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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 

istiqomah dalam menghadapi cobaan” 

 

”Mulailah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik, karena gagal 

dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan” 

(K.H. Abdullah Gymnastiar) 

 

 

 

 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(Al-Baqarah: 153) 

 

 

“La tahzan innallaha ma’ana” 

Artinya: “Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah SWT bersama kita” 

(At-Taubah: 40) 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

 Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran 

disetiap urusan 

 Kedua orang tuaku Mami dan Babe yang senantiasa mendoakan, 

mendukung, serta support kasih dan sayangnya yang tulus 

 Adikku tersayang Alna yang selalu memberikan semangat  

https://jagokata.com/kutipan/dari-abdullah_gymnastiar.html
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penyajian laporan 

keuangan PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dengan SAK ETAP 

serta menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan PDAM Purwa Tirta 

Dharma Kabupaten Grobogan pada kinerja keuangan selama tahun 2013-2017. 

Data perusahaan dalam penelitian ini laporan keuangan dari tahun 2013 

sampai dengan 2017 pada PDAM Kabupaten Grobogan. Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan metode studi observasi, wawancara, dan dokumentasi 

pada laporan keuangan tahun 2013-2017. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan PDAM Purwa 

Tirta Dharma Kabupaten Grobogan meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan CALK sudah berdasarkan SAK ETAP. 

Berdasarkan statistik deskriptif, rasio likuiditas perusahaan sudah aktif 

memanfaatkan aktiva lancarnya. Likuiditas PDAM yang dihasilkan selama 5 

tahun rata-rata sebesar 477% dan 319% dengan kategori sangat baik. Rasio 

solvabilitas termasuk kategori sangat sehat dengan nilai masing-masing 6,66% 

dan 6,08% karena total hutang lebih rendah dari total aktiva. Rasio rentabilitas 

dengan total rentabilitas selama lima tahun adalah sebesar 5,45. 

 

Kata kunci : SAK ETAP, kinerja keuangan, laporan keuangan 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine and analyze the suitability of the presentation of 

financial statements of PDAM PurwaTirta Dharma Grobogan Regency with SAK 

ETAP and to know and analyze the effect of financial statement presentation of 

PurwaTirta Dharma Grobogan Regency on financial performance during 2013-

2017. 

Company data in this study is the financial statements from 2013 to 2017 

in the Grobogan District PDAM. This type of research is quantitative and 

qualitative descriptive. The data collection method in this study uses the study 

method of observation, interviews, and documentation in the 2013-2017 financial 

statements. 

The results of this study indicate that the PurwaTirta Dharma PDAM's 

financial statements include the Balance Sheet, Income Statement, Equity Change 

Report, Cash Flow Report and Notes to Financial Statements based on SAK 

ETAP. Based on descriptive statistics, for liquidity ratios, company leaders have 

actively utilized their current assets. PDAM liquidity produced over the past five 

years averaged 477% and 319% with a very good category. The solvency ratio is 

included in the very healthy category with values of 6.66% and 6.08%, 

respectively, because total debt is lower than total assets. Whereas the total 

profitability ratio for five years is 5.45. 

 

Keywords: SAK ETAP, financial performance, financial statements 
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INTISARI 

Masalah penelitian ini adalah bagaimana penyajian laporan keuangan 

PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dan bagaimana pengaruh 

penyajian laporan keuangan PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan 

pada kinerja keuangan selama tahun 2013-2017 apakah telah sesuai dengan SAK 

ETAP. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi dan menambah 

referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan 

sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian mengenai SAK-ETAP 

dan kinerja keuangan. 

Penelitian ini menggunakan data yang berupa laporan keuangan akhir 

PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan tahun 2013-2017. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi pada laporan 

keuangan tahun 2013-2017. 

Jenis laporan keuangan tersebut beserta informasi-informasi yang harus 

disajikan menurut Penyajian Laporan Keuangan PDAM Purwa Tirta Dharma 

berdasarkan SAK ETAP meliputi: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan PDAM Purwa Tirta 

Dharma Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan SAK ETAP. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan PDAM Purwa 

Tirta Dharma Kabupaten Grobogan meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sudah 

berdasarkan SAK ETAP. Berdasarkan statistik deskriptif, untuk rasio likuiditas 

maka pimpinan perusahaan sudah aktif memanfaatkan aktiva lancarnya. 

Likuiditas PDAM yang dihasilkan selama lima tahun rata-rata sebesar 477% dan 

319% dengan kategori sangat baik. Rasio solvabilitas termasuk dalam kategori 

sangat sehat dengan nilai masing-masing 6,66% dan 6,08% karena total hutang 

lebih rendah dari total aktiva. Sedangkan rasio rentabilitas total rentabilitas selama 

lima tahun adalah sebesar 5,45. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas, solvabilitas, dan 

rentabilitas PDAM Purwa Tirta Dharma Kanupaten Grobogan secara berturut-

turut dengan kategori sangat baik, sangat sehat, dan efisien. Penerapan SAK 

ETAP pada laporan keuangan secara baik mampu meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap akuntabilitas keuangan sehingga meningkatkan kelancaran 

keuangan yang berimbas pada likuiditas perusahaan. Selain itu, terjadinya 

peningkatan yang signifikan terhadap penerapan SAK ETAP pada laporan 

keuangan berimbas pada meningkatnya solvabilitas perusahaan. Penerapan SAK 

ETAP pada laporan keuangan secara tepat mengakibatkan laba dan aktivanya 

bergerak secara produktif. 
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