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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Walaupun keadaan krisis ekonomi di negara Indonesia belum sepenuhnya 

berakhir namun perkembangan bisnis telekomunikasi di Indonesia telah mengalani 

pertumbuhan  yang dinamis serta didukung oleh perkembangan perekonomian yang 

semakin baik, ini ditandai dengan bermunculannya para pendatang baru yang bergerak 

dalam bisnis yang serupa. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan telekomunikasi 

bersaing satu dengan yang lain dalam meningkatkan kualitas kinerja dan 

mempertahankan perusahaan, antara lain dengan mempercepat waktu pengerjaan dan 

mengelola keuangan perusahaan dengan baik. 

Untuk mengelola keuangan perusahaan dengan baik, pihak manajemen 

perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan sebagai salah satu alat untuk menilai 

kinerja dalam membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun. Untuk menilai 

kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan cara menilai kondisi keuangannya yang 

dilihat dari laporan keuangan perusahaan, baik itu berupa laporan jangka panjang 

maupun jangka pendek. Sehingga dapat diketahui kenaikan atau penurunan kinerja 

keuangan perusahaan, Bila kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu 

mengalami peningkatan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan berhasil. 

Laporan keuangan yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang 

perkembangan suatu perusahaan pada umumnya terdiri dari : 

1. Laporan Neraca (Balance Sheet), yaitu suatu ringkasan posisi atau keadaan 

keuangan perusahaan yang menunjukan aktiva, kewajiban dan ekuitas atau 

modal yang dimiliki perusahaan pada suatu periode tertentu. 

2. Laporan Rugi-Laba (Income Statement), yaitu laporan yang menunjukan 

penghasilan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan sehingga 
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mencerminkan perusahaan dalam keadaan laba atau rugi pada periode 

tertentu. 

3. Laporan lainnya (Laporan yang bersifat melengkapi laporan neraca atau rugi 

laba), seperti : 

• Laporan Perubahan Modal, yaitu laporan yang menunjukan sebab 

terjadinya perubahan jumlah modal suatu perusahaan pada awal dan 

akhir tahun. 

• Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, yaitu laporan yang 

menunjukan keperluan dana dan sumbernya. 

 Ada banyak teknik analisis terhadap laporan keuangan, salah satunya adalah 

analisis rasio seperti yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan penilaian 

terhadap peningkatan prestasi pada PT. Indosat Tbk, yang bergerak di bidang 

telekomunikasi. Dengan analisis rasio keuangan dapat diketahui hubungan-hubungan 

dari posisi tertentu dalam laporan neraca dan laporan rugi-laba. Selain itu kita juga dapat 

melihat sejauh mana kemampuan PT. Indosat Tbk, dipandang dari segi likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas (rentabilitas). Dalam menganalisis laporan 

keuangan PT. Indosat Tbk sebaiknya dilakukan dengan menganalisis dua periode atau 

lebih dari laporan keuangan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mengetahui 

kelemahan-kelemahan dari PT. Indosat Tbk, serta hasil-hasil yang telah dianggap cukup 

baik yang juga dapat berguna bagi penentu penyusunan strategi yang akan dilakukan 

untuk PT. Indosat Tbk, dimasa yang akan datang. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penilaian 

prestasi perusahaan dapat dilakukan dengan analisis terhadap laporan keuangan dengan 

menggunakan analisis rasio. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih 

lanjut mengenai analisis rasio dalam penelitian dengan judul: “Peranan Analisis Rasio 

Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan  PT. Indosat Tbk”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam melaksanakan pengambilan keputusan yang cepat terhadap situasi dan 

kondisi keuangan suatu perusahaan sangat diperlukan suatu sarana analisis keuangan 

sebagai tolak ukur untuk mengetahui kemampuan perusahaan dan kondisi keuangannya 

yang ditinjau dari analisis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan rentabilitas atau 

profitabilitas dari perusahaan yang bersangkutan.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang 

akan dianalisis sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi keuangan perusahaan pada tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2008? 

2. Bagaimana peningkatan prestasi perusahaan dari tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2008 ditinjau dari beberapa segi yang berhubungan dengan analisis 

rasio keuangan ? 

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui kondisi 

keuangan perusahaan dan mengetahui seberapa besar peningkatan prestasi perusahaan 

dari tahun 2004 sampai dengan 2008 dilihat dari analisis rasio keuangan. 

Sedangkan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

• Untuk menggambarkan dan mengetahui perkembangan laporan 

keuangan selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan 

analisa rasio keuangan. 

• Untuk menilai prestasi perusahaan mengalami peningkatan atau 

mengalami penurunan dari tahun 2004 sampai dengan 2008. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Analisis laporan keuangan ini menitik beratkan pada perhitungan rasio keuangan 

didalam melakukan penilaian keadaan keuangan perusahaan di masa lalu.Hal ini 

dilakukan karena penilaian prestasi perusahaan itu biasanya berhubungan dengan data 

dan kondisi keuangan perusahaan di masa lalu. 

1. Bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai 

rasio keuangan dalam hal melakukan penilaian prestasi perusahaan sehingga 

dapat membandingkan teori yang sudah ada dengan prakteknya. Penelitian 

ini juga untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh gelar Sarjana 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Manajemen di Universitas Kristen Maranatha. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dengan 

memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan itu sendiri 

yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang sudah dianalisa dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan sehingga hasilnya dapat digunakan 

sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimasa 

yang akan datang. Juga dapat membantu perusahaan untuk mengetahui 

sejauh mana prestasi yang dicapai perusahaan dari tahun ke tahun sehingga 

dapat membantu pihak manajemen dalam menjalankan usahanya. 

3. Bagi Pihak lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan yang berguna khususnya mengenai analisis rasio keuangan serta 

dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan bahan studi banding 

anatara teori dan praktek yang ada di perusahaan. 

 


