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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk 

memperoleh laba. Laba merupakan hasil yang menguntungkan atas usaha 

yang dilakukan perusahaan pada suatu periode tertentu. Dengan laba ini dapat 

digunakan perusahaan untuk tambahan pembiayaan dalam menjalankan 

usahanya, dan yang terpenting adalah sebagai alat untuk menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Laba hanya bisa diperoleh dengan adanya kinerja yang baik dari 

perusahaan itu sendiri. Untuk itu penilaian terhadap perusahaan sangat penting 

dan bermanfaat, baik bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan 

yang berkepentingan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Bagi suatu 

perusahaan kinerja dapat digunakan sebagai alat ukur dalam menilai 

keberhasilan usahanya, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan dan perencanaan di masa yang akan datang. 

Sedangkan bagi pihak luar perusahaan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi terhadap perusahaan 

yang bersangkutan. 

Untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari aspek 

keuangan dan aspek non-keuangan. Dari aspek non-keuangan, kinerja dapat 

diketahui dengan cara, mengukur tingkat kejelasan pembagian fungsi dan 



wewenang dalam struktur organisasinya, mengukur tingkat kualitas sumber 

daya yang dimilikinya, mengukur tingkat kesejahteraan pegawai dan 

karyawannya, mengukur kualitas produksinya, mengukur tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan serta dengan mengukur tingkat kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungan sosisal sekitarnya. Penilaian kinerja melalui 

aspek non-keuangan relatif lebih sulit dilakukan, karena penilaian dari satu 

orang berbeda dengan hasil penilaian orang lain. Sehingga dalam penilaian 

kinerja kebanyakan perusahaan menggunakan aspek keuangan. 

Analisis keuangan yang sering digunakan untuk menilai kinerja suatu 

perusahaan adalah analisis rasio keuangan. Dengan analisis rasio keuangan 

akan dapat diketahui tingkat likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas 

perusahaan. Dengan mengetahui tingkat suatu perubahan, maka akan dapat 

diketahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan jaminan harta lancarnya. Tingkat likuiditas ini sangat 

berguna bagi perusahaan khususnya kreditur yang memberikan kredit jangka 

pendek. Pada tingkat solvabilitas, akan dapat diketahui kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya dengan jaminan harta yang 

dimilikinya, tingkat solvabilitas ini sangat berguna bagi kreditur, untuk 

memberikan kredit jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan 

mengetahui profitabilitas, maka akan dapat diketahui kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan modal yang dimilikinya, hal ini sangat 

penting untuk mengetahui efisiensi suatu perusahaan. Jadi dengan mengetahui 

tingkat likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas suatu perusahaan, 



maka akan dapat diketahui keadaan perusahaan yang bersangkutan, apakah 

perusahaan tersebut baik atau buruk sehingga dapat diperkirakan tentang 

kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. 

Menurut Munawir (2004:64), mengadakan analisa hubungan dari 

berbagai pos dalam suatu laporan keuangan merupakan dasar untuk dapat 

mengintrepretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. 

Dengan menggunakan laporan yang diperbandingkan, termasuk data tentang 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam jumlah rupiah, prosentase serta 

trendnya, penganalisa menyendiri bahwa rasio secara individu akan membantu 

dalam menganalisa dan menginterprestasikan posisi keuangan suatu 

perusahaan. 

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan atau 

perimbangan (mathematical relationship) antara suatu tertentu dengan jumlah 

yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa beruapa rasio ini akan dapat 

menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau 

buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila 

angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang 

digunakan sebagai standar. 

Dengan menganalisis laporan keuangan dapat dilihat kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang dan untuk mengoperasikan dana dalam 

seluruh kegiatan serta kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dengan modal yang dimiliki. 



Berdasarkan data dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul laporan akhir yang di susun penulis adalah 

: “ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA 

KEUANGAN ( Studi Kasus Pada PT. Telkom Indonesia,Tbk )“ 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka peneliti 

merumuskan permasalahan dalam peneliti adalah : 

1. Bagaimana kinerja PT. Telkom Indonesia,Tbk berdasarkan analisis rasio 

keuangannya? 

2. Apakah kondisi keuangan pada PT.Telkom Indonesia,Tbk mengalami 

kondisi kebangkrutan atau tidak jika diukur dengan analisis model Z-

Score? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup objek penelitian dan terbatasnya 

kemampuan peneliti, maka peneliti menentukan batasan yang akan di bahas 

hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat menjadi jelas permasalahannya 

sehingga tujuan penelitian dapat tercapai sebagaimana mestinya. Karena itu 

peneliti membatasi permasalahan penelitian ini pada analisis rasio keuangan 

dan analisis Z-Score terhadap laporan keuangan pada PT. Telkom 

Indonesia,Tbk. Periode 2006-2008. 

 



D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ingin di teliti oleh peneliti maka 

yang menjadi tujuan dari penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui kinerja PT. Telkom Indonesia,Tbk dilihat dari rasio 

keuangannya. 

2. Untuk mengetahui gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi 

keuangan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui prestasi perusahaan selama kurun waktu tersebut 

ditinjau dari rasio keuangannya. 

4. Untuk memberikan masukan pada PT. Telkom Indonesia,Tbk dalam 

keperluan perkembangan usahanya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman yang pastinya berguna diwaktu yang akan datang dan 

menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga dalam 

menganalisis persoalan-persoalan penerapan teori yang diperoleh dibangku 

kuliah dengan praktik dunia nyata. 

 Bagi perusahaan yang bersangkutan, diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai referensi atau masukan untuk kebijakan perusahaan pada 

periode-periode selanjutnya. 



 Bagi pihak-pihak lain,diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam 

penelitian serupa pada penelitian yang akan datang. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah dalam pembahasan masalah ini maka penulis 

membuat sistematika yang dapat menganalisa secara jelas gambaran mengenai 

penulisan skripsi sebagai berikut : 

BAB  I   : PENDAHULUAN  

Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika penyusunan skripsi. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi untuk mendasari penganalisaan masalah 

diantaranya mengenai laporan keuangan, arti penting, sifat dan 

macam laporan keuangan, serta penelitian sebelumnya. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai kerangka pemikiran, hipotesis, data dan 

sumber data, variabel-variabel penelitian, definisi operasional 

variabel, dan metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian. 

 



BAB IV  : ANALISA DATA  

Bab ini dijelaskan gambaran umum mengenai objek penelian, 

pengolahan data, dan hasil analisa data yang diproses. 

BAB V   : PENUTUP 

Bab ini diuraikan tentang semua hasil analisa dan memberikan 

saran yang berisi perbaikan bagi perusahaan yang bersangkutan 

yang mungkin dapat bermanfaat untuk memperbaiki dan 

meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang telah ada. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


