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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Dalam proses pengambilan keputusan keuangan manajer keuangan perlu 

memahami terlebih dahulu kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan 

perusahaan di sajikan dalam laporan keuangan adalah bermacam-macam 

misalnya ingin mengetahui apakah perusahaan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan kreditor ingin mengetahui kondisi keuangan pada tahun berjalan 

dan lain sebagainya. Analisa terhadap laporan keuangan perusahaan ini dapat 

memberikan informasi yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi 

keadaan ekonomi perusahaan sehingga laporan keuangan ini menjadi sangat 

bermanfaat bagi manajer dan investor. 

 Pihak-pihak yang memerlukan informasi keuangan bukan saja pihak 

internal, tetapi juga pihak eksternal seperti kreditor, investor dan sebagainya 

juga perlu mengetahui dan memahami kondisi keuangan perusahaan. 

Kepentingan mereka dapat berbeda-beda, tetapi mereka mengharapkan untuk 

memperoleh informasi dari laporan keuangan perusahaan, calon investor 

misalnya akan lebih berkepentingan dengan prospek perusahaan dimasa yang 

akan datang. Segala informasi tentang profitabilitas/rentabilitas yang 

disampaikan pada waktu-waktu sebelumnya dapat dijadikan indikator dimasa 

yang akan datang, sehingga calon investor menjadi lebih tertarik pada 

informasi laporan rugi laba. Lain halnya dengan kreditor yang lebih tertarik 



atau berkepentingan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban finansialnya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka 

panjang.  

 Analisis rasio keuangan seperti analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan 

rentabilitas dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk berbagai macam 

kepentingan. Oleh sebab itu, dalam pengambilan keputusan atau dalam 

pengeluaran kebijaksanaan perusahaan antara likuiditas, solvabilitas, dan 

rentabilitas harus sama-sama diperhatikan.  

 PT. PLN (persero) distribusi Jateng tentunya juga tidak lepas dari masalah 

analisis laporan keuangan karena banyak sekali hal-hal mengenai kondisi 

keuangan yang perlu diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan. PT. PLN (persero) area pelayanan pelanggan semarang berusaha 

mengetahui efisiensi penggunaan dananya. Sehingga menarik minat peneliti 

untuk mengambil judul penelitian yaitu “ ANALISIS RASIO KEUANGAN 

UNTUK MENGUKUR EFISIENSI PENGGUNAAN DANA PADA PT. 

PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN PELANGGAN SEMARANG.” 

 

B.  Perumusan Masalah 

Bagaimanakah efisiensi pengelolaan dana PT. PLN (PERSERO) Area 

Pelayanan Pelanggan Semarang ditinjau dari rasio keuangan sudah efisien?. 

 

 

 



C.  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas pmbatasan masalah ini hanya 

untuk mengukur efisiensi penggunaan dana pada PT. PLN (persero) Area 

Pelayanan Pelanggan Semarang.  

 

D.  Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis efisiensi penggunaan dana PT. PLN (persero) Area 

Pelayanan Pelanggan Semarang. 

 

E.   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Praktis  

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat bagi perusahaan untuk penentuan kebijaksanaan pengambilan 

keputusan dalam penggunaan dana. 

2. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar informasi 

tambahan dalam penelitian lebih lanjut dibidang yang sama di waktu yang 

akan datang, khususnya yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.  

 

 

 

 



F.  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan tentang pengertian analisis laporan keuangan, 

tujuan dan manfaat analisis rasio keuangan, teknik analisis laporan 

keuangan, jenis rasio keuangan, efisiensi penggunaan dana, sifat 

dan keterbatasan laporan keuangan.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang kerangka pemikiran, ruang lingkup 

penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi gambaran umum PT PLN (Persero) Area Pelayanan 

Pelanggan Semarang, hasil pengumpulan data, analisis data dan 

pembahasan.  

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang diperoleh dan saran 

penulis yang diharapkan dapat berguna bagi manajer, investor, dan 

pihak lainnya. 


