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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial dan hidup bermasyarakat 

memerlukan komunikasi atau pertukaran informasi antara yang satu 

dengan yang lainnya. Saat ini kebutuhan akan teknologi, baik itu teknologi 

informasi maupun telekomunikasi sangat tinggi. Telekomunikasi saat ini 

menjadi komoditas yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, 

mulai dari lapisan masyarakat menengah ke bawah sampai ke jenjang 

menengah atas, telekomunikasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa 

ditawar lagi dan hampir menjadi kebutuhan primer masyarakat. 

Perkembangan teknologi yang cepat adalah teknologi 

telekomunikasi yang menghadirkan beragam pilihan bentuk teknologi dan 

kecanggihannya. Teknologi telekomunikasi telah membuat terjadinya 

komunikasi antara satu dengan yang lain baik. Teknologi telekomunikasi 

juga semakin banyak dengan semakin banyaknya jenis telekomunikasi 

yang disediakan dari mulai telepon tetap dengan pengguna 139,31 juta, 

telepon bergerak yang mencapai 169,3 juta, wireless telepon dan 

sebagainya. Komunikasi seluler juga hanya bukan komunikasi suara tapi 

juga sudah meluas kepada komunikasi data. 

Telekomunikasi telah mencapai level yang terbaik dalam hal ini 

karena jaringan telekomunikasi saat ini telah merambah ke arena koneksi 
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internet dan itu terbukti dengan semakin murahnya jaringan internet dan 

yang terbaru saat ini adalah teknologi internet yang dapat ditemukan pada 

telepon selular.  

Penggunaan teknologi informasi saat ini merupakan suatu hal yang 

mutlak diperlukan. Hampir semua bidang kehidupan memerlukan 

teknologi komunikasi, mulai dari kegiatan kerumahtanggaan, pendidikan, 

perdagangan sampai kepada bidang industri. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi di Indonesia dapat dilihat dari tersedianya 

sarana dan prasarana komunikasi, baik untuk komunikasi suara, video 

maupun data. Pesatnya teknologi komunikasi tersebut mendorong 

berjamurnya perusahaan-perusahaan di bidang telekomunikasi. 

Perusahaan-perusahaan tersebut saling bersaing untuk dapat menguasai 

pasar. Salah satu perusahaan telekomunikasi yang cukup besar di 

Indonesia adalah PT Telekomunikasi Indonesia. 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) biasa disebut Telkom 

Indonesia atau Telkom saja adalah perusahaan informasi dan komunikasi 

serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di 

Indonesia. TELKOM  menyediakan jasa telepon tidak bergerak kabel 

(fixed wire line), jasa telepon tidak bergerak nirkabel (fixed wireless), jasa 

telepon bergerak (cellular), data & internet dan network & interkoneksi 

baik secara langsung maupun melalui perusahaan asosiasi. 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menyatakan selain 

disokong oleh pertumbuhan pelanggan seluler yang merupakan 
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kontributor utama pendapatan telkom, telkom  juga mencatat adanya 

kenaikan signifikan dalam jumlah pelanggan broadband. Ini menunjukkan 

keberhasilan telkom dalam melakukan investasi infrastruktur high speed 

Internet. 

Jumlah pelanggan layanan pita lebar (broadband) diperkirakan 

sebesar 15,9 juta pelanggan. Telkom mengklaim memiliki jumlah 

pelanggan broadband terbesar di Indonesia. Selain jumlah pelanggan 

broadband, pelanggan telepon tetap mencapai 8,8 juta pelanggan. Begitu 

pula pelanggan BlackBerry mencapai 5,1 juta pelanggan. Pelanggan Flash 

mencapai 8,6 juta pelanggan. Pelanggan Speedy tercatat mencapai 2,1 juta 

pelanggan.  

Jumlah pelanggan PT Telkom yang begitu besar akan menarik 

investor untuk menginvestasikan modalnya yang diharapkan akan 

mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih besar. Berikut adalah data 

harga saham, laba bersih dan deviden dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Data Harga Saham, Laba Bersih dan Dividen PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk (2007-2011) 

Tahun Harga Saham 
(Rp) 

Laba Bersih (Rp) Dividen per Lembar 
Saham (Rp) 

2007 10.000 12.857.000.000.000 455,87 
2008 6.900 10.619.000.000.000 296,94 
2009 9.450 11.332.000.000.000 288,06 
2010 7.950 11.537.000.000.000 322,59 
2011 7.050 10.965.000.000.000 371,05 

Sumber : Telkom.co.id 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diamati harga saham, laba bersih dan 

dividen per lembar saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2007 

sampai tahun 2011 mengalami penurunan. Laba bersih perusahaan dan 
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dividen per lembar saham yang menurun akan mengakibatkan 

kesejahteraan pemegang saham juga akan menurun dan penurunan nilai 

perusahaan di mata para pemegang saham. Hal ini juga berpengaruh pada 

nilai perusahaan di pasar modal yang akan tampak pada harga saham 

perusahaan dan minat para calon investor untuk menginvestasikan 

sahamnya juga akan menurun karena melihat nilai perusahaan yang 

menurun. 

Kesehatan dan nilai perusahaan harus tetap dijaga dengan sebaik- 

baiknya. Kesuksesan suatu perusahaan tidak luput dari peran manajer 

keuangan dan keputusan keuangan yang telah dilakukan. Tujuan 

keputusan keuangan yang dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran 

pemilik perusahaan atau pemegang saham. 

Penilaian terhadap prestasi dan kinerja perusahaan perlu dilakukan 

analisis keuangan perusahaan. Analisis keuangan dapat mengetahui 

apakah perusahaan memiliki nilai tambah atau tidak memiliki nilai 

tambah. Untuk mengetahui nilai perusahaan dan kinerja keuangan 

perusahaan dapat dilakukan dengan mengevaluasi laporan keuangan. 

Laporan keuangan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan EVA 

(Economic Value Added) dan MVA (Market Value Added). 

Penerapan konsep EVA dalam suatu perusahaan akan membuat 

perusahaan lebih memfokuskan perhatian pada penciptaan nilai 

perusahaan. Konsep MVA mempunyai tekanan yang sama dengan EVA 

yaitu pada kesejahteraan penyandang dana perusahaan. Peningkatan MVA 
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adalah keberhasilan memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan 

alokasi sumber-sumber yang tepat. 

Analisis laporan keuangan sebagai alat bantu serta sumber 

informasi dalam menilai kondisi suatu perusahaan semua pihak yang 

berkepentingan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa 

tertarik untuk membahas topik tentang ”Analisis Kinerja Keuangan Pada 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana kinerja 

keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2007-2011? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

perlu dilakukan pembatasan masalah agar hasil penelitian dapat 

memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Adapun batasan masalahnya adalah laporan keuangan tahunan yang akan 

dianalisis menggunakan metode EVA dan MVA pada periode tahun 2007 

sampai 2011. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Menganalisis kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi PT Telekomunikasi 

Indonesia untuk menetapkan kebijakan dalam bidang keuangan dan 

memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan. 

b. Bagi Calon Investor dan Investor PT Telekomunikasi Indonesia 

Tbk 

1) Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi dan 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi 

yang diinginkan, baik investasi jangka pendek maupun 

investasi jangka panjang. 

2) Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar 

profitabilitas jangka pendek dan jangka panjang dari investasi 

yang mereka tanamkan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian 

selanjutnya. 


