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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada era globalisasi ini perkembangan ekonomi yang begitu cepat membuat 

masyarakat lebih kritis dalam berpikir untuk mengikuti perkembangan informasi 

ekonomi. Informasi ekonomi yang dapat digunakan adalah laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan 

gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam 

posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan juga kesimpulan dari 

pencatatan transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Laporan keuangan 

adalah media yang paling penting untuk menilai kondisi ekonomi dan prestasi 

manajemen. 

Di dalam suatu perusahaan dibutuhkan manajemen keuangan yang baik 

untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah keuangan perusahaan. 

Melalui analisis laporan keuangan manajemen dapat mengetahui posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan kekuatan keuangan (Financial Strength) yang dimiliki 

perusahaan. 

Sektor ekonomi Negara Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yaitu 

Pemerintah, Swasta, dan Koperasi. Perusahaan sesuai dengan UUD 1945 ayat 2 

dan 3 adalah Perusahaan milik Negara. Perusahaan Negara ada yang dikuasai 

langsung oleh Negara dan ada juga Pemerintah Daerah yaitu Perusahaan Daerah. 

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Perusahaan Milik Daerah yang 

bergerak dalam bidang usaha jasa pelayanan air minum. Sebagai Perusahaan 

Daerah maka seluruh permodalannya berasal dari aset yang dipisahkan dari aset 

Pemerintah Kota Bandung. 

Tugas pokok Perusahaan Air Minum Kota Bandung adalah bergerak dalam 

bidang pengelolaan air minum dan pengelolaan sarana air kotor di daerah, untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, 

kesehatan, dan pelayanan umum. Dalam menyediakan sarana dan prasarana serta 
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peralatan yang memadai agar tujuan perusahaan dapat tercapai yaitu memperoleh 

laba atau meningkatkan laba. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian 

keuangan yang baik terhadap perusahaan dengan cara melakukan analisis terhadap 

laporan keuangan. 

Dalam menganalisis laporan keuangan, PDAM Kota Bandung harus 

memperhatikan semua bentuk analisis laporan keuangan. Bentuk analisis 

keuangan yang dipergunakan yaitu rasio yang merupakan salah satu dari sekian 

banyak analisis keuangan yang selalu digunakan untuk mengukur kemampuan, 

kelemahan dan kekuatan yang dihadapi perusahaan dibidang keuangannya. 

Analisis rasio yang akan digunakan dalam laporan tugas akhir ini yaitu analisis 

rasio likuditas dan analisis rasio solvabilitas. 

Sehubungan dengan uraian yang penulis kemukakan diatas maka penulis 

tertarik untuk menyusun laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis 

Laporan Keuangan dengan Menggunakan Perhitungan Rasio Likuiditas dan 

Solvabilitas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota 

Bandung”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah 

yaitu: 

1. Bagaimana bentuk penyajian laporan keuangan pada PDAM kota Bandung 

pada tahun 2010 sampai dengan 2011. 

2. Bagaimana cara PDAM kota Bandung dalam melakukan perhitungan dan 

perbandingan dengan tahun sebelumnya dan menganalisis sesuai dengan 

rasio likuiditas, dan solvabilitas pada tahun 2010 sampai dengan 2011. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan dari laporan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyajian laporan keuangan pada 

PDAM Kota Bandung pada tahun 2010 sampai dengan 2011. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana cara PDAM Kota Bandung dalam melakukan 

perhitungan dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dan menganalisis 

sesuai dengan rasio likuiditas dan solvabilitas pada tahun 2010 sampai 

dengan 2011. 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Adapun manfaat dari laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

wawasan, dan gambaran yang lebih luas mengenai analisis laporan 

keuangan di dalam sebuah perusahaan dagang. Selain itu penelitian ini 

berguna sebagai syarat kelulusan program Diploma III Universitas 

Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kondisi 

yang jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan dan dapat digunakan 

sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. 

3. Bagi Pihak Lain 

a. Sebagai salah satu tolak ukur juga sebagai masukan pengembangan 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 

b. Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

para pembaca yang akan melakukan penelitian yang sama. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi kerja praktik untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan 

untuk tugas akhir ini berlokasi pada Perusahaan Daerah Air Minum, di Jalan 

Badak Singa no. 10 Bandung, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan kerja praktik ini 

dilaksanakan pada bulan November 2013 sampai dengan selesai. 

 


