
 

                          ABSTRAK 

 

       Pesatnya perkembangan di era globalisasi ini dimana terjadi perkembangan yang 
pesat dibidang teknologi, transportasi, dan informasi menyebabkan terjadinya 

perkembangan yang pesat juga di berbagai sektor, baik sektor ekonomi, perdagangan 
maupun industri. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan peran serta yang aktif di 
masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan memberi 

kesempatan untuk membuka perusahaan baru semakin terbuka lebar akibatnya 
produk yang dihasilkan dan dipasarkan semakin banyak dan bervariasi. Setiap 

perusahaan umumnya terdapat kegiatan pokok yaitu kegiatan produksi dan 
pemasaran. Dalam kegiatan tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak bisa 
dipisahkan misalnya kegiatan produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya dana. 

      Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 
perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu karena dengan adanya 

laporan keuangan dapat diketahui posisi keuangan perusahaan terkini setelah 
menganalisis laporan keuangan tersebut dianalisis. Hasil analisis tersebut dapat 
digunakan sebagai alat pertimbangan bagi manajemen dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan. 
      Dalam laporan tugas akhir ini penulis melakukan penelitian pada PT PLN 

(persero) Distribusi Jabar dan Banten yang berlokasi di Jln. Asia Afrika No.63 
Bandung. PT PLN (persero) Distribusi Jabar dan Banten merupakan suatu Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa. Laporan tugas akhir 

ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan likuiditas PT PLN (persero) 
Distribusi Jabar dan Banten dengan menggunakan laporan keuangan periode 2007 

dan 2008 dan untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan likuiditas PT PLN 
(persero) Distribusi Jabar dan Banten. Adapun metode penelitian dalam menyusun 
tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif sedangkan teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan 
studi kepustakaan (library research). 

      Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa 
PT PLN (Persero) Distribusi Jabar dan Banten mampu memperbaiki kewajiban lancar 
bila dilihat dari trend analisis karena angka rasio likuiditas PT PLN (Persero) 

Distribusi Jabar dan Banten mengalami kenaikkan walaupun demikian PT PLN 
(Persero) Distribusi Jabar dan Banten memiliki niat baik untuk memperbaiki dan 

mengurangi hutang jangka pendeknya yang telah jatuh tempo tetapi kenyataannya 
kinerja PT PLN (persero) masih jelek dalam memenuhi kewajiban lancarnya 
sehingga bisa dikatakan bahwa kondisi likuiditas perusahaan dalam keadaan illikuid. 

       Adapun saran penulis untuk perusahaan tersebut salah satunya adalah dalam 
pengembalian hutang baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang 

dilakukan sebelum jatuh tempo agar mudah untuk mendapatkan pinjaman kembali 
dari para kreditur. 


