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Bab I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini dunia usaha semakin berkembang pesat. 

Banyak perusahaan-perusahaan baru yang sudah mulai bermunculan. Hal 

ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan lebih efektif dalam 

menjalankan roda organisasi perusahaan. Tujuan utama perusahaan 

didirikan adalah untuk memperoleh keuntungan atau sering disebut dengan 

laba. Laba sendiri merupakan hasil keuntungan dari usaha perusahaan 

dalam suatu periode tertentu yang digunakan untuk keberlangsungan hidup 

perusahaan itu sendiri. Laba dapat diperoleh dengan kinerja baik dari 

perusahaan. Untuk itu penilaian terhadap perusahaan sangat penting dan 

bermanfaat, baik bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan 

yang berkepentingan terhadap perusahaan yang bersangkutan. 

Untuk mengetahui perusahaan mendapatkan laba atau tidak maka 

dibutuhkan sebuah laporan keuangan yang melaporkan kondisi keuangan 

sebuah perusahaan. Selain digunakan sebagai pengukur laba, laporan 

keuangan juga sebagai alat untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut 

dalam kondisi yang sehat atau tidak. Dan selanjutnya dari hasil laporan 

keuangan tersebut dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan yang 

akan dilakukan oleh pihak perusahaan maupun pihak luar yang juga 

berkepentingan dalam perusahaan tersebut. 
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Salah satu alat analisis atas laporan keuangan adalah dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan. Dari hasil analisis tersebut dapat 

diketahui arti dari angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan 

tersebut sehingga bermanfaat bagi pemakainya. Selain itu dengan 

menganalisis laporan keuangan dapat diketahui prestasi keuangan 

perusahaan dari tahun ke tahun dan analisis tersebut dapat digunakan 

untuk menilai kinerja perusahaan. Beberapa penelitian terkait dengan 

kinerja keuangan dilakukan oleh Natan (2010), Ottay & Alexander (2015), 

dan Rahmah & Komariah (2016) telah menghasilkan kondisi perusahaan-

perusahaan yang diteliti sedang dalam kondisi baik. Sedangkan yang 

ditemukan oleh Munarka & Adeningsih (2014) menghasilkan kondisi yang 

kurang baik. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran kondisi 

keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik nyangkut aspek 

penyedia dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan 

indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Analisis rasio 

keuangan sendiri dimulai dengan laporan keuangan dasar yaitu dari 

neraca, perhitungan rugi laba, dan laporan arus kas. Teknik analisa laporan 

keuangan yang disajikan adalah analisa rasio keuangan. Rasio yang 

digunakan dalam analisis laporan keuangan meliputi rasio likuiditas, rasio 

solvabiltas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas 

digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kemampuan jangka pendeknya yang jatuh tempo. Rasio solvabilitas 
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merupakan seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutan 

(pinjaman). Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan 

modal. Rasio aktivitas merupakan mengukur efektifitas perusahaan dalam 

menggunakan modal yang tersedia. 

Teknologi seluler belakangan ini mengalami perkembangan yang 

cukup pesat. Banyak masyarakat menggunakan teknologi seluler untuk 

berkomunikasi. Hal ini menyebabkan semua industri telekomunikasi di 

Indonesia dalam era serba teknologi dan modernisasi selayaknya berusaha 

unruk memproduksi barang berkualitas tinggi dengan biaya rendah dalam 

rangka meningkatkan daya saing pasar domestik maupun pasar global. 

Salah satu perusahaan telekomunikasi yang memiliki pangsa pasar adalah 

PT. Indosat Tbk. PT Indosat Tbk. sendiri sudah bergerak dibidang 

telekomunikasi cukup lama di Indonesia.  

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin mengetahui kondisi 

keuangan PT. Indosat Tbk. melalui analisis rasio keuangan yang diperoleh 

dari laporan keuangan yang telah dianalisis. Sehingga peneliti mengambil 

judul penelitian “Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja 

Keuangan pada PT. Indosat Tbk” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukan penulis pada latar belakang di 

atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: Bagaimana 

kinerja perusahaan PT. Indosat Tbk dilihat dari analisis rasio keuangan ?  
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan PT. Indosat Tbk diukur dengan menggunakan analisis rasio 

keuangan melalui laporan keuangan perusahaan yang sudah 

dipublikasikan.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama khususnya penelitian 

yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan 

melalui analisis laporan keuangan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan, dapat memberikan informasi serta masukan untuk 

perusahaan guna memberikan evaluasi yang berguna sebagai bahan 

pertimbangan, perbaikan, dan penyempurnaan dalam perkembangan 

kondisi keuangan perusahan dan proses dalam pengambilan keputusan.  

b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini sebagai informasi dan juga 

sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya tentang menganalisis 

laporan keuangan menggunakan analisis rasio keuangan guna 

mengetahui kinerja suatu perusahaan. 


