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INTISARI 

Perkembangan dunia usaha dewasa ini semakin meningkat, ditandai 
dengan semakin banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan baru, baik 
perusahaan yang besar maupun perusahaan yang kecil, setiap perusahaan tidak 
akan terlepas dari aktivitas-aktivitas atau kegiatan usaha dalam mencapai tujuan 
perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba. Dalam melakukan aktivitas atau 
operasi perusahaan harus didukung oleh modal yang cukup agar operasi atau 
kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Pada setiap periode pembukuan 
seluruh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan akan dilaporkan oleh pihak 
manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber data yang mempunyai 
peranan penting dalam memenuhi sejumlah besar pemakai, dalam pengambilan 
keputusan ekonomi serta menggambarkan tingkat efisiensi untuk mengetahui 
angka-angka rasio yang terdapat di dalamnya, sehingga akan diketahui prestasi 
perusahaan yang dicapai dari tahun ke tahun. Hasil analisis tersebut dapat 
digunakan sebagai alat pertimbangan bagi manajemen dalam meningkatkan 
kinerja perusahaan. 

Dalam laporan tugas akhir ini penulis melakukan penelitian pada           
PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jl. Moch. Toha 
No. 77 Bandung. PT. INTI (Persero) merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang bergerak dalam bidang telekomunikasi professional. Laporan tugas 
akhir ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan     
PT. INTI (Persero) dan untuk mengetahui kondisi perusahaan dengan 
menggunakan analisis rasio laporan keuangan untuk periode 2005 sampai periode 
2006. Adapun metode penelitian dalam menyusun tugas akhir ini, penulis 
menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan 
(library research).  
 Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan 
bahwa penyajian laporan keuangan PT. INTI (Persero) memenuhi standar yang 
telah ditetapkan SAK. Laporan neracanya berbentuk vertikal (report form) 
sehingga mudah dimengerti dan Laporan laba ruginya berbentuk multiple step 
sehingga pemisahan penghasilan dan bebannya terperinci. Untuk penilaian rasio 
laporan keuangan periode 2005 sampai periode 2006 pada PT. INTI (Persero) 
kondisi likuiditas perusahaan dalam keadaan likuid, kondisi solvabilitas 
perusahaan mengalami penurunan, rasio profitabilitas perusahaan belum cukup 
optimal dalam mendapatkan laba, kondisi aktivitas perusahaan kurang baik, 
pertumbuhan perusahaan mengalami peningkatan, dan dilihat dari sisi 
produktivitas menunjukkan karyawan PT. INTI (Persero) sangat produktivitas. 

Adapun saran penulis untuk perusahaan tersebut salah satunya adalah agar 
dapat menekan jumlah utang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka 
panjang sehingga memudahkan dalam melakukan pendanaan untuk perluasan dan 
meningkatkan laba. 
 


