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ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR 

TELKOM WITEL MAKASSAR 

 

Oleh : 

 

ANANDA NUR RAMADANTI PUTRI AHMAD 

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Bosowa  

 

ABSTRAK 

 

ANANDA NUR RAMADANTI PUTRI AHMAD.2021.Skripsi. Analisis 

Kinerja Keuangan Pada Kantor Telkom Witel Makassar dibimbing oleh Dr. Hj. 

Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH dan Indrayani Nur, S.Pd.,SE.,M.Si. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nilai hasil 

kinerja rasio keuangan pada kantor witel makassar.  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap 

berpotensi untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan pada PT. 

Telkom Witel Makassar, juga melalui observasi dan dokumentasi. Penelitian 

dengan pendekatan kuantitatif ditinjau dari sisi rasio likuiditas, rasio profabilitas 

dan rasio solvabilitas. Alasan pemilihan kedua pendekatan penelitian tersebut 

adalah bahwa kedua jenis penelitian tersebut saling memperkuat dan saling 

melengkapi sehingga akan dicapai hasil penelitian yang tidak hanya objektif, 

terstruktur dan terukur namun akan dicapai juga hasil penelitian yang mendalam 

dan faktual.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan 

merupakan salah satu indikator penting bagi investor, pemegang saham dan 

karyawan untuk mempertimbangkan keadaan suatu perusahaan. Adapun rasio 

kinerja keuangan pada PT. Telkom Witel Makassar menunjukkan hasil rasio 

likuiditas mengalami penurunan pengembalian hutang lancar dalam waktu tiga 

tahun terakhir dikarenakan jumlah hutang lancar setiap tahunnya bertambah, rasio 

solvabilitas mengalami fluktuasi yang menunjukkan keadaan perusahaan kurang 

baik dan rasio profabilitas hasil pengembalian Net Profit Margin dan ROA belum 

optimal karena terus mengalami penurunan setiap tahunnya sedangkan rasio 

profabilitas hasil pengembalian ROE dan Operating Profit Margin mengalami 

fluktuasi. 

 

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Likuiditas, Rasio Profabilitas, Rasio 

Solvabilitas 
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ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE IN THE OFFICE 

TELKOM WITEL MAKASSAR 

 

By : 

 

ANANDA NUR RAMADANTI PRINCESS AHMAD 

Management Study Program, Faculty of Economics and Business 

Bosowa University 

 

ABSTRACT 

 

ANANDA NUR RAMADANTI PUTRI AHMAD.2021.Thesis. Financial 

Performance Analysis at Telkom Witel Makassar Office, supervised by Dr. Hj. 

Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH and Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si. 

The purpose of this study was to determine how the value of the financial 

ratio performance at the Witel Makassar office. 

The research approach used is descriptive qualitative and quantitative. 

Research with a qualitative descriptive approach uses data collection techniques 

through interviews with informants who are considered to have the potential to 

provide information about financial performance at PT. Telkom Witel Makassar, 

also through observation and documentation. Research with a quantitative 

approach in terms of liquidity ratios, profitability ratios and solvency ratios. The 

reason for choosing the two research approaches is that the two types of research 

are mutually reinforcing and complementary so that research results that are not 

only objective, structured and measurable will be achieved but will also achieve 

in-depth and factual research results. 

The results showed that the analysis of financial statements is one of the 

important indicators for investors, shareholders and employees to consider the 

state of a company. The ratio of financial performance at PT. Telkom Witel 

Makassar shows that the results of the liquidity ratio have decreased in the return 

of current debt in the last three years due to the number of current liabilities 

increasing every year, the solvency ratio has fluctuated which indicates the 

company's condition is not good and the profitability ratio of the return on Net 

Profit Margin and ROA is not optimal because it continues to experience 

decrease every year while the profitability ratio of ROE returns and Operating 

Profit Margin fluctuates. 

 

Keywords:  Financial Performance, Liquidity Ratio, Profitability Ratio, Solvency 

Ratio 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan utama sesuatu perusahaan secara umum merupakan mengejar 

keuntungan yang optimal dan maksimal menggunakan metode menaikkan 

permintaan serta meminimalkan bayaran ataupun beban perusahaan. 

Keberhasilan semua perusahaan untuk menggapai tujuannya sangat 

tergantung dalam sukses tidaknya aktivitas yang dilakukan pada perusahaan. 

Dimana aktivitas tersebut pada dasarnya ialah hasil dari kebijakan yang sudah 

didapat bagi Manajer perusahaan diantaranya adalah fungsi (keuangan, 

pemasaran, produksi dan personel). 

Guna mengenali sepanjang mana keberhasilan perusahaan untuk 

menjalan kegiatan usahanya sehingga dapat dilaksanakan pengukuran kinerja 

perusahaan. Selama ini ukuran yang biasa dipakai oleh perusahaan merupakan 

pengukuran dari sisi keuangan. Dikarenakan kesuksesan kinerja guna 

keuangan ialah cerminan kesuksesan kinerja fungi lain pada perusahaan. Maka 

tak heran jika perusahaan dengan kinerja keuangan yang solid pula berkinerja 

baik pada indeks non-keuangan.  

Laporan keuangan adalah gambaran umum  tentang kondisi keuangan 

sesuatu perusahaan atas periode spesifik. Secara universal laporan keuangan 

dibagi jadi 4 jenis, ialah neraca, laporan labarugi, laporan perubahan modal & 

laporan arus kas. Dari keempat jenis laporan itu bisa rangkum jadi 2 jenis, 

ialah neraca & laba rugi. Perihal ini disebabkan laporan perubahan modal & 

laporan kas pada kesimpulannya dapat diringkas ke dalam neraca / laba rugi.  
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Laporan keuangan pada suatu perusahaan  adalah hal yang absolut 

dibutuhkan & mencerminkan syarat keuangan perusahaan itu. Laporan 

keuangan dibutuhkan buat mengenali perkembangan keuangan perusahaan & 

berguna pada banyak sekali kalangan buat menciptakan keputusan yang pas. 

Keadaan keuangan perusahaan bisa dimengerti menggunakan analisis laporan 

keuangan perusahaan.  Dalam mengkaji laporan keuangan menggunakan 

tujuan menerima fakta yang lebih banyak, anda bisa memakai analisis rasio 

laporan keuangan. Lantaran analisis ini bisa menandakan posisi keuangan & 

output aktivitas yang sudah digapai perusahaan dalam waktu spesifik.  

Tetapi permasalahan saat ini merupakan persaingan usaha yang makin 

berat memaksa perusahaan buat memperbesar invesatasinya. Hingga arah 

perusahaan yang awalnya berorientasi dalam keuntungan ataupun Profit 

Oriented diminta buat memutuskan tujuan sebagai value oriented yang bisa 

meliputi kepentingan stakeholder, termasuk nasabah dan agen, karyawan & 

pekerja, kreditur, pemerintah & warga. Dalam syarat seperti itu hingga tolak 

ukur kinerja keuangan yang usang memakai rasio keuangan telah tak relevan 

dipergunakan.  

Perusahaan wajib mengaplikasikan tolak ukur kinerja baru buat 

mencantumkan keberhasilan manajemen pada membangun nilai perusahaan. 

Pada riset ini perusahaan yang sebagai objek penelitian merupakan PT. 

TELKOM WITEL MAKASSAR adalah perusahaan milik negara di bidang 

telekomunikasi non infrastruktur yang sahamnya secara umum dikuasai 

negara. TELKOM termasuk perusahaan yang menyiapkan sarana 
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telekomunikasi tertinggi di Indonesia yang menaruh jasa telepon tak bergerak 

kabel & telepon tak bergerak nirkabel, jasa telepon seluler, informasi serta 

internet.  

Di masa virus corona 2019 ini, Bisnis Digital Telkomsel & IndiHome 

sebagai alat primer perkembangan pemasukan PT. Telkom Indonesia Tbk. 

Diuji dibandingkan 2019 usaha digital Telkomsel berkembang 13,5% year on 

year jadi RP.31,9T, sebagai akibat partisipasinya atas pendapatan menggapai 

72,4% dari tadinya 62%. Setelah itu dalam waktu yang sama IndiHome sukses 

mencatatkan pemasukan sebanyak Rp.10,4 T ataupun berkembang 19,1%. 

Perihal tadi terjalin lantaran secara tak langsung. Masa pandemi mengganti 

pola hidup, kebutuhan, sampai mempercepat adopsi digital masyarat. 

Aktivitas belajar mengajar dan pekerjaan dilaksanakan pada tempat tinggal 

lantaran pemerintah mempraktikan kebijakan Pembatasan Social Berskala 

Besar (PSBB). 

Kondisi itu mengakibatkan terjadinya perpindahan kebutuhan warga 

dan internet sebagai kebutuhan yang sangat berarti. 

TELKOM INDONESIA ialah perusahaan BUMN yang mengelola unit 

usaha lain di bidangnya. Penelitik tertatik buat membahas mengenai peran 

Analisis Kinerja Keuangan & perannya pada evaluasi kinerja perusahaan dan 

dari latar belakang tadi hingga peneliti mengangkat judul dari studi ialah : 

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR WITEL 

MAKASSAR” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian menurut Latar Belakang, maka peneliti merumuskan 

masalah menjadi  : “Bagaimanakah kinerja keuangan Kantor Witel Makassar 

dari tahun 2017 sampai dengan 2019?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka, tujuan penelitian penulis adalah :  

1. Agar Mengetahui Bagaimana Nilai Hasil Kinerja Rasio Keuangan Pada 

Kantor Witel Makassar.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Pentingnya Manajemen Keuangan 

Keuangan (finance) merupakan kata yang tidak asing bagi siapa saja. 

Setiap individu, keluarga, kelompok, organisasi yang berorientasi laba dan 

nirlaba akan berhadapan dengan hal keuangan ini. Uang telah disepakati 

secara bersama sejak ribuan tahun yang lalu sebagai alat pembayaran yang 

sah, sehingga transaksi yang dilakukan dengan ukuran atau satuan uang. 

Sebagai contoh : seorang petani/nelayan/pelajar/pegawai setiap hari harus 

menyiapkan uangnya untuk membiayai berbagai keperluan sehari-hari di 

antaranya berapa biaya pengeluaran untuk makan dan minum, untuk ongkos 

transportasi ketempat bekerja atau sekolah, untuk membeli pakaian, untuk 

berobat dan lain-lain. Sehingga dua hal yang harus dipikirkan oleh individu-

individu tersebut, yaitu : apa saja rencana/kebutuhan yang harus dipenuhi pada 

hari itu dan dari mana sumber keuangan atau sumber pembiayaannya.  

Hal semacam itu juga dialami oleh kelompok atau organisasi. Organisasi, 

baik organisasi berorientasi laba seperti perusahaan perorangan, persero 

komanditer (CV) juga perseroan terbatas (PT), maupun organisasi nirlaba 

seperti Yayasan, pesantren, panti jompo dan lain-lain mengalami dua hal 

tersebut. Pertama, apa saja program yang akan dilakukan terkait dengan 

tujuan masing-masing organisasi tersebut, dan kedua, bagaimana sumber 

pembiayaannya. Aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun 
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kelompok/organisasi tersebut dilakukan agar misi, visi dan tujuan dari 

masing-masing organisasi tercapai (effectiveness of an organization) dan agar 

kelangsungan hidup organisasi tersebut juga berjalan terus hingga waktu yang 

tidak ditentukan (sustainable). 

Selain itu, pusat-pusat layanan publik atau pemerintahan dari tingkat 

desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga pemerintahan pusat juga akan 

menjalan program-program layanan publiknya dalam rangka memberikan 

kesejahteraan dan kenyamanan kepada warga masyarakatnya. Program-

program kegiatan pemerintah tersebut dilakukan dengan menggunakan 

sumber pembiayaan yang dianggarkan sebelumnya. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa pemerintah pun menjalankan pengelolaan atau manajemen 

keuangan. 

Contoh-contoh diatas menggambarkan secara umum bahwa betapa 

seluruh individu dan organisasi dalam masyarakat memerlukan pengelolaan 

keuangan atas setiap aktivitas atau transaksi-transaksi yang dilakukannya. 

Melalui pengelolaan keuangan yang baik dan teratur tentunya diharapkan pada 

akhirnya akan tercapai tertib administrasi pencatatan keuangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara individu ataupun organisasi.  

Terlebih lagi bagi sebuah lembaga bisnis atau perusahaan, beberapa 

kegiatan diantaranya pembelian peralatan, pembelian bahan baku, pembayaran 

gaji dan upah tenaga kerja, pembayaran listrik, air dan telepon, hingga 

pemasukan kas dari penjualan tunai maupun kredit, penerimaan setoran, dan 

lain-lain semuanya akan dicatat dalam suatu catatan administrasi keuangan 
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atau catatan akuntansi keuangan agar nantinya dapat disajikan dalam bentuk 

suatu laporan keuangan yang dapat dimengerti oleh berbagai pihak. Bentuk 

pencatatan keuangan tersebut disediakan sebagai latar pertanggung jawaban 

keuangan terutama dalam hal penerimaan dan pengeluaran.  

Dengan demikian dapat kita katakana bahwa pengelolaan keuangan oleh 

individu atau organisasi adalah sangat penting. Pada perkembangannya 

selanjutnya pengelolaan keuangan oleh perusahaan yang berorientasi laba 

kemudian menjadi suatu kebutuhan tersendiri karena pengelolaan transaksi 

keuangan makin kompleks dan dinamis. Sejalan dengan itu perkembangan 

teori-teori keuangan juga berjalan makin maju(advanced) sehingga disiplin 

ilmu manajemen keuangan perusahaan (corporat vinance) juga berkembang 

terus dari waktu kewaktu. Manajemen keuangan ini menjadi satu disiplin ilmu 

yang berkembang terus sejalan dengan perkembangan peradaban, kebudayaan, 

teknologi, informasi, dan bisnis. 

Kebutuhan akan adanya disiplin ilmu manajemen keuangan ini kemudian 

terasa perlu untuk dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai penekanan dan 

spesialisasi sehingga muncullah beberapa derivasi dari manajemen keuangan 

itu sendiri, di antaranya terdapat corporate finance, personal finance, dan 

public finance.  

Corporate finance (keuangan perusahaan) muncul disebabkan oleh 

adanya kebutuhan akan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dalam 

suatu perusahaan. Apalagi sebagai institusi bisnis yang berorentiasi lab, 

perusahaan akan dihadapkan pada berbagai permasalahaan dan memerlukan 
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pengambilan keputusan penting agar jalannya roda bisnis berjalan dengan 

lancar. Permasalahan-permasalahan itu diantaranya berapa jumlah uang kas 

perusahaan, berapa sumber dan yang harus dihimpun oleh perusahaan, berasal 

dari mana dana perusahaan, dialokasikan untuk apa dana yang diperoleh 

perusahaan agar perusahaan tetap bertahan dan menghasilkan keuntungan, 

instrument investasi apa yang menguntungkan perusahaan. Permasalahan-

permasalahan itu selalu akan muncul pada sebuah perusahaan.  

Sementara setiap individu dalam masyarakat juga dihadapkan pada 

permasalahan-permasalahan pengaturan keuangan sehubungan dengan 

terbatasnya jumlah penerimaan yang diperoleh, baik dari gaji atau upah bagi 

seorang pekerja, maupun keuntungan yang diperoleh dari pendapatan usaha 

bagi seorang wirausahawan. Setiap individu akan mengalokasikan pendapatan 

yang diperoleh pada berbagai belanja kebutuhan baik yang bersifat dasar 

(primer) sekunder, maupun tersiernya tergantung pada perolehan pendapatan 

masing-masing. Berapa dana yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari dan 

berapa dana yang disimpan ditabungan. Permasalahan-permasalahan itu juga 

akan muncul pada setiap individu. Sebagai akibat dari permasalahan-

permasalahan diatas, maka muncullah disiplin ilmu yang lebih spesifik, yaitu 

Personal Finance (manajemen keuangan pribadi). 

Selain itu organisasi pemerintahan pun dari mulai tingkatan 

desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintahan pusat 

membutuhkan pengelolaan keuangan terkait dengan berapa dan dari mana 

sumber-sumber penerimaan pemerintah, dan untuk apa saja alokasi dana 
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tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan sarana dan 

prasarana public demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dari hal 

tersebut, maka kemudian muncul satu disiplin ilmu yang dikenal dengan 

Public Finance (Manajemen Keuangan Publik/Negara). 

Buku ini secara spesifik membahas tentang keuangan perusahaan atau 

Corporate Finance, yang dapat digunakan dan disesuaikan berdasarkan 

skalanya untuk perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan 

besar.  

2.1.2 Pengukuran dan Analisis Kinerja Keuangan  

Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk 

mengevaluasi efesiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba 

dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan ini dapat dilihat 

prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari 

mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan dikatakan berhasil 

apabila perusahaan telat mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan.  

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan bersamaan dengan proses 

analisis. Analisis kinerja keuangan merupakan suatu proses pengkajian kinerja 

keuangan secara kritis, yang meliputi peninjauan data keuangan, perhitungan, 

pengukuran, interprestasi, dan pemberian solusi terhadap masalah keuangan 

perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan 

menggunakan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis kinerja 

keuangan dapat dibedakan menjadi 9 macam, yaitu :  

1. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis 

dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau 
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lebih untuk menunjukkan perubahan dalam jumlah (absolut) maupun 

dalam persentase (relatif) 

2. Analisis Tren, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk 

mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah 

menunjukkan kenaikan atau penurunan.  

3. Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik 

analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase masing-masing 

komponen aset terhadap total aset; persentase masing-masing komponen 

utang dan modal terhadap total passive (total aset);persentase masing-

masing komponen laporan laba rugi terhadap penjualan bersih. 

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis 

yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan 

modal kerja selama dua periode waktu yang dibandingkan. 

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis yang 

digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan perubahan kas pada suatu 

periode waktu tertentu  

6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun 

laporan laba rugi. 

7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis yang 

digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari satu period ke periode 

berikutnya, serta sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor tersebut. 
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8. Analisis Titik Impas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak 

mengalami kerugian. 

9. Analisis Kredit, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menilai 

layak tidaknya suatu permohonan kredit debito kepada kreditor, seperti 

bank.  

 

2.1. 3 Indikator Kinerja  

Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur.  

1. Kualitas kinerja yaitu kemampuan menghasilkan sesuai dengan kualitas 

standar yang ditetapkan 

2. Kuantitas kinerja yaitu kemampuan menghasilkan sesuai dengan jumlah 

standar yang ditetapkan 

3. Keandalan kerja yaitu terdiri dari pelaksanaan dalam mengikuti instuksi, 

inisiatif, hati-hati, kerajinan, dalam melaksanakan pekerjaan 

 

2.1.4 Tahapan-tahapan Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan 

Menurut Fahmi (2016:2) penilaian kinerja setiap perusahaan adalah 

berbeda-beda karena tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang 

dijalankannya. 

Maka disini ada 5 (ilmu) tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan 

suatu perusahaan secara umum yaitu:  

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan. 

Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan yang sudah dibuat 

tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum 



 

 
 

12 

dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan 

keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.  

2. Melakukan perhitungkan  

Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi 

dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan 

tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang 

diinginkan. 

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. 

Dari hasil hitungan yang sesuai di periode tersebut kemudian dilakukan 

perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. 

Metode yang paling umum dipergunakan untuk perbandingan ada dua 

yaitu :  

 Time series analysis, yaitu membandingkan secara antar waktu atau 

antara periode, maka akan terlihat perbandingkan secara grafik. 

 Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap 

hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu 

perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang 

sejenis dan dilakukan secara bersamaan.  

Dari hasil penggunaan metode ini diharapkan nantinya akan dapat 

dibuat suatu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut 

berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik dan 

sangat tidak baik. 
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4. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan 

yang ditemukan. 

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah 

setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran 

untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang 

dialami perusahaan tersebut.  

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap 

permasalahan yang ditemukan. 

Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan 

yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau 

masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan ini dapat 

terselesaikan.  

2.1.5 Pengertian Laporan Keuangan  

Kieso, dkk (2017:2) menuliskan mengenai pengertian laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: Laporan keuangan merupakan saran yang bias 

digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan 

kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang 

berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas.  

Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 (2020:2) adalah 

sebagai berikut: Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Posisi 

Keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau 
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laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga 

termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 

tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industry dan geografis serta 

pengungkapan pengaruh perubahan harga. 

Menurut Farid dan Siswanto (2016:2) yang dimaksud dengan laporan 

keuangan adalah “Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan 

mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan 

ekonomi yang bersifat financial”. Munawir (2017: 2) menuliskan bahwa 

laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

data atau efektivitas perusahaan tersebut. Pengertian Laporan Keuangan 

menurut Baridwan (2019:17), “Laporan keuangan merupakan ringkasan dari 

suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi 

keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan”. 

2.1.6 Tujuan Laporan Keuangan  

Tujuan laporan keuangan untuk bisnis (Objectives of Financial Reporting 

by Business Enterprises) menurut Financial Accounting Standard Board 

(FASB) adalah untuk :  

1. Memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan putusan kredit 

dan investasi. 

2. Memberikan informasi keuangan yang terkait dengan sumber daya 

perusahaan klaim sumber daya ini dan perubahan di dalamnya. 
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PSAK No.1 (2020:3) juga menuliskan mengenai tujuan laporan 

keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan 

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga 

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan harus memenuhi 

kebutuhan pengguna, walaupun terdapat keterbatasan dari laporan keuangan 

sehingga bukan hal yang mungkin untuk memenuhi kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh semua pengguna. 

Laporan keuangan menyajikan secara terstruktur posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas. Dinyatakan juga bahwa tujuan laporan 

keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan 

keuangan juga menunjukkan pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan 

oleh manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam 

rangka pencapaian tujuan maka laporan keuangan harus menyajikan 

informasi mengenai entitas yang meliputi:  

1. Aset  

2. Liabilitas 

3. Ekuitas 

4. Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian 
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5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik, dan 

6. Arus kas 

Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari :  

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

4. Laporan arus kas selama periode 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang 

signifikan dan informasi penjelasan lain 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 

entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.  

2.1.7 Jenis Laporan Keuangan  

Sedangkan laporan keuangan menurut Harahap (2018:52) merupakan 

bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan tersebut meliputi hal-

hal sebagai berikut:  

1. Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada 

satu tanggal tertentu. Neraca menggambarkan posisi harta, hutang dan 

modal pada tanggal tertentu 

2. Perhitungan rugi laba yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, 

laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Laba menggambarkan 
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hasil yang diterima perusahaan selama satu periode tertentu serta biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut beserta labanya 

3. Laporan dan sumber penggunaan dana. Disini dimuat sumber dana dan 

pengeluaran selama satu periode dan bias diartikan kas bias juga 

diartikan modal kerja 

4. Laporan arus kas. Laporan ini merupakan ikhtisar arus kas masuk dan 

arus kas keluar yang dalam format laporannya dibagi dalam kelompok-

kelompok kegiatan operasi, kegiatan investasi dan kegiatan pembiayaan 

5. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan  

 

2.1.8 Penggunaan Laporan Keuangan  

Menurut Harahap (2018:7) penggunaan laporan keuangan sebagai 

berikut: 

1. Pemilik perusahaan. Bagi pemilik laporan keuangan dimaksud untuk : 

 Menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen 

 Mengetahui hasil deviden yang akan diterima 

 Menilai posisi keuangan perusahaan dan perkembangannya 

 Mengetahui nilai saham dan laba per lembar saham 

 Sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa 

yang akan dating 

 Sebagai dasar untuk mempertimbangkan menambah atau 

mengurangi investasi  
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2. Manajemen Perusahaan. Bagian manajemen perusahaan laporan 

keuangan digunakan untuk: 

 Alat untuk mempertanggung jawabkan pengelola kepada pemilik 

 Mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, 

divisi, bagian atau segmen tertentu 

 Mengukur tingkat efesiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, 

devisi, bagian atau segmen tertentu 

 Menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggung 

jawab 

 Menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perlu tidaknya 

diambil kebijaksanaan baru 

 Memenuhi kebutuhan dalam undang-undang, peraturan, anggaran 

dasar, pasar modal dan lembaga regulator lainnya 

3. Investor. Bagi investor laporan keuangan dimaksud untuk : 

 Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan 

 Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan  

 Menilai kemungkinan menanamkan divestasi (menarik investasi) 

dari perusahaan 

 Menjadi dasar prediksi kondisi perusahaan di masa akan datang 

4. Kreditur. Bagi kreditur laporan keuangan digunakan untuk :  

 Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik dalam 

jangka pendek maupun dalam jangka Panjang 
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 Menilai kualitas jaminan kredit/investasi untuk menopang kredit 

yang akan diberikan 

 Melihat dan memprediksi prospek keuangan yang mungkin 

diperoleh dari perusahaan atau menilai rate of return perusahaan 

 Menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas rentabilitas 

perusahaan sebagai dasar pertimbangan kredit 

 Menilai sejauh mana perusahaan mengikuti perjanjian kredit yang 

sudah disepakati 

5. Pemerintah. Bagi pemerintah atau regulator laporan keuangan 

dimaksud untuk : 

 Menghitung atau menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar 

 Sebagai dasar dalam penetapan-penetapan kebijaksanaan baru 

 Menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan 

lain 

 Menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang diterapkan 

 Bagi lembaga pemerintahan lainnya bias menjadi bahan 

penyusunan data dan statistik 

6. Analisis, akademis dan pusat data bisnis. Bagi para analisis, akademis 

dan juga lembaga-lembaga pengumpulan data bisnis seperti: PDBI, 

Moody’s, Brunstreet, Standard and Poor, perfindo, laporan keuangan 

ini penting sebagai bahan atau sumber informasi primer yang akan 

diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi 

analisis, ilmu pengetahuan dan komoditi informasi 
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2.1.9 Analisis Laporan Keuangan 

1. Pengertian analisis laporan keuangan 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Laporan 

keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan 

pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu 

untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan 

keuangan, bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan 

keuangan yang dibuatnya. 

Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No.1 menjelaskan bahwa 

tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. 

Agar laporan keuangan menjadi lebih bermakna, laporan keuangan tersebut 

harus dapat dipahami dan dimengerti oleh penggunanya sehingga perlu 

dilakukan analisis laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting 

bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan ini akan menjadi lebih bermanfaat apabila 

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan 

untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan 

mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan, 

evaluasi, dan analisis trend akan diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin 

akan terjadi di masa mendatang. Hasil analisis laporan keuangan ini akan 
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membantu analis menginterpretasikan berbagai hubungan kunci antar pos 

laporan keuangan dan kecenderungan yang dapat dijadikan dasar dalam 

menilai potensi keberhasilan perusahaan di masa mendatang.  

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah 

laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelah masing-masing dari 

unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman 

yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.  

Menganalisis laporan keuangan berarti menilai kinerja keuangan 

perusahaan, baik secara internal maupun untuk dibandingkan dengan 

perusahaan lain yang berada dalam industri yang sama. Hal ini berguna bagi 

arah perkembangan perusahaan dengan mengetahui seberapa efektif operasi 

perusahaan telah berjalan. Analisis laporan keuangan sangat berguna tidak 

hanya bagi internal perusahaan saja, tetapi juga bagi investor dan pemangku 

kepentingan lainnya.  

Analisis laporan keuangan merupakan suatu metode yang membantu para 

pengambil keputusan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan 

melalui informasi yang didapat dari laporan keuangan. Analisis laporan 

keuangan dapat membantu manajemen untuk mengidentifikasi kekurangan 

atau kelemahan yang ada dan kemudian membuat keputusan yang rasional 

untuk memperbaiki kinerja perusahaan dalam rangka mencapai tujuan 

perusahaan. Analisis laporan keuangan juga berguna bagi investor dan 

kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit.  
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2. Tujuan laporan analisis keuangan 

 Screenin 

Analisis dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan 

dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger 

 Forcasting 

Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan 

dimasa yang akan datang 

 Diagnosis 

Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-

masalah yang terjadi baik dalam manajemen operasi, keuangan atau 

masalah lain 

 Evaluation 

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, 

efisiensi dan lain-lain 

 Understanding 

Dengan melakukan analisis laporan keuangan, informasi mentah yang 

dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam 

2.1.10 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

1. Rasio likuiditas 

Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kemampuan finansialnya dalam jangka pendek. Likuiditas yang 

menunjukan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan 
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untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Kewajiban keuangan suatu 

perusahaan pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 2 yaitu, pertama 

kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan 

(kreditur) disebut dengan likuiditas badan usaha, kedua kewajiban 

keuangan yang berhubungan dengan proses produksi (intern perusahaan) 

disebut dengan likkuiditas perusahaan. Perusahaan yang memiliki cukup 

kemampuan untuk membayar liabilitas jangka pendek disebut perusahaan 

yang likuid, jika tidak disebut ilikuid. Rasio likuiditas yang biasanya 

digunakan untuk mengatur tingkat likuiditas perusahaan antara lain :  

 Current Ratio 

Rasio untuk mengatur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban financial jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. 

Current rasio adalah rasio yang membandingkan antara total aset lancar 

dengan kewajiban lancar (current assets/current liabilities). Current rasio 

memberikan informasi kemampuan aset lancar meliputi kas, piutang 

dagang, efek, persediaan dan aset lainnya. Current assets merupakan pos-

pos yang berumur 1 tahun atau kurang, atau siklus operasi usaha yang 

normal yang lebih besar. Sedangkan liabilitas lancar meliputi liabilitas 

dadang, liabilitas wesel, liabilitas bank, liabilitas gaji dan liabilitas lainnya 

yang segera harus dibayar. Current liabilities merupakan kewajiban 

pembayaran dalam satu (1) tahun atau siklus operasi yang normal dalam 

usaha. Tersedianya sumber kas untuk memenuhi kewajiban tersebut 

berasal dari kas atau konversi kas dari aset lancar.  
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Rumus untuk menghitung Current Rasio adalah :  

 

 

Semakin besar perbandingan aset lancar dengan liabilitas lancar, 

semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. Jika rasio lancar 1:1 atas 100% berarti aset lancar dapat 

menutupi semua liabilitas lancar. Jika dikatakan sehat apabila rasio berada 

diatas 1 atau diatas 100%. Artinya aset lancar harus jauh diatas jumlah 

liabilitas lancar. Perusahaan baru dapat dikatakan liquid apabila current 

rasio nya >2,00 dan margin of safety > 1,00.  

 Quick ratio atau acid test rasio 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban financial jangka pendek dengan menggunakan aset 

lancar yang lebih liquit (Liquid Assets). Acid Test Ratio (Quick Ratio) atau 

sering pula disebut sebagai Rasio Cepat (Quick Ratio) adalah sebuah rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam 

menggunakan aset lancar untuk menutupi liabilitas lancarnya. Termasuk 

dalam rasio lancar adalah aset lancar yang dapat dengan cepat diubah 

dalam bentuk kas, termasuk didalamnya akun kas, surat-surat berharga, 

piutang dagang, beban dibayar dimuka, dan pendapatan yang masih harus 

diterima. Persediaan barang dagang tidak dihitung meskipun termasuk 

dalam aset lancar, karena persediaan dianggap sebagai aset lancar yang 

sulit diubah menjadi kas atau merupakan komponen aset lancar yang 

Current Ratio = 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
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paling kecil tingkat likuiditasnya. Quick ratio memfokuskan kompenen 

aset lancar yang lebih likuid seperti kas, surat-surat berharga dan piutang 

dihubungkan dengan liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek.  

Rumus Quick Ratio yaitu :  

 

 

 Cash ratio 

Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas yang tersedia 

dan berikut surat berharga atau efek jangka pendek. Cash ratio 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka 

pendek dengan kas dan surat berharga yang dapat segera diuangkan. Rasio 

ini membandingkan antara kas dan aset lancar yang dapat segera menjadi 

uang kas dengan liabilitas lancar. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio 

ini menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi liabilitas lancar.  

Rasio ini adalah rasio yang paling likuid. Aset perusahaan yang 

paling likuid adalah kas dan surat berharga. Kas yang dimaksudkan yaitu 

uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk 

rekening koran. Sedangkan harta setara kas (near cash) ialah harta lancar 

yang dengan mudah dan cepat bisa diuangkan kembali, bisa dipengaruhi 

oleh kondisi ekonomi negara yang menjadi domisili perusahaan 

bersangkutan. 

 

Quick Ratio = 
Kas+Efek+Piutang

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
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Rumus menghitung cash ratio :  

  

 

2. Rasio Solvabilitas  

Rasio untuk mengatur seberapa besar kemampuan perusahaan 

memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang solvabilitas yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan baik kewajiban 

keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.perusahaan yang 

memiliki aset atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua 

liabilitaas-liabilitasnya disebut solvable, sedang yang tidak disebut 

insolvable. Perusahaan yang solvable belum tentu likuid, begitu juga 

sebaliknya yang insolvable belum tentu likuid .ada beberapa jenis rasio 

solvabilitas antara lain: 

 Total debt to assets ratio 

Rasio total debt to assets ratio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menjamin liabilitas-liabilitasnya dengan 

sejumlah aset yang dimilikinya. Total debt to total assets ratio atau rasio 

liabilitas (debt ratio) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

persentase besarnya dana yang berasal dari liabilitas. Rasio ini 

menunjukkan sejauh mana liabilitas bisa tertutup oleh aset liabilitas yang 

dimaksud yaitu semua liabilitas yang dimiliki perusahaan baik yang 

berjangka pendek ataupun berjangka panjang rumus menghitung Total 

Debt to Assets Ratio : 

Cash Ratio = 
Cash+Setara Kas+investasi SSB jangka

Kewajiban Lancar
 



 

 
 

27 

 

 

 

Kreditor lebih menyukai debt ratio yang rendah karena tingkat 

keamanan dana menjadi semakin baik semakin kecil rasio maka semakin 

aman (solvable). Porsi liabilitas terhadap aset harus lebih kecil. 

 Total debt to equity ratio 

Rasio total debt to equity ratio digunakan untuk mengukur seberapa 

besar perusahaan dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan equity. 

Rasio liabilitas dengan modal sendiri atau debt to equity ratio yaitu 

imbangan antara liabilitas yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. 

Semakin tinggi rasio ini artinya modal sendiri semakin sedikit disbanding 

dengan liabilitas. Bagi perusahaan sebaliknya, besar liabilitas tidak boleh 

melebihi modal sendiri agar beban tetap tidak terlalu tinggi semakin kecil 

rasio ini maka semakin baik. Maksudnya, semkain kecil porsi liabilitas 

terhadap modal, maka semakin aman rumus menghitung total debt to 

equity ratio : 

 

 

 

3. Rasio profitabilitas 

Rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aset, dan modal 

sendiri. Profitabilitas Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

Total Debt to Assets Ratio = 
Total Liabilitas

Total Aset
 x 100% 

Total Debt to Equity Ratio = 
Total Liabilitas

Modal Sendiri
 x 100% 
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menghasilkan laba selama periode tertentu. rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. 

Perhatian yang ditekankan pada regio ini karena hal ini berkaitan erat 

dengan kelangsungan hidup perusahaan. Ada beberapa jenis rasio 

profitabilitas antara lain:  

 Gross profit margin 

rasio gross profit margin digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dari penjualan. Profit margin 

adalah perbandingan antara laba kotor yang didapatkan perusahaan dengan 

tingkat penjualan yang dicapai dalam periode yang sama. rasio ini 

menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan. 

Semakin besar rasionya maka semakin baik kondisi keuangan 

perusahaan.  

Rumus menghitung gross profit margin:  

 

 

 Operating income ratio 

Rasio operating income ratio digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba Operasi sebelum bunga 

dan pajak penjualan. 

Rumus menghitung Operating Income Ratio: 

 

 

Gross Profit Margin =  
Penjualan Netto−HPP

Penjualan Netto
 x 100% 

Operating Income Ratio = 
Penjualan Netto−HPP−Biaya Adm&Umum(EBIT)

Penjualan Netto
x100% 
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 Profit margin 

Rasio ini digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan 

Perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. 

Rasio ini dapat dilihat langsung pada analisis common size untuk laporan 

rugi laba yaitu pada baris paling akhir. Rasio ini juga dapat interpretasikan 

sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya atau ukuran 

efisiensi perusahaan pada periode tertentu. 

Rumus profit margin: 

 

 

 

 

 

 Net profit margin 

Rasio net profit margin digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan. Net Profit 

Margin atau margin laba bersih ini digunakan untuk mengukur rupiah laba 

bersih yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan dan mengukur 

seluruh efisien, baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, 

penentuan harga ataupun manajemen pajak. 

Rumus menghitung Net Profit Margin: 

 

 

 

 

 

 Earning Power of Total Investment 

Earning Power of total investment digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki yang 

Profit Margin = 
Laba Bersih

Penjualan
 x100% 

Net Profit Margin = 
Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)

Penjualan Netto
 x100% 
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diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan 

bagi investor dan pemegang saham. 

Rumus menghitung Earning Power of Total Investment: 

 

 

 

 

 

 Rate of Return Investment (ROI) 

Rasio Rate of Return investment (ROI) atau net earning power 

ratio digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan 

dalam keseluruhan proses untuk menghasilkan pendapatan bersih. Return 

on Investment adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang 

dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini yaitu laba 

bersih Setelah pajak atau EAT . 

Rumus menghitung rate of return Investment(ROI): 

 

 

 

 Return on Equity (ROE) 

Rasio return on equity (ROE) digunakan untuk mengukur 

kemampuan equity untuk menghasilkan pendapatan bersih. 

Rumus menghitung Return on Equity (ROE): 

 

 

 

Earning Power of Total Investment = 
EBIT

Jumlah Aset
 x100% 

Rate of Return Investment (ROI) = 
EAT

Jumlah Aset
 x100% 

Return on Equity (ROE) = 
EAT

Jumlah Equity
 x100% 
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 Return On Assets (ROA) 

Ratio Return On Assets adalah kemampuan perubahan dalam 

menghasilkan laba dengan semua aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini 

disebut juga dengan rentabilitas ekonomis dalam ROA, laba yang 

dihasilkan ialah laba sebelum bunga dan pajak atas EBIT. 

Rumus menghitung ROA: 

 

 

 

 



 Rate of Return on Net Worth atau Rate of Return for the Owners 

Rasio Rate of Return on Net Worth atau Rate of Return for the 

Owners digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri 

diinvestasikan dalam menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham. 

Rumus menghitung Rate of Return on Net Worth: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return on Assets = 
EBIT

Total Aset
 x100% 

Rate of Return on Net Worth = 
EAT

Jumlah Modal Sendiri
 x100% 
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2.2 Kerangka Pikir  
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan berbagai acuan teori yang dikemukakan 

diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : “Diduga bahwa 

kinerja keuangan pada kantor Witel Makassar belum optimal” 
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BAB III 

METODOOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis yaitu “Analisis Kinerja 

Keuangan” maka untuk memperoleh data, penelitian ini yang dilakukan di 

Kantor Witel Makassar. Laporan keuangan perusahaan menjadi objek dalam 

penelitian ini. Guna memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian 

tersebut. oleh Karena itu Kantor Witel Makassar menjadi objek dalam 

menemukan jawaban dari tujuan penelitian ini. 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan selama tiga 

bulan yakni dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2021.  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data informasi yang diperlukan dalam penelitian ini 

dikumpulkan melalui dua tahapan yaitu sebagai berikut: 

3.2.1 Penelitian kepustakaan (Library Research). Penulis juga 

mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara membaca literatur-

literatur, bahan referensi, bahan kuliah, dan hasil penelitian yang 

relevan dengan kasus yang akan dibahas. 

3.2.2 Penelitian Lapangan (Field Research) dapat didefinisikan yaitu secara 

langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh data dan 

informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 
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1. Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator 

sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek 

tertentu. 

2. Wawancara adalah percakapan antara periset seseorang yang berharap 

mendapatkan informasi, dan informan seseorang yang diasumsikan 

mempunyai informasi penting tentang sesuatu objek. 

3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental seorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan yang 

digunakan dalam penelitian ini misalnya catatan harian, sejarah 

perusahaan (Company Histories), biografi, peraturan, dan kebijakan. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Data kualitatif yaitu data dalam bentuk informasi yang bukan dalam 

bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk lisan dan tertulis. Data kualitatif 

ini seperti gambaran umum perusahaan. 

2. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Data 

kuantitatif dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan pada 

Kantor Witel Makassar. 

3.3.2 Sumber Data 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, 

dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi langsung dengan 
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menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Pengumpulan 

data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang 

sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer 

dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terpencil. 

Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara (2020:79) 

2. Data Sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. 

Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang 

sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik 

biasanya tersedia dalam kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, 

perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan 

data. (Moehar, 2017:113). 

 

3.4 Definisi Operasional 

3.4.1 Kinerja Keuangan untuk mengetahui tingkat retabilitas (profitabilitas) 

yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba 

selama periode tertentu dan untuk mengetahui stabilitas yaitu 

kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang 

diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan membayar 

beban bunga atau hutangnya. 

3.4.2 Rasio Keuangan,Menurut Harvarindo (2020), rasio adalah satu angka 

yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. 

Sedangkan keuangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan 

akuntansi seperti pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Jadi 

rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka 
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akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka 

lainnya (James Carter Van Horne dikutip dari Kasmir (2018). Rasio 

Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 

suatu laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai 

hubungan yang relevan dan signifikan. 

3.4.3 Rasio Likuiditas 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya (kurang dari satu tahun). Menurut 

Munawir (2019), rasio likuiditas dapat dibagi menjadi tiga: 

a) Current rasio adalah rasio yang membandingkan antara total aset 

lancar dengan kewajiban lancar (current assets/current liabilities). 

Current rasio memberikan informasi kemampuan aset lancar 

meliputi kas, piutang dagang, efek, persediaan dan aset lainnya. 

b) Quick rasio adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aset lancar 

untuk menutupi liabilitas lancarnya. 

c) Cash ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

liabilitas jangka pendek dengan kas dan surat berharga yang dapat 

segera diuangkan. Rasio ini membandingkan antara kas dan aset 

lancar yang dapat segera menjadi uang kas dengan liabilitas lancar. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio ini menunjukkan posisi kas 

yang dapat menutupi liabilitas lancar. 
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3.4.4 Rasio Solvabilitas 

Rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aset, 

dan modal sendiri. 

a) Total debt to assets ratio digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menjamin liabilitas-liabilitasnya dengan 

sejumlah aset yang dimilikinya. 

b) Total debt to equity ratio digunakan untuk mengukur seberapa 

besar perusahaan dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan 

equity. 

3.4.5 Rasio Profitabilitas 

Rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aset, 

dan modal sendiri. 

a) Gross profit margin digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dari penjualan. 

b) Operating income digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba Operasi sebelum bunga dan 

pajak penjualan. 

c) Profit margin digunakan untuk menghitung sejauh mana 

kemampuan Perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat 

penjualan tertentu. 

d) Net Profit Margin digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih 

yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan dan mengukur 
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seluruh efisien, baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, 

penentuan harga ataupun manajemen pajak. 

e) Earning Power of total investment digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki 

yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan 

keuntungan bagi investor dan pemegang saham. 

f) Rate of Return Investment (ROI) adalah kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk 

menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk 

mengukur rasio ini yaitu laba bersih Setelah pajak atau EAT  

g) Return on Equity (ROE) 

Rasio return on equity (ROE) digunakan untuk mengukur 

kemampuan equity untuk menghasilkan pendapatan bersih. 

h) Return On Assets (ROA) 

Ratio Return On Assets adalah kemampuan perubahan dalam 

menghasilkan laba dengan semua aset yang dimiliki perusahaan. 

Rasio ini disebut juga dengan rentabilitas ekonomis dalam ROA, 

laba yang dihasilkan ialah laba sebelum bunga dan pajak atas 

EBIT. 

i) Rate of Return on Net Worth atau Rate of Return for the Owners 

Rasio Rate of Return on Net Worth atau Rate of Return for the 

Owners digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri 
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diinvestasikan dalam menghasilkan pendapatan bagi pemegang 

saham. 

 

3.5 Metode Analisis  

3.5.1 Analisis Kualitatif merupakan metode yang bertujuan mengubah 

kumpulan data mentah menjadi bentuk yang mudah dipahami, dalam 

bentuk informasi yang ringkas, dimana hasil penelitian beserta analisa 

tersebut akan membentuk suatu kesimpulan. 

3.5.2 Analisis Kuantitatif merupakan metode yang bertujuan 

mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-

teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.  

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang telah dikemukakan, 

maka peneliti menggunakan metode analisis rasio keuangan sebagai berikut :  

1. Rasio Liquiditas  

a) Rumus untuk menghitung Current Rasio adalah :  

 

 

b) Rumus untuk menghitung Quick Rasio adalah :  

 

 

c) Rumus untuk menghitung Cash Rasio adalah :  

 

 

  

Current Ratio = 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

Quick Ratio = 
Kas+Efek+Piutang

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

Cash Ratio = 
Cash+Setara Kas+investasi SSB jangka

Kewajiban Lancar
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2. Rasio Solvabilitas 

 Rumus untuk menghitung Total Debt to Assets Ratio adalah :  

 

 

 Rumus untuk menghitung Total Debt to Equity Ratio adalah :  

 

 

3. Rasio Profitabilitas  

 Rumus untuk menghitung Gross Profit Margin adalah :  

 

 

 Rumus untuk menghitung Operating Income Ratio adalah :  

 

 

 Rumus untuk menghitung Profit Margin adalah :  

 

 

 Rumus untuk menghitung Net Profit Margin adalah :  

 

 

 Rumus untuk menghitung Earning Power of Total Investment adalah :  

 

 

Total Debt to Assets Ratio = 
Total Liabilitas

Total Aset
 x 100% 

Total Debt to Equity Ratio = 
Total Liabilitas

Modal Sendiri
 x 100% 

Gross Profit Margin =  
Penjualan Netto−HPP

Penjualan Netto
 x 100% 

Operating Income Ratio = 
Penjualan Netto−HPP−Biaya Adm&Umum(EBIT)

Penjualan Netto
x100% 

Profit Margin = 
Laba Bersih

Penjualan
 x100% 

Net Profit Margin = 
Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)

Penjualan Netto
 x100% 

Earning Power of Total Investment = 
EBIT

Jumlah Aset
 x100% 
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 Rumus untuk menghitung Rate of Return Investment adalah :  

 

 

 Rumus untuk menghitung Return on Equity adalah :  

 

 

 Rumus untuk menghitung Return on Assets adalah :  

 

 

 Rumus untuk menghitung Rate of Return on Net Worth adalah :  

 

 

 

  

Rate of Return Investment (ROI) = 
EAT

Jumlah Aset
 x100% 

Return on Equity (ROE) = 
EAT

Jumlah Equity
 x100% 

Return on Assets = 
EBIT

Total Aset
 x100% 

Rate of Return on Net Worth = 
EAT

Jumlah Modal Sendiri
 x100% 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum PT. TELKOM INDONESIA  

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

PT. TELKOM INDONESIA didirikan pada tanggal 6 Juli 1965 

berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 32 Tanggal 21 Juni 2019 

yang di buat di Jakarta oleh Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN dan sudah 

memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum & HAM R.I No. AHU-

0032595.AH.01.02.TAHUN 2019 pada 24 Juni 2019. 

Di tahun 1961 kapasitas layanan diubah sebagai Perusahaan Pos & 

Telekomunikasi. Lalu pada 1965 PN Postel dipisah sebagai Perusahaan Pos & 

Giro Negara dan Perusahaan Telekomunikasi. 1974 PN Telekomunikasi 

(PERUMTEL). Beberapa kali berganti nama lalu dalam 1980 Indonesia 

membentuk jasa telekomunikasi nasional juga internasional dan semua saham PT. 

Indonesia Satellite Coorporation Tbk (Indosat) diambil sama sang pemerintah 

Indonesia sebagai BUMN. 

Undang-Undang No 3 Tahun 1989 mengenai telekomunikasi, menyusun 

kiprah partikelir pada pengurusan telekomunikasi. Di tahun 1991, perumtel 

mengubah wujud sebagai Persero. Telekomunikasi Indonesia menurut Peraturan 

Pemerintahan No. 25 Tahun 1991. Di tahun 1995 negosiasi Umum Perdana saham 

TELKOM dilaksanakan dalam 14 November 1995. Mulai kala tersebut saham 

TELKOM telah dicatatakan & diperjualbelikan pada Bursa Efek Jakarta (BEJ), 

Bursa Efek Surabaya (BES), New York Stock Exchange (NYSE) & London 
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Stock Exchange (LSE). Saham TELKOM pula diperjualbelikan secara public non 

perekaman di Bursa Efek Tokyo.  

4.1.2 Profil Perusahaan  

Telkom melayani pelanggannya di seluruh Indonesia melalui ikatan 

lengkap jasa telekomunikasi yang menangkap hubungan telepon kabel tak 

bergerak dan telepon nirkabel tak bergerak, komunikasi seluler, jasa jaringan dan 

interkoneksi beserta jasa internet dan komunikasi data. 

 Di bawah ini merupakan beberapa kumpulan usaha Telkom:  

1. Telekomunikasi  

2. Informasi  

3. Media  

4. Edutainment  

 

4.1.3 Visi Dan Misi Perusahaan  

a) Visi  

Telkom kini sedang beralih bentuk dari Digital Company agar jadi The King 

of Digital. Raja di udara lewat seluler, di darat lewat Fiber To The Home, di laut 

lewat Submarine Broadband Highway, beserta memajukan dan mempererat 

footprints usaha di wilayah regional.  

b) Misi  

Membentuk perusahaan digital yang tangkas,  melaksanakan perubahan 

dari sisi bisnis, sumber daya manusia, budaya & organisasi supaya bisa 

memimpin inovasi digital di Indonesia & memimpin Indonesia mengarah 

globalisasi.  
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4.1.4 Arti Logo Perusahaan  

 
Gambar 4.1  

 

Berikut adalah arti menurut Logo PT. TELKOM :  

1. Expertise : Lingkaran menjadi lambang menurut keutuhan produksi & jasa 

pada gabungan usaha baru Telkom yakni TIME (Telecommunication, 

Information, Media & Edutainment); 

2. Empowering : Tangan yang menggapai ke luar merupakan lambang yang 

menggambarkan perkembangan & perluasan; 

3. Assured : Jari tangan memiliki arti ketelitian, perhatian, dan agama & 

interaksi yang ketat; 

4. Progresseive : Koneksi tangan & bundaran menurut Mentari terbit yang 

artinya merupakan transformasi & awal yang baru; 

5. Heart : Telapak tangan yang menggambarkan kehidupan buat meraih masa 

nanti.  
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4.1.5 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 Uraian tugas dalam struktur organisasi 

1. GENERAL MANAGER 

Tugasnya ialah : 

a. Dapat memastikan terlaksanakannya sasaran performa jaringan Copper 

dan DSL Access Network & menerapkan strategi manajemen operasi 

& pengusahaan sistem jaringan; 

b. Dapat memastikan tergapainya sasaran performa sistem CPE & 

menerapkan strategi manajemen operasi & pengusahaan sistem; 

c. Dapat menguji, menaksir, memvariasi tata cara atau sistem customer 

handling buat tergapainya daya guna customer handling buat semua 

bagian pelanggan; 

GENERAL 

MANAGER 

MANAGER 

ACCES 

AREA 

MANAGER  

OPERATIONAL 

MANAGER 

OUTSOURCHING 
MANAGER 

OPTIMALISASI 

MANAGER 

GUDANG 

ASMAN 

CCA 

ASMAN 

CCA 

ASMAN 

CCA 

ASMAN  

CAM 

ASMAN 

DAMAN 
ASMAN 

MFRAN 

ASMAN 

CPE 

ASMAN 

TOS 
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d. Dapat menyebarkan syarat atau standar pekerjaan outsourching 

eksisting menggunakan pertimbangkan kapabilitas dalam & luar 

bersamaan menggunakan transformasi area usaha yg bersaing & 

turbulens.  

2. MANAGER ACCER AREA 

Tugasnya ialah :  

a. Mengawasi aturan operational akses Makassar; 

b. Mengawasi kemahiran operasional pada lapangan seMakassar; 

c. Menetapkan keadaan yang darurat buat di laksanakan. 

3. MANAGER OPERASIONAL 

Tugasnya ialah :  

a. Merancang target & ruang lingkup project dan detail kegiatan project 

serta perencanaannya; 

b. Memandu kinerja sistem Cooper dan DSL Access Network & menaruh 

pemecahan optimalisasi sistem; 

c. Memandu kinerja sistem CPE & menaruh pemecahan optimalisasi 

sistem; 

d. Mengkaji statistic masalah & mengatur acara pengurusan kesalahan 

layanan pelanggan secara praktis & ampuh; 

e. Mengkaji statistik performasi layanan secara keseluruhan & 

menciptakan menyarankan solusi pengembangan performasi layanan 

4. MANAGER OUTSOURCHING 

Tugasnya ialah : 
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a. Mamandu kinerja sistem Copper dan DSL Assecess Network & 

menaruh solusi optimalisasi sistem; 

b. Mengkaji  efek pelaksanaan peraturan & strategi yang valid; 

c. Mengkaji aplikasi Outsourching Eksisting & sinkron menggunakan 

taktik strategi makro bidang SDM dan area bisnis; 

d. Mengenali kawan management yang sempurna buat perencanaan & 

pengembangan kemitraan atau gabungan buat membantu taktik 

perusahaan buat implementasinya. 

5. MANAGER OPTIMALISASI 

Tugasnya ialah : 

a. Memandu kinerja sistem Copper dan DSL Network & menaruh solusi 

optimalisasi sistem; 

b. Memandu kinerja sistem CPE & menaruh solusi optimalisasi sistem; 

c. Memandu kinerja sistem Optical Accesse Network (OAN) & menaruh 

solusi optimalisasi sistem; 

d. Mendistribusikan asal daya & memprediksi utilitas masing-masing 

asal daya buat sampai target dengan optimal. Dapat memprediksi 

aturan project; 

6. MANAGER GUDANG 

Tugasnya ialah : 

a. Melaksanakan perancangan & implementasi internal control; 

b. Menerapkan pengurusan Inventory Management; 

c. Mengatur pembuatan aturan sinkron cara sah drafting; 
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d. Mengkaji proses pengurusan berkas sinkron menggunakan baku yang 

valid; 

e. Dapat mengkaji output perundingan & memelihara interaksi yang 

positif menggunakan pihak lain pada merampungkan masalah. 

7. ASMAN CCA (Customer Corporote Access) 

Tugasnya ialah : 

a. Perawatan saluran data & Internet; 

b. Pembetulan saluran pelanggan cluster; 

c. perawatan saluran LC (Led Cenal). 

8. ASMAN CAM (Cooper Access Maintenance) 

Tugasnya ialah : 

a. Perawatan kabel primer & sekunder tembaga; 

b. Pengendalian masalah kabel primer & sekunder; 

c. Penataan jaringan. 

9. ASMAN MFRAN (Maintenance Fiber and Radio Access Network) 

Tugasnya ialah :  

a. Perawatan kabel Fiber Optik dan radio; 

b. Pengendalian masalah kabel Fiber Optik dan radio; 

c. Mengontrol availability perangkat MSOAN & MSAN. 

10. ASMAN DAMAN (Data Manajemen) 

Tugasnya ialah : 

a. Pembersihan data jaringan. 

b. Memperbaharui data SISKA. 
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c. Memperbaharui gambar skematik. 

11.  ASMAN CPE (Customer Premise Equipment ) 

Tugasnya ialah : 

a. Mengawas setel baru speedy telah terinstall dengan benar; 

b. Memimpin masalah speedy supaya dapat menurut tolak ukur; 

c. Mengembangkan perangkat yang cocok di broadband. 

12.  ASMAN TOS ( Technical Operation Support ) 

Tugasnya ialah : 

a. Mengkompulir keperluan material operasional penyelesaian gangguan. 

b. Mengatur anggaran & keperluan operasional. 

c. Verifikasi BA dari mitra ke penagihan. 

13. SVP CPE 

Tugasnya ialah : 

a. Instalasi setel baru Speedy; 

b. Penyelesaian masalah Speedy sampai perangkat pelanggan; 

c. Administrasi BA pasang baru Speedy. 

14. SVP PUBLIK PHONE :  

Tugasnya ialah : 

a. Merawat Telepon Umum coin & kartu. 

b. Memasang baru Telepon Umum coin & kartu. 

c. Merawat Availability perangkat Telepon Umum supaya dapat tangkas 

100%. 
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4.1.7 Produk Perusahaan  

Telkom memiliki banyak produk. Berikut adalah beberapa produk 

unggulan dari PT. Telkom: 

1. Speedy 

Speedy adalah produksi Telkom Indonesia berbentuk layanan akses 

internet berkualitas tinggi menurut tempat tinggal tangga, usaha skala mini & 

menahan. Speedy memakai teknologi ADSL yang menghantarkan frekuwensi 

digital berkecepatan tinggi lewat jaringan telefoni cara optimal menurut 

kebutuhan konsumsi internet, menggunakan kecepatan data berdasarkan 384 

kb/s sampai 10 Mb/s. Grovia TV merupakan televisi protokol internet yang 

dikeluarkan PT.Telkom dalam 4 Juni 2011. Groovia TV adalah televisi 

protokol internet pertama pada Indonesia. Groovia TV membutuhkan koneksi 

internet yang terhubung menggunakan speedy. Jadi, cuma konsumen speedy 

yang bisa mengakses Groovia TV. 

2. Telkomsel 

Telkomsel adalah perusahaan operator telekomunikasi seluler di 

Indonesia. Operator telekomunikasi seluler GSM pertama di Indonesia 

menggunakan layanan pascabayar kartu HALO. Telkomsel memiliki 3 produk 

GSM yaitu: SimPATI (prabayar), Kartu AS (prabayar), & Kartu HALO 

(pascabayar). Selain itu, telkomsel pula memiliki layanan internet nirkabel 

melalui jaringan telepon seluler yaitu Telkomsel Flash.  
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3. Telkom Flexi 

Telkom Flexi atau yang dikenal sebagai flexi adalah salah satu produk 

telepon fixed wireless yang dikeluarkan oleh PT. Telkom. Saat ini, flexi sudah 

menggunakan jaringan CDMA dengan frekuensi 800 Mhz untuk seluruh 

wilayah Indonesia.  

4. Telkom Vision 

Telkom Vision mengeluarkan produk favoritnya ialah yesTV, TV 

berbayar dengan dua metode pembayaran yakni layanan pra bayar 

menggunakan sistem voucher dan layanan dengan sistem abonemen atau 

bayar bulanan.  

 

4.2 Analisis Rasio Keuangan 

Data laporan keuangan yang diambil peneliti adalah data laporan keuangan 

pada tahun 2019 dan 2020. Dalam menentukan rasio kinerja keuangan berupa 

rasio likuiditas, rasio Profitabilitas, dan rasio solvabilitas peneliti menggunakan 

data dari laporan keuangan perusahaan yang akan diteliti. Maka peneliti telah 

mengolah data dari laporan keuangan PT. Telkom Witel Makassar. 

TABEL 4.1 TABEL PERKEMBANGAN PT. TELKOM WITEL MAKASSAR 

Keterangan 2019 (Rupiah) 2018 (Rupiah) 2017 (Rupiah) 

Kas dan Setara Kas 18.242.000.000 17.439.000.000 25.145.000.000 

Persediaan 585.000.000 717.000.000 631.000.000 

Aktiva Lancar 41.722.000.000 43.268.000.000 47.561.000.000 

Aktiva tidak Lancar 179.486.000.000 162.928.000.000 150.923.000.000 

Total Aktiva 221.208.000.000 206.196.000.000 198.484.000.000 
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Keterangan 2019 (Rupiah) 2018 (Rupiah) 2017 (Rupiah) 

Utang Jangka Pendek 58.369.000.000 46.261.000.000 45.376.000.000 

Utang Jangka Panjang  45.589.000.000 42.632.000.000 40.978.000.000 

Total Hutang 103.958.000.000 88.893.000.000 86.354.000.000 

Equity/Modal 112.130.000.000 117.303.000.000 117.250.000.000 

Laba Usaha 42.394.000.000 38.845.000.000 43.933.000.000 

Pendapatan 135.567.000.000 130.784.000.000 128.256.000.000 

Laba Tahun Berjalan 27.592.000.000 26.979.000.000 32.701.000.000 

 

4.2.1 Rasio Likuiditas 

Analisis Rasio Likuiditas merupakan suatu analisis yang dipakai buat 

melihat sejauh mana kinerja perusahaan pada memenuhi kewajiban pendek & 

selain itu merupakan buat mengetahui perbandingan antara aktiva lancar & hutang 

lancar.  

Untuk memenuhi analisis rasio likuiditas, maka dilakukan penilaian atau 

rasio likuiditas perusahaan yaitu dalam tahun 2017,2018,2019 yang bisa dilihat 

melalui perhitungan di bawah ini :  

a. Current Ratio 

Adapun besarnya Current Ratio dapat ditentukan dalam perhitungan 

berikut ini : 

Current Ratio  = 
Aktiva Lancar

Hutang Lancar
 x 100%  

Current Ratio (2017)  = 
      

      
 x 100%  

 = 104,8 

Current Ratio (2018)  = 
      

      
 x 100%  
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  = 93,5 

Current Ratio (2019)  = 
      

      
 x 100%  

 = 71,5 

Berdasarkan analisis perhitungan Current Rasio pada tahun 2017-2019 

menunjukkan perusahaan semakin menurun setiap tahunnya di karenakan 

pada tahun 2018 dan 2019 Aktiva Lancarnya menurun sedangkan Hutang 

Lancarnya meningkat disetiap tahunnya.  

b. Quick Ratio 

Adapun besarnya Quick Ratio dapat ditentukan dalam perhitungan berikut 

ini : 

Quick Ratio  = 
Aktiva Lancar−Persediaan

Hutang Lancar
 x 100% 

Quick Ratio (2017)  = 
      −   

      
 x 100%  

 = 103,4 

Quick Ratio (2018)  = 
      −   

      
 x 100%  

 = 92,0 

Quick Ratio (2019)  = 
      −   

      
 x 100%  

 = 70,5 

Dari hasil analisis mengenai Quick Rasio yang merupakan kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek yang dipenuhi oleh aktiva 

tetap setelah dikurangi persediaan maka dapat diperoleh Quick Ratio untuk 

tahun 2017-2019 semakin menurun dikarenakan pada tahun 2018 dan 2019 
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Aktiva Lancarnya semakin menurun tiap tahunnya sedangkan Hutang 

Lancarnya semakin bertambah setiap tahunnya.  

Selengkapnya untuk hasil perhitungan Rasio Likuiditas di atas dapat 

dilihat pada tabel berikut :  

TABEL 4.2 

PT. TELKOM WITEL MAKASSAR 

HASIL PERHITUNGAN RASIO LIKUIDITAS PERUSAHAAN 

TAHUN 2013-2015 

Jenis Rasio 2017 2018 2019 

Current Rasio 104,8% 93,5% 71,5% 

Quick Rasio 103,4% 92,0% 70,5% 

 

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Likuiditas di atas, maka diperoleh 

informasi sebagai berikut :  

a. Current Rasio Berfungsi sebagai evaluasi kesanggupan PT.Telkom untuk 

membayar kewajiban jangka. PT Telkom tiap tahunnya merosot, tingkat 

Rasio lancar yang terendah di tahun 2019 yaitu sebesar 71,5% sedangkan 

tertinggi di tahun 2017 yaitu sebesar 104,8%.  

b. Untuk Quick Rasio pada tahun 2017 sebesar 103,4%, pada tahun 2018 

turun menjadi 92,0% dan terus menurun sampai tahun 2019 sebesar 

70,5%. 

 

4.2.2 Ratio Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya. Rasio Solvabilitas dapat 
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diukur dengan membandingkan jumlah aktiva dengan jumlah hutang, baik hutang 

jangka Panjang maupun hutang jangka pendek.  

Berikut ini anak disajikan analisis rasio solvabilitas PT Telkom dari tahun 

2017 – 2019 sebagai berikut :  

a. Debt to Assets Ratio 

Debt to Assets Ratio  = 
Total Utang

Jumlah Aktiva
 = 100% 

Debt to Assets Ratio (2017)  = 
      

       
 x 100% 

 = 44,5 

Debt to Assets Ratio (2018)  = 
      

       
 x 100% 

 = 43,1 

Debt to Assets Ratio (2019)  = 
       

       
 x 100% 

 = 47,0 

Berdasarkan perhitungan Debt to Assets Ratio di atas menunjukkan bahwa 

utang atau kewajiban lebih kecil atau lebih besar daripada seluruh aset yang 

dimilinya, sehingga dalam kondisi yang tidak diinginkan (misalnya bangkrut), 

perusahaan masih dapat melunasi seluruh utang atau kewajibannya.  

b.   Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio  = 
Total Hutang

Modal Sendiri
 x 100% 

Debt to Equity Ratio (2017)  = 
      

       
 x 100% 

 = 77,0 

Debt to Equity Ratio (2018)  = 
      

       
 x 100% 
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 = 75,8 

Debt to Equity Ratio (2019)  = 
       

       
 x 100% 

 = 88,7 

Berdasarkan perhitungan Debt to Equity Ratio di atas maka menunjukkan 

bahwa hanya di tahun 2018 Debt to Equity Rasio nya bagus dikarenakan Utang 

Kewajiban perusahaan lebih kecil sehingga dapat melunasi seluruh Utang 

Kewajiban nya.  

Selengkapnya hasil perhitungan Rasio Solvabilitas perusahaan 

PT.TELKOM dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

TABEL 4.3 

HASIL PERHITUNGAN RASIO SOLVABILITAS PERUSAHAAN 

PT. TELKOM 

TAHUN 2017-2019 

Jenis Rasio 2017 2018 2019 

Debt to Assets Ratio 44,5% 43,1% 47,0% 

Debt to Equity Ratio 77,0% 75,8% 88,7% 

 

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Solvabilitas di atas, maka dapat 

diperoleh informasi sebagai berikut :  

a. Debt to Assets Ratio untuk tahun 2017 sebesar 44,5%, turun menjadi 

43,1% pada tahun 2018 dan naik kembali menjadi 47,0% pada tahun 2019. 

b. Untuk perhitungan Debt to Equity Ratio pada tahun 2017 berada pada 

posisi 77,0% lalu mengalami sedikit penurunan yaitu menjadi 75,8% dan 

naik lebih tinggi yaitu 88,7% pada tahun 2019. 
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4.2.3 Ratio Profitabilitas  

Analisis Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas manajemen secara keseluruhan atau kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Untuk melakukan analisis Rasio Profitabilitas perusahaan 

dapat dilakukan dengan perhitungan berikut ini :  

a. Operating Profit Margin  

Besarnya Operating Profit Margin untuk tahun 2017 sampai 2019 

ditentukan dengan perhitungan di bawah ini :  

Operating Profit Margin  = 
Laba Usaha

Penjualan Netto
 x 100% 

Operating Profit Margin (2017)  = 
      

       
 x 100% 

 = 34,3 

Operating Profit Margin (2018)  = 
      

       
 x 100% 

  = 29,7 

Operating Profit Margin (2019)  = 
      

       
 x 100% 

 = 31,3 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa 

perusahaan dinilai memiliki pure profit yang baik, demikian di tahun 2018 

sebaliknya perusahaan perlu hati hati dalam memaksimalkan periode bisnis 

yang akan berjalan.  

b. Net Profit Margin 

Besarnya perhitungan Net Profit Margin untuk tahun 2017 sampai tahun 

2019 ditentukan dengan perhitungan di bawah ini:  
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Net Profit Margin  = 
Laba Setelah Pajak

Penjualan Bersih
 x 100%  

Net Profit Margin (2017)  = 
      

       
 x 100% 

 = 25,5 

Net Profit Margin (2018)  = 
      

       
 x 100% 

 = 20,6 

Net Profit Margin (2019)  = 
      

       
 x 100% 

 = 20,4 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa  kinerja 

perusahaan kurang baik dan kegiatan operasi perusahaan kurang efisien. 

Dikarenakan Laba Setelah Pajak di setiap tahunnya menurun sedangkan 

Penjualan Bersihnya setiap tahunnya meningkat. Hal ini dapat merugikan 

perusahaan krn akan sulit memperluas usahanya dan prestasi perusahaan dapat 

menurun di periode yang akan datang.   

c. Return On Asset (ROA) 

Besarnya perhitungan Return On Asset (ROA) untuk 2017 sampai dengan 

tahun 2019 ditentukan dengan perhitungan di bawah ini: 

Return On Asset  = 
Laba Tahun Berjalan

Jumlah Asset
 x 100% 

Return On Asset (2017)  = 
      

       
 x 100% 

 = 16,5 

Return On Asset (2018)  = 
      

       
 x 100% 

 = 13,1 
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Return On Asset (2019)  = 
      

       
 x 100% 

 = 12,5 

ROA (Return On Asset) saat ini menunjukkan bahwa penurunan pada 3 

tahun periode ini dikarenakan perusahaan tdk efektif dalam mengelola harta 

untuk menghasilkan laba.    

d. Return On Equity 

Besarnya perhitungan Return On Equity (ROE) untuk 2017 sampai dengan 

tahun 2019 ditentukan dengan perhitungan di bawah ini: 

Return On Equity  = 
Laba Tahun Berjalan

Total Equity
 x 100% 

Return On Equity (2017)  = 
      

       
 x 100% 

 = 29,2 

Return On Equity (2018)  = 
      

       
 x 100% 

 = 23,0 

Return On Equity (2019)  = 
      

       
 x 100% 

 = 23,5 

Return On Equity saat ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Equitas 

perusahaan dalam skala besar dan pada tahun 2017, 2019 mengalami 

peningkatan disebabkan persentase laba bersih meningkat lebih tinggi. 

Selengkapnya untuk perhitungan Rasio Profitabilitas PT Telkom dapat 

dilihat pada tabel berikut 4.4 berikut ini :  
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TABEL 4.4 

HASIL PERHITUNGAN RASIO PROFITABILITAS PERUSAHAAN  

TAHUN 2017-2019 

Jenis Rasio 2017 2018 2019 

Operating Profit Margin 34,3% 29,7% 31,3% 

Net Profit Margin 25,5% 20,6% 20,4% 

Return On Asset 16,5% 13,1% 12,5% 

Return On Equity 29,2% 23,0% 23,5% 

 

Berdasarkan hasil di atas maka dapat diperoleh informasi sebagai berikut:  

a. Perhitungan Operating Profit Margin pada tahun 2017 sebanyak 34,3%, 

turun pada tahun 2018 sebesar 29,7% dan naik kembali pada tahun 2019 

menjadi 31,3%.  

b. Perhitungan Net Profit Margin pada tahun 2017 sebanyak 25,5%, dan 

terus menurun pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 20,6% dan 20,4%. 

c. Perhitungan Return On Asset pada tahun 2017 sebanyak 16,5%, dan terus 

menurun pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 13,1% dan 12,5%.  

d. Perhitungan Return On Equity pada tahun 2017 sebanyak 29,2% turun 

pada tahun 2018 sebesar 23,0% dan naik kembali pada tahun 2019 

walaupun hanya 0,5% yaitu sebesar 23,5%.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Menurut Penjelasan serta hasil riset yang sudah dikemukakan penulis bahwa 

bisa disimpulkan dari hasil riset antara lain: 

1. Analisis Laporan Keuangan ialah salah satu indicator penting yang berarti 

buat investor, pemegang saham, karyawan guna memperhitungkan kondisi 

suatu perusahaan; 

2. Melalui hasil Rasio Likuiditas, PT. Telkom Witel Makassar menghadapi 

pengurangan pengembalian hutang lancar pada 3 tahun terakhir sebab 

jumlah pemilikhutang lancar bertambah tiap tahunnya; 

3. Berdasarkan hasil Rasio Solvabilitas yang saya amati dari hasil 3 periode 

20017-2019 dalam Debt to Asset Ratio dan Debt to Equity Ratio 

berfluktuasi yang menunjukkan keadaan perusahaan kurang baik; 

4. Hasil dari Rasio Profitabilitas, menghasilkan pengembalian Net Profit 

Margin dan ROA di tahun 2017-2019 belum optimal karena tiap tahun 

mengalami penurunan; 

5. Hasil Rasio Profitabilitas, menunjukkan pengembalian berupa hasil ROE 

dan Operating Profit Margin di tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi 

yang menunjukkan keadaan perusahaan kurang baik.  
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5.2 Saran 

Penulis menyampaikan saran sebagai berikut :  

1. PT. Telkom Witel Makassar bisa memaksimalkan efisiensi serta 

pertimbangan pada pengambilan keputusan ekonomi dan aspek dalam 

meningkatkan laba; 

2. Mengupgrade jasa pelayanan agar menemukan keyakinan penuh di mata 

warga luas atas pelayanan yang maksimal sehingga pemasukan usaha 

bertambah dan berkembang dari hari ke hari;  

3. Saya sadar bahwasanya didalam pengerjaan laporan penelitian ini masih 

banyak keterbatasan dan kekurangan dalam menganalisis laporan 

keuangan yang disebabkan karena cuma memakai sebagian rasio 

perbandingan. Oleh karena itu kepada para peneliti yang selanjutnya akan 

juga membuat laporan keuangan berdasarkan hasil analisis yang berkaitan 

dengan laporan keuangan PT. Telkom Witel Makassar dan dari berbagai 

lokasi penelitian lainnya berharap agar dapat meningkatkan serta 

memperbanyak pemakaian rasio keuangan supaya hasilnya lebih akurat, 

valid, serta berguna.   
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