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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Telekomunikasi merupakan sektor penting yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia memberikan 

perusahaan telekomunikasi kesempatan besar untuk memperluas bisnis mereka. 

Untuk mendukung kegiatan bisnis mereka, perusahaan-perusahaan membutuhkan 

lebih banyak modal dan menentukan proporsi yang tepat modal penting untuk 

mencapai nilai optimal dari perusahaan. Seiring perkembangan teknologi berbagai 

macam produk dan jasa telekomunikasi mulai banyak bermunculan dan saling 

bersaing untuk meningkatkan kinerja agar lebih optimal. Perkembangan teknologi 

telekomunikasi yang sangat cepat memberikan dampak positif pada konsumen, 

dapat dilihat dari segi pelayanan dari berbagai jasa telekomunikasi yang bisa 

dirasakan pada saat sekarang ini. Hal tersebut berbanding lurus dengan bisnis 

pembangunan jaringan yang lebih besar dan lebih baik dengan harga yang lebih 

terjangkau. 

Fenomena pelanggan menggunakan lebih dari satu nomor operator seluler 

tidak lepas dari perkembangan teknologi telekomunikasi, pertumbuhan industri 

handphone, serta perubahan gaya hidup dan perilaku pelanggan dalam 

memanfaatkan handphone dan layanan operator seluler  

Dalam perkembangan dunia yang semakin maju, bidang keuangan menjadi 

bidang yang sangat penting bagi perusahaan. Perekonomian yang sangat 
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kompleks dan tidak menentu dengan persaingan antar perusahaan yang semakin 

ketat membuat bidang keuangan harus mendapatkan perhatian yang lebih. Untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan menghadapi persaingan yang ketat maka 

diperlukan penanganan dan pengolahan yang dilakukan oleh pihak menajemen 

dengan baik. Dalam rangka pengambilan keputusan memerlukan informasi 

mengenai apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.  

Kondisi keuangan perusahaan disajikan dalam laporan keuangan 

perusahaan, meskipun laporan keuangan tersebut disajikan umumnya pada harga 

perolehan (historis), banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan 

analisis terhadap laporan keuangan. Dalam hal ini analisis laporan keuangan 

menekan pada perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan keuangan pada 

masa lalu, sekarang dan proyeksi hasil yang akan datang. Analisis rasio keungan 

merupakan instrument analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai 

hubungan dan indikator keuangan yang ditunjukan untuk menunjukan perubahan 

dalam kondisi keuangan atas prestasi operasi di masa lalu dan membantu 

menggambarkan trend  pola perusahaan tersebut dan kemudian menunjukan 

resiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Untuk 

mengetahui hasil keungan dari suatu perusahaan dimasa depan, banyak penekanan 

diberikan pada prestasi masa lalu dan masa kini sebagai indikator untuk masa 

depan, maka salah satu pendekatan yang menarik adalah penggunaan analisis 

rasio keuangan dalam bentuk model untuk memprediksi apakah perusahaan 

menuju arah kebangkrutan atau profitabilitas yang meningkat. 
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Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Rasio ini menunjukkan gambaran tentang tingkat 

efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu. Sedangkan Analisis laporan keungan adalah angka yang diperoleh dari 

hasil perbandingan dari pos laporan keungan dangn pos lainnya yang mempunyai 

hubungan releven dan signifikan (Harahap, 2008:279). 

Perusahaan telekomunikasi dipilih sebagai sampel penelitian didasari oleh 

alasan bahwa pada era serba connected, setiap orang ingin selalu terhubung 

dengan dunia luar, komunikasi tidak hanya digunakan oleh para kalangan 

pembisnis untuk menjalankan kegiatan perusahaannya, tetapi juga sudah menjadi 

kebutuhan sehari-hari mencakup semua kalangan. 

Berdasarkan pada uaraian diatas bahwa analisis rasio merupakan analisis 

untuk memprediksi laba dimasa yang akan datang, maka penelitian ini tertarik 

untuk mengetahui perkembangan perubahan laba dengan menggunakan analisis 

rasio keuangan dan berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis inign 

mengangkat judul: “ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM 

MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN 

TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INONESIA 

(2012-2017)”.  
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1.2. Ruang Lingkup 

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini dan sesuai dengan 

tujuan penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkup pokok pembahasan 

dalam permasalahan ini sebagai berikut: 

a. Obyek penelitian adalah obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian. Oleh sebab itu maka peneliti menitik beratkan 

pada penelitian rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba pada 

perusahaan Telekomunikasi.  

b. Dalam melakukan analisis rasio keuangan ini peneliti mengambil objek pada 

perusahaan Telekomunikasi yang terdiri dari PT. Bakrie Telcom Tbk, PT. XL 

Axiata Tbk, PT. Smartfren Telecom Tbk, PT. Indosat Tbk, PT. Telkomunikasi 

Indonesia Tbk., karena industry tersebut sedang mengalami pertumbuhan yang 

signifikan pada saat ini. Periode data yang digunakan dalam penelitian ini 

mulai tahun 2012 sampai dengan 2017.  

 

1.3. Perumusan Masalah 

Rasio keuangan merupakan ukuran yang sering kali digunakan untuk 

menunjukkan prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Besar kecilnya laba 

suatu perusahaan dapat dilihat dari peningkatan atau penurunan rasio keuangan. Dan 

uraian tersebut, maka permasalahn penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Current Ratio Rasio berpengaruh terhadap perubahan laba untuk 

periode satu tahun ke depan ? 
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2. Apakah Quick Ratio berpengaruh terhadap perubahan laba untuk periode satu 

tahun ke depan ? 

3. Apakah Debt To Total Asset Rasio berpengaruh terhadap perubahan laba untuk 

periode satu tahun ke depan ? 

4. Apakah Return On Equity Rasio berpengaruh terhadap perubahan laba untuk 

periode satu tahun ke depan ? 

5. Apakah Net Profit Margin berpengaruh terhadap perubahan laba untuk 

periode satu tahun ke depan ? 

6. Apakah Current Ratio, Quick Ratio, Debt To Total Asset Rasio, Return On 

Equity, Net Profit Margin berpengaruh  terhadap perubahan laba secara 

berganda untuk periode satu tahun kedepan? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini aalah sebagai berikut : 

1. Menguji pengaruh Current Ratio terhadap perubahan laba. 

2. Menguji pengaruh Quick Ratio perubahan terhadap perubahan laba. 

3. Menguji pengaruh Debt To Total Asset Rasio terhadap perubahan laba. 

4. Menguji pengaruh Return On Equity terhadap perubahan laba. 

5. Menguji pengaruh Net Profit Margin terhadap perubahan laba. 

6. Menguji pengaruh Current Ratio, Quick Ratio, Debt To Total Asset 

Rasio, Return On Equity, Net Profit Margin terhadap perubahan laba 

secara berganda. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1.5.1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi manajemen 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan 

mengenai kegunaan-kegunaan rasio keuangan dalam 

memprediksi laba khususnya pada perusahaan telekomunikasi. 

b. Bagi investor 

Penelititian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

pada Investor maupun calon investor untuk memprediksi laba 

khususnya pada perusahaan telekomunikasi. 

1.5.2. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperluas pengetahuan tentang prediksi laba dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan. Penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi 

penelitian selanjutnya. 

 


