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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1       Latar Belakang Penelitian 

Lembaga keuangan dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat saat 

ini menimbulkan iklim persaingan sangat ketat. Perusahaan harus mampu 

menciptakan kondisi keuangannya tetap stabil dengan melakukan berbagai upaya 

baik didalam maupun diluar perusahaan agar kondisi keuangan perusahaan dapat 

stabil agar dapat bertahan dan terhindar dari kondisi keuangan yang sulit. Kondisi 

keuangan perusahaan dapat terlihat dari laporan keuangan suatu perusahaan 

dengan meningkatkan volume kegiatan untuk menunjang produktivitas yang 

semakin tinggi dan dapat menghasilkan laba yang digunakan untuk 

mengantisipasi kemajuan teknologi tersebut.  

Kemajuan teknologi saat ini dapat membantu semua perusahaan dalam 

menjalankan tujuan yang telah direncanakannya, baik itu di bidang Keuangan, 

Pemasaran, SDM, maupun Operasionalnya. Maka perusahaan harus mampu 

memahami dan menguasai teknologi-teknologi yang ada saat ini. Selain itu bagian 

keuangan selalu membutuhkan teknologi yang menjamin keberlangsungan 

perusahaannya, karena saat ini pengerjaan dalam bentuk manual dapat 

menghambat jalannya proses yang ada di perusahaan sehingga membutuhkan 

waktu yang lama. Adanya kemajuan teknologi saat ini perusahaan dapat 

beroperasi dengan baik dan dapat membantu semua bidang yang ada di 

perusahaan, salah satunya pada bagian keuangan. 

 

Teknologi memiliki peranan penting dalam peningkatan pelayanan kepada 

pengguna yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pengguna, untuk 

menunjang kelancaran operasional dan meningkatkan efisiensi kerja. Dengan 

meningkatnya efesiensi kerja dapat berpengaruh juga terhadap pelaporan 

keuangan perusahaan, terutama untuk rasio likuiditas yang digunakan untuk 
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membayar semua kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo dan rasio 

profitabilitas yang mengukur seberapa besar keuntungan yang diperoleh 

perusahaan sehingga dapat menunjukkan kelebihan dan kelemahan dari 

perusahaan tersebut.  

 

Melalui laporan keuangan, penulis dapat memperoleh gambaran tentang 

posisi keuangan suatu perusahaan dengan menghubungkan suatu aktiva dan 

passiva dalam neraca pada periode tertentu. Dengan laporan keuangan perusahaan 

dapat mengetahui gambaran tentang keadaan suatu perusahaan dengan 

perkembangan keuangan yang telah dicapai pada waktu yang lalu maupun waktu 

berjalan. Dengan melakukan analisis akan membantu proses tujuan perusahaan, 

sehingga dapat bermanfaat bagi perbaikan dalam penyusunan rencana untuk masa 

yang akan datang. Dalam melakukan analisis laporan keuangan kita dapat 

menggunakan berbagai macam alat rasio keuangan, yaitu Rasio Likuiditas, Rasio 

Leverage, Rasio Profitabilitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Penilaian. 

 

Tujuan penulis mengangkat tema ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

kondisi keuangan perusahaan setiap tahunnya yang berdampak pada kinerja 

perusahaan tersebut. PT.Taspen (Persero) berhasil mencatat pertumbuhan 

terhadap asset yang dikelola. Jumlah asset Perseroan pada tahun 2013 meningkat 

sebesar 4,33% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari  Rp. 130.318.430 

Miliar pada tahun 2012 menjadi Rp. 135.955.232 Miliar di tahun 2013. Kemudian 

Hasil Usaha tahun 2013 PT. Taspen (Persero) berhasil membukukan pendapatan 

usaha sebesar Rp. 17.623.861 Miliar. Meningkat sebesar 5,14% jika dibandingkan 

dengan pendapatan usaha tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 16.762.097 Miliar. 

Peningkatan pendapatan usaha Perseroan ini disebabkan oleh peningkatan premi 

dan iuran sebesar 5,59%, hasil investasi sebesar 8,57% dan pendapatan lain 

sebesar 83,26%. Selain itu untuk melihat Tingkat Kesehatan Perusahaan dapat 

diketahui sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU.2011 

tentang penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Jasa Keuangan Bidang Usaha 
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Perasuransian dan Jasa Penjaminan diperoleh skor 81 dengan predikat “SEHAT” 

kategori “AA”. (Sumber: WWW.Taspen.Com).  

Selain itu pada tahun 2011 PT.Taspen (Persero) mengalami masalah yang 

dapat mempengaruhi bagian keuangan di perusahaan tersebut. Masalah yang 

dihadapi yaitu adanya kendala yang memperlambat pengelolaan Voucher 

Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun dari bagian pelayanan ke bagian 

keuangan. Terdapat beberapa peserta yang tidak memenuhi syarat yang telah 

ditetapkan, yaitu tidak melampirkan kartu keluarga, SK pensiun, data dicurigai 

tidak benar, adanya kesalahan mulai dari penerima berkas ke perhitungan 

kemudian verifikasi sampai kepada kepala seksi penetapan klim kemudian 

dilanjutkan ke bagian keuangan untuk dibayarkan. Dan adanya pencatatan aktiva 

bersih tahun 2011 yang seharusnya Rp. 81 Triliun, namun ditulis Rp. 810 Triliun. 

(Sumber: Bu Eva, Pimpinan di bagian keuangan PT. Taspen (Persero). 

PT.TASPEN (PERSERO) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk mengelola Asuransi Sosial Pegawai 

Negeri Sipil termasuk Dana Pensiun dan Dana Tabungan Hari Tua (THT). 

Dengan mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, PT.TASPEN (PERSERO) 

memberikan pelayanan yang terbaik, loyalitas kepada konsumen. Hal ini 

berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan atau laba yang diperoleh 

perusahaan setiap tahunnya apakah stabil atau sebaliknya. 

Sehubungan dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun 

laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Evaluasi Kinerja Keuangan Ditinjau 

dari Rasio Likuiditas, Rasio Leverage dan Rasio Profitabilitas pada PT. 

Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) Bandung (Studi Kasus 2010-

2013).” 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian yang 

akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:  

http://www.taspen.com/
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1. Bagaimana evaluasi kinerja keuangan dilihat dari tingkat rasio likuiditas pada 

PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) Bandung? 

2. Bagaimana evaluasi kinerja keuangan dilihat dari tingkat rasio leverage pada 

PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) Bandung? 

3. Bagaimana evaluasi kinerja keuangan dilihat dari tingkat rasio profitabilitas 

pada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) Bandung? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui evaluasi kinerja keuangan dilihat dari tingkat rasio 

likuiditas pada PT.TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) 

Bandung 

2. Untuk mengetahui evaluasi kinerja keuangan dilihat dari tingkat rasio 

leverage pada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) Bandung  

3. Untuk mengetahui evaluasi kinerja keuangan dilihat dari tingkat rasio 

profitabilitas pada PT.TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) 

Bandung 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan informasi dan bahan 

penilaian dalam memecahkan masalah untuk mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan dan gambaran mengenai rasio profitabilitas di perusahaan 

sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan.  

2. Bagi Universitas 

Manfaat penelitian bagi universitas yaitu untuk dijadikan sebagai referensi 

dan dapat dijadikan sumber informasi serta bahan kritis didalam 

pengembangan sebuah karya ilmiah serta menambah perbendaharaan 

kepustakaan.  
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3. Bagi Penulis 

Manfaat bagi penulis dalam penelitian ini untuk menyusun laporan tugas 

akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III 

di Universitas Widyatama serta untuk menambah ilmu pengetahuan dalam 

penerapan teori yang didapat selama masa kuliah dan dapat 

mengaplikasikannya.  

1.5  Metodologi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode 

penelitian deskriptif. Menurut Zulganef (2008:11) yang dimaksud penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu kondisi atau 

fenomena tertentu, tidak memilah- milah, atau mencari faktor-faktor atau variabel 

tertentu. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung objek yang diteliti. 

Dalam teknisnya, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung 

mengenai objek yang diteliti.  

b. Wawancara  

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung 

mengenai objek yang diteliti dengan pihak terkait. 

 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang 

bersumber dari buku-buku serta yang ada hubungannya dengan objek yang 

diteliti. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini, yaitu untuk mendapatkan 
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pengetahuan secara teoritis mengenai suatu objek yang diteliti dan dibandingkan 

dengan pelaksanaannya. 

1.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini peneliti melakukan penelitian 

pada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) Bandung, yang 

berlokasi di Jl. PHH Mustofa No.78 Bandung, 40124.  

 Adapun waktu yang dibutuhkan untuk melakukan praktek kerja 

berlangsung selama 1 bulan, dimulai pada tanggal 2 Maret sampai dengan 2 April 

2015. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat dimulai pukul 07.30-12.00 WIB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


