
 

 

ABSTRAK 

 

Wiwin Fitalasari : Analisis Likuiditas dan Rentabilitas Terhadap Kinerja 

Keuangan (PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Tahun 2006-2015) 

 Kinerja dari suatu perusahaan dapat menentukan berhasil atau tidaknya 

perusahaan tersebut. Fungsi dari pengukuran kinerja adalah sebagai alat bantu bagi 

manajemen perusahaan dalam proses pengambilan keputusan, juga untuk 

memperlihatkan kepada investor maupun pelanggan atau masyarakat secara umum 

bahwa perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kinerja keuangan 

berdasarkan analisis likuiditas dan rentabilitas pada PT. Telekomunikasi Indonesia 

Tbk Tahun 2006-2015. Yaitu 1) Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kinerja 

keuangan PT. Telekomunikasi Tbk Indonesia Tahun 2006-2015 ditinjau dari analisis 

ratio likuiditas. 2) Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kinerja keuangan PT. 

Telkom Indonesia Tahun 2006-2015 ditinjau dari analisis ratio rentabilitas. 3) Untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat kinerja keuangan PT. Telkom Indonesia Tahun 

2006-2015 ditinjau dari analisis ratio likuiditas dan rentabilitas. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deksriptif dan metode verifikatif kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif karena 

adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk 

memberikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

serta hubungan antar variable yang diteliti yaitu Analisis Likuiditas dan Rentabilitas 

Terhadap Kinerja Keuangan (PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Tahun 2006-2015). 

  Dari hasil penelitian ini likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan. 

Hal tersebut ditunjukan dari hasil data statistik uji t yaitu perbandingan nilai thitung  

adalah sebesar 3,259 sedangkan nilai ttabel yaitu sebesar 2,3060 maka dapat diketahui 

thitung ˂ ttabel atau 3,259 ˂ 2,3060 berarti H0 ditolak atau jika kita melihat dari taraf 

signifikansinya dimana taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini 

sebesar 0,05 dan nilai signifikansi dari output SPSS adalah 0,012 sehingga nilai 

signifikansi 0,012 < 0,05. Rentabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal 

ini terlihat dari nilai thitung adalah sebesar 7,936 sedangkan nilai ttabel yaitu sebesar 

2,3060. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa thitung ˃ ttabel atau 7,936 ˃ 2,3060. 

Dengan nilai thitung yang kurang dari nilai ttabel maka dapat diartikan sesuai hipotesis 

yang telah ditentukan sebelumnya bahwa Ha  berada di daerah penerimaan sedangkan 

H0 ada di daerah penolakan yang artinya adalah terdapat pengaruh signifikan antara 

Return on Asset  (ROA) dengan Return on Equity (ROE) pada PT. Telekomunikasi  

Indonesia Tbk. Dan terdapat pengaruh positif dan signifikan secara stimultan dari 

likuiditas dan rentabilitas terhadap kinerja keuangan. Hal ini terlihat dari Hasil olah 

menggunakan SPSS dapat dilihat nilai F hitung pada kolom F yaitu sebesar 65,001, 

dan apabila dibandingkan denga nilai F tabel yaitu sebesar 4.737 maka jelas bahwa 

Fhitung ≥ Ftabel atau 65,001 ≥ 4.737 sehingga H0 ditolak artinya koefisien regresi 

signifikan. 
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