
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

PT. Telekomunikasi Indonesia (Tbk), PT. Indonesia Satelit (Tbk), PT. 

Excelcomindo Indonesia. Tbk, PT. Bakrie Telecom (Tbk), dan PT. Mobile-8 

Telecom (Tbk) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi. 

Perusahaan telekomunikasi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

penyediaan layanan telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi merupakan 

perusahaan publik yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena 

perusahaan telekomunikasi adalah perusahaan yang sudah terdaftar di BEI, maka 

saham-sahamnya beredar di dalam lingkungan masyarakat (publik) dan wajib 

menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada publik, sehingga 

masyarakat bisa mengetahui kondisi keadaan keuangan perusahaan. Biasanya 

perusahaan yang sudah terdaftar di BEI mengeluarkan saham untuk tambahan 

dana (modal) untuk kelangsungan hidup kegiatan operasional perusahaan yang 

sedang dalam keadaan kesulitan keuangan dan melampirkan laporan keuangan 

sebagai informasi mengenai keadaan perusahaan. Laporan keuangan ini sudah 

menjadi kebutuhan para pengusaha, investor, bank, manajemen, pemerintah 

maupun pelaku pasar modal. 

Laporan keuangan merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data 

keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar lainnya 

yang dapat digunakan untuk membantu para pemakai di dalam menilai kinerja 

 



 

perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat, memprediksikan 

jumlah dan penentuan waktu arus kas di masa yang akan datang (yakni, dividen 

dan bunga) yang berkaitan dengan investasi mereka. Mereka juga memakai 

informasi keuangan untuk mempengaruhi dan memantau aktivitas-aktivitas 

manajemen. Pada prinsipnya laporan keuangan merupakan informasi yang dapat 

membantu investor dan 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 atau analisis yang tepat pada laporan 

keuangan tersebut. Pembaca laporan keuangan mesti mengetaui apa arti angka 

yang ada dalam laporan keuangan dan bagaimana menganalisis dan menafsirkan 

data dalam cara yang logis dan sistematis. 

Berbicara tentang penilaian kinerja keuangan dari suatu perusahaan sangat 

penting dalam aktivitas ekonomi di pasar modal, terutama dalam menilai kinerja 

perusahaan publik. Fenomena yang ada membuktikan para pelaku ekonomi 

(khususnya investor) di pasar modal, cenderung tidak mempunyai rujukan 

bagaimana cara menilai kinerja saham suatu perusahaan publik melalui analisis 

keuangan. Bahkan investor cenderung mengandalkan instuisi dalam menentukan 

jual atau beli suatu saham dan akhirnya terjebak dalam prilaku irasional yang 

mengarahkan kepada tindakan spekulatif. Untuk membantu menafsirkan data 

bisnis, laporan keuangan biasanya disajikan dalam bentuk komparatif. Laporan 

keuangan komparatif adalah laporan keuangan yang disajikan berdampingan 

untuk dua tahun atau lebih. Dalam laporan keuangan komparatif, angka-angka 

 



 

yang tercantum pada laporan keuangan selama beberapa tahun muncul 

berdampingan dalam kolom-kolom vertikal. Format ini tentunya akan membantu 

para pelaku pasar modal dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan dan 

trend signifikan.  

Suatu evaluasi keuangan yang seringkali dipakai dan diketahui oleh umum 

adalah analisis rasio dengan menilai tingkat liquiditas, solvency, profitability, 

leverage, aktivitas dan pertumbuhan suatu perusahaan akan berubah sepanjang 

waktu, variasi seperti ini dapat mempersulit suatu analisis keuangan. Dengan 

merancang analisis rasio hal ini dapat lebih dimudahkan dengan menggunakan 

nilai standar finansial. Menilai kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan 

membandingkannya dari waktu ke waktu atau dengan membandingkannya dengan 

perusahaan perusahaan pesaingnya yang bergerak pada perusahaan yang sejenis. 

Hal ini tentu saja sangat berguna bagi investor dalam mengetahui kondisi 

perusahaan-perusahaan pada kelompok industri tertentu untuk menentukan mana 

yang terbaik dan yang lebih menguntungkan dilihat dari perbandingan kinerja 

perusahaan. Kinerja masa lalu sering merupakan indikator yang baik mengenai 

kinerja di masa yang akan datang. Oleh karena itu, baik investor maupun kreditur 

melihat pada trend penjualan, beban, laba bersih, arus kas dan imbalan investasi di 

masa silam tidak hanya sebagai alat ukur untuk menilai kinerja masa lalu 

manajemen, tetapi juga sebagai indikator kemungkinan kinerja perusahaan di 

masa yang akan datang.  

Analisis leverage menggambarkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh 

hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh 

 



 

modal. Sehingga akan memudahkan bagi para investor untuk mengetahui kondisi 

keuangan perusahaan. 

Analisis Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur efektifitas operasi 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas juga merupakan hasil 

akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen. Rasio ini akan 

memberikan jawaban akhir tentang efektifitas manajemen perusahaan, rasio ini 

memberikan, rasio memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan 

perusahaan 

Dalam hal pemilihan suatu kelompok perusahaan, pada skripsi ini penulis 

memilih untuk melakukan penelitian pada perusahaan publik yang bergerak pada 

perusahaan telekomunikasi. Pilihan tersebut dirasa cocok dengan penggunaan 

analisis rasio leverage dan rasio profitabilitas yang cenderung lebih akurat jika 

membandingkan perusahaan dengan tingkat modal yang tidak terpaut jauh. Selain 

itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga merupakan perusahaan yang terbuka 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan alasan itu penulis 

menjadikannya sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul: 

“PERANAN ANALISIS RASIO LEVERAGE DAN RASIO 

PROFITABILITAS DALAM MENILAI KINERJA PERUSAHAAN.” 

 

 

 

 

 



 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Setelah meneliti lebih mendalam mengenai apa yang telah diuraikan pada 

latar belakang penelitian, dimana analisis rasio leverage dan rasio profitabilitas 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menilai kinerja perusahaan, maka 

penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan analisis rasio leverage dan rasio profitabilitas 

pada perusahaan telekomunikasi. 

2. Bagaimana kinerja perusahaan telekomunikasi. 

3. Bagaimana peranan analisis leverage dan analisis profitabilitas dalam 

menilai kinerja perusahaan telekomunikasi. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

tentang peranan analisis rasio leverage dan rasio profitabilitas dalam menilai 

kinerja perusahaan.  

Sedangkan tujuan secara khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Efektifitas pelaksanaan analisis rasio leverage dan rasio profitabilitas 

yang dilakukan perusahaan telekomunikasi 

2. Kondisi kinerja perusahaan telekomunikasi 

3. Sejauh mana analisis rasio leverage dan rasio profitabilitas berperan 

dalam meningkatkan kinerja pada perusahaan telekomunikasi 

 

 

 



 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini, 

diharapkan akan dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi penulis diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai konsep, pengaruh analisis rasio leverage, rasio profitabilitas dan 

hubungannya dengan penilaian efektivitas kinerja keuangan perusahaan. 

2. Bagi perusahaan yang diteliti diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

meneruskan kebijakan suatu tindakan-tindakan selanjutnya sehubungan 

dengan analisis rasio leverage dan rasio profitabilitas. 

3. Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan peneliti yang 

berminat pada bidang serupa. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan akan dapat bertahan hidup dikarenakan individu-

individu di dalamnya secara perorangan maupun bersama-sama berusaha untuk 

mencapai tujuan dalam waktu yang tidak terbatas. Bagi perusahaan pada 

umumnya, memaksimumkan laba dan meningkatkan kesejahteraan pemegang 

saham merupakan tujuan mereka. Oleh karena itu, kegiatan perusahaan 

hendaknya berfokus terutama kepada kegiatan evaluasi pengukuran terhadap apa 

yang telah dilakukannya sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang 

lebih baik untuk masa yang akan datang.  

 

 



 

Adapun pengertian laporan keuangan menurut Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (2007: 2), yaitu: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai 
cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), 
catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 
integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan 
informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, 
informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 
pengaruh perubahan harga.” 
 

Pengertian dari analisis laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2004: 190) adalah: 

“Analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan 
keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 
hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara 
yang satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-
kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih 
mendalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan 
yang tepat.”   
 

Sedangkan pengertian rasio leverage menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2004: 306) adalah: 

“Rasio yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan 
terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh 
perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan 
perusahaan digambarkan oleh modal (equity).” 
 

Rasio leverage terdiri dari: 

a) Total Debt to Asset Ratio 
Rasio total hutang dengan total aktiva yang biasa disebut dengan 
rasio hutang 

b) Debt to Equity Ratio 
Rasio total hutang dengan modal sendiri merupakan imbangan 
antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. 

 



 

c) Time Interest Earned Ratio / Coverage 
Rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. 
 

Sedangkan pengertian rasio profitabilitas menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2004: 306) adalah: 

“Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 
melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan 
penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. 
 
Rasio profitabilitas terdiri dari: 
 

a) Profit Margin On Sales  
Rasio margin on sales  dihitung dengan perbandingan antara laba 
bersih dengan penjualan. 

b) Return On Invesment 
Rasio ini mengukur seberapa besar efektif perusahaan 
memanfaatkan sumber ekonomi yang ada untuk menciptakan laba.  

c) Return on Net Worth 
Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan 
kontribusi pemilik dan atau seberapa efektif perusahaan 
menggunakan sumber-sumber lain untuk kepentingan pemilik.  

 
 

Dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian dan resiko sekarang 

dibutuhkan suatu informasi yang bermanfaaat bagi para pemakainya, dimana 

informasi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dan resiko 

kesalahan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yaitu proses pemilihan 

dan pengembangan untuk menetapkan suatu tindakan guna memecahkan suatu 

permasalahan. Maka keputusan tersebut harus diambil berdasarkan analisis 

matematis yang salah satunya adalah analisis laporan keuangan. Analisis laporan 

keuangan berusahan mengembangkan sejumlah perbandingan dan mengukur 

hubungan antara komponen-komponen dalam laporan keuangan dimana analisis 

tersebut akan menentukan basis keputusan. 

 



 

Dari sisi analisis laporan keuangan itu, manajemen perusahaan diharapkan 

dapat lebih mengarahkan dan mengorganisasikan perusahaan lebih efisien dan 

berkesinambungan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Penilaian efisien 

dan produktivitas perusahaan dilakukan melalui penilaian kinerja perusahaan atas 

laporan keuangan. 

Pengertian penilaian menurut kamus besar bahasa Indonesia (1995: 503, 

690) menjelaskan pengertian tentang penilaian dan kinerja sebagai berikut: 

“Penilaian mempunyai pengertian proses atau cara menilai atau menduga. 
Dalam bahasa Inggris sering diartikan dengan kata measurement yang 
berarti sistem pengukuran.” 
“Kinerja mempunyai pengertian sesuatu yang dicapai/prestasi yang 
diperlihatkan/kemampuan kerja. Dalam bahasa Inggris kinerja sering 
diartikan dengan kata performance yang mempunyai arti pelaksanaan.” 
 

Sedangkan pengertian kinerja menurut Hiro Tugiman dalam bukunya 

“Metode Penilaian Kinerja Perusahaan.” (1991: 1) mengemukakan sebagai 

berikut: 

“Penilaian kinerja (performance measurement) mengandung makna suatu 
proses atau sistem pengukuran mengenai pelaksanaan kemampuan kinerja 
suatu organisasi.” 
 

 Perusahaan sebaiknya selalu intropeksi mengenai keadaan dan 

perkembangan keuangan. Intropeksi yang bisa dilakukan perusahaan adalah 

mengukur, menilai, dan mengevaluasi keadaan keuangan dari tahun ke tahun, atau 

dengan kata lain menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut. Adapun 

laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, 

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan menganalisis 

terhadap pos-pos neraca akan diperoleh gambaran tentang posisi keuangan pada 

 



 

saat tertentu dari suatu perusahaan, yang memperlihatkan keadaan yang sistematis 

mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan analisis terhadap laporan laba 

rugi akan memberikan gambaran tentang hasil perkembangan perusahaan, dengan 

kata lain mengetahui kinerja perusahaan pada periode tertentu. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Teknik penelitian yang dilakukan disini bersifat studi komparatif, 

sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, 

yaitu metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan 

perbandingan yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti yang kemudian dapat 

ditarik suat kesimpulan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa laporan 

keuangan tahunan emiten yang sudah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

Data penelitian ini merupakan gabungan deret waktu (Time Series) dari satu 

waktu untuk suatu fenomena (Cross section) selama kurun waktu 2005 sampai 

dengan 2008. 

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan telekomunikasi yang sudah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana menurut data terakhir berjumlah 5 

(lima) perusahaan (emiten). Metode sampling yang digunakan adalah sampel 

jenuh atau dengan kata lain sampel penelitian akan menggunakan semua sampel 

yang ada yaitu 5 (lima) perusahaan publik yang bergerak di perusahaan 

telekomunikasi dan terdaftar di BEI. 

 



 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian di Pojok Bursa Efek Indonesia  (BEI) – 

Universitas Widyatama di jalan Cikutra No.204A. Bandung. Sedangkan waktu 

yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dimulai pada bulan Agustus tahun 

2008 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


