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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT. Galamedia Bandung Perkasa (Grup Pikiran Rakyat) berdiri di

Bandung pada tahun 1968. Perusahaan ini mengkhususkan dirinya bergerak di

bidang penerbitan surat kabar. Nama surat kabar yang diterbitkannya adalah

harian umum Gala. Harian umum Gala semula muncul dari izin terbit majalah

sunda Tjampaka yang diterbitkan oleh CV Tjampaka, pimpinan Sukandi Andrias

Wasoma. Badan penerbit diserahkan sekitar bulan Agustus tahun 1968 kepada

Syamsyar Adnan, yang kemudian mengubah majalah tersebut dengan nama surat

kabar mingguan Galamedia.

Harian Umum Galamedia mengkhususkan penerbitan lokal Bandung Raya

sedangkan berita-berita nasional dan berita lainnya hanya untuk melengkapi.

Harian Umum Galamedia ditujukan pada semua lapisan masyarakat tetapi lebih

menekankan pada konsumen lapisan menengah ke bawah. Penekanan jenis

beritanya yaitu berita kriminalitas dan berita kasus dengan tampilan beritanya

disajikan secara etis, tajam, dan akurat seperti motto dari Harian Umum

Galamedia.

PT. Galamedia Bandung Perkasa mempunyai ciri khas yaitu perusahaan

yang lebih berorientasi pemasarannya ditujukan untuk konsumsi masyarakat dari

semua lapisan khususnya bagi masyarakat Jawa Barat, selain itu perusahaan
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Harian Umum Galamedia juga memiliki ciri khas yang membedakannya dengan

Harian Umum lainnya terdapatnya kolom yang berbahasa Sunda.

PT. Galamedia Bandung Perkasa, salah satu perusahaan yang

mengkhususkan dirinya bergerak di bidang penerbitan surat kabar. Berita yang

dimuat dalam surat kabar diperoleh dari para wartawan yang bertugas mencari

informasi kemudian untuk diberitakan kembali, sehingga informasi-informasi

yang disajikan selalu ter-update setiap hari. Oleh karena itu PT. Galamedia

Bandung harus dikelola dengan sebaik-baiknya, salah satunya dengan cara

melakukan pengelolaan terhadap Kas yang diwujudkan dalam bentuk Laporan

Keuangan.

Laporan Keuangan berguna untuk mengetahui hasil yang telah dicapai

oleh PT. Galamedia Bandung pada suatu periode. Laporan Keuangan tersebut

berfungsi sebagai alat pemberi informasi bagi pihak-pihak yang

membutuhkannya. Peranan laporan keuangan sangat penting dalam mengukur

perkembangan PT. Galamedia Bandung yang meliputi kemajuan dan kelancaran

PT. Galamedia Bandung, sebab laporan keuangan mencerminkan seberapa besar

kekayaan, hutang modal yang dimiliki oleh PT. Galamedia Bandung selama

periode tertentu. Komponen laporan keuangan menurut PSAK No 1 Paragraf 6

(Revisi 2009) meliputi : Laporan Posisi Keuangan akhir periode, laporan laba

rugi, laporan arus kas selama periode, laporan perubahan modal, catatan atas

laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan awal periode.

Dalam menentukan perencanaan yang akan datang, salah satu metode yang

akan digunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah sumber dan



3

penggunaan kas. Hal tersebut dibuat karena kas merupakan bagian yang tidak

dapat dipisahkan dari aktivitas baik langsung maupun tidak langsung yang

berhubungan dengan semua transaksi usaha dan faktor yang mempengaruhi

kemajuan dan kelancaran PT. Galamedia Bandung. Oleh karena itu, diperlukan

perencanaan kas dengan mengatur dan mengusahakan supaya kas yang tersedia

dalam PT. Galamedia Bandung mencukupi untuk membayar kewajiban PT.

Galamedia Bandung kepada pihak ketiga dan memenuhi kewajiban dalam

kegiatan operasional PT. Galamedia Bandung.

Dengan analisis ini dapat diketahui apakah kas dari suatu periode ke

periode berikutnya mengalami kenaikan atau penurunan tersebut. Dari hasil

analisis sumber dan penggunaan kas ini penulis berharap dapat membantu PT.

Galamedia Bandung dalam memecahkan masalah- masalah yang dihadapi serta

alternatif pemecahannya dan juga dapat membantu dalam meningkatkan kinerja

operasional PT. Galamedia Bandung.

Maka dalam pembuatan laporan Tugas Akhir (TA) ini penulis memberi

judul “TINJAUAN ATAS ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS

PADA PT. GALAMEDIA BANDUNG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang

pemilihan judul, maka masalah yang akan diidentifikasi dalam penyusunan

Laporan Tugas Akhir, sebagai berikut : “ Bagaimana sumber dan penggunaan kas

pada PT. Galamedia Bandung”.
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1.3  Tujuan Tugas Akhir

Tujuan pembuatan Tugas Akhir  (TA) berdasarkan identifikasi masalah

adalah “ Untuk mengetahui sumber dan penggunaan kas pada PT. Galamedia

Bandung”.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan kegunaan

atau manfaat untuk berbagai pihak, di antaranya bagi :

1. Penulis

Untuk sarana menambah ilmu pengetahuan dan penerapan teori yang

diperoleh dengan praktik yang sesungguhnya.

2. Perusahaan

Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan sehingga memberikan

gambaran dan pertimbangan bagi PT. Galamedia Bandung untuk

mengambil keputusan di masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penilaian Kinerja Keuangan

instansi dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk masalah

keuangan yang dihadapi

3. Pembaca

Untuk dapat dijadikan sebagai referensi dalam menghadapi masalah yang

sama dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.
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1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.

Untuk memperoleh data informasi yang diperlukan dalam penyusunan

laporan tugas akhir, penulis melakukan survei pada PT.Galamedia (Kantor Pusat)

yang berlokasi di jalan Blk Factory 2-B Braga, Sumur Bandung 40111 Jawa

Barat.

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan mulai sejak bulan Maret 2015

sampai dengan selesai.


