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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan 

yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba, 

sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik 

perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat 

dikatakan berhasil apabila telah mecapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Laporan keuangan merupakan sebuah media informasi yang mencatat, 

merangkum segala akivitas perusahaan dan digunakan untuk melaporkan keadaan 

dan posisi perusahaan pada pihak yang berkepentingan, terutama pada pihak 

kreditur, investor, dan manajemen perusahaan itu sendiri. Untuk menggali lebih 

banyak lagi informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan diperlukan 

suatu analisis laporan keuangan. Apabila suatu informasi disajikan dengan benar, 

informasi tersebut sangat berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan 

dan untuk mengetahui kinerja perusahaan (Aminatuzzahra, 2010). 

Analisis rasio keuangan memungkinkan manajer keuangan dan pihak yang 

berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dengan cepat, karena 

penyajian rasio-rasio keuangan akan menunjukan kondisi sehat tidaknya suatu 

perusahaan. Analisis rasio menghubungkan unsur-unsur rencana dan perhitungan 

laba rugi, sehingga dapat menilai dan efesiensi perusahaan (Yuli, 2009). 

Analisis rasio keuangan membantu mengetahui tingkat kinerja keuangan 

perusahaan apakah baik atau sebalikanya. Analisis rasio keuangan dapat 
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diklasifikasi berbagai jenis, beberapa diantaranya rasio likuiditas, solvabilitas, 

aktivitas, dan profitabilitas. Tingkat likuiditas adalah menunjukkan sejauh mana 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan 

jaminan harta lancar yang dimilikinya. Sedangkan tingkat solvabilitas, 

menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dapat memenuhi semua 

kewajibannya dengan jaminan harta yang dimilikinya. Tingkat aktivitas, 

mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva yang 

dimilikinya. Tingkat profitabilitas, menunjukkan sejauh mana kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal yang dimilikinya (Hendry, 

2013). 

Penelitian (Yuli, 2009) menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan 

selama tahun 2005-2007 mengalami perbedaan untuk rasio yang berbeda. Rasio 

pertumbuhan penjualan menunjukan penurunan nilai dari tahun 2005-2007, yang 

menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan atas 

produknya mengalami penurunan antara satu periode dengan periode sebelumnya. 

Di sisi lain, rasio pertumbuhan laba bersih dari tahun 2005-2007 terus mengalami 

peningkatan dalam jumlah relatif besar, menunjukan kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh laba antara satu periode dengan periode sebelumnya 

mengalami peningkatan cukup besar. 

Penelitian (Hendry, 2013) menyatakan bahwa rasio likuiditas setiap 

tahunnya mengalami peningkatan sehingga keadaan perusahaan dikatagorikan 

dalam keadaan baik (liquid). Dari rasio solvabilitas menunjukkan bahwa modal 

perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menjamin hutang yang diberikan oleh 
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kreditor sehingga keadaan perusahaan dikatakan dalam keadaan tidak baik 

(insolvable). Ditinjau dengan rasio aktivitas menunjukan peningkatan di setiap 

tahunnya sehingga keadaan perusahaan dikatakan dalam keadaan baik. 

Berdasarkan rasio profitabilitas menunjukan adanya peningkatan dari tahun ke 

tahun sehingga dapat dikatakan keadaan perusahaan berada pada posisi yang baik. 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

perekonomian semakin maju dan dunia usaha berkembang pesat. Pada umumnya 

perkembangan ini selalu dihadapkan pada situasi persaingan dunia usaha yang 

semakin ketat, sehingga perusahaan ditutut lebih bekerja keras untuk 

meningkatkan kinerjanya guna mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. 

Perkembangan teknologi informasi semakin memudahkan setiap orang 

berinteraksi dengan orang lain dan semakin memudahkan setiap orang untuk 

mendapatkan informasi mengenai berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah 

aspek perekonomian dan bisnis. Salah satu sektor bisnis yang berkembang pesat 

seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi adalah industri 

telekomunikasi. 

Di Indonesia, industri telekomunikasi merupakan salah satu jenis industri 

yang mempunyai pengaruh besar terhadap kelancaran kegiatan ekonomi karena 

komunikasi adalah kegiatan utama dalam aktivitas bisnis dan memberikan 

konstribusi kepada perekonomian indonesia yang cukup besar. Seiring 

berkembangnya teknologi informasi dalam bidang komunikasi, setiap orang kini 

semakin mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain walaupun berada pada 

tempat yang berbeda dengan jarak yang sangat jauh. Bukan hanya pelaku bisnis 
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yang memanfaatkan kecanggihan tegnologi yang semakin mutakhir ini, tetapi 

masyarakat luas pun ikut menikmatinya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis kinerja 

keuangan pada industri telekomunikasi yang terdaftar di BEI pada periode 2010-

2014 menggunakan pengukuran analisis likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan 

profitabilitas. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana kinerja keuangan pada industri telekomunikasi yang ditinjau 

dari analisis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk 

mengetahui kinerja keuangan masing-masing perusahaan pada industri 

telekomunikasi yang ditinjau dari analisis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, 

dan profitabilitas. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, sehingga manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pengelolaan keuangan perusahaan agar kinerja keuangan perusahaan lebih 

baik dan optimal untuk tahun berikutnya. 

2. Bagi pihak lain 
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Dapat dijadikan bahan referensi penelitian berikutnya untuk penelitian yang 

sejenis. 

 

 

 




