
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.I Latar Belakang   

 Pada zanan ini setiap hal pasti berhubungan dengan kegiatan ekonomi, kegiatan 

ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia guna untuk mencapai kesejahteraan 

dan kemakmuran. Kegiatan ekonomi banyak terjadi di tempat-tempat yang melibatkan 

banyak orang seperti di pasar, swalayan dan juga perusahan. 

 Dalam suatu perusahaan kegiatan ekonomi pasti berhubungan dengan kegiatan 

mencari keuntungan. Untuk mencari laba  tersebut suatu perusahaan pasti memikirkan 

cara yang terbaik agar perusahaannya memiliki laba atau keuntungan yang tinggi setiap 

tahunnya. Laba atau keuntungan tersebut biasanya digunakan oleh perusahaan untuk 

membayarkan dividen ke pemegang saham. Suatu perusahaan yang memiliki 

keuntungan yang besar pasti menarik banyak investor untuk menanamkan sahamnya ke 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus memiliki strategi yang bagus 

agar memiliki laba yang besar. Cara yang bisa dipakai oleh perusahaan adalah dengan 

mengatur manajemen keuangannya 

 Dalam mengatur manajemen keuangan bisa dilakukan banyak cara misalnya 

menganalisis laporan keuangan, menganalisis laporan aliran kas, serta menganalisis 

laporan aliran kas bebasnya. Dari cara tersebut penulis lebih tertarik dalam menganalisis 



 

aliran  kas bebas untuk mengukur bagaimana perkembangan keuangan pada PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero)Tbk. 

 Menurut pengertiannya aliran kas bebas adalah aliran kas yang tersisa setelah 

perusahan menyisihkan kasnya untuk melakukan investasi pada asset tetapnya ataupun 

setelah perusahaan mengeluarkan modal kerja yang digunakan sebagai kelangsungan 

kegiatan ekonomi suatu perusahaan.  

 Suatu perusahaan dengan nilai aliran kas bebas yang besar pasti sudah mampu 

dalam bertahan menghadapi masalah-masalah yang timbul akibat keuangan yang buruk. 

Aliran kas bebas yang besar biasanya bernilai positif yaitu aliran kas bebas yang 

nilainya besar dari 0, sedangkan suatu perusahaan dengan nilai aliran kas bebas yang 

kecil pasti tidak akan mampu dalam bertahan menghadapi masalah-masalah yang 

timbul akibat keuangan yang buruk. Aliran kas yang kecil biasanya bernilai negative 

yaitu aliran kas bebas yang nilainya kecil dari 0. Aliran kas yang kecil menyebabkan 

perusahaan tidak mampu untuk membayar deviden ke investor, oleh Karena itu 

perusahaan terpaksa berhutang ke pihak lain dan juga bisa dengan cara menerbitkan 

saham baru. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana cara perhitugan analisis aliran kas bebas di PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk dari tahun 2010 hingga tahun 2015? 



 

1.2.2 Bagaimana perkembangan dari aliran kaas bebas di PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero)Tbk dari tahun 2010 hingga tahun 2015? 

1.3 Tujuan  

1.3.1  Untuk mengetahui cara pehitungan anlisis arud kas bebas di PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk dari tahun 2010 hingga tahun 2015 

1.3.2 Untuk mengetahui perkembangan dari aliran kas bebas di PT. Bank 

Tabugan Negara (Persero)Tbk dari tahun 2010 hingga tahun 2015 

 

1.4 Manfaat Kegiatan 

a. Untuk  Perusahaan 

Diharapkan agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi perusahaan 

untuk menambah informasi atau masukan dalam mengatur strategi keuangan 

agar dapat meningkatkan keuangan yang lebih baik kedepannya sehingga 

menarik para investor untuk menamkan sahamnya di PT. Bank Tabugan 

Negara (Persero) Tbk . 

b. Untuk Penulis 

Diharapkan dari hasil penelitian tugas akhir ini dapat digunakan oleh 

penulis sebagai masukan untuk menambah ilmu yang lebih banyak lagi 

dalam hal keuangan khususnya untuk menanbah wawasan yang lebih banyak 

dalam pertumbuhan analisis arus kas bebas pada Bank BTN  

 



 

c. Untuk Akademik 

Diharapkan agar tugas akhir ini dapat sebagai  pembanding teori-

teori yang ada sebelumnya ataupun yang akan datang dari berbagai sumber 

ilmu pengetahuan yang ada. Dengan adanya pembanding ini diharapkan 

dapat menambah ilmu atau pengkajian yang baru. 

d. Untuk Pengamat Yang Lain 

Diharapkan agar tugas akhir ini bisa menjadi pedoman untuk peneliti 

baru dalam membuat penelitian yang lebih baik kedepannya. 

 

1.5 Lokasi Dan Waktu Kegiatan Magang 

 Magang atau dengan istilah lain praktek kerja lapangan dilakukan di PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero)Tbk KC Padang. Bank Tabungan Negara ini berelokasi di 

jalan Rasuna Said Nomor 3, Jati Batu, Padang Timur, kota Padang, Sumatra Barat. 

Magang ini dilaksanakan selama 40 hari kerja.  

 

1.6 Sistematika Pencatatan Tugas Akhir 

 Dalam membuat tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, dimana masing masing bab 

dijabarkan sebagai berikut. 

 

 

 



 

 Bab I Pedahuluan 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat kegiatan, lokasi dan waktu kegiatan magang, serta sistematika 

pencatatan tugas akhir. 

 Bab II Landasan Teori 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai, defenisi laporan keuangan, defenisi 

arus kas, jenis-jenis laporan aliran kas, metode laporan aliran kas, defenisi aliran 

kas bebas, manfaat aliran kas bebas, hubungan aliran kas bebas dengan deviden, 

perhitungan aliran kas bebas, serta aliran kas bebas terhadap ekuitas. 

Bab III Gambaran Umum Perushaan  

Dalam bab ini dijabarkan mengenai, sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi bank btn kantor cabang padang, visi dan misi perusahaan, nilai-nilai 

dan budaya perusahaan, perbankan consumer, pokok kredit, pokok simpanan, 

kartu consumer, strategi kredit pemilikan rumah, produk simpanan consumer, 

layanan consumer, perbankkan komersial, produk perumahan dan perbankan 

komersial, produk simpanan, layanan perumahan dan perbankkan komersial, 

perbankan syariah, layanan unit usaha syariah, serta strategi unit usaha syariah. 

Bab IV Pembahasan 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai, pengertian aliran kas bebas, 

perhitungan analisis aliran kas bebas, metode aliran kas bebas, serta metode 

aliran kas bebas terhadap ekuitas. 



 

Bab V Penutup 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai kesimpulan dari tugas akhir dengan 

judul analisis aliran kas bebas pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk, 

serta saran yang penulis sampaikan kepada Bank Tabungan Negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


