
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan perusahaan di era globalisasi saat ini sangat memerlukan 

penanganan khusus terutama dalam hal keuangan, karena keuangan perusahaan sangat 

menentukan apakah kinerja perusahaan dalam keadaan baik. Secara tidak langsung 

perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun akan mengalami kenaikan  atau 

penurunan, dikarenakan semakin banyaknya perusahaan pesaing yang juga 

menginginkan perusahaan berkembang lebih baik dari perusahaan lain. Untuk dapat 

mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan yang terdapat dalam perusahaan 

dapat di tentukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan.   

Analisis terhadap laporan keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan 

perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini 

dan kemungkinan pada masa yang akan datang. Laporan keuangan dasar perusahaan 

yang terdiri dari neraca dan laba rugi perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya 

merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang dapat di gunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi mengenai data keuangan perusahaan.   

Analisis rasio keuangan di maksudkan agar dapat menyediakan informasi bagi 

pihak internal dan eksternal seperti halnya pimpinan dan pihak manajer perusahaan. 

Pimpinan perusahaan dan manajemen sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 

yang dikelolanya. Mengadakan analisis laporan keuangan dari perusahaannya, manajer 

dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaannya. Oleh 

karena itu perlu dilkaukan analisis rasio yang dicapai saat ini dengan rasio masa lalu 

sehingga dapat dinilai tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan perusahaan. 



Analisis rasio keuangan pada dasarnya meliputi empat, yaitu pertama mengenai 

rasio likuiditas. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya yang telah jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang 

dimiliki. Kedua, yaitu rasio solvabilitas (rasio leverage), rasio ini mengukur sejauh mana 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Ketiga yaitu rasio profitabilitas (profitability ratio), 

rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan (manajemen) 

perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan 

investasi dan keempat yaitu rasio efisiensi. Rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur 

tingkat efektivitas pemanfaatan sumberdaya perusahaan. 

Setiap perusahaan mempunyai kinerja yang berbeda-beda, meskipun perusahaan 

tersebut bergerak dalam bidang yang sama. Baik tidaknya atau sehat tidaknya kondisi 

sebuah perusahaan dapat di lihat dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Salah satu 

cara yang dapat di pakai untuk mengukur kinerjs keuangan adalah dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan, dimana data pokok yang digunakan dalam analisis adalah laporan 

keuangan perusahaan yang berupa neraca dan laporan laba rugi perusahaan. 

PT. Indosat Tbk. Awal berdirinya perusahaan yaitu pada tanggal 14 Agustus 2000 

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Perhubungan memberi izin prinsip 

kepada perusahaan sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi Digital Communication 

System (DCS) 1800 nasional sebagai kompensasi atas terminal dini, efektif tanggal 1 

Agustus 2003, hak eksklusif jasa telekomunikasi internasional perusahaan yang diberikan 

sebelum izin tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2001 perusahaan memperoleh izin 

penyelenggaraan dari Menteri Perhubungan. Lebih lanjut berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Perhubungan No. KP. 247 tanggal 6 November 2001, izin penyelenggaraan 

tersebut dialihkan oleh perusahaan kepada anak perusahaannya yang baru didirikan, PT. 

Indosat multi Media Mobile. 



Seperti halnya badan usaha yang lain, PT. Indosat Tbk, dalam aktivitas 

operasionalnya memiliki tujuan yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai oleh 

perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Adanya tujuan perusahaan yang jelas dan 

terkoordinasi pengelola perusahaan memerlukan berbagai informasi. Informasi yang tepat 

dan akurat dapat digunakan sebagai media dalam pengambilan keputusan. Bentuk 

informasi tersebut salah satunya yaitu mengenai kinerja perusahaan, yang dapat diketahui 

dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini ditetapkan topik sekaligus 

judul: “Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Indosat, Tbk.” 

B.  Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka perumusan masalah ini adalah 

bagaimana kinerja keuangan pada PT. Indosat, Tbk? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini di batasi pada analisis rasio keuangan yang di gunakan adalah rasio 

likuiditas, rasio leverage (rasio solvabilitas), rasio efisiensi dan rasio profitabilitas. PT 

Indosat Tbk yang di teliti adalah perusahaan yang aktif di Bursa Efek Indonesia 

dengan menggunakan laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi pada 

tahun 2007-2010  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 

keuangan pada PT. Indosat, Tbk 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi Perusahaan 



Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi kinerja atau prestasi keuangan 

perusahaan 

b. Bagi peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat di jadikan bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya 

atau sebagai bahan peneletian di lokasi yang berbeda. Selain itu dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan serta informasi tentang analisis rasio keuangan  

 


