
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Era globalisasi mengakibatkan pertumbuhan yang menimbulkan 

persaingan cukup ketat diantara industri-industri di segala bidang, begitu juga 

dibidang ekonomi termasuk akuntansi dan keuangan. Sehingga dalam dunia usaha 

dihadapkan pada permasalahan yang kompleks dan dinamis. 

Untuk menghadapi permasalahan tersebut perusahaan dituntut inovasi dan 

mampu melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. 

Dan dalam menghadapi perubahan kondisi perekonomian, para pengelola 

organisasi (perusahaan) baik yang berskala besar maupun kecil, apakah yang 

berorientasi laba maupun yang tidak berorientasi laba, akan selalu dihadapkan 

pada pengambilan keputusan untuk masa depan. Baik buruknya keputusan yang 

akan diambil tergantung dan ditentukan oleh mutu informasi yang digunakan. 

   Pada setiap periode pembukuan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan akan dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan dalam bentuk 

Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting 

untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang dicapai 

suatu perusahaan, adapun jenis laporan keuangan menurut PSAK no.1 terdiri dari: 

Neraca (balance sheet), Laporan Laba Rugi (Income Statement), Laporan Arus 

Kas (Cash Flow),  Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Change of Equity), 

Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan menurut SAK yang diharmonisasi 

dengan IFRS yang terdapat dalam IAS no.1, Laporan keuangan terdiri dari : 

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Konferhensif, Laporan Kas, Catatan atas 

Laporan Keuangan yang berisi informasi terkait dengan kebijakan akuntansi yang 

signifikan dan catatan-catatan penjelasan-penjelasan, Laporan Perubahan Ekuitas 

yang menunjukkan semua perubahan ekuitas dengan pihak pemegang saham 

dalam kapasitas mereka sebagai pemilik perusahaan, dan Laporan Posisi 

Keuangan pada periode konperatif paling awal apabila suatu entitas menerapkan 



suatu kebijakan akuntansi atau melakukan penyajian kembali atas akun-akun yang 

ada pada laporan keuangan.   

  Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari operasi akuntansi pada suatu 

periode waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data 

keuangan untuk disajikan, yang dapat digunakan untuk membantu dalam 

mengambil keputusan. 

  Laporan keuangan harusnya bersifat umum dan disusun berdasarkan 

standar akuntansi keuangan yang telah diterima umum sebagai acuannya agar 

dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya, laporan keuangan merupakan 

informasi yang sangat penting untuk mengetahui posisi keuangan suatu 

perusahaan serta hasil-hasil yang dicapai suatu perusahaan. 

  Informasi merupakan alat yang penting bagi manajemen untuk membantu 

menggerakkan dan mengembangkan kegiatan perusahaan. Laporan keuangan bagi 

pimpinan perusahaan memiliki arti penting yaitu untuk menyusun rencana 

perusahaan yang lebih baik, memperbaiki sistem pengawasan dan menetapkan 

kebijakan-kebijakan yang relevan untuk menghadapi kondisi yang akan datang. 

Selain itu juga laporan keuangan berguna untuk pihak ekstern seperti : pemegang 

saham, investor, kreditur, dan pemerintah untuk menilai kondisi keuangan dan 

perkembangan perusahaan tersebut. 

  Laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan akan memberikan 

gambaran mengenai hasil usaha posisi keuangan dan perubahan sosial keuangan 

perusahaan. Data keuangan tersebut akan berarti apabila dilakukan suatu analisis 

lebih lanjut yang akan memberi arti lebih penting mengenai kondisi keuangan 

yang sebenarnya dalam perusahaan. 

  Di dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan setiap manajemen 

perusahaan harus memperhatikan semua bentuk analisis laporan keuangan. 

Bentuk analisis keuangan yang digunakan yaitu analisis rasio yang merupakan 

salah satu dari sekian banyak analisis keuangan yang selalu digunakan untuk 

mengukur kemampuan, kelemahan, dan kekuatan yang dihadapi perusahaan 

dibidang keuangannya. Analisis rasio yang digunakan yaitu analisis rasio 

likuiditas, analisis rasio leverage, analisis rasio aktivitas dan analisis rasio 



profitabilitas. Analisis rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

membayar kewajiban jangka pendeknya. Analisis rasio leverege adalah untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Analisis 

rasio aktivitas adalah untuk mengukur sampai seberapa besar efektifitas 

perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. Analisis rasio 

profitabilitas adalah menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba dengan segala aktivitas yang dimilikinya. 

 Sebagai salah satu perusahaan strategis di Indonesia, PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk. adalah penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di 

Indonesia. TELKOM menyediakan layanan InfoComm, telepon tidak bergerak 

kabel (fixed wireline) dan telepon tidak bergerak nirkabel (fixed wireless), layanan 

telepon seluler, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi, baik secara 

langsung maupun melalui anak perusahaan, yang memiliki tujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan perusahaan dengan memaksimalkan kemampuan 

perusahaan agar dapat menjadi sektor usaha yang dapat menghasilkan sumber 

pendapatan devisa bagi negara. Oleh karena itu, PT. Telekomunikasi Indonesia 

Tbk. dituntut untuk mampu menilai kondisi dan perkembangan perusahaan 

melalui analisis rasio Laporan keuangan agar PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

dapat mempertahankan keberadaan perusahaan dan mampu meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan di tengah pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan 

persaingan usaha yang semakin ketat. 

 

  Sehubungan dengan uraian penulis yang dikemukakan di atas maka 

penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir ini dengan judul “TINJAUAN ATAS 

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERHITUNGAN RASIO 

LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS, DAN PROFITABILITAS PADA PT 

TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero) Tbk” 

 

 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis likuiditas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada 

periode 2009, 2008, dan 2007 ? 

2. Bagaimana analisis leverage PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada 

periode 2009, 2008, dan 2007 ? 

3. Bagaimana analisis aktivitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada 

periode 2009, 2008, dan 2007 ? 

4. Bagaimana analisis profitabilitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada 

periode 2009, 2008, dan 2007 ? 

 

1.3 Kegunaan Penelitian 

 Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka proposal ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis likuiditas PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk pada periode 2009, 2008, dan 2007 ? 

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis leverage PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk pada periode 2009, 2008, dan 2007 ? 

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis aktivitas PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk pada periode 2009, 2008, dan 2007 ? 

4. Untuk mengetahui bagaimana analisis profitabilitas PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk pada periode 2009, 2008, dan 2007 ? 

 

 

 



1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap penilaian kinerja 

keuangan perusahaan, yaitu hanya didasarkan pada rasio likuiditas, leverage, 

aktivitas dan profitabilitas dengan membandingkan rasio sekarang (present ratio) 

dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu (ratio historis). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Data serta informasi yang diperoleh dari hasil kerja praktik serta hasil studi 

pustaka yang berhubungan dengan analisis rasio likuiditas, leverage, profitabilitas, 

dan aktivitas diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak antara lain : 

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan di bidang akuntansi khususnya 

mengenai analisis laporan keuangan dan sebagai sarana untuk 

memperbandingkan teori yang telah didapat dibangku kuliah dengan 

kenyataan yang ada dilapangan. 

2. Bagi perusahaan, proposal ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan 

informasi tentang keberhasilan perusahaan, serta dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam menyusun rencana dan kebijakan-kebijakan yang akan 

diharapkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Bagi pihak lain, laporan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan informasi bagi kerja praktik selanjutnya. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis yaitu 

suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek 

yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan data, 

mengolah, menyajikan serta menganalisis berbagai macam data yang ditemukan 

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan dibuatkan suatu rekomendasi 

bilamana dirasakan perlu. 

Dalam penulisan tugas akhir, kegiatan yang diteliti penulis adalah : 



1. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian secara langsung 

pada perusahaan yang bersangkutan dengan maksud memperoleh data 

dan informasi yang dperlukan dengan cara: 

a. Observasi, yaitu dengan cara mengamati langsung objek penelitian 

dan hasil pengamanatan ini dilakukan dengan pencatatan yang 

relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. 

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak 

terkait untuk memperoleh data dan keterangan dengan masalah 

yang sedang diteliti. 

2. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara mempelajari 

literatur-literatur, catatan-catatan perkuliahan serta referensi-referensi 

lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

 

1.7 Tempat Penelitian 

  Penulis melakukan penelitian ini di PT Telekomunikasi Indonesia 

Tbk di jalan Japati no.1 Bandung. Sedangkan waktu yang digunakan untuk 

melakukan penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2011 sampai dengan 

selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


