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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perkembangan perekonomian Indonesia didukung oleh tiga pilar ekonomi 

yaitu sektor swasta, BUMN, dan koperasi. Salah satu dari BUMN tesebut adalah 

PT Kereta Api (Persero).  

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan milik negara 

mempunyai karakteristik yang tidak hanya menyangkut kepemilikannya oleh 

negara, tetapi juga peran yang diembannya sebagai pelaku bisnis yang 

melaksanakan fungsi komersialnya dan melayani masyarakat. 

Karakteristik BUMN ini akan berpengaruh pada penyesuaian yang harus 

dilakukan sebagai akibat dari gejolak persaingan yang terjadi di lingkungannya. 

Posisi BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi akan sangat ditentukan oleh 

perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi ini meliputi berbagai 

macam hal, diantaranya adalah perubahan teknologi, segmentasi pasar dari 

monopoli ke arah pasar bebas, kecenderungan desentralisasi, perubahan struktur 

organisasi dari sistem hirarki menjadi sistem jaringan.  

Agar masyarakat dapat mengetahui suatu perusahaan dalam keadaan baik, 

maka perlu dibuat suatu laporan pertanggungjawaban yang dituangkan kedalam 

bentuk laporan keuangan yang disusun secara periodik. 

Laporan keuangan adalah proses akuntansi yang merupakan hasil dari 

pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan transaksi yang terjadi 

di suatu perusahaan. Laporan keuangan memberikan informasi yang berbeda-beda 

tentang kondisi keuangan hasil operasi perusahaan sesuai dengan yang dibutuhkan 

oleh pemakai laporan keuangan. Manajemen dapat menggunakan laporan 

keuangan untuk mengetahui kebutuhan atau kelemahan dari kebijakan yang telah 

ditetapkan serta membantu dalam pengambilan keputusan, sedangkan bagi pihak 

eksternal perusahaan dapat digunakan untuk memberikan informasi dan 

perkembangan keuangan yang bersangkutan.  
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Untuk mengetahui apakah laporan keuangan menunjukkan efisien atau 

tidaknya suatu aktivitas dan kebijakan perusahaan, perlu diadakan analisis 

terhadap laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk 

mengetahui perkembangan keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai pada 

waktu lampau maupun sekarang. Hasil analisis tersebut digunakan untuk 

membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang tetap mengenai 

kemungkinan mengembangkan perusahaan dan penyusunan kebijakan perusahaan 

yang baru, sesuai tujuan perusahaan.  

Analisis laporan keuangan akan memberikan gambaran mengenai 

bagaimana perusahaan memperoleh, mengolah, dan mempergunakan apa yang 

dimilikinya. Analisis tersebut harus dapat memberikan pemahaman yang baik 

terhadap operasi keuangan perusahaan, sehingga dapat diketahui kualitas suatu 

perusahaan.  

Dengan menganalisis laporan keuangan, perusahaan dapat mengetahui dan 

menilai posisi keuangan, perkembangan perusahaan, dan hasil-hasil keuangan 

yang telah dicapai, baik pada waktu yang lalu maupun pada waktu sekarang. 

Analisis terhadap laporan keuangan terdiri dari analisis likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas. Disini penulis membatasi hanya 

membahas mengenai analisis likuiditas dan profitabilitas perusahaan.  

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang 

jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Pengukuran kemampuan ini tidak 

diberikan oleh besarnya jumlah modal kerja begitu saja, akan tetapi terutama oleh 

angka-angka perbandingan antara besarnya jumlah kekayaan lancar yang tersedia 

untuk membayar hutang-hutang dengan besarnya hutang jangka pendek yang 

harus dilunasi. Sedangkan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik membahas rasio likuiditas 

dan profitabilitas dalam laporan tugas akhir dengan judul “ TINJAUAN 

TERHADAP ANALISIS RASIO LIKUIDITAS DAN PROFITABILIT AS 

PADA PT KERETA API (PERSERO)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul, maka dalam penyusunan 

laporan ini penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah penyajian laporan keuangan pada PT Kereta Api (Persero) telah 

sesuai dengan prinsip SAK? 

2. Bagaimana kondisi rasio likuiditas dan profitabilitas tahun 2003 dan 2004 

pada PT Kereta Api (Persero)? 

3. Bagaimana perbandingan rasio likuiditas dan profitabilitas tahun 2003 dan 

2004 pada PT Kereta Api (Persero)? 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka laporan tugas akhir ini 

bertujuan : 

1. Untuk mengetahui cara penyajian laporan keuangan pada PT Kereta Api 

(Persero). 

2. Untuk mengetahui kondisi rasio likuiditas dan profitabilitas tahun 2003 

dan 2004 pada PT Kereta Api (Persero). 

3. Untuk mengetahui perbandingan rasio likuiditas dan profitabilitas tahun 

2003 dan 2004 pada PT Kereta Api (Persero).  

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil pengamatan analisis rasio 

likuiditas dan profitabilitas ini antara lain : 

1. Bagi penulis, selain untuk memenuhi persyaratan akademis juga untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang analisa laporan keuangan, 

khususnya mengenai rasio likuiditas dan profitabilitas. Serta sebagai 

sarana untuk membandingkan teori yang pernah didapat di bangku kuliah 

dengan kenyataan di lapangan.  

2. Bagi perusahaan, sebagai salah satu masukan bagi perusahaan guna 

mengembangkan dan memajukan usahanya serta dapat dijadikan pedoman 

dalam menyusun rencana dan kebijakan-kebijakan dimasa yang akan 
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datang, khususnya mengawasi perkembangan rasio likuiditas dan 

profitabilitas  pada periode berikutnya. 

3. Bagi semua pihak dan terutama bagi rekan mahasiswa diharapkan 

bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan 

referensi tentang rasio likuiditas dan profitabilitas.  

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini 

adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan dan membahas keadaan perusahaan berdasarkan fakta-

fakta yang ada disertai analisis serta membandingkannya dengan teori-teori yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Studi Lapangan 

Yaitu praktik kerja yang dilakukan dengan cara turun langsung ke 

lapangan dan melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan pembuatan 

laporan tugas akhir ini. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 

primer ini adalah : 

a. Observasi 

Melalui kegiatan ini, data dikumpulkan oleh penulis dengan 

mengamati secara langsung terhadap objek yang ditinjau, guna 

memperoleh data dan informasi mengenai objek yang dibahas.  

b. Wawancara 

Dengan cara melakukan wawancara langsung dengan sumber data, 

penulis berusaha untuk memperoleh informasi yang akurat yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

2. Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang 

berhubungan dengan topik yang penulis teliti sebagai dasar analisis 

pembahasan dan pembanding dalam mengadakan pengamatan. 

Pengamatan yang dilakukan pada bidang kepustakaan bermaksud untuk 
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memperoleh data sekunder yang dikumpulkan melalui penelaahan 

terhadap literatur atas masalah yang diteliti, yang akan dijadikan dasar 

pertimbangan sebagai landasan teori dalam praktik kerja. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada PT Kereta Api (Persero), yang 

berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung. 

Praktik kerja ini dilakukan mulai dari tanggal 1 Februari sampai dengan 

tanggal 28 Februari 2006. 

 

 


