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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

        Perkembangan smartphone di Indonesia ini sangat menarik diikuti yang 

kini telah di lengkapi dengan fitur dan aplikasi unggulan salah satunya dengan 

adanya fasilitas internet di dalam smartphone.  Pasalnya, pengguna Internet di 

sini mayoritas mengakses melalui ponsel. Hal itu terungkap dari presentasi 

yang dibawakan oleh Regional Director Effective Measure untuk Asia 

Tenggara, Russell Conrad,  pada acara panel diskusi Effective Measure – PPPI, 

di Jakarta, Jumat 1 April 2011. Hasil riset Effective Measure, firma yang 

memiliki spesialisasi dalam pengukuran statistik web, sebanyak 61,88 persen 

dari pengguna Internet Indonesia mengakses melalui ponsel dan 38,12 persen 

lainnya mengakses Internet bukan dari ponsel. (news.viva.co.id)  

         Persaingan Industri Telekomunikasi nasional saat ini ditandai dengan 

mulai menguatnya tiga tren utama,  yaitu evolusi platform jejaring sosial, mulai 

mewabahnya telepon seluler (ponsel) pintar, dan menguatnya posisi tawar 

konsumen.  Derasnya ketiga arus tren tersebut diyakini memberikan warna dan 

bentuk tersendiri pada industri telekomunikasi di Tanah Air. Analis emiten 

sektor telekomunikasi dari Ekokapital Securities Cece Ridwanullah 

mengatakan, operator telekomunikasi harus terus meningkatkan kinerjanya. 

Pasalnya,jumlah pengguna layanan data ini ke depan akan semakin meningkat 
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seiring dengan tingkat kebutuhan mobile lifestyle terhadap internet dan 

maraknya pengguna ponsel pintar. (www.icc-expo.com) 

        Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengatakan bahwa, 

industri telekomunikasi di Indonesia akan bisa terus berkembang. Jumlah 

penduduk yang mencapai 240 juta jiwa dengan pendapatan per kapita 

menembus US$3.000 di mana 56,5% penduduk mengeluarkan belanja US$4-5 

per hari untuk pasar telekomunikasi di tanah air ini sangat menjanjikan. 

(www.kabarbisnis.com). 

         Berdasarkan UU No 36 Tahun 1999 Pasal 10 ayat 1 tentang 

telekomunikasi pelaksanaan perdagangan telekomunikasi di Indonesia tidak 

lagi monopoli tetapi mengarah ke persaingan bebas. Peraturan tersebut 

membuat struktur telekomunikasi di Indonesia mulai mengalami perubahan 

yang sangat mendasar. Persaingan dagang sektor  telekomunikasi secara 

langsung maupun tidak langsung akan berimbas pada penjualan perusahaan 

telekomunikasi.  

        Tabel 1 menunjukan dari setiap tahunnya perusahaan telekomunikasi 

mengalami peningkatan dalam penjualannya, kecuali PT Bakrie Telecom, dan 

untuk Laba Bersih Usaha Seluruh Perusahaan Telekomunikasi berfluktuasi ini 

dikarenakan adanya beban usaha pada perusahaan. 
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Tabel 1. Data Penjualan Dan Laba Bersih Perusahaan Telekomunikasi  
(Dalam Milyar Rupiah)  

PT. Bakrie Telecom 

Tahun Penjualan Persen (%) Laba Usaha Persen (%) 
2010 3,447 - -190 - 
2011 2,591 -24,48 -174, -8,42 
2012 2,360, -8,88 -500 -187,56 

PT. XL-XIATA 
Tahun Penjualan Persen (%) Laba Bersih Persen (%) 
2010 17,057 - 4,984 - 
2011 18,260 7,05 4,443 10,86 
2012 20,969 6,94 4,352, 2,05 

PT. Smartfren Telecom tbk 
Tahun Penjualan Persen (%) Laba Bersih Persen (%) 
2010 376 - -867 - 
2011 954 153,47% -2,221 -156,13 
2012 1,649 6,94% -1,602 -27,86 

 
PT. Inovisi Infracom tbk 

Tahun Penjualan Persen (%) Laba Bersih Persen (%) 
2010 330 - 101 - 
2011 544 64,68% 387 281,70 
2012 1,234 126% 460 18,83 

PT. Indosat tbk 
Tahun Penjualan Persen (%) Laba Bersih Persen (%) 
2010 19,796 - 3,473 - 
2011 20,259 2,34% 3,164, -8,91 
2012 22,418, 10,66% 3,190 0,81 

PT. Telekomunikasi Indonesia 
Tahun Penjualan Persen (%) Laba Bersih Persen (%) 
2010 68,629 - 22,787 - 
2011 71,253 3,82% 21,958 -,3,64 
2012 77,143 8,27% 25,698 17,03 

Sumber : Bursa Efek Indonesia (BEI) 
 
         Kinerja atau prestasi perusahaan yang mengacu pada hasil dari banyak 

keputusan individual  dibuat secara terus-menerus oleh manajemen perusahaan, 

oleh karena itu untuk menilai prestasi perusahaan perlu melibatkan suatu 

analisis terhadap efek keuangannya, analisis ini melibatkan suatu data 
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keuangan yang dipublikasikan seperti yang tercermin dalam laporan keuangan 

perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan salah satunya 

adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan 

perusahaan terkait. 

Salah satu manfaat pengukuran kinerja yaitu untuk mengukur prestasi 

yang dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam suatu periode 

tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. 

Pengukuran kinerja 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. 

Kondisi perusahaan yang harus selalu ditinjau dapat dilakukan dengan 

menganalisa laporan keuangan sendiri yang pada umumnya terdiri dari laporan 

neraca dan laporan laba/rugi. Laporan neraca dan laba/rugi ini bersifat saling 

berkaitan dan melengkapi. Neraca menggambarkan keadaan keuangan suatu 

perusahaan pada periode tertentu, sedangkan laporan laba rugi menunjukkan 

hasil usaha dan biaya-biaya selama periode akuntansi. Laporan keuangan 

tersebut akan lebih informatif dan bermanfaat maka pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap informasi keuangan harus melakukan analisa terlebih 

dahulu. 
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Economic Value Added (EVA) merupakan ukuran kinerja yang 

menggabungkan perolehan nilai dengan biaya untuk memperoleh nilai tambah 

tersebut. Secara sederhana EVA dapat dinyatakan sebagai ukuran profitabilitas 

riil dari operasi perusahaan. EVA akan membantu manajer memastikan bahwa 

suatu unit bisnis menambah nilai bagi pemegang saham. Diharapkan 

perusahaan-perusahaan yang menggunakan EVA akan memiliki keunggulan 

kompetitif dibandingkan yang tidak menggunakannya. 

Penilaian kinerja dengan menggunakan pendekatan EVA merupakan 

sistem yang disesuaikan dengan manajemen keuangan karena bertitik berat 

pada nilai bagi investor. Menggunakan pendekatan EVA, para manajer akan 

berpikir dan bertindak seperti halnya pemegang saham yaitu memilih investasi 

yang memaksimumkan tingkat pengembalian dan meminimumkan tingkat 

biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimumkan. 

Alasan pemilihan obyek penelitian pada perusahaan telekomunikasi 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, karena penjualan perusahaan 

telekomunikasi meningkat dari tahun ke tahun dan berdasarkan UU No 36 

Tahun 1999 tentang telekomunikasi pelaksanaan persaingan secara bebas yang 

secara langsung maupun tidak langsung akan berimbas pada penjualan dan 

laba usaha perusahaan telekomunikasi.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menarik dilakukan 

penelitian dengan judul “analisis kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi 

yang tercatat di bursa efek indonesia”. 
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B. PerumusanMasalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang diambil adalah: 

1. Apakah kinerja keuangan perusahaan Telekomunikasi yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) memberikan nilai tambah ? 

2. Perusahaan telekomunikasi manakah yang memberikan Economic Value 

Added paling besar ?  

 

C. Batasan Masalah 

       Dalam  memusatkan  pembahasan dan menganalisis permasalahan, maka 

perlu  pembatasan  dalam penelitian ini yang sesuai dengan kemampuan 

penulis dan keterbatasan informasi yang didapat dalam objek penelitian. 

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode Economic 

Value  Added  (EVA). Data laporan keuangan yang digunakan  pada 

perusahaan  telekomunikasi  yang  tercatat  pada  Bursa Efek Indonesia selama 

3 periode 2010, 2011 dan 2012 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan perusahaan 

telekomunikasi 

b. Mengetahui perusahaan telekomunikasi yang memberikan Economic 

Value Added paling besar. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan di dalam 

menentukan kebijakan perusahaan telekomunikasi dalam mengevaluasi 

kinerjanya agar lebih baik lagi 

b. Bagi Calon Investor dan Investor 

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di 

dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan telekomunikasi 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk 

penyusunan  penelitian yang akan datang khususnya membahas topik 

yang sama. 

 


