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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan 

berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan. Salah satu persoalan tersebut 

adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana 

diamanatkan dalam pasal 28 ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan 

pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 

Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan 

minimum kepada setiap tenaga kerja. 

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara 

yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat 

mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, 

mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun. 

Selama beberapa dekade, Indonesia telah menjalankan beberapa program 

jaminan sosial. Undang-undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi 

tenaga kerja swasta adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek), yang mencakup program jaminan pemelihaaan 

kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. 

Untuk pegawai Negeri Sipil (PNS) telah dikembangkan program Dana 

Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang dibentuk dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 dan program Asuransi Kesehatan 

(Askes) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 

Tahun 1991 yang bersifat wajib bagi PNS/Penerima Pensiun/Perintis 

Kemerdekaan/Veteran dan anggota keluarganya. Untuk prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan PNS Departemen 
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Pertahanan/TNI/Polri beserta keluarganya telah dilaksanakan program Asuransi 

Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 tahun 1971.  

Untuk memastikan jaminan sosial yang dilaksanakan beberapa 

penyelenggara dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan 

manfaat yang lebih besar bagi setiap warga negara, maka diundangkanlah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional. 

PT Askes (Persero) adalah BUMN yang meyelenggarakan asuransi 

kesehatan kepada masyarakat yang pada dasarnya menyelenggarakan dua 

program yaitu: 

1. Jaminan pemeliharaan kesehatan yang bersifat sosial baik untuk peserta 

wajib ( PNS dan pensiun PNS serta keluarga) serta program jaminan 

kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM)  

2. Asuransi kesehatan yang bersifat komersial untuk peserta badan usaha 

serta badan lainnya. 

Sejak tahun 2005, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1241 

tahun 2004, PT Askes (Persero) ditugasi untuk melaksanakan pengelolaan 

Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) sebagai jaminan 

pemeliharaan kesehatan yang bersifat sosial. 

Kebijakan pada program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) 

adalah: 

1. Program dikelola secara terpisah dan tidak mengganggu program askes 

social maupun komersial 

2. Pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh berdasarkan kebutuhan medis 

dan berlaku dalam wilayah propinsi 

3. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta tidak dikenakan urun 

biaya (cost sharing) 
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Untuk program jaminan pemeliharaan kesehatan yang bersifat wajib, 

pesertanya terdiri dari pegawai negeri sipil, penerima pensiun sipil dan TNI/Polri, 

veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya. 

Asuransi kesehatan sosial bersifat wajib dikarenakan bahwa pelayanan 

kesehatan mepunyai ciri uncertainty dan akses terhadap pelayanan kesehatan 

merupakan hak asasi setiap penduduk. Asuansi sosial bertujuan untuk menjamin 

semua orang yang memerlukan pelayanan kesehatan akan mendapatkan tanpa 

peduli status ekonomi atau usianya. Inilah prinsip keadilan sosial (social equity) 

yang menjadi falsafah hidup semua orang didunia. Jadi asuransi sosial memiliki 

fungsi redistribusi hak dan kewajiban antara berbagai kelompok masyarakat, 

kaya-miskin, muda-tua, resiko rendah-resiko tinggi. 

Di dalam Anggaran Dasar PT Askes (Persero), tujuan perusahaan adalah 

turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah 

dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan 

asuransi, khususnya asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima 

pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan peserta lainnya 

serta menjalankan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan menerapkan prinsip-

prinsip perseroan terbatas.  

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Askes (Persero) No. 101/Kep/0404 , 

PT Askes (Persero) telah menetapkan indikator penilaian kinerja (IPK) untuk 

digunakan dalam mengukur pencapaian kinerja perusahaan, indikator penilaian 

kinerja ini digunakan sebagai pedoman dalam mengukur kinerja di setiap fungsi 

di Kantor Pusat, Regional dan Cabang.  

Strategi pendekatan yang digunakan adalah mengukur kinerja finansial. 

Data diolah dari laporan keuangan berupa analisis rasio keuangan. Rasio 

keuangan yang digunakan adalah rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Rasio 

likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana kemampuan 

perusahaan dapat membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh 

tempo. Rasio likuiditas terdiri dari Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, dan 

Working Capital to Total Assets Ratio. Semakin tinggi nilai rasio-rasio ini maka 

kinerja keuangan perusahaan dinilai bagus. Rasio likuiditas yang digunakan dalam 
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tugas akhir ini adalah Working Capital to Total Assets Ratio. Rasio Profitabilitas 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas yang digunakan 

dalam tugas akhir ini adalah Return On Investment. Semakin tinggi nilai rasio-

rasio ini maka kinerja keuangan perusahaan dinilai bagus. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan 

penelaahan pada PT Askes (Persero) dengan judul: “Tinjauan atas Analisis 

Rasio Keuangan pada PT Askes (Persero)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dengan telah diterapkannya pedoman dalam mengukur kinerja di setiap 

fungsi termasuk di Cabang, sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 

101/Kep/0404, maka tolak ukur kinerja keuangan perusahaan perlu dievaluasi 

sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi aktivitas perencanaan dan 

pengendalian.  

            Dalam penelitian ini, Penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana kondisi keuangan PT Askes (Persero) di Kantor Pusat Jakarta 

pada tahun 2006-2009? 

2. Bagaimana tingkat rasio likuiditas pada PT Askes (Persero) di Kantor 

Pusat Jakarta pada tahun 2006-2009? 

3. Bagaimana tingkat rasio profitabilitas pada PT Askes (Persero) di Kantor 

Pusat Jakarta pada tahun 2006-2009? 

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik 

Maksud dari kerja praktik ini adalah untuk mengumpulkan data, 

mengolah, menganalisis dan menyimpulkan tentang kondisi keuangan PT 

Askes (Persero) di Kantor Pusat Jakarta pada tahun 2006-2009.  

Tujuan dari kerja praktik ini diantaranya adalah: 

1.  Untuk mengetahui kondisi keuangan PT Askes ( Persero) di Kantor 

Pusat Jakarta pada tahun 2006-2009.  
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2. Untuk mengetahui tingkat rasio likuiditas pada PT Askes (Persero) di 

Kantor Pusat Jakarta pada tahun 2006-2009. 

3. Untuk mengetahui tingkat rasio profitabilitas pada PT Askes (Persero) 

di Kantor Pusat Jakarta pada tahun 2006-2009. 

1.4 Kegunaan Kerja Praktik 

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat membawa guna dan manfaat 

diantaranya: 

1. Penulis 

Menambah pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir serta 

menambah pengalaman dalam bidang investasi terutama dalam menilai 

kinerja keuangan perusahaan yang banyak dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. 

2. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar 

pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan di bidang 

keuangan terutama dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara 

finansial yaitu memaksimalkan nilai kekayaan pemegang saham.  

3. Pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan, khususnya 

mengenai penilaian kondisi keuangan perusahaan. 

1.5 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif menggambarkan atau melukiskan atas setiap data 

aktual serta fenomena yang ada. Menurut Moh. Nazir (2003;54), metode 

deskriptif adalah : 

“Suatu metode yang berusaha menyimpulkan, menyajikan serta 
menganalisis data sehingga dapat memberi gambaran yang cukup 
jelas mengenai objek yang diteliti dan menarik kesimpulan 
berdasarkan penelitian yang dilakukan”. 

 



6 
 

  

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta – fakta, 

sifat–sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Adapun teknik 

pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

a. Studi pustaka 

Merupakan suatu penelitian dengan cara mempelajari literatur-literatur, buku-

buku dan sumber lainnya. Seperti majalah, jurnal, internet dan Koran- koran 

yang berhubungan dengan penelitian. 

b. Penelitian lapangan 

Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data dari 

perusahaan dengan cara observasi yaitu mengunjungi secara langsung 

perusahaan melalui objek yang diteliti melalui : 

• Sumber data primer, yaitu dengan langsung mendapatkan data dari pihak 

perusahaan. 

• Sumber data sekunder, yaitu dengan mendapatkan data berupa laporan 

keuangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian. 

• Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh 

mahasiswa Priogram Diploma Akuntansi Universitas Widyatama jenjang 

Diploma III sebelum membuat tugas akhir (TA). Kerja Praktik merupakan 

kegiatan mahasiswa melakukan analisa terhadap suatu permasalahan dan  

mahasiswa harus menuliskan hasil laporannya dalam bentuk laporan 

ilmiah. 

1.6    Lokasi dan Waktu Kerja Praktik  

Kerja praktik dilakukan pada PT Askes ( Persero) di Kantor Pusat Jakarta 

pada tahun 2006-2009 dengan mengambil data primer dan sekunder berupa laporan 

keuangan. Laporan tugas akhir ini dimulai dari bulan Februari 2011 sampai dengan 

Mei 2011. 


