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1.1.   Latar Belakang 

Pembangunan yang berlangsung di Negara Indonesia hingga saat ini pada 

hakekatnya adalah membangun manusia seutuhnya bertujuan untuk dapat 

meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia baik moril maupun materil, diharapkan 

nanti akan dicapai pemerataan pembangunan beserta hasilnya sehingga tujuan 

pembangunan pada umumnya yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur 

akan dapat dicapai. 

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. Sehingga hal 

ini menimbulkan persaingan yang ketat terutama pada perusahaan yang menghasilkan 

produk sejenis. Oleh karena itu, keadaan seperti ini mengharuskan para pengusaha 

untuk menghadapi suatu keadaan dimana mereka dituntut untuk mampu bersaing di 

antara pesaing baru yang dapat mengelola perusahaan yang lebih baik. Artinya 

mereka harus menetapkan metode pengendalian yang sedemikian rupa sehingga 

efisiensi dan efektivitas perusahaan bisa dicapai.  

Berbicara tentang perusahaan apa pun jenis usahanya tentu akan selalu berharap 

agar perusahaan dapat mempertahankan usahanya serta dapat berkembang ke arah 

yang lebih baik, didalam perusahaan umumnya terdapat kegiatan pokok yaitu 

kegiatan produksi dan pemasaran. Dalam kegiaatn tersebut saling berkaitan satu sama 



 

lainnya dan tidak bisa dipisahkan misalnya kegiatan produksi tidak dapat berjalan 

tanpa adanya dana. 

Salah satu dari kegiatan itu perlu mendapat perhatian adalah financial 

management atau pembiayaan. Keuangan suatu perusahaan berkaitan dengan 

pengelolaan penggunaan dana atau pembelanjaan aktif dan pengelolaan sumber-

sumber dana atau pembelanjaan pasif. Pengelolaan penggunaan dana tercermin dari 

bentuk berbagai aktiva dalam neraca baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Semakin 

tepat pengalokasian dana ke berbagai aktiva maka semakin besar kesempatan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, semakin efisien 

penggunaan dana tentunya semakin baik bagi perusahaan. Pengelolaan sumber-

sumber dana tercermin dalam bentuk hutang jangka panjang dan hutang jangka 

pendek. Semakin tepat penentuan sumber dana dan penggunaan dana berarti semakin 

baik pengelolaan dana dalam perusahaan.  

Pada suatu perusahaan akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang 

melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan perusahaan. Adapun data 

keuangan dapat dikomunikasikan keberbagai pihak yang berkepentingan terhadap 

hasil penyajian informasi akuntansi. Akuntansi melalui proses pencatatan transaksi 

yang terjadi pada suatu perusahaan yang kemudian transaksi- transaksi tersebut 

diklasifikasikan dan diikhtisarkan dan dilaporkan dalam suatu daftar yang disebut 

laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan informasi posisi keuangan suatu perusahaan atau 

entitas pada saat tertentu dan dapat melihat kinerja keuangan pada periode tertentu. 

Laporan keuangan akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila 

laporan tersebut diperbandingkan dua periode atau lebih. Laporan keuangan tersebut 

di analisis lebih lanjut sehingga akan diperoleh data yang akan mendukung keputusan 

yang di ambil.    

Menganalisis dan menilai posisi keuangan merupakan potensi dan kemajuan 

perusahaan. Faktor utama untuk mendapatkan perhatian penganalisa adalah likuiditas, 

solvabilitas, dan profitabilitas. Masing-masing rasio tersebut mempunyai fungsi 



 

sesuai dengan kebutuhan penganalisa. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini 

penulis membatasi masalah pada likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Adapun yang dihadapi dalam analisa 

rasio likuiditas ini adalah terdapat adanya penurunan tingkat likuditas  badan usaha 

khususnya pada cash rasio. Hal tersebut akan menyebabkan turunnya kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.  

PT PLN (Persero) Distribusi Jabar dan Banten merupakan salah satu Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai kegiatan usaha dalam mendistribusikan 

produk tenaga listrik kepada para pelanggan. PT PLN (Persero) Distribusi Jabar dan 

Banten, mengelola kegiatan usahanya tidak terlepas atau berkaitan erat dengan 

masalah aspek likuiditas bagi PT PLN (Persero) Distribusi Jabar dan Banten, 

kebutuhan likuiditas digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang harus segera dibayarkan serta 

menjamin efek likuiditas dan efisiensi perusahaan sehingga tujuan perusahaan 

tercapai. Adapun masalah yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jabar dan 

Banten, adanya peningkatan likuiditas yang meningkat. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membuat Laporan Tugas Akhir dengan 

judul “Tinjauan Tentang Likuiditas Perusahaan Pada PT PLN (Persero) 

Distribusi Jabar dan Banten.”  

 

 

1.2.   Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian tersebut, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana pelaksanaan likuiditas pada PT PLN (Persero) Distribusi Jabar 

dan Banten. 

2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam melaksanakan likuiditas pada PT PLN 

(Persero) Distribusi Jabar dan Banten. 

 



 

1.3.   Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka tujuan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui pelaksanaan likuiditas pada PT PLN (Persero) Distribusi 

Jabar dan Banten. 

2) Untuk mengetahui hambatan dalam melaksanakan likuiditas pada PT PLN 

(Persero) Distribusi Jabar dan Banten. 

 

 

1.4.   Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

       Berdasarkan uraian-uraian dari masalah penelitian maka yang penulis lakukan 

diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya : 

1. Bagi penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih 

jelas dan nyata mengenai aplikasi dan teori atas hasil yang diperoleh dengan 

kenyataan yang ada di perusahaan.     

2. Bagi perusahaan 

Sebagai indikator apakah perusahaan dalam penerapan yang baik dan dapat 

memberikan informasi lebih baik terhadap perusahaan tersebut dan untuk 

dijadikan informasi dan bahan masukkan yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengembangkan dan memajukan perusahaan.  

3. Bagi pembaca 

Penulis berharap dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pihak 

lain diharapkan memberi informasi dan juga sebagai referensi bagi pembaca 

maupun peneliti dalam melakukan penelitian dengan topik permasalahan yang 

sama sehingga kekurangan dalam penulisan ini dapat dilengkapi.  

 

 

 



 

1.5.   Metodologi Tugas Akhir 

Metode yang digunakan penulis untuk menyusun Tugas Akhir adalah metode 

deskriptif yaitu menggambarkan apa yang dilakukan perusahaan berdasarkan fakta-

fakta atau kejadian pada perusahaan tersebut untuk kemudian dianalisis untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian Lapangan ( Field Research ) 

Merupakan penelitian langsung pada perusahaan yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas untuk memperoleh data primer yang diperlukan 

dengan cara sebagai berikut : 

 Observasi  

Merupakan teknik atau pendekatan untuk medapatkan data dengan  cara  

pengamatan langsung ke lokasi penelitian.  

 Wawancara 

Dengan melakukan tanya jawab dengan pihak terkait untuk memperoleh data 

dan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.  

2. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )  

Merupakan suatu study dengan mempelajari literature yang berkaitan erat dengan 

masalah yang ada, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

pembahasan masalah perusahaan. 

 

 

1.6.   Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

       Penelitian untuk menyusun Tugas Akhir dilaksanakan di PT PLN  (Persero) 

Distribusi Jabar dan Banten, Jln Asia Afrika No.63 Bandung. Adapun waktu 

penelitian yang dilakukan dengan praktek kerja lapangan akan dilaksanakan pada 

tanggal 01 Mei sampai dengan 16 juni 2009.  

 

 


