimiliki BLU. Rasio ini penting karena mampu menggambarkan bagaimana kinerja 

BLU memanfaatkan aset idle yang dimiliki dalam rangka meningkatkan PNBP-nya. 

Rumus rasio optimalisasi aset  =  

 

 

C.  Persiapan untuk melakukan analisis laporan keuangan BLU 

 Untuk melakukan analisis laporan keuangan BLU sesuai dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-28/PB/2019, Kanwil DJPb perlu mempersiapkan diri untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan, dalam hal ini diasumsikan bahwa proses pelaksanaan 

analisis laporan keuangan BLU dilakukan baru pertama kalinya, antara lain sebagai berikut: 
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1. Syarat utama melakukan analisis tren laporan keuangan dari suatu Satker BLU, baik secara 

horizontal maupun secara vertikal, adalah telah beroperasi menjadi BLU sudah lebih dari 3 

tahun mengingat bahwa analisis tren horizontal bersifat time series agar analisis tren yang 

diperoleh lebih kredibel dan reliabel. 

2. Persiapan untuk melakukan analisis tren laporan keuangan BLU, baik secara horizontal 

maupun secara vertikal, antara lain: 

a. Dapatkan laporan keuangan BLU yang akan dianalisis dalam bentuk hard copy atau soft 

copy. Jika terdapat kendala dalam memperoleh hard copy atas laporan keuangan BLU, 

maka dapat menggunakan soft copy atas laporan keuangan BLU yang dapat diakses 

melalui Aplikasi e-Rekon&LK/SAKTI/MONSAKTI. Angka yang tersaji pada laporan hard 

copy dan soft copy harus dipastikan konsisten sama. Dan jika merasa nyaman, dapat 

menggunakan soft copy yang secara mandiri, mudah diakses dan tersedia di Aplikasi e-

Rekon&LK/SAKTI/MONSAKTI. 

b. Gunakan akun akses Aplikasi e-Rekon&LK/SAKTI/MONSAKTI yang terotorisasi untuk 

mengakses laporan keuangan BLU secara soft copy. Jika sudah log in, pada side bar 

menu pilih menu laporan, kemudian pilih laporan keuangan. Pilih laporan keuangan 

yang akan diunduh, pilih periode Desember, lalu cari BLU sesuai rumpun layanannya 

pada Kementerian/Lembaga hingga Satker BLU yang akan dianalisis. 

c. Siapkan komponen laporan keuangan BLU yang akan dianalisis yaitu neraca, laporan 

operasional, dan neraca percobaan akrual BLU yang diperoleh dari Aplikasi                                   

e-Rekon&LK/SAKTI/MONSAKTI.  

d. Konversikan angka-angka yang dibutuhkan ke dalam bentuk kertas kerja berupa 

spreadsheet agar pengerjaan analisis data keuangannya lebih mudah. Ilustrasi format 

kertas kerja spreadsheet yang dapat disiapkan untuk analisis tren sebagai berikut.  
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1) Ilustrasi format kertas kerja spreadsheet analisis tren horizontal terhadap Neraca: 

 

Catatan:  

• Pada kolom tahun diisi nilai berdasarkan data dari Neraca face sesuai masing-masing tahunnya 

• Pada kolom persentase kenaikan dipersiapkan rumus tren horizontal: 

 
Keterangan: th x  = Tahun berjalan 

th xd = Tahun dasar 
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2) Ilustrasi format kertas kerja spreadsheet analisis tren horizontal terhadap Laporan Operasional: 

Catatan:  

• Pada kolom tahun diisi nilai berdasarkan data dari Laporan Operasional face sesuai masing-masing 

tahunnya 

• Pada kolom persentase kenaikan dipersiapkan rumus tren horizontal: 

 
Keterangan: th x  = Tahun berjalan 

th xd = Tahun dasar 
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3) Ilustrasi format kertas kerja spreadsheet analisis tren vertikal terhadap Neraca: 

 
Catatan:  

• Pada kolom jumlah diisi nilai berdasarkan data dari Neraca face sesuai masing-masing tahunnya. 

• Pada kolom persentase dipersiapkan rumus tren horizontal di mana tiap pos aset dinyatakan sebagai 

persentase terhadap nilai total aset dan tiap pos kewajiban dan ekuitas dinyatakan sebagai 

persentase dari total kewajiban dan ekuitas. 
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4) Ilustrasi format kertas kerja spreadsheet analisis tren vertikal terhadap Laporan 

Operasional: 

 
Catatan:  

• Pada kolom jumlah diisi nilai berdasarkan data dari Laporan Operasional face sesuai masing-masing 

tahunnya. 

• Pada kolom persentase dipersiapkan rumus tren horizontal di mana tiap pos dinyatakan sebagai 

persen terhadap total pendapatan. 

3. Persiapan untuk melakukan analisis rasio keuangan BLU aspek likuiditas, antara lain: 

a. Siapkan data soft copy neraca percobaan akrual BLU, Laporan Operasional, dan 

Neraca dari Aplikasi e-Rekon&LK/SAKTI/MONSAKTI untuk masing-masing tahun yang 

dianalisis yang bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan BLU aspek likuiditas 

secara series tahun. Data dari neraca percobaan digunakan untuk memastikan bahwa 
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angka-angka yang disajikan di Laporan Operasional dan Neraca secara konsisten 

sama. 

b. Siapkan kertas kerja spreadsheet untuk menghitung analisis rasio likuiditas. Ilustrasi 

format kertas kerja analisis rasio likuiditas sebagai berikut: 

 
Catatan: 

• Pada bagian atas diisi referensi nilai dari Neraca face, Laporan Operasional face dan/atau neraca 

percobaan untuk masing-masing tahun series. 

• Pada bagian bawah disiapkan rumus masing-masing rasio likuiditas sebagaimana disampaikan pada 

pembahasan awal. 

4. Persiapan untuk melakukan analisis rasio keuangan BLU aspek kinerja layanan antara lain: 

a. Siapkan data soft copy neraca percobaan akrual BLU, Laporan Operasional, dan 

Neraca dari Aplikasi e-Rekon&LK/SAKTI/MONSAKTI untuk masing-masing tahun yang 

dianalisis yang bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan BLU aspek kinerja layanan 

secara series tahun. Data dari neraca percobaan digunakan untuk memastikan bahwa 

angka-angka yang disajikan di Laporan Operasional dan Neraca secara konsisten 

sama.  

b. Siapkan kertas kerja spreadsheet untuk menghitung analisis rasio keuangan BLU aspek 

kinerja layanan. Ilustrasi format kertas kerja analisis rasio keuangan BLU aspek kinerja 

layanan sebagai berikut:  
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Catatan: 

• Pada bagian atas diisi referensi nilai dari Neraca face, Laporan Operasional face dan/atau neraca 

percobaan untuk masing-masing tahun series. 

• Pada bagian bawah disiapkan rumus masing-masing rasio keuangan BLU aspek kinerja layanan 

sebagaimana disampaikan pada pembahasan awal. 

5. Persiapan untuk melakukan analisis rasio keuangan BLU aspek pengembangan dana 

antaran lain: 

a. Siapkan data soft copy neraca percobaan akrual BLU, Laporan Operasional, dan 

Neraca dari Aplikasi e-Rekon&LK/SAKTI/MONSAKTI untuk masing-masing tahun yang 

dianalisis yang bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan BLU aspek 

pengembangan dana secara series tahun. Data dari neraca percobaan digunakan untuk 

memastikan bahwa angka-angka yang disajikan di Laporan Operasional dan Neraca 

secara konsisten sama.  

b. Siapkan kertas kerja spreadsheet untuk menghitung analisis rasio keuangan BLU aspek 

pengembangan dana. Ilustrasi format kertas kerja analisis rasio keuangan BLU aspek 

pengembangan dana sebagai berikut: 

 
Catatan: 

• Pada bagian atas diisi referensi nilai dari Neraca face, Laporan Operasional face dan/atau neraca 

percobaan untuk masing-masing tahun series. 
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• Pada bagian bawah disiapkan rumus masing-masing rasio keuangan BLU aspek pengembangan 

dana sebagaimana disampaikan pada pembahasan awal. 

6. Persiapan untuk melakukan analisis rasio keuangan BLU aspek pengelolaan aset antara 

lain: 

a. Siapkan data soft copy neraca percobaan akrual BLU, Laporan Operasional, dan 

Neraca dari Aplikasi e-Rekon&LK/SAKTI/MONSAKTI untuk masing-masing tahun yang 

dianalisis yang bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan BLU aspek pengelolaan 

aset secara series tahun. Data dari neraca percobaan digunakan untuk memastikan 

bahwa angka-angka yang disajikan di Laporan Operasional dan Neraca secara 

konsisten sama.  

b. Siapkan kertas kerja spreadsheet untuk menghitung analisis rasio keuangan BLU aspek 

pengelolaan aset. Ilustrasi format kertas kerja analisis rasio keuangan BLU aspek 

pengelolaan aset sebagai berikut: 

 
Catatan: 

• Pada bagian atas diisi referensi nilai dari Neraca face, Laporan Operasional face dan/atau neraca 

percobaan untuk masing-masing tahun series. 

• Pada bagian bawah disiapkan rumus masing-masing rasio keuangan BLU aspek pengelolaan aset 

sebagaimana disampaikan pada pembahasan awal. 

D.  Tahapan melakukan analisis laporan keuangan BLU 

 Ilustrasi data dan angka yang digunakan dalam melakukan analisis laporan keuangan 

BLU berikut ini adalah berdasarkan data dan angka yang diperoleh dari salah satu Satker BLU  
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rumpun layanan pendidikan yang tersedia di Aplikasi e-Rekon&LK/SAKTI/MONSAKTI, dengan 

asumsi bahwa analisis laporan keuangan BLU baru pertama kalinya dilakukan dan ilustrasi 

tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2017 (pertama kalinya penerapan penyusunan 

Laporan Keuangan BLU sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 

tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU). 

 Tahapan pelaksanaan analisis tren laporan keuangan BLU secara horizontal, dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Tentukan tahun dasar sebagai acuan perhitungan indeks tren. Dalam hal ini ilustrasi data 

dan angka BLU yang diperoleh menggunakan tahun dasar yaitu tahun 2017. Analisis 

dilakukan terhadap laporan keuangan selama 5 tahun periode pelaporan sejak tahun 2017 

hingga tahun 2021. 

2. Masukkan angka ke dalam format kertas kerja analisis tren horizontal terhadap masing-

masing data Neraca dan Laporan Operasional. 

3. Cari nilai tren dari rumus analisis tren horizontal terhadap Neraca pada masing-masing 

tahun series-nya, dan dilanjutkan dengan cari nilai tren dari rumus analisis tren horizontal 

terhadap Laporan Operasional pada masing-masing tahun series-nya. Rumus tren dan nilai 

tren dalam satuan indeks persentase sebagaimana pembahasan di awal mengenai apa itu 

analisis laporan keuangan BLU. 

4. Lakukan pengolahan tampilan grafik atas nilai tren horizontal terhadap masing-masing 

Neraca dan Laporan Operasional, tampilan grafiknya disesuaikan sesuai selera untuk 

memenuhi kebutuhan kecukupan dan kejelasan informasi atas pelaksanaan hasil 

analisisnya. 

5. Ilustrasi isian data dan angka kertas kerja analisis tren horizontal terhadap Neraca selama 

tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan tahun dasar 2017, sebagaimana ditunjukkan pada 

Contoh 1: Kertas Kerja Analisis Tren Horizontal Terhadap Neraca. 

6. Ilustrasi isian data dan angka kertas kerja analisis tren horizontal terhadap Laporan 

Operasional selama tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan tahun dasar 2017, 

sebagaimana ditunjukkan pada Contoh 2: Kertas Kerja Analisis Tren Horizontal Terhadap 

Laporan Operasional. 

7. Ilustrasi tampilan grafik atas nilai tren horizontal terhadap Neraca selama tahun 2017 

hingga tahun 2021 dengan tahun dasar 2017, sebagaimana ditunjukkan pada Contoh 3: 

Grafik Analisis Tren Horizontal Terhadap Neraca. 

8. Ilustrasi tampilan grafik atas nilai tren horizontal terhadap Laporan Operasional selama 

tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan tahun dasar 2017, sebagaimana ditunjukkan pada 

Contoh 4: Grafik Analisis Tren Horizontal Terhadap Laporan Operasional. 
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Contoh 3: Grafik Analisis Tren Horizontal Terhadap Neraca 
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Contoh 4: Grafik Analisis Tren Horizontal Terhadap Laporan Operasional 
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Tahapan pelaksanaan analisis tren laporan keuangan BLU secara vertikal, dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Masukkan angka ke dalam format kertas kerja analisis tren vertikal terhadap masing-masing 

data Neraca dan Laporan Operasional. 

2. Cari nilai tren dari rumus analisis tren vertikal terhadap pos-pos penyajian yang ada di 

Neraca pada masing-masing tahun series-nya. Rumus tren dan nilai tren dalam satuan 

indeks persentase sebagaimana pembahasan di awal mengenai apa itu analisis laporan 

keuangan BLU, di mana tiap pos aset dinyatakan sebagai persentase terhadap nilai total 

aset dan tiap pos kewajiban dan ekuitas dinyatakan sebagai persentase dari total kewajiban 

dan ekuitas. 

3. Dilanjutkan dengan cari nilai tren dari rumus analisis tren vertikal terhadap pos-pos 

penyajian yang ada di Laporan Operasional pada masing-masing tahun series-nya. Rumus 

tren dan nilai tren dalam satuan indeks persentase sebagaimana pembahasan di awal 

mengenai apa itu analisis laporan keuangan BLU, di mana tiap pos dinyatakan sebagai 

persen terhadap total pendapatan. 

4. Lakukan analisis terhadap pos-pos yang memiliki peningkatan dan penurunan yang 

signifikan dan memiliki porsi yang dominan. 

5. Ilustrasi isian data dan angka kertas kerja analisis tren vertikal terhadap pos-pos penyajian 

yang ada di Neraca selama tahun 2017 hingga tahun 2021, sebagaimana ditunjukkan pada 

Contoh 5: Kertas Kerja Analisis Tren Vertikal Terhadap Neraca. 

6. Ilustrasi isian data dan angka kertas kerja analisis tren vertikal terhadap pos-pos penyajian 

yang ada di Laporan Operasional selama tahun 2017 hingga tahun 2021, sebagaimana 

ditunjukkan pada Contoh 6: Kertas Kerja Analisis Tren Vertikal Terhadap Laporan 

Operasional. 
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Tahapan pelaksanaan analisis rasio laporan keuangan BLU aspek likuiditas, dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Masukkan angka ke dalam format kertas kerja analisis rasio laporan keuangan BLU aspek 

likuiditas menggunakan data referensi nilai dari Neraca face, Laporan Operasional face dan/

atau neraca percobaan untuk masing-masing tahun series. 

2. Cari nilai rasio laporan keuangan BLU aspek likuiditas dan trennya untuk masing-masing 

tahun series-nya. Rumus nilai rasio laporan keuangan BLU aspek likuiditas sebagaimana 

pembahasan di awal mengenai apa itu analisis laporan keuangan BLU. 

3. Ilustrasi isian data dan angka kertas kerja analisis rasio laporan keuangan BLU aspek 

likuiditas selama tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan tahun dasar 2017, sebagaimana 

ditunjukkan pada Contoh 7: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek 

Likuiditas. 

Contoh 7: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek Likuiditas 

 
 

Tahapan analisis rasio laporan keuangan BLU aspek kinerja layanan dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Masukkan angka ke dalam format kertas kerja analisis rasio laporan keuangan BLU aspek 

kinerja layanan menggunakan data referensi nilai dari Neraca face, Laporan Operasional 

face dan/atau neraca percobaan untuk masing-masing tahun series. 

2. Cari nilai rasio laporan keuangan BLU aspek kinerja layanan dan trennya untuk masing-

masing tahun series-nya. Rumus nilai rasio laporan keuangan BLU aspek kinerja layanan 

sebagaimana pembahasan di awal mengenai apa itu analisis laporan keuangan BLU.  
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3. Ilustrasi isian data dan angka kertas kerja analisis rasio laporan keuangan BLU aspek 

kinerja layanan selama tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan tahun dasar 2017, 

sebagaimana ditunjukkan pada Contoh 8: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan 

BLU Aspek Kinerja Layanan. 

Contoh 8: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek Kinerja Layanan 

 
 

Tahapan analisis rasio laporan keuangan BLU aspek pengembangan dana dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Masukkan angka ke dalam format kertas kerja analisis rasio laporan keuangan BLU aspek 

pengembangan dana menggunakan data referensi nilai dari Neraca face, Laporan 

Operasional face dan/atau neraca percobaan untuk masing-masing tahun series. 

2. Cari nilai rasio laporan keuangan BLU aspek pengembangan dana dan trennya untuk 

masing-masing tahun series-nya. Rumus nilai rasio laporan keuangan BLU aspek 

pengembangan dana sebagaimana pembahasan di awal mengenai apa itu analisis laporan 

keuangan BLU. Khusus rasio pengembangan dana, dibutuhkan data estimasi saldo kas 

semesteran diperoleh dari neraca semesteran BLU. Rasio pengembangan kas dibagi 

menjadi dua dikarenakan dalam perhitungannya bisa menginput estimasi saldo kas 

semesteran atau tanpa menginput estimasi saldo kas semesteran. 

3. Hasil dari perhitungan analisis rasio pengembangan dana diinterpretasikan yang 

selanjutnya akan menjadi evaluasi bagi BLU agar dapat lebih mengefisiensikan investasi 

idle cash-nya dalam rangka meningkatkan pendapatan. 

4. Ilustrasi isian data dan angka kertas kerja analisis rasio laporan keuangan BLU aspek 

pengembangan dana selama tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan tahun dasar 2017, 

sebagaimana ditunjukkan pada Contoh 9: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan 

BLU Aspek Pengembangan Dana.  
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Contoh 9: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek Pengembangan Dana 

 
 

Tahapan analisis rasio laporan keuangan BLU aspek pengelolaan aset dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Masukkan angka ke dalam format kertas kerja analisis rasio laporan keuangan BLU aspek 

pengelolaan aset menggunakan data referensi nilai dari Neraca face, Laporan Operasional 

face dan/atau neraca percobaan untuk masing-masing tahun series. 

2. Cari nilai rasio laporan keuangan BLU aspek pengelolaan aset dan trennya untuk masing-

masing tahun series-nya. Rumus nilai rasio laporan keuangan BLU aspek pengelolaan aset 

sebagaimana pembahasan di awal mengenai apa itu analisis laporan keuangan BLU. 

3. Hasil dari perhitungan analisis rasio pengelolaan aset diinterpretasikan yang selanjutnya 

akan menjadi evaluasi bagi BLU agar dapat lebih mengefisiensikan asetnya agar lebih 

produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan. 

4. Ilustrasi isian data dan angka kertas kerja analisis rasio laporan keuangan BLU aspek 

pengelolaan aset selama tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan tahun dasar 2017, 

sebagaimana ditunjukkan pada Contoh 10: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan 

BLU Aspek Pengelolaan Aset. 
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Contoh 10: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek Pengelolaan Aset 

 
 

E.   Interpretasi hasil analisis laporan keuangan BLU 

Interpretasi hasil analisis tren dan rasio laporan keuangan BLU pada kesempatan ini 

lebih bersifat deskriptif yang menjelaskan kejadian-kejadian dari analisis data dan angka yang 

tersaji di Neraca dan Laporan Operasional. Diharapkan setelah memahami dan familiar dengan 

analisis laporan keuangan BLU, interpretasi hasil analisis tren dan rasio laporan keuangan BLU 

dapat lebih meningkat yang tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga diarahkan ke rekomendasi 

kinerja keuangan BLU dan juga dapat memberikan prediksi untuk rekomendasi pengambilan 

keputusan strategis. 

Interpretasi hasil analisis tren laporan keuangan BLU secara horizontal terhadap Neraca 

sebagaimana Contoh 1: Kertas Kerja Analisis Tren Horizontal Terhadap Neraca, secara 

deskriptif sebagai awal permulaan dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Tren aset lancar memiliki kecenderungan meningkat yang signifikan dari tahun ke tahun. 

Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 127,61% walaupun pada tahun 

2021 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 21,18% terhadap tahun 2020. 

Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kas BLU dari pendapatan 

operasionalnya. 

2. Tren aset tetap meningkat setiap tahunnya dan peningkatan yang paling signifikan terjadi 

pada tahun 2021 yaitu sebesar 8,85%. Hal ini disebabkan meningkatnya nilai tanah karena 

adanya koreksi nilai aset tetap non revaluasi yang dilakukan oleh BLU. 

3. Terjadi penurunan secara signifikan tren kewajiban BLU pada tahun 2019-2021. Penurunan 

tersebut terjadi akibat nilai saldo kewajiban yang menurun akibat adanya pengakuan 

pendapatan diterima di muka menjadi pendapatan operasional BLU.  
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4. Ekuitas terjadi peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya nilai Aset 

yang dimiliki oleh BLU. 

5. Terdapat komponen yang mengalami kenaikan yang signifikan yaitu Aset Lainnya pada 

tahun 2021. Hal ini dikarenakan terdapat aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi 

pemerintah, sehingga direklasifikasi ke akun Aset Lainnya pada neraca BLU. 

Interpretasi hasil analisis tren laporan keuangan BLU secara horizontal terhadap 

Laporan Operasional sebagaimana Contoh 2: Kertas Kerja Analisis Tren Horizontal Terhadap 

Laporan Operasional, secara deskriptif sebagai awal permulaan dapat disampaikan sebagai 

berikut: 

1. Tren pendapatan operasional menunjukkan bahwa pendapatan operasional BLU memiliki 

kecenderungan naik, walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang tidak signifikan. 

Penurunan yang terjadi dikarenakan penurunan pada pos pendapatan operasional, 

khususnya pendapatan jasa pelayanan pendidikan dan pendapatan jasa penyediaan 

barang dan jasa lainnya. 

2. Beban operasional mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 terjadi 

penurunan seiring dengan menurunnya pendapatan operasional BLU. Seluruh komponen 

beban operasional mengalami kenaikan di antaranya beban pegawai, beban persediaan, 

beban barang dan jasa, beban perjalanan dinas, dan beban lainnya. 

3. Tren surplus/defisit Laporan Operasional BLU sepanjang tahun 2017 s.d. 2021 mengalami 

defisit, dan defisit terbesar terjadi pada tahun 2017. Defisit berangsur berkurang sampai 

dengan tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali. Peningkatan 

defisit tersebut dikarenakan meningkatnya beban operasional yang tidak diimbangi dengan 

pendapatan operasional. 

Interpretasi hasil analisis tren laporan keuangan BLU secara vertikal terhadap Neraca 

sebagaimana Contoh 5: Kertas Kerja Analisis Tren Vertikal Terhadap Neraca, secara deskriptif 

sebagai awal permulaan dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Komponen persentase terbesar dari total aset yaitu pada pos Aset tetap khususnya Tanah, 

peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan. Mengingat bahwa BLU merupakan BLU 

rumpun pendidikan, sehingga aset terbesar terletak pada tiga akun tersebut. 

2. Komponen persentase terbesar dari kewajiban dan ekuitas yaitu pos ekuitas seiring dengan 

penambahan aset yang dimiliki oleh BLU. 

Interpretasi hasil analisis tren laporan keuangan BLU secara vertikal terhadap Laporan 

Operasional sebagaimana Contoh 6: Kertas Kerja Analisis Tren Vertikal Terhadap Laporan 

Operasional, secara deskriptif sebagai awal permulaan dapat disampaikan sebagai berikut:  
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1. Pendapatan operasional seluruhnya berasal dari PNBP BLU. Pendapatan tersebut berasal 

dari penyediaan jasa pendidikan, jasa penyediaan barang/jasa lainnya, serta terdapat 

pendapatan hibah. 

2. Beban operasional memiliki porsi 2 kali lipat terhadap pendapatan operasional. Beban 

operasional terbesar berada pada akun beban pegawai. Perlu diidentifikasi lebih lanjut 

apakah peningkatan beban pegawai ini dikarenakan peningkatan jumlah pegawai atau 

adanya peningkatan nilai gaji/upah pegawai. 

Interpretasi hasil analisis rasio laporan keuangan BLU aspek likuiditas sebagaimana Contoh 7: 

Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek Likuiditas, secara deskriptif sebagai 

awal permulaan dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Interpretasi hasil analisis rasio kas, bahwa semakin tinggi nilai rasio kas maka akan 

semakin tinggi tingkat likuiditas yang dimiliki BLU. Tingginya tingkat likuiditas ini 

mengindikasikan bahwa BLU memiliki kelebihan kas begitupun sebaliknya. Tinggi atau 

rendahnya suatu tingkat likuiditas rasio kas pada Satker BLU memperhatikan nilai rentang 

rasio dan indikasi risiko yang perlu mendapat mitigasi, sebagai berikut: 

 

*Keterangan: X = jumlah nilai rasio kas yang dihitung. 

Sebagaimana Contoh 7: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek Likuiditas, 

bahwa rasio kas tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut: 

 
Hasil analisis rasio kas ini dapat diinterpretasikan secara deskriptif, bahwa Rasio Kas pada tahun 2021 

adalah sebesar 258,92. Hal ini berarti untuk setiap Rp1,00 Kewajiban Jangka Pendek dijamin 

pembayarannya dengan Rp258,92 Kas dan Setara Kas.  

No Jumlah Kriteria Pertimbangan Interpretasi 

1 0<X≤0,5 Sangat rendah 

a. Mewaspadai penambahan utang jangka pendek dan 
atau utang yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun 
setelah tanggal pelaporan. 

b. Mewaspadai pengakuan pendapatan BLU untuk piutang 
operasional yang macet dan meningkat. 

c. Mewaspadai pengeluaran kas untuk biaya operasional 
yang tidak perlu dan melakukan penghematan. 

2 0,5<X≤0,8 Rendah 

a. Mewaspadai pengakuan pendapatan BLU untuk piutang 
operasional yang macet dan meningkat. 

b. Mewaspadai pengeluaran kas untuk biaya operasional 
yang tidak perlu dan melakukan penghematan. 

3 0,8<X≤1 Cukup 
Mewaspadai pengeluaran kas untuk biaya operasional yang 
tidak perlu. 

4 X>1 Tinggi 
Mewaspadai pengelolaan kas yang tidak terotorisasi dengan 
cukup. 

Rasio Kas 2017 2018 2019 2020 2021 

Hasil Perhitungan 2,30 3,80 260,24 297,28 258,92 
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Rasio Kas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Rasio 

Kas terbesar terjadi pada tahun 2020 senilai 297,28. Rasio Kas tahun 2019 mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan tersebut disebabkan menurunnya nilai 

Kewajiban Jangka Pendek tahun 2019 sebesar 98,15% dari tahun 2018 dan kenaikan Kas 

pada BLU tahun 2018 sebesar 81,73% dari tahun 2017. Rasio yang dihasilkan 

menunjukkan adanya kelebihan likuiditas dalam membayar Kewajiban Jangka Pendek BLU. 

Kelebihan likuiditas ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalisasi idle-cash melalui 

investasi jangka pendek. Hasil analisis dan interpretasi analisis rasio laporan keuangan BLU 

aspek kinerja layanan dan interpretasi hasilnya. 

2. Interpretasi hasil analisis rasio lancar bahwa semakin tinggi nilai rasio kas maka akan 

semakin tinggi tingkat likuiditas yang dimiliki BLU. Tinggi atau rendahnya suatu tingkat 

likuiditas rasio lancar pada Satker BLU memperhatikan nilai rentang rasio dan indikasi risiko 

yang perlu mendapat mitigasi, sebagai berikut: 

 

Keterangan: X = jumlah nilai rasio lancar yang dihitung. 

Sebagaimana Contoh 7: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek Likuiditas, 

bahwa rasio lancar tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut: 

 

Rasio Lancar pada tahun 2021 adalah sebesar 262,18. Hal ini berarti untuk setiap 

Rp1,00 Kewajiban Jangka Pendek dijamin pembayarannya dengan Rp262,18 aset lancar. 

Rasio Kas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2017-2020 dan menurun di 2021. 

Rasio Lancar terbesar terjadi tahun 2020 senilai 302,70. Rasio yang dihasilkan menunjukkan  

No Jumlah Kriteria Pertimbangan Interpretasi 

1 0>X<1 Rendah 

a. Mewaspadai penambahan utang jangka pendek dan 
atau utang yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun 
setelah tanggal pelaporan. 

b. Mewaspadai pengakuan pendapatan BLU untuk piutang 
operasional yang macet dan meningkat. 

c. Mewaspadai pengeluaran kas untuk biaya operasional 
yang tidak perlu dan melakukan penghematan. 

2 1≤X<2 Cukup 

a. Mewaspadai pengakuan pendapatan BLU untuk piutang 
operasional yang macet dan meningkat. 

b. Mewaspadai pengeluaran kas untuk biaya operasional 
yang tidak perlu dan melakukan penghematan. 

3 X≥2 Tinggi 
Mewaspadai pengeluaran kas untuk biaya operasional yang 
tidak perlu. 

Rasio Lancar 2017 2018 2019 2020 2021 

Hasil Perhitungan 2,39 3,85 262,03 302,70 262,18 
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adanya kelebihan likuiditas dalam membayar Kewajiban Jangka Pendek BLU. Kelebihan 

likuiditas ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalisasi Aset Lancar yang idle, dan 

mewaspadai kebenaran pencatatan Aset Lancar. 

3. Interpretasi hasil analisis rasio periode penagihan piutang bahwa semakin rendah periode 

(hari) penagihan piutang akan semakin cepat BLU menerima kas atas PNBP dari produk 

layanan barang/jasa yang telah diberikan. Tinggi atau rendahnya suatu tingkat likuiditas 

rasio penagihan piutang Satker BLU memperhatikan nilai rentang rasio dan indikasi risiko 

yang perlu mendapat mitigasi, sebagai berikut: 

 

Keterangan: X = jumlah nilai rasio periode penagihan piutang yang dihitung. 

Sebagaimana Contoh 7: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek Likuiditas, 

bahwa rasio periode penagihan piutang tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut: 

 

 Periode Penagihan Piutang pada tahun 2021 adalah 0,047 hari. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa BLU mampu menerima kas atas PNBP jasa yang telah diberikannya 

dengan cepat. Periode Penagihan Piutang cenderung stabil dari tahun 2019 hingga tahun 

2021. Periode Penagihan Piutang tercepat ada pada tahun 2021 yaitu 0,47 hari. BLU sebaiknya 

mewaspadai klasifikasi pengakuan pendapatan yang termasuk ke dalam Pendapatan Piutang 

atas Jasa Operasional apakah sudah sesuai kriteria dan Piutang BLU dari Kegiatan 

Operasional yang mungkin belum diakui. 

 Interpretasi hasil analisis rasio laporan keuangan BLU aspek kinerja layanan 

sebagaimana Contoh 8: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek Kinerja 

Layanan, secara deskriptif sebagai awal permulaan dapat disampaikan sebagai berikut: 

No Periode 
Penagihan 
Piutang (hari) 

Kriteria Pertimbangan Interpretasi 

1 PPP≤60 Cepat 
Mewaspadai pengakuan pendapatan dan piutang yang 
belum tercatat. 

2 60<PPP≤100 Sedang 

a. Mewaspadai adanya peningkatan pengakuan 
pendapatan dan piutang tidak tertagih yang kualitasnya 
semakin buruk. 

b. Mewaspadai pengelolaan dan penagihan piutang. 

3 PPP>100 Lambat 

a. Mewaspadai pengakuan pendapatan yang secara 
substansi ekonomi tidak ada untuk timbulnya 
pendapatan dan piutang. 

b. Mewaspadai adanya peningkatan pengakuan 
pendapatan dan piutang tak tertagih yang kualitasnya 
semakin buruk. 

c. Mewaspadai pengelolaan dan penagihan piutang. 

Rasio PPP 2017 2018 2019 2020 2021 

Hari 0,000 0,000 0,063 0,066 0,047 
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1. Interpretasi hasil analisis rasio POBO, bahwa semakin tinggi rasio semakin baik kinerja BLU 

dalam memperoleh PNBP dan mengidentifikasikan bahwa tingkat kemandirian BLU 

semakin tinggi. Tinggi atau rendahnya suatu tingkat rasio POBO pada Satker BLU 

memperhatikan nilai rentang rasio dan indikasi risiko yang perlu mendapat mitigasi, sebagai 

berikut: 

 
 Keterangan: X = Jumlah nilai rasio POBO yang dihitung. 

Sebagaimana Contoh 8: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek Kinerja 

Layanan, bahwa rasio POBO tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut: 

 

Rasio POBO pada tahun 2017-2020 mengalami tren kenaikan dengan nilai tertinggi pada 

tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,64. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa semakin 

baik kinerja BLU dalam memperoleh pendapatan operasional terutama PNBP. Namun, 

pada tahun 2021, rasio POBO mengalami penurunan sebesar 0,04 menjadi 0,60 dari tahun 

2020. Penurunan tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan pada beban operasional 

BLU pada tahun 2021 serta mengindikasikan bahwa tidak baiknya kinerja BLU dalam 

memperoleh pendapatan operasional terutama PNBP. Meskipun mengalami peningkatan, 

Rasio POBO yang dihasilkan oleh BLU tahun 2017-2021 masih berada di bawah 0,70 yang 

menandakan bahwa tingkat kemandirian BLU masih rendah. Adapun BLU masih perlu 

melakukan intensifikasi pendapatan layanan operasional dan mengoptimalkan pengelolaan 

aset sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Dapat disimpulkan juga bahwa BLU masih 

membutuhkan alokasi dana dari Rupiah Murni. 

2. Interpretasi hasil analisis rasio BOPO, bahwa semakin besar nilai rasio BOPO pada BLU 

maka menunjukkan semakin tidak efisien manajemen BLU dalam mengelola beban 

operasional layanannya. Tinggi atau rendahnya suatu tingkat rasio BOPO pada Satker BLU 

memperhatikan nilai rentang rasio dan indikasi risiko yang perlu mendapat mitigasi, sebagai 

No Jumlah Tingkat Ke-
mandirian 

Pertimbangan Interpretasi 

1 0>X≤0,70 Rendah 

a. Intensifikasi pendapatan layanan operasional 
b. Ekstensifikasi pendapatan dari non operasional, misal 

optimalisasi aset 
c. Masih membutuhkan alokasi dana dari rupiah murni. 

2 0,70≤X<1 Cukup 

a. Intensifikasi pendapatan layanan operasional 
b. Ekstensifikasi pendapatan dari non operasional, misal 

optimalisasi aset 
c. Pengurangan alokasi dana dari rupiah murni. 

3 X≥1 Tinggi 
Pengelolaan surplus pendapatan pada investasi risiko 
rendah misalnya deposito jangka pendek. 

Rasio POBO 2017 2018 2019 2020 2021 

Hasil Perhitungan 0,44 0,54 0,64 0,64 0,60 
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Keterangan: X = Jumlah nilai rasio BOPO yang dihitung. 

Sebagaimana Contoh 8: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek 

Kinerja Layanan, bahwa rasio BOPO tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut: 

 

Tren Rasio BOPO pada tahun 2017-2020 mengalami penurunan. Namun, mengalami 

peningkatan kembali pada tahun 2021 menjadi 1,67 atau naik 0,10 dari tahun 2020. Hasil 

perhitungan rasio BLU masih berada di atas 1 sehingga menunjukkan bahwa tingkat 

kemandirian dari BLU tinggi serta pengelolaan surplus pendapatan pada investasi risiko 

rendah. Penurunan rasio dari tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa manajemen BLU 

mampu meningkatkan efisiensinya dalam mengelola beban operasional layanannya serta 

mengindikasikan bahwa BLU semakin efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. 

Namun, peningkatan rasio pada tahun 2021 justru mengindikasikan bahwa manajemen 

BLU tidak efisien dalam mengelola beban operasional layanannya. Hal ini ditandai dengan 

semakin meningkatnya beban operasional BLU pada tahun 2021. 

3. Interpretasi hasil analisis rasio imbal jasa layanan, bahwa semakin meningkat nilai imbal 

jasa layanan suatu BLU akan menunjukkan semakin baik kinerja operasional BLU. 

Sebagaimana Contoh 8: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek Kinerja 

Layanan, bahwa rasio imbal jasa layanan tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut: 

 

No Jumlah Tingkat Ke-
mandirian 

Pertimbangan Interpretasi 

1 0>X≤0,70 Rendah 

a. Lakukan pendataan terhadap biaya-biaya operasional 
yang dianggap tidak perlu untuk dianggarkan 

b. Intensifikasi pendapatan layanan operasional 
c. Ekstensifikasi pendapatan dari non operasional, misal 

optimalisasi aset 
d. Masih membutuhkan alokasi dana dari rupiah murni. 

2 0,70≤X<1 Cukup 

a. Intensifikasi pendapatan layanan operasional 
b. Ekstensifikasi pendapatan dari non operasional, misal 

optimalisasi aset 
c. Mewaspadai adanya biaya-biaya operasional yang 

dianggap kurang efisien 
d. Pengurangan alokasi dana dari rupiah murni. 

3 X≥1 Tinggi 
Pengelolaan surplus pendapatan pada investasi risiko 
rendah misalnya deposito jangka pendek. 

Rasio BOPO 2017 2018 2019 2020 2021 

Hasil Perhitungan 2,26 1,84 1,56 1,57 1,67 

Rasio Imbalan Jasa 
Layanan 2017 2018 2019 2020 2021 

Hasil Perhitungan -1,26 -0,84 -0,56 -0,57 -0,68 
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Rasio Imbal Jasa Layanan Satker BLU pada tahun 2017-2021 menunjukkan nilai rasio 

minus. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan operasional BLU belum mampu 

menghasilkan surplus serta kinerja operasional BLU masih belum mampu menghasilkan 

kinerja yang baik. Kondisi tersebut disebabkan karena BLU memiliki beban operasional 

yang lebih tinggi daripada pendapatan operasional sehingga menyebabkan defisit selama 

5 tahun berturut-turut. Atas nilai rasio yang minus tersebut, perlunya BLU untuk 

mengintensifikasi pendapatan operasional dan mencari sumber pendapatan non 

operasional sehingga pendapatan yang dihasilkan dapat menutup beban operasional yang 

dikeluarkan. 

4. Interpretasi hasil analisis rasio imbalan ekuitas, bahwa semakin meningkatnya nilai rasio 

imbalan ekuitas suatu BLU menunjukkan semakin baik manajemen mengelola kinerja BLU 

berdasarkan modal yang dimiliki. Sebagaimana Contoh 8: Kertas Kerja Analisis Rasio 

Laporan Keuangan BLU Aspek Kinerja Layanan, bahwa rasio imbal ekuitas tahun 2017 

sampai dengan 2021 sebagai berikut: 

 

Rasio Imbalan Ekuitas Satker BLU pada tahun 2021 adalah sebesar minus 8,49%. Nilai 

Rasio yang bernilai minus ini mengindikasikan bahwa kegiatan operasional satker BLU 

belum menghasilkan surplus. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen mengelola kinerja 

BLU berdasarkan modal yang dimiliki belum baik.  Kondisi tersebut relatif sama dengan 

tahun-tahun sebelumnya di mana rasio imbalan ekuitas selalu bernilai minus. Rasio ini 

bergerak fluktuatif dari tahun 2017 sampai 2021. Rasio naik dari tahun 2017 sampai 2020 

lalu menurun pada tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan adanya kenaikan defisit 

LO. BLU perlu melakukan optimalisasi kinerja keuangan terutama pada aspek pendapatan 

serta efisiensi beban operasional. 

5. Interpretasi hasil analisis rasio belanja pegawai, bahwa semakin kecil rasio belanja pegawai 

pada BLU menunjukkan efisiensi pelayanan BLU. Sebagaimana Contoh 8: Kertas Kerja 

Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek Kinerja Layanan, bahwa rasio belanja 

pegawai tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut: 

 

Rasio belanja pegawai Satker BLU pada tahun 2021 sebesar 75,5%. Nilai rasio ini 

menunjukkan bahwa 75,5 persen dari pendapatan operasional BLU digunakan untuk 

membiayai belanja pegawai. Kondisi tersebut mengalami penurunan sejak tahun 2017. 

Diketahui pendapatan operasional BLU cenderung mengalami peningkatan sampai tahun 2021,  

Rasio Imbal Ekuitas 2017 2018 2019 2020 2021 

Hasil Perhitungan -9,90% -8,93% -7,53% -7,13% -8,49% 

Rasio Belanja Pegawai 2017 2018 2019 2020 2021 

Hasil Perhitungan 108,41% 84,93% 74,36% 76,33% 75,50% 
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namun diiringi dengan belanja pegawai yang juga meningkat. BLU perlu melakukan 

efisiensi belanja pegawai mengingat jumlah belanja pegawai selalu meningkat sejak tahun 

2017, dengan menelaah data peningkatan jumlah pegawai dan data kenaikan gaji. 

Interpretasi hasil analisis rasio laporan keuangan BLU aspek pengembangan dana 

sebagaimana Contoh 9: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek 

Pengembangan Dana, secara deskriptif sebagai awal permulaan dapat disampaikan sebagai 

berikut: 

1. Hasil perhitungan rasio pengembangan kas dibandingkan dengan rata-rata yield benchmark 

deposito over the counter empat bank BUMN per tahun sebagai bahan penilaian investasi. 

Hasil perhitungan rasio pengembangan kas dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada 

BLU dengan kriteria sebagai berikut: 

 

Perhitungan rata-rata yield benchmark deposito over the counter empat bank BUMN per 

tahun: 

 

2. Sebagaimana Contoh 9: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek 

Pengembangan Dana, bahwa rasio pengembangan kas 1 tahun 2017 sampai dengan 2021 

sebagai berikut: 

 

Rasio pengembangan kas pada tahun 2021 merupakan angka terendah selama 5 tahun 

terakhir yaitu sebesar 3,52%. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat efektivitas BLU dalam  

Tingkat Disparitas dari Nilai 
Rata-rata Yield Deposito Bank 
BUMN 

Pertimbangan Interpretasi 

1 ≤0,5% 
Mewaspadai tingkat yield/bagi hasil/bunga yang ditawarkan 
pada masing-masing deposito. 

2 <0,5% s.d. 1% 
Evaluasi terhadap penempatan dana pada bank-bank 
khususnya yang memberikan yield yang lebih rendah. 

3 <1% s.d. 5% 
Mewaspadai proses beauty contest dalam rangka pemilihan 
bank untuk penempatan deposito yang dimiliki. 

Nama Bank BUMN Yield Benchmark 

1 Bank Mandiri 5,2% 

2 Bank Rakyat Indonesia 5,3% 

3 Bank Negara Indonesia 46 5,0% 

4 Bank Tabungan Negara 5,8% 

Rata-rata yield deposito 5% 

Rasio Pengembangan 
Kas 

2017 2018 2019 2020 2021 Benchmark 
Rata-rata 

Yield 
Hasil perhitungan 

6,04% 5,21% 4,88% 4,08% 3,52% 5%* 
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memanfaatkan idle cash untuk investasi jangka pendek lebih buruk dari tahun-tahun 

sebelumnya. Selama kurun waktu 2017-2021, hanya hasil investasi di tahun 2017 dan 2018  

yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata tingkat yield empat bank BUMN. Dengan 

adanya penurunan yang terjadi, maka perlu ada evaluasi mengenai penempatan sehingga 

pendapatan jasa tersebut dapat diperoleh lebih optimal. 

3. Sebagaimana Contoh 9: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek 

Pengembangan Dana, bahwa rasio pengembangan kas 2 tahun 2017 sampai dengan 2021 

sebagai berikut: 

 
Rasio pengembangan kas pada tahun 2021 merupakan angka terendah selama 5 tahun 

terakhir yaitu sebesar 3,99%. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat efektivitas BLU dalam 

memanfaatkan idle cash untuk investasi jangka pendek lebih buruk dari tahun-tahun 

sebelumnya. Selama kurun waktu 2017-2021, hanya hasil investasi di tahun 2017-2019 

yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata tingkat yield empat bank BUMN. Konsisten 

dengan interpretasi hasil analisis rasio pengembangan kas 1, bahwa dengan adanya 

penurunan yang terjadi, maka perlu ada evaluasi mengenai penempatan sehingga 

pendapatan jasa tersebut dapat diperoleh lebih optimal. 

Interpretasi hasil analisis rasio laporan keuangan BLU aspek pengelolaan aset 

sebagaimana Contoh 10: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek 

Pengelolaan Aset, secara deskriptif sebagai awal permulaan dapat disampaikan sebagai 

berikut: 

1. Sebagaimana Contoh 10: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek 

Pengelolaan Aset, bahwa rasio perputaran aset tetap tahun 2017 sampai dengan 2021 

sebagai berikut: 

 

Rasio perputaran aset tetap pada tahun 2021 adalah sebesar 0,116. Artinya, BLU mampu 

menghasilkan pendapatan layanan operasional sebesar 0,116 kali dari total aset tetapnya. 

Nilai rasio ini cenderung naik dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2017 

sampai dengan 2018 nilai rasio perputaran aset tetap meningkat, lalu menurun pada tahun 

2019, dan stabil pada tahun 2020-2021. Nilai perputaran aset tetap yang meningkat 

mengindikasikan bahwa BLU dari tahun ke tahun semakin mampu memanfaatkan aset 

tetapnya dengan baik dan efisien untuk menghasilkan produk layanan yang optimal. 

Rasio Pengembangan 
Kas 

2017 2018 2019 2020 2021 Benchmark 
Rata-rata 

Yield 
Hasil perhitungan 

6,52% 5,36% 5,02% 4,53% 3,99% 5%* 

Rasio Perputaran Aset 
Tetap 2017 2018 2019 2020 2021 

Hasil Perhitungan 0,078 0,104 0,042 0,117 0,116 
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2. Sebagaimana Contoh 10: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek 

Pengelolaan Aset, bahwa rasio imbalan aset tetap tahun 2017 sampai dengan 2021 

sebagai berikut:  

 

Rasio imbalan aset tetap pada tahun 2017 sebesar minus 0,098. Artinya, BLU 

menghasilkan surplus sebesar -0,098 kali dari total nilai aset tetapnya. Nilai rasio 

mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2017-2019. Nilai minus pada rasio ini 

disebabkan karena adanya defisit sebagai akibat dari peningkatan beban operasional. Nilai 

rasio imbalan aset tetap yang bernilai minus ini mengindikasikan bahwa BLU belum mampu 

mengoperasikan aset tetapnya dengan baik dan efisien sehingga tidak dapat menghasilkan 

surplus yang optimal. 

3. Sebagaimana Contoh 10: Kertas Kerja Analisis Rasio Laporan Keuangan BLU Aspek 

Pengelolaan Aset, bahwa rasio optimalisasi aset tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai 

berikut: 

 

Rasio optimalisasi aset tetap pada tahun 2021 sebesar 14,78%. Artinya bahwa produktivitas 

aset tetap dan aset lainnya mengalami kenaikan dalam menghasilkan PNBP. Nilai rasio ini 

merupakan nilai tertinggi dalam kurun waktu 2017-2021. Dengan begitu, BLU dapat 

memanfaatkan aset idle yang dimilikinya dengan optimal dan efisien dalam rangka 

meningkatkan pendapatan PNBP-nya. 

Rasio Imbalan 
Aset Tetap 2017 2018 2019 2020 2021 

Hasil Perhitungan -0,098 -0,088 -0,024 -0,067 -0,079 

Rasio Optimalisasi 
Aset 2017 2018 2019 2020 2021 

Hasil Perhitungan 8,93% 12,39% 0,89% 14,78% 14,78% 
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