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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam keadaan masa sekarang sangat dirasakan ketatnya persaingan 

dalam dunia usaha, karenanya perusahaan diharapkan harus memiliki kemampuan 

yang kuat diberbagai bidang seperti keuangan, bidang pemasaran, bidang 

operasional, dan bidang sumber daya manusia. Salah satu hal yang penting dalam 

penilaian prestasi perusahaan adalah kondisi keuangannya. Keberhasilan suatu 

perusahaan dapat dilihat dari prestasi perusahaan adalah hasil dari banyak 

keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh pihak menejemen 

perusahaan. Peranan manajemen keuangan sangat penting dalam kelangsungan 

hidup suatu perusahaan. Penilaian kondisi keuangan dan perkembangan 

perusahaan dapat dilihat dalam laporan keuangan yang berguna bagi perencanaan 

dan pengambilan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang serta 

merupakan persoalan yang kompleks dan sulit karena menyangkut masalah 

efektivitas dan pemanfaatan modal, efisiensi serta rentabilitas dari kegiatan 

perusahaan.  

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2003:201), laporan keuangan 

merupakan output dan hasil akhirnya dari proses akuntansi, laporan keuangan 

inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu 

bahan dalam proses pengambilan keputusan. Pada prinsipnya laporan keuangan 

merupakan informasi yang dapat membantu investor dan para pelaku pasar modal 

dalam menginterpretasikan keadaan suatu perusahaan. Namun hanya dengan 

melihat laporan keuangan, informasi lain yang lebih mendalam tentang kinerja 

tidak dapat diketahui. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perhitungan lebih lanjut 

atas analisis yang tepat pada laporan keuangan tersebut. Pembaca laporan harus 
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mengetahui apa arti angka yang ada pada laporan keuangan dan bagaimana 

menganalisis dan menafsirkan data dalam cara yang logis dan sistematis.  

Fenomena yang ada membuktikan bahwa para pelaku ekonomi (khususnya 

investor) dipasar modal, cenderung tidak mempunyai tujuan bagaimana cara 

menilai kinerja saham suatu perusahaan publik melalui analisis keuangan. Bahkan 

investor cenderung mengandalkan intuisi dalam menentukan keputusan jual atau 

beli suatu saham dan akhirnya terjebak dalam prilaku irasional yang mengarah 

kepada tindakan spekulasi. Suatu evaluasi keuangan yang seringkali dipakai dan 

diketahui oleh umum adalah analisis rasio keuangan dengan menilai tingkat 

likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas suatu perusahaan. Menilai kinerja 

perusahaan dapat dilakukan dengan ratio rata-rata industri (the firm’s ratio to 

industry average) dengan membandingkan ratio-ratio antara perusahaan yang satu 

dengan perusahaan lainnya yang sejenis lainnya. Hal ini tentu saja sangat berguna 

bagi investor dalam mengetahui kondisi perusahaan-perusahaan pada kelompok 

industri tertentu untuk menentukan mana yang terbaik dan lebih menguntungkan 

dilihat dari perbandingan kinerja perusahaan. Kinerja masa lalu sering merupakan 

indikator yang baik mengenai kinerja di masa yang akan datang. 

Saat ini di Indonesia memiliki banyak kemajuan, seperti dalam hal 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan teknologi 

telekomunikasi. Walaupun Indonesia termasuk Negara yang tergolong lambat 

dibidang telekomunikasi, tetapi sekarang kita sudah dapat melihat dan merasakan 

kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang 

bergerak dibidang  telekomunikasi tersebut. Perusahaan-perusahaan yang 

bergerak dibidang telekomunikasi saling bersaing unuk memberikan pelayanan 

yang terbaik dengan bersaing untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan 

berbagai produk yang telah ditawarkan seperti PT. Telkom, Tbk (Telepon Tetap, 

Simpati, Flexi), PT. Indosat, Tbk (Mentari, Matrix, IM3), PT. Excelcomindo 

Pratama, Tbk (XL Bebas, XL Jempol, XL Explor).                             
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Tujuan utama perusahaan yang bergerak dibidang Telekomunikasi ini adalah 

mengoptimalisasi kinerja dengan cara memperoleh keuntungan sebanyak-

banyaknya. 

 Dalam hal pemilihan suatu kelompok perusahaan, pada skripsi penulis 

memilih untuk melakukan penelitian pada perusahaan go public yang bergerak 

pada bidang telekomunikasi. Perusahaan go public adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ).  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis berusaha 

melihat sisi lain dari penilaian kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan 

investasi menggunakan rasio-rasio keuangan yaitu Rasio Likuidasi, Rasio 

Leverage, Rasio Aktivitas, dan Rasio Profitabilitas.  

Dalam bentuk rasio keuangan inilah investor bisa mengukur dan 

memberikan indikasi mengenai kinerja keuangan perusahaan yang menerbitkan 

saham tersebut. Apabila rasio-rasio keuangan tersebut baik maka kinerja 

perusahaan tersebut juga akan baik pula serta akan baik pula serta akan 

berdampak terhadap kenaikan harga saham perusahaan. 

Adapun hasil lengkap dari penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi 

yang berjudul: 

“PENGARUH RASIO PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM  

PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI 

 (Studi pada PT. Telkom Tbk, PT. Indosat Tbk, PT. Excelcomindo Pratama 

Tbk) 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Setelah meneliti apa yang diuraikan pada latar belakang penelitian, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana rasio profitabilitas perusahaan PT. Telkom Tbk, PT. 

Indosat Tbk, PT. Excelcomindo Pratama Tbk dari tahun 2007 sampai 

dengan 2009. 

2. Bagaimana harga saham perusahaan PT. Telkom Tbk, PT. Indosat 

Tbk, PT. Excelcomindo Pratama Tbk. 

3. Bagaimana pengaruh rasio profitabilitas terhadap harga saham 

perusahaan Telekomunikasi. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

tentang analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan. Sedangkan 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui rasio profitabilitas perusahaan PT. Telkom Tbk, PT. 

Indosat Tbk, PT. Excelcomindo Pratama Tbk dari tahun 2007 sampai 

dengan 2009. 

2. Untuk mengetahui harga saham perusahaan PT. Telkom Tbk, PT. 

Indosat Tbk, PT. Excelcomindo Pratama Tbk. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio profitabilitas terhadap 

harga saham perusahaan Telekomunikasi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

a. Untuk memberi pengetahuan yang lebih luas mengenai manfaat 

analisis rasio laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan dan 
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yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen baik 

untuk jangka panjang maupun jangka pendek. 

b. Untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian Strata-Fakultas 

Ekonomi (Program Studi Akuntansi) di Universitas Widyatama. 

 

2. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan 

dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang 

berkaitan dengan analisis rasio laporan keuangan untuk membandingkan 

kinerja keuangan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu 

perusahaan, sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan 

tersebut, dan kondisis keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari 

laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari laporan laba 

rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan. Pemakai laporan keuangan tersebut meliputi para investor dan calon 

investor, kreditur (pemberi pinjaman), pemasok, pelanggan, karyawan, 

masyarakat, dan shareholder (para pemegang saham). Informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan bersifat umum, sehingga tidak sepenuhnya dapat 

memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Laporan keuangan disusun 

dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

Faktor yang paling dominan dilihat sejalan dengan tujuan perusahaan 

adalah profitabilitas atas kemampuan untuk menghasilkan laba. Laba biasanya 

dipakai untuk mengukur kinerja perusahaan. Dalam pengukuran kinerja 

perusahaan dapat melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang 

dimilikinya. Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan 

laporan keuangan. Untuk dapat menjelaskan pengertian kata ini maka dijelaskan 
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arti masing-masing kata. Kata analisis memecahkan atau menguraikan sesuatu 

unit menjadi berbagai unit terkecil. Adapun pengertian laporan keuangan menurut 

Standar Akuntansi Keuangan (2004:2) yaitu: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, laporan laba rugi, 

laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa cara seperti: 

laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan, dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari tambahan yang berkaitan dengan 

laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis 

serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”. 

Analisis laporan keuangan menurut Sofyan Safri Harahap (2006:190), adalah: 

 “Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang 

lebih kecil dan melihat hubungannya yang signifikan atau yang mempunyai 

makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non 

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang 

sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

 Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa analisis laporan keuangan 

merupakan suatu metode yang membantu para pengambil keputusan untuk 

mengetahui kekuataan dan kelemahan-kelemahan perusahaan melalui informasi 

yang terdapat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan objek dari 

analisis laporan keuangan, dimana data yang terdapat dalam laporan keuangan 

merupakan bahan mentahnya yang kemudian diolah menjadi informasi yang 

berguna, lebih dimengerti dan lebih tajam dengan teknik tertentu, sehingga akan 

lebih bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Salah satu teknik yang 

digunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio laporan 

keuangan yang dapat memberikan informasi yang lebih sederhana dan mudah 

untuk diinterpretasikan oleh para pengguna laporan keuangan yang memiliki 

kepentingan pada perusahaan. 
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Analisis rasio dapat menyingkap hubungan dan sekaligus menjadi dasar 

pembandingan yang menunjukkan kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat 

dideteksi bila kita hanya melihat komponen-komponen rasio itu sendiri. Namun 

demikian, fungsi rasio seringkali disalahartikan dan akibatnya manfaatnya terlalu 

dibesar-besarkan. 

Rasio-rasio yang digunakan adalah: 

a. Return on Assets (ROA) 

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila 

diukur dari nilai aktiva. 

b. Return on Equity (ROE) 

Rasio ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal 

sendiri (net worth) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari 

investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham 

perusahaan. 

Adapun pengertian laporan keuangan menurut:  

Agnes Sawir (2005:6) ,mendefinisikan analisis rasio keuangan sebagai 

berikut: 

“Analisis rasio keuangan adalah analisis yang menghubungkan 

unsure-unsur neraca dan perhitungan laba rugi dengan lainnya sehingga 

dapat memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan dan penilaian 

posisinya pada saat itu.” 

Darsono dan Ashari  (2005:56) mendefinisikan rasio profitabilitas yaitu: 

“Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas dalam mendapatkan keuntungan.” 
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 Menurut Asril Sitompul (2000:164): 

“Saham adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Bukti 

kepemilikan ini terdapat dalam dua bnetuk yaitu saham dikeluarkan atas 

nama pemiliknya disebut saham atas nama dan saham yang tidak 

mencantumkan nama pemiliknya disebbut saham atas tunjuk.” 

 Penerbitan saham oleh perusahaan merupakan salah satu aktivitas 

terpenting bagi perusahaan, maka investasi yang dilakukan pun merupakan suatu 

hal yang tidak dapat diabaikan. Disinilah rasio profitabilitas dapat sedikitnya 

membantu pembeli saham atau calon investor untuk melakukan tindakan 

pembelian saham yang akan diterbitkan, sehingga diharapkan kegiatan pasar efek 

dapat dilakukan secara efektif. Rasio Profitabilitas memiliki fungsi sebagai alat 

yang digunakan perusahaan didapat perusahaan dari sumber yang ada seperti 

kegiataan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dan sebagainya. Rasio 

Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui 

semua kemampuan kegiatan perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar 

presentase pendapatn dan penjualan. Saham dalam bentuk surat berharga yang 

diminati, masyarakat dapat menghasilkan keuntungan yang besar, dari keuntungan 

perusahaan yang didapat investor dapat melakukan sesuatu pertimbangan apakah 

akan membeli atau menjual saham perusahaan.  

 Berdasarkan uraian diatas , maka penulis mencoba mengadakan penelitian 

untuk mengetahui apakah analisis rasio profitabilitas berpengaruh terhadap harga 

saham. Oleh karena itu, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut “Rasio 

Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Harga Saham.” 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Teknik penelitian yang dilakukan disini bersifat survey, sedangkan metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang 

berusaha mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, 

menyajikan, dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan perbandingan yang 

cukup jelas mengenai objek yang diteliti yang kemudian dapat ditarik suatu 

kesimpulan. 

Teknik untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data dari perusahaan 

yang sedang diteliti perusahaan yang sedang diteliti untuk kemudian 

dipelajari, diolah, dan dianalisis. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 

dengan berbagai sumber dan mempelajari literatur-literatur yang 

berhubungan dengan teknik pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu 

Penulis melakukan penelitian di Pojok BEJ-Universitas Widyatama, jalan 

Cikutra 204A Bandung 11 mei 2010. 

 

 


