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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, perusahaan akan 

dihadapkan dengan berbagai masalah yang menuntut untuk terus mengikuti 

arus pada zaman atau tetap mempertahankan dengan kinerja yang telah 

dijalankan. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang tetap 

mempertahankan kinerja keuangannya dan tetap bersaing serta efisien dalam 

menjalankannya. Untuk melihat keberhasilan kinerja keuangan perusahaan 

salah satu tekniknya adalah analisis rasio keuangan. Salah satu alat yang 

dipakai untuk mengetahui kondisi keuangan, dalam hal ini tingkat kesehatan 

suatu perusahaan adalah berwujud laporan keuangan yang disusun pada setiap 

akhir periode yang berisi pertanggungjawaban dalam bidang keuangan atas 

berjalannya suatu usaha. Laporan keuangan merupakan laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu 

periode tertentu (Kasmir 2008:7).  

Perkembangan suatu perusahaan tidak lepas dari peran laporan 

keuangan yaitu dari laporan laba rugi dan neraca atau laporan keuangan 

lainnya. Laporan keuangan merupakan alat menentukan atau menilai posisi 

keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Hasil penilaian ini sangat 

berguna bagi pihak- pihak tertentu yang berhubungan langsung atau bagi 

mereka yang ingin menanamkan modalnya dalam perusahaan yang 
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bersangkutan. Suatu perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar 

tetap mempertahankan posisi keuangan dalam masa krisis maupun dalam 

persaingan yang semakin ketat. Prospek bisa dilihat dari tingkat keuntungan 

(profitabilitas) dan risiko bisa dilihat dari kemungkinan perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan (Hanafih 

2005:21). 

Laporan keuangan merupakan data pada perusahaan yang berupa 

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada periode tertentu. Laporan 

keuangan dapat menggambarkan apakah perusahaan sudah memenuhi laba 

yang telah dicapai perusahaan, laporan keuangan meliputi data-data transaksi 

berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan 

lainnya. Selain untuk mengetahui kinerja keuangan pada perusahaan, bagi 

masyarakat laporan keuangan merupakan sesuatu yang bermanfaat yang dapat 

digunakan untuk mendapatkan  informasi yang dibutuhkan para pemakainya 

dalam dunia perdagangan atau dunia bisnis yang dapat menghasilkan 

keuntungan atau laba. 

Berkembangnya teknologi saat ini juga didukung oleh adanya jaringan 

telekomunikasi yang semakin luas dan semakin diminati oleh berbagai 

kalangan. Tetap berkembang maupun semakin maju sebuah perusahaan dapat 

dilihat dari berbagai cara salah satunya dengan menganalisis kinerja 

perusahaan tersebut. 

Perusahaan telekomunikasi yang berkembang di Indonesia terdapat 

berbagai jenis salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha 
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telekomunikasi adalah PT XL AXIATA Tbk yang merupakan perusahaan 

telekomunikasi yang banyak diminati serta semakin berkembang. Perusahaan 

ini merupakan perusahaan telekomunikasi yang namanya terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sejak tahun 2005 hingga sekarang. XL juga merupakan 

perusahaan swasta pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telepon 

seluler tidak hanya itu beberapa layanan yang semakin baik juga diberikan 

untuk para penggunanya agar pengguna merasa nyaman dan tidak berpindah 

pada layananan telekomunikasi lainnya. 

 Ditengah persaingan perusahaan telekomunikasi yang semakin 

berkembang perlu diketahui bagaimana kinerja keuangan yang ada pada 

perusahaan telekomunikasi ini yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satu 

untuk mengetahui dengan cara melakukan analisis rasio yang mencakup rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas dapat 

memberikan penilaian terhadap kinerja keuangan pada perusahaan. 

Perusahaan yang dimaksud adalah PT XL AXIATA Tbk yang merupakan 

perusahaan telekomunikasi yang masih berkembang serta perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat kinerja PT XL AXIATA Tbk pada periode 2014-2016 

yang ditinjau dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan 

rasio aktivitas. Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan maka dapat diambil judul “ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI 

KINERJA KEUANGAN PADA PT XL AXIATA Tbk periode 2014-2016 ’’. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah-

masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah 

“bagaimana kinerja keuangan perusahaan PT XL AXIATA Tbk yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 ditinjau dari segi rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas?”  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kinerja 

keuangan PT XL AXIATA Tbk yang ada di Bursa Efek Indonesia selama 

2014-2016 ditinjau dari segi analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas dan rasio aktivitas. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

bagi akademik, perusahaan dan penulis. Adapun manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi akademik, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan 

pengetahuan cara menilai kinerja keuangan perusahaan terutama pada 

perusahaan telekomunikasi serta sebagai referensi bagi peneliti berikutnya. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kinerja 

perusahaan sehingga kedepannya dapat memenuhi target yang lebih 

maksimal. 

3. Bagi penulis, diharapkan memberikan pemahaman terkait dengan analisis 

rasio untuk menilai kinerja perusahaan pada PT XL AXIATA Tbk periode 

2014-2016. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai pengertian mengenai teori-teori digunakan 

sebagai dasar untuk menganalisis data yang diperoleh mengenai 

pengertian laporan keuangan, analisis laporan keuangan, analisis 

rasio keuangan dan kinerja keuangan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menyajikan tentang metode-metode yang digunakan dalam 

penelitian. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, data dan 

sumber data, subjek dan objek, serta teknik menganalisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentanggambaran umum perusahaan dan hasil analisis data 

berikut pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Disampaikan kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA  

 




