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ABSTRAK 
 
 
 
         Laporan Tugas Akhir ini mengambil judul “ Tinjauan Analisa Rasio Likuiditas, 
Leverage dan Profitabilitas pada PT. PLN (Persero) UPJ Cijawura Bandung”, yang 
berlokasi di Jl.Margacinta No.57 Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
bagaimana metode atau prosedur pelaksanaan analisis laporan keuangan yang dilakukan 
dan untuk mengetahui bagaimana tingkat Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas pada PT. 
PLN (Persero) UPJ Cijawura Bandung. Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis 
yaitu metode deskriptif dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 
wawancara, observasi dan studi kepustakaan. 
 
         Analisa terhadap laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan 
dan perkembangan keuangan yang telah dicapai di waktu yang lalu sampai waktu 
berjalan, sehingga kita dapat mengetahui berbagai kelemahan dari perusahaan tersebut. 
Analisa keuangan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) UPJ Cijawura Bandung dalam 
menganalisa laporan keuangan tersebut, yaitu penggunaan rasio keuangan dimana dalam 
rasio keuangan tersebut terdiri dari rasio likuiditas, leverage dan profitabilitas. 
 
         Analisa laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) UPJ Cijawura 
Bandung kurang baik, karena dari tahun ke tahun perusahaan tidak dapat 
mempertahankan dan meningkatkan posisi keuangan jangka panjang dan jangka 
pendeknya dan juga keuntungan bagi pihak perusahaan maupun para investornya. Hal ini 
dapat dilihat dari tingkat likuiditasnya, dimana dalam perhitungan Current Ratio 
perusahaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Yang dimulai dari tahun 2006 
dimana setiap Rp.1 hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp.1 yang 
mengalami penurunan pada tahun 2007 dimana setiap Rp.1 hutang lancar dijamin oleh 
aktiva lancar sebesar Rp.0,36. Cash Ratio pun mengalami penurunan, dimana pada tahun 
2006 sebesar Rp. 49,6 yang mengalami penurunan pada tahun 2007 sebesar Rp.21,57. 
Peningkatan terjadi pada tingkat leveragenya, dimana dalam perhitungan Total debt to 
Total Asset Ratio pada tahun 2006 sebesar Rp.2,495 yang mengalami peningkatan pada 
tahun 2007 sebesar Rp.3,119. Begitu pun juga dengan perhitungan Total Debt to Total 
Equity Ratio, dimana pada tahun 2006 sebesar Rp.0,09 yang mengalami peningkatan 
pada tahun 2007 sebesar Rp.0,122. Hal ini menunjukkan bahwa  hutang dari PT. PLN 
(Persero) UPJ Cijawura Bandung dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. 
Sedangkan tingkat profitabilitasnya mengalami peningkatan dan penurunan, dimana 
dalam perhitungan Operating Profit Margin pada tahun 2006 sebesar 94,6 % yang 
mengalami peningkatan pada tahun 2007 sebesar 98,3 %. Akan tetapi dalam perhitungan 
Return On Asset mengalami penurunan, dimana pada tahun 2006 sebesar 27,6 % yang 
mengalami penurunan pada tahun 2007 sebesar 25,4 %.  
 
 
 
 
 


