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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi mengakibatkan pertumbuhan yang menimbulkan persaingan 

cukup ketat diantara industri - industri di segala bidang. 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 dalam skala besar maupun kecil akan dihadapkan pada 

pengambilan keputusan yang akan diambil tergantung dan ditentukan oleh mutu 

informasi yang digunakan. 

Dalam UU NO. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) jelas bahwa laporan 

keuangan merupakan suatu alat pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan oleh 

pengurus perusahaan ( Direksi dan Komisaris). Sebagai alat pertanggungjawaban, 

laporan keuangan wajib disampaikan kepada pemilik. Namun dengan semakin besar 

keterlibatan pihak lain, maka laporan keuangan menjadi bagian penting informasi 

kepada pihak lain non pemilik, seperti kreditor, supplier, pemerintah, karyawan, dan 

sebagainya. 

Ketentuan yang mengatur kewajiban membuat laporan keuangan selain dalam 

undang-undang, biasanya ditetapkan dalam akta pendirian perusahaan. Oleh karena 

itu, jenis badan usaha apapun (CV, Perusahaan Daerah) wajib menyusun dan 

menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan pasal-pasal dalam akta pendiriannya. 

Selain itu, laporan keuangan juga dapat menurunkan information asymmetry 

yaitu kondisi dimana informasi yang dimiliki oleh satu pihak lebih banyak 

dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemilik, sehingga dengan adanya 

laporan keuangan, informasi akan tersebar secara merata antara pengelola dan 
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pemilik perusahaan. Dapat digunakan pula sebagai alat prediksi yaitu prediksi harga 

saham, prediksi pembagian dividen, dan prediksi kebangkrutan. Banyak penelitian 

menunjukan bahwa laporan keuangan dapat memprediksi laba satu tahun ke depan. 

Sebagai alat prediksi, laporan keuangan harus disusun secara tertib setiap tahun. 

Setelah menyajikan Laporan Keuangan langkah yang ditempuh adalah 

menganalisis laporan keuangan melalui rasio-rasio keuangan, tentunya dengan 

mempertimbangkan pendapat akuntan. Rasio keuangan harus dibaca secara 

komparatif dan dinamis, artinya harus dihubungkan dengan informasi lainnya, 

misalnya antar tahun, antar perusahaan dengan industri, dan antar satu rasio dengan 

rasio lainnya dalam satu tahun yang sama. Analisis rasio yang digunakan yaitu  

analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas, analisis rasio aktivitas dan analisis 

rasio rentabilitas. (Darsono dan Ashari : 2005) 

Sehubungan dengan uraian penulis yang dikemukakan di atas maka penulis 

tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “TINJAUAN ATAS 

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERHITUNGAN RASIO 

LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, AKTIVITAS DAN RENTABILITA S PADA 

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero) Tbk.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk penyajian laporan keuangan pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk. Pada tahun 2009 dan 2010. 

2. Bagaimana PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.  dalam menganalisis 

laporan keuangan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan 

rentabilitas pada tahun 2009 dan 2010. 

3. Bagaimana interpretasi analisis laporan keuangan PT. Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk. Dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas dan rentabilitas pada tahun 2009 dan 2010. 
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1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka laporan tugas akhir ini 

bertujuan : 

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyajian laporan keuangan pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Pada tahun 2009 dan 2010. 

2. Untuk mengetahui bagaimana PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.  

dalam menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas dan rentabilitas pada tahun 2009 dan 2010. 

3. Untuk mengetahui bagaimana interpretasi analisis laporan keuangan PT. 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Dengan menggunakan analisis rasio 

likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan rentabilitas pada tahun 2009 dan 2010. 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

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

pustaka yang berhubungan dengan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan 

rentabilitas 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 pernah didapat di bangku kuliah dengan 

kenyataan yang ada di lapangan. 

2. Bagi perusahaan, laporan Tugas Akhir 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 kerja praktik selanjutnya. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja 

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan praktik kerja 

lapangan di PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Yang beralamat Jln. Japati 

No.1 Bandung. Praktek kerja ini dimulai dari tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 

tanggal 31 Maret 2012. 

 


