
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan hasil usaha 

yang dicapai oleh suatu perusahaan. Salah satu bentuk informasi yang dapat 

digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan suatu perusahaan 

adalah laporan keuangan yang dilaporkan setiap akhir periode sebagai laporan 

pertanggungjawaban atas pengelolaan suatu perusahaan.  

. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Persero) adalah penyedia 

layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. TELKOM 

menyediakan layanan InfoCom, 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. Sampai dengan 31 Desember 2009, jumlah 

pelanggan TELKOM telah tumbuh sebesar 21,2% atau menjadi 105,1 juta 

pelanggan. TELKOM melayani 8,4 juta pelanggan telepon tidak bergerak 

kabel, 15,1 juta pelanggan telepon tidak bergerak nirkabel, dan 81,6 juta 

pelanggan telepon seluler.  

Sampai dengan 31 Desember 2009, sebagian besar dari saham biasa 

TELKOM dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sisanya dimiliki 

oleh pemegang saham publik. Saham TELKOM diperdagangkan di Bursa 



 

 

 

Efek Indonesia (BEI), New York Stock Exchange (NYSE), London Stock 

Exchange (LSE) dan Tokyo Stock Exchange (tanpa tercatat). Harga saham 

TELKOM di BEI pada akhir Desember 2009 adalah Rp9.450 dengan nilai 

kapitalisasi pasar saham TELKOM pada akhir tahun 2009 mencapai 

Rp190.512 miliar atau 9,43% dari kapitalisasi pasar BEI.  

Untuk menghadapi tantangan dengan semakin meningkatnya 

kebutuhan akan mobilitas dan konektivitas tanpa putus, TELKOM telah 

memperluas portofolio bisnisnya yang mencakup telekomunikasi, informasi, 

media dan edutainment (TIME). Dengan meningkatkan infrastruktur, 

memperluas teknologi Next Generation Network (NGN) dan memobilisasi 

sinergi di seluruh jajaran TELKOMGroup, TELKOM dapat mewujudkan dan 

memberdayakan pelanggan ritel dan korporasi dengan memberikan kualitas, 

kecepatan, kehandalan dan layanan pelanggan yang lebih baik. Pada 

penelitian ini, penulis tertarik dalam menganalisis laporan keuangan untuk 

menilai kinerja keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

Analisis laporan keuangan dalam banyak hal mampu menyediakan 

indikator penting yang berhubungan dengan keadaan keuangan perusahaan, 

sehingga dapat dipakai sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan keuangan dan sekaligus menggambarkan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memutuskan untuk 

mengambil judul penelitian: ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 

SEBAGAI DASAR DALAM PENILAIAN KINERJA KEUANGAN 

PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero) Tbk Tahun 

2007-2009. 



 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana kinerja keuangan 

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2007-2009 ditinjau 

dari aspek keuangan yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Nomor: 

KEP-100/MBU/2002. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian 

terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan, penilaian 

tersebut terdiri dari tiga aspek diantaranya aspek keuangan, aspek 

operasional, aspek administrasi. Dalam skripsi ini penulis hanya membahas 

mengenai penilaian kinerja perusahaan pada aspek keuangan. Rasio yang 

digunakan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut hanya 

menggunakan delapan rasio keuangan yang dianggap rasio dominan yang 

dapat mewakili rasio-rasio keuangan lainnya., kedelapan rasio tersebut adalah 

ROE, ROI, cash ratio, current ratio, collection periods, inventori turn over, 

total asset turn over dan total equity to total asset. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka 

secara umum penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui kinerja 

keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2007-2009 



 

 

 

ditinjau dari aspek keuangan yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri 

Nomor: KEP-100/MBU/2002. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi sebagai bahan pertimbangan menyususn strategi manajemen 

bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas kinerja keuangan. 

2. Bagi pemilik dana investasi (Investor), hasil penelitian ini dapat dijadikan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menanamkan 

investasinya pada perusahaan yang bersangkutan. 

3. Penulis, penelitian ini dapat digunakan untuk mengaplikasikan sekaligus 

menerapkan atas teori-teori yang diperoleh penulis di bangku kuliah 

kedalam suatu kerja atau praktek yang sesungguhnya pada perusahaan 

yang diteliti. 

4. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam 

menambah wawasan pengetahuan untuk mengembangkan penelitian lebih 

lanjut. 

 

F. Sitematika Penulisan Skripsi 

Pada skripsi ini akan disusun sistematika pembahasan yang terdiri 

dari lima bab, secara garis besar masing-masing bab akan diuraikan dan 

dijelaskan secara rinci yang ditambah dengan lampiran dan daftar pustaka. 

 

 



 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan, 

tujuan dan sifat laporan keuangan, bentuk-bentuk laporan keuangan, pemakai 

laporan keuangan, analisis laporan keuangan, kinerja perusahaan, teknik 

analisis laporan keuangan, kerangka pemikiran dan hal-hal lain yang dapat 

memaparkan berbagai bahan acuan yang dapat digunakan dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian 

diantaranya jenis penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan 

yang berisi tentang sejarah singkat berdirinya, visi dan misi perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, produk perusahaan, serta analisis data dan 

pembahasan tentang hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti atas 

permasalahan yang dikemukakan pada bab I, seperti perhitungan analisis 

rasio keuangan serta analisis tingkat kesehatan rasio keuangan. 

 

 



 

 

 

BABA V PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan dan keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian serta saran-saran 

sehubungan dengan hasil penelitian. 

 


