
 

 

 

BAB I 

             PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Setiap perusahaan harus memilki laporan keuangan, dimana laporan 

keuangantersebut disusun berdasarkan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau 

aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan 

adalah suatu laporan yang memberikan ikhtisar mengenai keadaan financial suatu 

perusahaan, dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang, dan modal pada 

saat tertentu. Dan laporan laba / rugi mencerminkan hasil-hasil yang telah dicapai 

selama satu periode tertentu   

 Untuk memperoleh informasi keuangan, maka perusahaan membutuhkan 

analisa laporan keuangan, agar dapat memberikan gambaran dan pemahaman 

yang lebih baik terhadap tingkat profitabilitas (keuntungan), tingkat resiko atau 

kesehatan keuangan dari suatu perusahaan, serta mengetahui hasil-hasil yang 

telah dicapai oleh suatu perusahaan. Dalam melakukan analisa terhadap laporan 

keuangan, seorang analisis harus mengetahui beberapa hal, yaitu : (1) tujuan dari 

melakukan analisa secara tepat, (2) memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip 

yang mendasari penyusunan laporan keuangan, (3) memahami kondisi 

perekonomian dan kondisi bisnis yang lain yang berkaitan dengan perusahaan dan 

yang mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan. 

 Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

memberikan gambaran tenteng keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta 



 

 

perubahan dalam posisi keuagan suatu perusahaan. Laporan keuangan juga 

merupakan kesimpulan dari penentuan transaksi yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan.laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai 

kondisi ekonomi dan prestasi manajemen. 

 Laporan keuangan yang lazim diterbitkan secara periodic bisa tahunan, 

semesteran, triwulanan, bulanan, bahkan harian berdasarkan Standar Akuntansi 

Indonesia untuk memenuhi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

 Setiap usaha yang bergerak di bidang jasa yang bergerak dalam Pembangkit 

Listrik Tenaga Nuklir membutuhkan laporan keuangan dan manajemen yang 

baik, agar perusahaan dapat berjalan dengan baik serta dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan perusahaan, yaitu mendapatkan profit yang maksimal. 

 Perusahaan jasa juga membutuhkan ilmu akuntansi yaitu dalam 

mempelajari tentang kegiatan pencatatan, penganalisaan, penyajian serta 

mengintepretasikan data keuangan dan ekonomi yang akhirnya menghasilkan 

informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. 

 PT .PLN (persero) wilayah Sumatera Barat Area Padang merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir . PT .PLN 

(persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bisnisnya bergerak dibidang jasa . Sehingga perusahaan ini sangat dibutuhkan 

untuk menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang 

ditetapkan berdasarkan gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat yang 

ditetapkan. Untuk menganalisis total likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas 

perusahaan tiap tahunnya, oleh karena itu sangat dibutuhkan untuk dilakukan 

analisis terhadap laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh para pihak 



 

 

yang berkepentingan. Mengingat begitu pentingnya analisis laporan keuangan 

maka penulis sangat tertarik untuk membahas permasalahan yang berhubungan 

dengan analisis laporan keuangan sebagai bahan tugas akhir, dengan judul 

“Analisis Rasio Profitabilitas dan Solvabilitas pada PT . PLN (persero) Area 

Padang”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Rasio Profitabilitas dan 

Solvabilitas pada PT .PLN (persero) Area Padang untuk tahun 2008-2010 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan uraian di atas , maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini 

adalah untuk mengetahui cara perhitungan cara perhitungan dan analisis 

mengenai rasio profitabilitas dan solvabilitas  pada PT .PLN (persero) Wilayah 

Sumatera Barat Area Padang selama tiga periode akuntansi.  

 

 

1.4. Manfaat Kegiatan 

a. Bagi perusahaan tempat penulis mengadakan penelitian yaitu PT .PLN 

(persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang diharapkan hasil penulisan ini 

dapat menjadi sumber informasi untuk perbaikan kinerja perusahaan. 

b. Bagi penulis sendiri , penulisan ini dapat menjadi pengetahuan dalam menilai 

kondisi keuangan analisis rasio profitabilitas dan dapat membandingkan 

penerapan teori yang didapat selama pekuliahan dengan praktik dilapangan. 



 

 

c. Penulis berharap hasil ini dapat digunakan bagi teman-teman mahasiswa/I      

lainnya untuk dapat menambah ilmu pengetahuan, serta bermanfaat bagi junior 

dalam membuat paper atau penelitian dimasa yang akan datang. 

 

1.5. Tempat dan Waktu Kegiatan 

 Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT .PLN (persero) Wilayah 

Sumatera Barat Area Padang yang bertempat di ulakkarang dimana cabang dari 

kantor PLN yang berpusat di sawahan. Pelaksanaan magang direncanakan selama 

dua bulan atau 40 hari kerja. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Penulisan ini disajikan dalam lima bab. Penjelasan masing-masing bab 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik yaitu : 

pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, karakteristik 

kualitatif laporan keuangan dan analisis terhadap laporan keuangan . 



 

 

BAB III :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam hal ini penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan PT 

.PLN (persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang. Uraian ini 

berisi tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi dan bentuk 

pelayanan PT .PLN (persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang. 

BAB IV :  PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan laporan dari hasil kegiatan yang dilaksanakan selama 

magang yaitu menguraikan tentang analisis yang dilakukan terhadap 

laporan keuangan PT .PLN (persero) Wilayah Sumatera Barat Area 

Padang. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini memberikan kesimpulan dan saran terhadap 

permasalahan yang timbul berdasarkan pengamatan penulis selama 

melakukan penelitian di PT .PLN (persero) Wilayah Sumatera Barat 

Area Padang 

 

 


