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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 
BUMN sebagai perusahaan milik negara mempunyai karakteristik yang tidak 

hanya menyangkut kepemilikan oleh negara tetapi juga peran yang di embannya 

selaku pelaku bisnis yang melaksanakan fungsi komersialnya dan melayani 

masyarakat. 

Posisi BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi akan sangat ditentukan 

oleh perubahan lingkungan yang terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi ini 

meliputi berbagai macam hal, diantaranya adalah perubahan teknologi segmentasi 

pasar dari monopoli ke arah pasar bebas, dan kecenderungan desentralisasi. 

Agar masyarakat mengetahui suatu perusahaan dalam keadaan baik, maka 

perlu dibuatkan suatu laporan pertanggung jawaban yang dituangkan ke dalam 

bentuk laporan keuangan yang disusun secara periodik. 

Laporan keuangan itu sendiri pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi antara perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan, juga berguna dalam melakukan penilaian 

efisiensi dan efektifitas perusahaan, dan dapat digunakan juga sebagai alat bantu 

dalam pengambilan keputusan baik bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak 

internal laporan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pertanggungjawaban 

manajemen kepada pemilik serta menggambarkan tingkat efisiensi operasi dan 

menilai prestasi manajemen dalam mengelola aktivitas perusahaan yang biasanya 

dilihat dari seberapa laba yang diperoleh. Bagi pihak eksternal laporan keuangan 

dipakai sebagai dasar pertimbangan melakukan investasi atau pemberian kredit. 

Bagi pemerintah laporan keuangan digunakan sebagai alat ukur keberhasilan 

kebijakan ekonomi sehingga pemerintah dapat menentukan berapa besarnya pajak 

yang harus dibayar oleh perusahaan yang bersangkutan.  
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Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi memiliki 

keterbatasan-keterbatasan dan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 

pada umumnya tidak secara keseluruhan dipahami oleh pihak-pihak yang tidak 

mempelajari akuntansi. Oleh karena itu laporan keuangan sebagai salah satu 

gambaran hasil akhir dari transaksi selama periode tertentu harus disimpulkan 

melalui analisis dan interpretasi agar arti dan makna yang terdapat dalam laporan 

keuangan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Tanpa dilakukan analisis, 

maka berbagai pihak hanya akan memperoleh informasi sebatas angka-angka yang 

dilaporkan pada pos-pos dalam laporan keuangan tersebut. Informasi yang 

dibutuhkan itu misalnya mengenai bagaimana posisi likuiditas perusahaan, posisi 

solvabilitas, tingkat efektifitas, tingkat profitabilitas, dan perkembangan perusahaan 

yang semuanya memerlukan proses analisis atas laporan keuangan tersebut. 

Hasil analisis disamping berguna bagi perbaikan penyusunan rencana dan 

kebijakan perusahaan diwaktu yang akan datang, juga sangat berguna untuk menilai 

kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau hutang jangka pendeknya. 

Tingkat kemampuan yang dimiliki suatu perusahaan untuk membayar hutang jangka 

pendeknya sering dikenal dengan istilah likuiditas. Perusahaan yang mempunyai 

kemampuan untuk membayar hutang jangka pendeknya disebut likuid, sedangkan 

perusahaan yang tidak mampu untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya, 

perusahaan tersebut disebut illikuid. 

Masalah likuiditas sangat berhubungan dengan masalah kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban financial nya yang harus segera dipenuhi 

dalam jangka waktu dekat dengan sejumlah aktiva lancarnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan 

tugas akhir dengan judul “Tinjauan atas Analisis Rasio Likuiditas pada PT. Jasa 

Raharja (Persero).” 
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1.2 Identifikasi Masalah 
 Atas dasar latar belakang pemilihan judul diatas, permasalahan yang 

menjadi pokok bahasan penulis adalah : 

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan pada PT. Jasa Raharja. 

2. Bagaimana hasil Analisis Rasio Likuiditas pada PT. Jasa Raharja selama 

periode 2003, 2004, 2005. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan masalah yang telah di identifikasi diatas, penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan pada PT. Jasa 

Raharja. 

2. untuk mengetahui bagaimana hasil Analisis Rasio Likuiditas pada PT. Jasa 

Raharja selama periode 2003, 2004, 2005. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
 Dengan melakukan peninjauan dan penelitian ini, penulis mengharapkan 

hasil dari karya tulis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi : 

1. Penulis 

Dengan melakukan kegiatan peninjauan dan penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan, khususnya mengenai bidang kajian yang penulis pilih 

serta penulis dapat membandingkan antara teori yang diperoleh di perkuliahan 

dan literatur-literatur dengan praktik yang sesungguhnya dilapangan. 

2. Perusahaan 

Hasil peninjauan dan penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai 

perbandingan bagi perusahaan dalam menerapkan rasio likuiditas. 

3. Kalangan Akademik 

Hasil peninjauan dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan 

serta bahan referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna 

untuk menambah wawasan mengenai rasio likuiditas. 
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1.5 Metode Penelitian 
 Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk pencapaian suatu 

tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian pelaksanaan tugas akhir dengan 

mempergunakan teknik serta alat bantu tertentu. Namun sebelum langkah pengujian 

pelaksanaan tugas akhir dilakukan, telebih dahulu harus dipahami variabel-variabel 

yang akan diteliti serta bagaimana cara-cara yang dipakai dalam mengumpulkan 

data yang diperlukan dalam penulisan. 

 Dalam teknik pengumpulan data untuk pelaksanaan penulisan tugas akhir ini 

terdapat dua cara yaitu: 

1). Penelitian Lapangan (Observasi)  

 Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mendapatkan data primer 

mengenai objek yang diteliti. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian 

dilapangan ini adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi merupakan cara melakukan pengamatan langsung terhadap suatu 

aktivitas yang dijalankan perusahaan, terutama aktivitas yang terjadi pada 

bagian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan melakukan tanya jawab 

yang sifatnya terbuka dengan pejabat atau karyawan perusahaan untuk 

memperoleh penjelasan mengenai masalah yang diteliti. 

c. Praktik Magang 

Dalam pelaksanaan praktik penulis ditempatkan dibagian keuangan. 

2). Penelitian Kepustakaan 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang berupa 

landasan teoritis dalam menganalisis inti permasalahan, dengan cara mempelajari 

teori dari literatur-literatur, baik melalui buku maupun melalui bahan-bahan yang 

penulis peroleh selama perkuliahan yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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1.6 Lokasi dan Waktu Praktik  
 Praktik dilakukan di perusahaan PT. JASA RAHARJA yang berlokasi di jalan 
Soekarno Hatta No. 689A Bandung, Sedangkan waktu praktik dimulai dari 10 juli 

2006 sampai dengan 10 agustus 2006. 


