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RINGKASAN 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, 

rasio aktivitas, dan rasio nilai pasar pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebelum dan 

sesudah launching produk Indihome.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 

komperatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan 

keuangan PT Telekomunikasi Indonesia melalui annual report perusahaan. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis uji beda t-test (paired sample t-test).  

Berdasarkan hasil analisis uji beda t-test menunjukkan bahwa nilai signifikannya  adalah 

0,049 < α 0,05 itu artinya terdapat perbedaan kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia 

sebelum dan sesudah launching produk Indihome. Jika dilihat dari masing-masing rasio terdapat 

3 rasio yang mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu rasio likuiditas, rasio 

leverage dan rasio profitabilitas dengan nilai signifikan berturut-turut 0,992, 0,086, 0,148 artinya 

tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah launching produk Indihome. 

Sedangakan nilai rasio aktivitas 0,016 < α 0,05 dan nilai signifikan rasio nilai pasar 0,023 < α 

0,05 artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio aktivitas dan rasio nilai pasar sebelum 

dan sesudah launching produk Indihome. Jadi dengan mengetahui nilai analisis kinerja keuangan 

dapat menjadi acuan dan target penjualan PT Telekomunikasi Indonesia pada masa yang akan 

datang dan untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan program perusahaan sehingga semua 

perbedaan yang tidak menguntungkan perusahaan dapat lebih cepat ditanggulangi. 

 

 

 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan 

tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.  

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Current Ratio, Debt to total Asset, NPM, Total Asset Turnover, 

Price Earning Ratio 



BAB I Pendahuluan 

1.1.LATAR BELAKANG 

 

Teknologi informasi dan komunikasi yang pada awalnya sangat terbatas dalam menunjang 

kebutuhan sehari-hari, saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan atau telah menjadi 

kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan informasi yang pada awalnya terbatas dapat diperoleh 

dari media informasi cetak baik majalah atau koran seiring berkembangnya waktu dapat 

diperoleh melalui media informasi elektronik baik radio maupun televisi. 

Masyarakat membutuhkan akses informasi yang beragam, mudah, cepat dan handal maka 

merupakan peluang sekaligus tantangan bagi operator layanan telekomunikasi untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat tersebut. Pesatnya perkembangan teknologi akses jaringan dan teknologi 

yang berbasis internet memungkinkan bagi operator layanan untuk dapat menyediakan layanan 

yang beragam (multi service) bagi pelanggannya. Produk-produk teknologi komunikasi terbaru 

di perusahaan menjadi area bisnis para pelaku usaha maka teknologi komunikasi dan informasi 

tidak hanya menjadi instrumen peningkatan efektivitas dan efisiensi bisnis tapi juga menjadi area 

bisnis yang menjanjikan. 

Tujuan akhir pelaku bisnis adalah untuk mencapai profitabilitas maksimal yang dapat 

diketahui melalui kinerja perusahaan dan dengan mengeluarkan produk teknologi komunikasi 

baru yang lebih nyaman dan canggih agar perusahaan dapat merebut pasar.  Perusahaan didirikan 

dengan tujuan untuk memperoleh laba yaitu hasil yang menguntungkan atas usaha yang 

dilakukan pada suatu periode tertentu. Keuntungan tersebut dapat digunakan perusahaan untuk 

tambahan pembiayaan dalam menjalankan usahanya dan yang terpenting adalah sebagai alat 

untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perencanaan laba dapat memprediksi kinerja 

perusahaan dilihat dari sudut pandang besarnya laba yang akan dihasilkan dan menjadi masukan 

bagi pimpinan untuk mengambil keputusan. Untuk terus menghasilkan laba yang tinggi 

perusahaan harus selalu melakukan inovasi terhadap produk yang dihasilkan. 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan 

yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian 

tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema. 



PT Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak dibidang informasi dan komunikasi. Sebagai perusahaan pemegang jasa telekomunikasi 

terbesar di negeri ini, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah meluncurkan jasa layanan Telkom 

Speedy pada tahun 2012. Penggunaan layanan Speedy tidak terlepas dari keterbatasan dan 

masalah yang ada diantaranya sambungan Telkom Speedy yang bekerja tidak sempurna jika 

lokasi pengguna jauh dengan sentral telepon, kabel tembaga tua sebagai jalur kabel dapat 

menurunkan kualitas sambungan kecepatan apalagi jika cuaca hujan dan konsumen tidak dapat 

menikmati layanan Telkom Speedy di wilayah yang tidak ada kabel telepon. 

Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia dituntut untuk selalu berinovasi dalam 

menyediakan layanan yang beragam agar tetap eksis dalam menghadapi persaingan serta 

melakukan pengembangan dan perluasan di bidang usaha. Provider penyedia jasa telekomunikasi 

yang persaingannya semakin ketat pada perkembangan sekarang ini membuat PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk meluncurkan jasa layanan Indihome pada awal tahun 2015 yang 

menjanjikan kecepatan dan kenikmatan berselancar yang lebih baik dari pada pendahulunya 

yaitu Telkom Speedy. Indihome merupakan layanan Triple Play dari Telkom yang terdiri dari 

Internet on Fiber atau High Speed Internet, Phone (Telepon Rumah), dan IPTV (UseeTV Cable). 

Pelanggan Indihome diuntungkan dengan kelebihan yang disediakan PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk diantaranya penggunaan serat optik sebagai jalur kabel yang memberikan 

kecepatan internet yang jauh lebih tinggi hingga 100 Mbps. Penggunaan aplikasi My Indihome 

juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk pengecekan pemakaian quota, pengecekan 

tagihan dan laporan jika terjadi gangguan.   

Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan judul ” Analisis Kinerja Keuangan 

Perusahaan Telkom Sebelum Dan Sesudah Launching Produk Indihome Yang Terdaftar Pada 

Bursa Efek Indonesia” 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebelum dan 

sesudah launching produk Indihome? 

2. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebelum 

dan sesudah launching produk Indihome? 

 



1.3. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

sebelum dan sesudah launching produk Indihome. 

2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

sebelum dan sesudah launching produk Indihome.  

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Kinerja Keuangan 

2.1.1. Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode 

tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. kinerja merupakan prestasi 

yang dicapai perusahaan baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek 

perhimpunan dana, dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya 

manusianya. Gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil 

yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan merupakan kinerja keuangan. 

Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar adalah pengertian dari 

kinerja keuangan (Aisyah, 2017). 

Kinerja keuangan adalah mengelola operasional keuangan secara efektif dan efisien dalam 

upaya mencari laba usaha optimal, penilaian kinerja keuangan itu sendiri berkaitan erat dengan 

informasi akuntansi. Akuntasi dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan hasil 

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dalam 

bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan 

dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan 

hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan 

sumber pustaka 10 tahun terakhir. 



operasi saat kinerja keuangan perusahaan, seperti tercermin dalam laporan keuangan dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan 

keuangan tersebut (Farida, 2012). 

Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar 

disebut dengan kinerja keuangan. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah 

memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Indonesia) atau GAAP 

(General Acepted Accounting Principle) dan lainnya (Marsel, 2013). 

Kinerja keuangan yang dapat dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu 

merupakan gambaran sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Selain dapat memberikan laba bagi 

para pemiliik modal atau investor, perusahaan yang sehat juga dapat menunjukkan kemampuan 

dalam membayar utang dengan tepat waktu dan mengadakan interprestasi atau analisis terhadap 

laporan finansial dari perusahaan yang bersangkutan (Decky, 2017). 

Keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan 

tersebut sehingga diperoleh hasil pengelolaan yang baik terlihat dalam kinerja keuangan 

perusahaan. Kinerja dalam suatu perusahaan merupakan suatu ukuran prestasi dari perusahaan 

yang bisa menghasilkan keuntungan, dimana keuntungan tersebut merupakan salah satu alat 

yang digunakan oleh para manajer. Kinerja keuangan juga akan memberikan gambaran efisiensi 

atas penggunaan dana perusahaan mengenai hasil yang akan memperoleh keuntungan yang dapat 

dilihat setelah membandingkan pendapatan bersih setelah pajak. Kinerja keuangan sangatlah 

berperan penting dalam setiap kegiatan operasional perusahaan, sehingga apabila kinerja 

keuangan baik maka operasional perusahaan juga akan berjalan baik tentunya akan maksimal 

karena kinerja keuangan ini adalah salah satu tolak ukur dalam setiap kegiatan yang akan 

dilaksanakan perusahaan untuk mencapai tingkat kesehatan yang diinginkan perusahaan (Surya, 

2018). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah usaha yang 

dilakukan perusahaan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba 

sehingga dapat melihat pertumbuhan dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan sumber 

daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 



2.1.3. Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan diukur berdasarkan penghasilan bersih (laba) atau sebagai dasar bagi 

ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Penilaian kinerja 

keuangan yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mengetahui tingkat likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas dan mengetahui tingkat stabilitas usaha yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut :  

a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi keuangannya pada saat ditagih.  

b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan 

jangka pendek maupun jangka panjang.  

c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.  

d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan 

usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok 

hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada 

para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan (Anik, 2018). 

Bagi investor informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk 

melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau 

mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan 

nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan 

modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Tujuan penilaian kinerja keuangan 

adalah: 

1. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi 

likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun 

tahun sebelumnya. 

2. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang 

dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien (Surya, 2018). 



Tujuan penilaian kinerja keuangan adalah untuk menjaga kestabilan kondisi keuangan 

perusahaan, serta dapat menentukan kebijakan yang harus diambil perusahaan dengan melihat 

terlebih dahulu hasil dari penilaian kinerja tersebut. 

2.1.4. Manfaat Penilaian Kinerja Perusahaan 

Penilaian kinerja memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan antara lain sebagai 

berikut : 

1. Mengukur prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu yang mencerminkan 

tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.  

2. Menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan secara keseluruhan. 

3. Dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. 

4. Petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau 

bagian organisasi pada khususnya.  

5. Dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas perusahaan (Farida, 2012). 

Manfaat penilaian kinerja perusahaan bagi manajemen adalah sebagai berikut:  

1. Mengelolah operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotifan karyawan secara 

maksimal 

2. Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan seperti promosi, 

transfer, dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan menyediakan 

kriteria promosi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasan menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar dengan distribusi penghargaan (Marsel, 2013). 

Dengan adanya penilaian kinerja dapat membantu manajer dalam menentukan tindakan 

dimasa yang akan datang. Sehingga manajer tidak salah dalam mengambil keputusan yang 

nantinya akan berdampak buruk terhadap perusahaan itu sendiri. 

2.1.5. Pengukuran Kinerja Keuangan  

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai monitoring dan pelaporan program berjalan yang 

harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kinerja yang diukur dapat 

ditekankan pada jenis atau level program yang dijalankan (proses), produk atau layanan langsung 

yang dihasilkan (output), maupun hasil ataupun dampak dari produk atau layanan (outcome). 



Program yang dimaksud dapat berupa aktivitas, projek, fungsi, atau kebijakan yang telah 

teridentifikasi tujuannya atau sasarannya (Dwi Sulisworo, 2009). 

Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. 

Informasi posisi keuangan dari kinerja keuangan di masa lalu sering kali digunakan sebagai 

dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa depan dan hal-hal 

yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga, 

sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Ada 

tiga macam metode yang dapat dilakukan perusahaan dalam melakukan pengukuran kinerja 

keuangan diantaranya adalah sebagai berikut : 

 

a. Ukuran kriteria tunggal 

Ukuran kriteria tunggal (single criteria) adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu 

ukuran untuk menilai kinerja manajer. Kelemahannya adalah orang di ukur kinerjanya akan 

cenderung memusatkan usahanya pada kriteria usaha tersebut sehingga mengabaikan kriteria 

lain. 

b. Ukuran kriteria beragam 

Ukuran kriteria beragam (multiple criteria) adalah ukuran kinerja yang menggunakan 

berbagai macam ukuran untuk menilai kriteria manajer.  

c. Ukuran kriteria gabungan 

Ukuran kriteria gabungan (composite criteria) ukuran kinerja yang menggunakan berbagai 

macam ukuran, memperhitungkan bobot masing-masing ukuran dan menghitung rata-ratanya 

sebagai ukuran yang menyeluruh kinerja manajer (Farida, 2012). 

2.1.6. Tahap-Tahap Dalam Menganalisis Kinerja Perusahaan 

Penilaian kinerja pada setiap perusahaan dilakukan berbeda-beda tergantung pada ruang 

lingkup bisnis yang dijalankannya. Ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan 

suatu persahaan secara umum, yaitu:  

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan.  

Review dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai 

dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga 

dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.  

 



 

 

2. Melakukan perhitungan. 

Penerapan metode hitungan 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.  

Dari hasil hitungan yang diperoleh dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari 

berbagai perusahaan. 

4. Melakukan penafsiran. 

Penafsiran dilakukan untuk melihat apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami 

oleh perusahaan tersebut.  

5. Mencari dan memberikan pemecahan terhadap masalah.  

Setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna 

memberikan input atau masukan agar apa saja yang menjadi kendala dan hambatan selama ini 

dapat terselesaikan (Marsel, 2013). 

Tahapan dalam menganalisis kinerja perusahaan dapat membantu manajer memecahkan 

masalah yang dihadapi. Tentu saja dengan melakukan penafsiran dan mencari alternatif yang 

dapat memecahkan permasalahan tersebut. 

2.2. Rasio Likuiditas 

2.2.1. Pengertian Rasio Likuiditas 

Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan pada saat ditagih. Perusahaan yang mempunyai “kemampuan membayar” 

biasanya mampu memenuhi segala kewajiban keuangannya yang harus dipenuhi. Dikatakan 

bahwa perusahaan tersebut likuid (Yutikawati Erlina, 2013). 

Rasio likuiditas (liquidity ratio) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan 

ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah 

jatuh tempo (Anton, 2017). Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Kewajiban yang segera harus dipenuhi 



adalah utang jangka pendek, oleh karena itu rasio ini biasa digunakan untuk mengukur tingkat 

keamanan kreditor jangka pendek, serta mengukur apakah operasi perusahaan tidak akan 

terganggu bila kewajiban jangka pendek ini segera ditagih (Anik, 2018). 

Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar 

semua kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo. Tingkat likuiditas yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami kesulitan membayar kewajibannya dalam 

jangka pendek, sehingga kreditur tidak perlu khawatir dalam memberikan pinjaman (Amanah, 

2014). 

 

2.2.2. Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas 

Dalam menganalisis rasio likuiditas terdapat tujuan dan manfaat bagi perusahaan 

diantaranya: 

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh 

tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah 

waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan 

tertentu).  

2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva 

lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur dibawah satu tahun atau 

sama dengan satu tahun dibandingkan dengan total aktiva lancar.   

3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva 

lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Aktiva lancar dikurangi persediaan dan 

utang yang dianggap kualitasnya lebih rendah.  

4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja 

perusahaan.   

5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.   

6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan 

utang.   

7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan 

membandingkannya untuk beberapa periode.   

8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing masing komponen yang ada 

di aktiva lancar dan utang lancar.  



2.2.3. Jenis-Jenis Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu : 

1. Current Ratio (Rasio Lancar) 

Current ratio adalah rasio yang membandingkan aktiva lancar dengan utang lancar, aktiva 

lancar meliputi kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, 

pendapatan yang masih harus diterima, dan pinjaman yang diberikan. Sedangkan utang lancar 

(utang jangka pendek) meliputi utang dagang, utang bank, utang gaji, utang pajak, utang 

dividen, dan utang lainnya yang harus segera dibayar. Dalam praktiknya, rasio lancar dengan 

standar 200% sudah dianggap cukup baik atau memuaskan bagi perusahaan.  

Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar semakin tinggi kemampuan 

perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dibuat dalam bentuk 

berapa kali atau dalam bentuk persentasi. Apabila rasio lancar ini 1:1 atau 100% ini berarti 

bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Rasio lancar yang lebih aman adalah 

jika berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang 

lancar (Anton, 2017). 

Agar menghasilkan current ratio yang tepat, manajemen harus memperhatikan beberapa 

faktor, antara lain jenis usaha, cash flow, maupun tingkat kredibilitas perusahaan tersebut 

dalam hubungannya dengan kreditor (Amanah, 2014). 

Current ratio dapat dicari menggunakan rumus : 

Current Rasio =
Current assets

Current liabilities
 

Dimana untuk mencari current ratio dapat dilakukan dengan cara membandingkan aktiva 

lancar dengan utang lancar. 

2. Quick Ratio (Rasio Cepat) 

Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi 

(membayar) kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa 

memperhitungkan nilai persediaan (inventory), artinya nilai persediaan kita abaikan, dengan 

cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar (Anton, 2017). 



Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang 

lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik. Rasio ini disebut juga Acid Test Ratio. Angka 

rasio ini tidak harus 100% atau 1:1 (Supit, 2016). 

Rumus untuk menghitung quick ratio adalah : 

Quick Ratio=
Current assets-Inventories

Current Liabilities
 

Nilai quick ratio diperoleh dari perbandingan antara aktiva lancar dikurang persediaan dengan 

utang lancar. 

2.2.4. Pengukuran Rasio Likuiditas 

Untuk mengukur rasio likuiditas terdapat dua macam cara yang bisa digunakan yaitu: 

1. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to deposit ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang 

diberikan dibandingkan dengan total dana pihak ketiga yaitu giro, tabungan, simpanan 

berjangka. Semakin rendah loan to deposit ratio maka semakin likuid bank tersebut. 

LDR=
Kredit

Dana Pihak Ketiga
 100% 

Membandingkan antara jumlah kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga.  

 
2. Loan to Assets Ratio (LAR) 

Loan to Assets Ratio adalah rasio untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan 

dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Semakin rendah loan to assets ratio semakin 

baik (Mudawamah, 2018). 

LAR=
Jumlah Kredit yang Diberikan

Jumlah Aset
 100% 

Loan to Assets Ratio dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah kredit yang 

diberikan dengan jumlah aset.   

2.3. Rasio Leverage 

2.3.1. Pengertian Rasio Leverage 

Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, artinya berapa besar beban utang yang 

ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio 

solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 



kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan 

(Shintia Novi, 2017). 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang 

jangka panjang disebut sebagai rasio solvabilitas. Apabila suatu perusahaan mempunyai 

kekayaan lebih besar dari pada seluruh hutang-hutangnya, maka dengan sendirinya perusahaan 

dalam keadaan solvable, tetapi sebaliknya jumlah kekayaannya lebih kecil dari pada seluruh 

hutang-hutangnya bila diliquidit.  

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun 

jangka panjang. Suatu perusahaan dikatakan solvable apabila perusahaan tersebut mempunyai 

aktivitas atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, sebaliknya 

apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil dari pada jumlah utangnya berarti perusahaan 

tersebut dalam keadaan insolvabel (Yutikawati Erlina, 2013). 

2.3.2. Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage 

Tujuan dilakukannya analisis Rasio leverage bagi perusahaan adalah:  

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya 

(kreditor).  

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap 

(seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).  

3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.  

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.  

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolan aktiva.  

6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan utang jangka panjang.  

Rasio solvabilitas atau leverage ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka  pendek mempunyai manfaat 

untuk: 

1. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.  

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti 

angsuran pinjaman termasuk bunga).  

3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.  



4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.  

5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan 

aktiva.  

6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan utang jangka panjang.  

7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian 

kalinya modal sendiri (Shintia Novi, 2017). 

 

 

2.3.3. Jenis-Jenis Rasio Leverage 

Terdapat beberapa jenis rasio leverage yaitu debt to total assests, debt to equity ratio, long 

term debt to equity ratio, times interest earned,  dan fixed charge coverage yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Debt to total assets 

Merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan anatar total utang 

dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang 

atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus untuk 

mencari debt ratio dapat digunakan sebagai berikut : 

Debt to total assets=
Total Liabilities

Total Assets
 

Nilai debt to total assest dapat dicari menggunakan perbandingan antara total utang dengan 

total aktiva. 

2. Debt to equity ratio 

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, rasio ini diukur dengan 

cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. 

Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) 

dengan pemilik perusahaan.  

Rumus untuk mencari debt to equity ratio dapat digunakan sebagai berikut : 

Debt to equity ratio=
Total Liabilities

Total Shareholders Equity
 

Dimana total shareholders equity atau total modal sendiri diperoleh dari total aset dikurangi 

total utang. 



 

3. Long Term Debt To Equity Ratio 

Merupakan rasio antara utang panjang dengan modal sendiri, tujuannya adalah untuk 

mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang 

jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal 

sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumus untuk mencari Long Term Debt to Equity 

Ratio dapat digunakan sebagai berikut : 

LTDtER=
Long term debt

Equity
 X 100% 

Membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri merupakan cara untuk 

mencari nilai Long Term Debt to Equity Ratio. 

4. Times Interest Earned 

Times Interest Earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini 

diartikan oleh James C Van Horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar 

biaya bunga. Rumus untuk mencari Times Interest Earned dapat digunakan sebagai berikut : 

Time interest earned=
Earning Before Interest and Tax (EBIT)

Interest Expense
 

Dimana earning before interest and tax merupakan laba sebelum bunga dan pajak dibagi 

dengan interest expense yang merupakan beban bunga. 

5. Fixed charge coverage 

Dalam rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau 

menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (Shintia Novi, 2017). 

Rumus untuk mencari Fixed charge coverage dapat digunakan sebagai berikut : 

FCC=
EBIT+Sewa

interest Expense+Pembayaran Sewa
 

Dimana laba sebelum bunga dan pajak ditambah sewa dibagi beban bunga ditambah 

pembayaran sewa. 

2.4. Rasio Profitabilitas 

2.4.1. Pengertian Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

semua kemampuan, dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar 



tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan, dimana semakin besar tingkat keuntungan 

menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan (Anik, 2018). 

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai 

komponen yang ada di dalam laporan laba-rugi atau neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk 

beberapa periode, tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan 

profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu (Amelia, 2017). 

Rasio profitabilitas berusaha mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba, baik 

dengan menggunakan seluruh aktiva yang ada maupun dengan menggunakan modal sendiri. 

Kemampuan mendapatkan laba merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan 

keputusan manajemen. Rasio profitabilitas akan memberikan gambaran tentang tingkat 

efektivitas pengelolaan perusahaan. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat 

berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misal bagi pemegang saham akan melihat 

keuntungan yang benar benar akan diterima dalam bentuk dividen.  

2.4.2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas 

Tujuan utama yang ingin dicapai perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau 

keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal seperti 

yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, 

serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Maka manajemen haruslah 

dituntut untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.  

Rasio profitabilitas mempunyai tujuan dan manfaat bagi pihak diluar perusahaan, terutama 

pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan 

rasio profitabilitas bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan yaitu:  

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode 

tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.  

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan 

oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjual. 

Manfaat dengan adanya rasio profitabilitas bagi perusahaan yaitu sebagai berikut:  

 



1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.  

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.  

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.  

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.  

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri (Fitriani, 2018). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa tujuan rasio 

profitabilitas yaitu untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan, untuk menilai posisi laba 

pada perusahaan, untuk menilai perkembangan laba, untuk menilai besarnya laba sedangkan 

manfaat dari rasio profitabilitas yaitu untuk mengetahui besarnya tingkat laba, mengetahui 

posisi laba, mengetahui perkembangan laba, mengetahui besarnya laba, dan untuk mengetahui 

produktivitas dari seluruh dan perusahaan yang digunakan.  

2.4.3. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas 

Dapat dijelaskan dibawah ini jenis-jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan mendapatkan laba yaitu: 

1. Gross Profit Margin 

Gross Profit Margin merupakan perbandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan 

harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang 

dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :  

Gross Profit Margin=
Sales-Cost of Good Sold

Sales
 

Sales merupakan penjualan yang dikurang harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan. 

2. Net Profit Margin 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih yang dihasilkan setekah pajak dengan 

pendapatan operasional yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka 

semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Mudawamah, 2018). 

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Net profit margin dihitung 

dengan rumus:  

Net Profit Margin=
Earning After Tax (EAT)

Sales
 

Semakin tinggi Net profit margin semakin baik operasi suatu perusahaan. 

 



 

3. Return on Investment (ROI) 

Return on investment adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva 

yang tersedia didalam perusahaan. Return on Investment dihitung dengan rumus: 

ROI=
Earning After Tax (EAT)

Total Assets
 

merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva.  

 

 

4. Return On Equity (ROE) 

Return on equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para 

pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas 

modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. 

Rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri secara 

efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang dilakukan pemilik modal sendiri 

atau pemegang saham perusahaan merupakan Return on Equity. Semakin tinggi return on 

equity maka semakin baik, karena perusahaan mampu menghasilkan laba dari modalnya 

sendiri (Fitriani, 2018). 

Return on equity dinyatakan dalam rumus sebagai berikut ini : 

ROE=
Laba Setelah Pajak

Modal Sendiri
 

perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas (modal sendiri). 

2.5. Rasio Aktivitas 

2.5.1. Pengertian Rasio Aktivitas 

Rasio Aktivitas yaitu rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan 

sumber dayanya. Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya 

(Riswan, 2014). 

Rasio aktivitas (activity ratio) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya. Efisiensi yang 

dilakukan misalnya di bidang penjualan, penagihan piutang dan efisiensi di bidang lainnya. 



Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan 

aktivitas sehari-hari.  

Dari hasil pengukuran dengan rasio aktivitas akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien 

dan efektif dalam mengelola aset yang dimilikinya atau mungkin justru sebaliknya. Dari hasil 

pengukuran ini, akan diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan 

sehingga manajemen dapat mengukur kinerja mereka selama ini. Hasil yang diperoleh misalnya 

dapat diketahui seberapa lama penagihan suatu piutang dalam periode tertentu. Kemudian hasil 

ini dibandingkan dengan hasil pengukuran beberapa periode sebelumnya. Di samping itu, rasio 

ini juga digunakan untuk mengukur hari rata-rata sediaan tersimpan di gudang, perputaran modal 

kerja, perputaran aktiva tetap dalam satu periode, penggunaan seluruh aktiva terhadap penjualan 

dan rasio lainnya (Ramlawati Rika, 2016). 

Penggunaan rasio aktivitas adalah dengan cara membandingkan antara tingkat penjualan 

dengan investasi dalam aktiva untuk satu periode. Artinya diharapkan adanya keseimbangan 

seperti yang diinginkan antara penjualan dengan aktiva seperti sediaan, piutang dan aktiva tetap 

lainnya. Semua rasio aktivitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi 

pada berbagai jenis aktiva. Rasio-rasio aktivitas menganggap bahwa sebaiknya terdapat 

keseimbangan yang layak antara penjualan dan beragam unsur aktiva misalnya persediaan, 

aktiva tetap dan aktiva lainnya. Aktiva yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan 

mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana 

kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. 

2.5.2. Tujuan dan Manfaat Rasio Aktivitas 

Dalam praktiknya rasio aktivitas yang digunakan perusahaan memiliki beberapa tujuan 

yang hendak dicapai. Rasio aktivitas juga memberikan banyak manfaat bagi kepentingan 

perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, untuk masa sekarang maupun di masa yang akan 

datang. Berikut ini adalah beberapa tujuan yang hendak dicapai perusahaan dari penggunaan 

rasio aktivitas antara lain:  

1. Untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana 

yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode.  

2. Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang (days of receivable), di mana hasil 

perhitungan ini menunjukkan jumlah hari (berapa hari) piutang tersebut rata-rata tidak dapat 

ditagih.  



3. Untuk menghitung berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang.   

4. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu 

periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan 

(working capital turn over).  

5. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu 

periode. 

6. Untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. 

Di samping tujuan yang ingin dicapai di atas, terdapat beberapa manfaat yang dapat ambil 

dari rasio aktivitas yaitu:  

 

1. Dalam bidang piutang  

a. Perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama 

satu periode. Manajemen juga dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam 

piutang ini berputar dalam satu periode. Dengan demikian, dapat diketahui efektif atau 

tidaknya kegiatan perusahaan dalam bidang penagihan.  

b. Manajemen dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang (days of 

receivable) sehingga manajemen dapat pula mengetahui jumlah hari (berapa hari) piutang 

tersebut rata-rata tidak dapat ditagih.  

2. Dalam bidang sediaan  

Manajemen dapat mengetahui hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Hasil ini 

dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau rata-rata industri. Kemudian 

perusahaan dapat pula membandingkan hasil ini dengan pengukuran rasio beberapa periode 

yang lalu.  

3. Dalam bidang modal kerja dan penjualan  

Manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar 

dalam satu periode atau dengan kata lain, berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap 

modal kerja yang digunakan.  

4. Dalam bidang aktiva dan penjualan  

a. Manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap 

berputar dalam satu periode.  



b. Manajemen dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan 

penjualan dalam suatu periode tertentu (Ramlawati Rika, 2016). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan rasio aktivitas adalah untuk 

mengetahui apakah perusahaan mampu atau tidak mencapai target yang telah ditentukan. Target 

tersebut seperti berapa lama piutang dapat tertagih dalam suatu periode, untuk mengukur 

penggunaan semua aktiva perusahaan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Sedangkan 

manfaatnya dapat dilihat dalam bidang piutang, bidang persediaan, modal kerja dan penjualan 

serta bidang aktiva. 

 

 

2.5.3. Jenis-Jenis Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas yang dapat digunakan manajemen untuk mengambil keputusan terdiri dari 

beberapa jenis. Penggunaan rasio yang diinginkan sangat tergantung dari keinginan manajemen 

perusahaan. Artinya lengkap tidaknya rasio aktivitas yang akan digunakan tergantung dari 

kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai pihak manajemen perusahaan tersebut. Secara umum 

apabila seluruh rasio aktivitas yang ada digunakan, akan mampu memperlihatkan efektivitas 

perusahaan secara maksimal, jika dibandingkan dengan penggunaan hanya sebagian saja. Dapat 

dijelaskan dibawah ini jenis-jenis rasio aktivitas adalah sebagai berikut: 

1. Perputaran Piutang (Account Receivable Turn Over)  

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu 

periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. 

Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang 

semakin rendah (dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya) dan tentunya kondisi ini bagi 

perusahaan semakin baik. Sebaliknya jika rasio semakin rendah ada over investment dalam 

piutang. Hal yang jelas adalah rasio perputaran piutang memberikan pemahaman tentang 

kualitas piutang dan kesuksessan penagihan piutang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus: 

Receivable Turn Over =
Penjualan Kredit

Piutang
 

Cara mencari rasio ini adalah dengan membandingkan antara penjualan kredit dengan rata-

rata piutang. Sebagai catatan apabila data mengenai penjualan kredit tidak ditemukan, dapat 

digunakan angka penjualan total. 



2. Perputaran persediaan  (Inventory Turn Over) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam 

sediaan ini berputar dalam 1 periode. Rasio ini dikenal dengan nama rasio perputaran sediaan. 

Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang. Rasio 

ini merupakan indikasi yang cukup popular untuk menilai efisiensi operasional, yang 

memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan. 

Dapat pula diartikan bahwa perputaran sediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa 

kali jumlah barang sediaan diganti dalam 1 tahun.  Rumus untuk mencari inventory turn over 

dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut: 

Inventory Turn Over =
Harga Pokok Penjualan

Persediaan
 

Apabila rasio yang diperoleh tinggi, ini menunjukkan perusahaan bekerja secara efisien dan 

likuid persediaan semakin baik. Demikian pula apabila perputaran sediaan rendah berarti 

perusahaan bekerja secara tidak efesien atau tidak produktif dan banyak barang sediaan yang 

menumpuk. Hal ini akan mengakibatkan investasi dalam tingkat pengembalian yang rendah. 

3. Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turn Over) 

Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan selama perusahaan 

yang bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran modal kerja (working capital 

turn over period) dimulai dari saat di mana kas di investasikan dalam komponen-komponen 

modal kerja sampai dimana saat kembali menjadi kas. Makin pendek periode tersebut berarti 

makin cepat perputaran atau makin tinggi perputarannya (turn over rate-nya). Perputaran 

modal kerja dihitung dengan rumus: 

Perputaran Modal Kerja  =
Penjualan Bersih

Modal Kerja
 

Perputaran modal kerja merupakan perbandingan antara penjualan dengan modal kerja bersih.  

4. Perputaran Aktiva Tetap (fixed assets turn over)  

fixed assets turn over merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana 

yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Rumus untuk mencari fixed 

Asset Turn Over dapat digunakan sebagai berikut: 

fixed Asset Turn Over   =
Salles

Total Aktiva Tetap
 



Salles adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan produk seperti pengiriman 

barang atau pemberian jasa. 

5. Perputaran Aktiva (Total Assets Turn Over) 

Total assets turn over merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua 

aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari 

tiap rupiah aktiva. Total assets turn over juga merupakan perbandingan antara penjualan 

dengan total aktiva suatu perusahaan dimana rasio ini menggambarkan kecepatan perputaran 

total aktiva dalam satu periode tertentu. Rumus yang digunakan untuk mencari perputaran 

aktiva ini adalah sebagai berikut: 

Total Assets Turn Over   =
Salles

Total Assets
 

Semakin besar rasio ini semakin baik yang berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar 

dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam 

menghasilkan penjualan. (Ramlawati Rika, 2016). 

2.6. Rasio Nilai Pasar 

2.6.1. Pengertian Rasio Nilai Pasar 

Rasio Nilai Pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan 

laba dan nilai buku per saham. Rasio ini memberikan petunjuk atas kinerja perusahaan di masa 

lalu serta prospek di masa mendatang. Rasio ini memberikan informasi seberapa besar 

perusahaan, sehingga mereka mau membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi di 

banding dengan nilai buku saham (Dien Sri Widias Putri & Senjiati, 2018). 

Rasio ini digunakan untuk mengukur harga saham perusahaan relatif terhadap nilai 

bukunya. Rasio yang digunakan yaitu: Price Earning Ratio (PER) dan Earning Per Share (EPS). 

Price Earning Ratio (PER) merupakan perbandingan antara harga pasar suatu saham (market 

price) dengan laba per lembar saham, dan merupakan indikator perkembangan perusahaan di 

masa mendatang. Sedangkan Earning Per Share (EPS) adalah rasio yang menunjukkan berapa 

besar kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba (Sutomo, 2017). 

2.6.2. Jenis-Jenis Rasio Nilai Pasar 

Untuk melihat bagaimana kondisi perolehan keuntungan yang potensial dari suatu 

perusahaan dimasa yang akan datang dapat digunakan beberapa jenis pengukuran nilai pasar 

yaitu: 



1. Rasio Harga Laba (Price Earning Ratio)  

Price Earning Ratio (PER) merupakan perbandingan harga sebuah saham dengan laba bersih 

untuk setiap lembar saham pada perusahaan itu. Price earning ratio merupakan suatu ukuran 

murah atau mahal nya harga sebuah saham jika dibandingkan dengan harga saham lainnya 

untuk suatu industri yang serupa. PER dapat dicari menggunakan rumus: 

Price Earning Ratio   =
Harga Pasar per Saham

Earning Per Share (EPS)
 

Earning Per Share adalah keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham untuk tiap 

lembar saham yang dipegangnya. 

2. Harga Buku per Saham (Book Value Per Share) 

Book Value Per Share (BVS) adalah modal pemegang saham. Modal pemegang saham adalah 

jumlah aset-aset perusahaan dikurangi dengan kewajiban. Nilai buku per lembar saham 

menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar 

saham. Rumus yang digunakan untuk mencari harga buku per saham adalah: 

Book Value Per Share   =
Total ekuitas perusahaan

Jumlah saham yang beredar
 X 100% 

 

3. Price Book Value (PBV) 

Price Book Value (PBV) adalah perhitungan atau perbandingan antara market value 

dengan book value suatu saham. Rasio ini berfungsi untuk melengkapi analisis book 

value. Price Book Value merupakan suatu nilai yang dapat digunakan untuk 

membandingkan apakah saham lebih mahal atau lebih murah dibandingkan saham 

lainnya. Rumus yang digunakan untuk mencari nilai PBV ini adalah sebagai berikut: 

Price Book Value   =
Harga Pasar

Nilai Buku
  

Nilai Price Book Value diperoleh dari perbandingan antara harga pasar dengan nilai 

buku (Dien Sri Widias Putri & Senjiati, 2018). 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam 

bentuk angka-angka. Dengan sumber data sekunder yang dimana data telah dikumpulkan oleh 



lembaga penggumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.  Dimana data 

di dapat dari Laporan Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia dengan kode saham TLKM.  

Populasi dalam penelitian ini Laporan Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham TLKM. Pemilihan sampel dalam penelitian 

ini dengan menggunakan metode purposive sampling,  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Uji asumsi klasik 

    Dalam uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas,uji autokorelasi. 

2. Analisis regresi linear berganda 

3. Uji koefisien determinasi 

4. Uji hipotesis 

5. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji f, uji t. 

 

Langkah-langkah penelitian ini adalah 1) studi kepustakaan, 2) study lapangan, 3) 

merumuskan dan menganalisis data yang didapatkan ke program olah data, 4) mengolah data, 5) 

melakukan analisis data sesuai materi, 6) penyusunan laporan penelitian, 7) menyusun artikel 

dan publikasi. 

 

BAB IV Pembahasan 

 

Hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan secara otoritas dan empiris tentang analisis 

Kinerja Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Sebelum dan Sesudah Launching Produk 

Indihome yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2019 adalah sebagai 

berikut: 

1. Kondisi kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebelum dan sesudah launching 

produk Indihome dilihat dari mean masing-masing rasio adalah rata-rata (mean) Current 

Ratio (CR) sebelum launching produk Indihome 1,0517160 lebih besar dibandingkan dengan 

rata-rata current ratio sesudah launching produk Indihome 1,0501720. Hal ini menunjukkan 

current ratio PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebelum launching produk Indihome lebih 



baik dibandingkan dengan current ratio sesudah launching produk Indihome walaupun 

dampaknya sangat kecil karena perbedaan tersebut tidak signifikan. Artinya terdapat 

penurunan rata-rata current ratio PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sesudah launching produk 

Indihome dikarenakan utang lancar yang terus meningkat dari tahun ke tahun sedangkan 

aktiva lancar mengalami penurunan setelah launching produk Indihome, yang mana aktiva 

lancar yang dimilik perusahaan tidak mampu menutupi utang lancar yang ada. 

Rata-rata debt to total asset sebelum launching produk Indihome 0,4049920 lebih kecil 

dibandingkan dengan rata-rata debt to total asset sesudah launching produk Indihome 

0,4372560. Peningkatan debt to total ratio sesudah launching produk Indihome disebabkan 

oleh meningkatnya total aktiva berupa penambahan pembelian peralatan sentral telepon, 

jaringan kabel, satelit dan lain sebagainya yang diperoleh dari utang.  

Rata-rata NPM PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebelum launching produk Indihome 

0,1649880 lebih besar dibandingkan rata-rata NPM sesudah launching produk Indihome 

0,1518500. Artinya laba bersih yang diperoleh dari penjualan semakin menurun, penurunan 

yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2019, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya 

provider penyedia jasa jaringan internet kabel yang bermunculan seperti PT MNC Sky Vision, 

PT Link Net, PT Supra Primatama Nusantara dan PT MNC Kabel Media Com yang juga 

menyediakan paket internet dengan banyak pilihan yang menarik, sehingga tidak hanya 

produk Indihome yang dapat menguasai pasar.  

Rata-rata total asset turnover (TATO) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebelum launching 

produk Indihome 0,6714180 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata TATO sesudah 

launching produk Indihome 0,6315280. Artinya perusahaan tidak mampu mempergunakan 

sumber daya (penjualan) yang didapat untuk menunjang aktivitas perusahaan. 

Rata-rata price earning ratio (PER) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebelum launching 

produk Indihome 8,3317840 lebih kecil dibandingkan rata-rata PER sesudah launching 

produk Indihome 20,3003060. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan oleh investor yang 

mulai tertarik untuk menginvestasikan dana nya ke perusahaan penyedia layanan jasa internet 

mengingat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dibidang teknologi, informasi dan 

komunikasi sehingga mendorong masyarakat untuk meningkatkan intensitas penggunaan 

teknologi (internet) dalam kebutuhan sehari-hari. 



2. Setelah dilakukan uji paired sample t-test terdapat perbedaan antara kinerja keuangan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk sebelum dan sesudah launching produk Indihome yaitu: 

a. Kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio likuiditas yang diukur menggunakan 

current ratio, rasio leverage yang diukur menggunakan debt to total asset, rasio 

profitabilitas yang diukur menggunakan net profit margin, rasio aktivitas yang diukur 

menggunakan total asset turnover dan rasio nilai pasar yang diukur menggunakan price 

earning ratio didapatkan hasil bahwa nilai signifikan rasio likuiditas 0,992 > 0,05 artinya 

tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia 

sebelum dan sesudah launching produk Indihome, nilai signifikan rasio leverage 0,086 > 

0,05 artinya  tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan PT 

Telekomunikasi Indonesia sebelum dan sesudah launching produk Indihome, nilai 

signifikan rasio profitabilitas 0,148 > 0,05 artinya  tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia sebelum dan sesudah launching 

produk Indihome, nilai signifikan rasio aktivitas 0,016 < 0,05 artinya ada perbedaan yang 

signifikan antara kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia sebelum dan sesudah 

launching produk Indihome, nilai signifikan rasio nilai pasar 0,023 < 0,05 artinya ada 

perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia sebelum 

dan sesudah launching produk Indihome. 

b. Setelah dilakukan uji paired sample t-test untuk mengukur perbedaan kinerja keuangan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk sebelum dan sesudah launching produk Indihome maka 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 

1 

SEBELUM 2.1249796 25 4.54309344 .90861869 

SESUDAH 4.5142224 25 8.06521296 1.61304259 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22 

Pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa rata-rata (mean) kinerja keuangan PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk sebelum launching produk Indihome adalah sebesar 2,1249796 dan standar 



deviasi sebesar 4,54309344. Sedangankan rata-rata (mean) kinerja keuangan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk sesudah launching produk Indihome adalah sebesar 4,5142224 

dan standar deviasi sebesar 8,06521296. 

 

 

Tabel 4.7 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

Pair 

1 

SEBELUM - 

SESUDAH 
-0.01334579 -2.075 24 .049 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22 

Dapat diketahui pada tabel 4.7 menjelaskan bahwa sig. (2-tailed) kinerja keuangan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk sebelum dan sesudah launching produk Indihome sebesar 0,049 

< 0,05 yang artinya terdapat perbedaan pada kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia 

sebelum dan sesudah launching produk Indihome. Dimana pada rasio likuiditas mengalami 

penurunan kinerja keuangan setelah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk launching produk 

Indihome dengan rata-rata sebelum launching produk Indihome sebesar 1,0517160 > 1,0501720. 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan 

akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo (Anton, 

2017). Rasio leverage yang dihutung dengan debt to total asset mengalami peningkatan setelah 

launching produk Indihome sebesar 0,4049920 < 0,4372560. Suatu perusahaan dikatakan 

solvable apabila perusahaan tersebut mempunyai aktivitas atau kekayaan yang cukup untuk 

membayar semua hutang-hutangnya, sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih 



kecil dari pada jumlah utangnya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan insolvabel 

(Yutikawati Erlina, 2013). 

Rasio profitabilitas mengalami penurunan setelah launching produk Indihome dengan rata-rata 

0,1649880 > 0,1518500. Rasio profitabilitas berusaha mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba, menggunakan seluruh aktiva yang ada. 

Rasio aktivitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebelum dan sesudah launching produk 

Indihome mengalami penurunan dengan rata-rata (mean) sebesar 0,6714180 > 0,6315280. 

Semua rasio aktivitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada 

berbagai jenis aktiva. 

Rasio nilai pasar adalah rasio yang mengalami peningkatan paling signifikan dimana rata-rata 

nya bernilai 8,3317840 > 20,3003060. Rasio ini memberikan petunjuk atas kinerja perusahaan 

dimasa lalu serta prospek di masa mendatang dapat menjadi suatu ukuran murah atau mahalnya 

harga sebuah saham jika dibandingkan dengan harga saham lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

 

PENUTUP 

  

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul “Analisa Kinerja Keuangan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk Sebelum dan Sesudah Launching Produk Indihome dengan 

menggunakan uji paired sample t test, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kondisi kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebelum launching produk 

indihome dilihat dari rata-rata current ratio yaitu 1,0517160, rata-rata debt to total asset 

0,4049920, rata-rata NPM  0,1649880, rata-rata total asset turnover 0,6714180 dan rata-rata 

PER 8,3317840. Sedangkan kondisi kinerja keuangan PT Telekomunikasi sesudah launching 

produk Indihome dilihat dari rata-rata current ratio yaitu 1,0501720, rata-rata debt to total 

asset 0,4372560, rata-rata NPM  0,1518500, rata-rata total asset turnover 0,6315280 dan rata-

rata PER 20,3003060. 

2. Uji paired sample test yang dilakukan menunjukkan nilai signifikan 0,049 < 0,05 yang artinya 

terdapat perbedaan antara kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebelum dan 

sesudah lauching produk Indihome. Perbedaan yang paling signifikan terdapat pada rasio 

aktivitas yang diukur dengan total asset turnover dengan nilai signifikan 0,016 < 0,05 dan 

rasio nilai pasar yang diukur dengan price earning ratio dengan nilai 0,023 < 0,05. sedangkan 

rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas berturut-turut mempunyai nilai 

signifikan 0,992, 0,086, dan 0,148 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 itu artinya 

rasio tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk sebelum dan sesudah launching produk Indihome. 

5.2. Saran  

Dalam penelitian ini penulis dapat memberikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa terdapat perbedaan antara kinerja 

keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebelum dan sesudah launching produk 

Indihome yang dilihat dari mean statistik deskriptif dan beberapa rasio mengalami penurunan 



setelah launching produk Indihome. Dari hasil penelitian tersebut sebaiknya PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk dapat mengevaluasi kinerja perusahaan karena inovasi 

terhadap produk speedy yang diganti dengan produk Indihome seharusnya dapat 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan karena produk Indihome memiliki banyak 

kelebihan dibandingkan dengan produk sebelumnya. 

2. Bagi PT Telekomunikasi Indonesia diharapkan dapat membuat kebijakan terkait dengan 

kinerja keuangan sesudah launching produk Indihome yang tidak mengalami perbedaan 

signifikan dibanding sebelum launching produk Indihome. Apakah perusahaan akan 

melakukan inovasi lagi terhadap produk Indihome agar konsumen tidak beralih ke provider 

lain yang juga menawarkan produk jenis sama dengan Indihome. 
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