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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perusahaan telekomunikasi di Indonesia semakin 

mengalami perkembangan yang signifikan. Terbukti telekomunikasi masuk di 

Indonesia pada tahun 1984 hingga sekarang. Telekomunikasi di Indonesia 

mempunyai prospek yang sangat bagus ditunjang dengan perusahaan-perusahaan 

yang ada di indonesia hingga sekarang ini. Setiap perusahaan pada umumnya 

mempunyai tujuan tertentu dalam mengoperasikan perusahaannya, baik tujuan 

jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menilai sejauh mana tingkat 

kekuatan ataupun kesehatan, maka sebaiknya seorang manajer keuangan dapat 

menilai dan menganalisis kinerja keuangan perusahaannya. Kinerja keuangan 

perusahaan selama beroperasi dapat terlihat melalui laporan keuangan yang berisi 

informasi mengenai data-data keuangan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin 

mengarah ke era globalisasi mengakibatkan tingkat persaingan dalam dunia usaha 

semakin ketat. Untuk menghadapi kondisi tersebut sudah selayaknya apabila 

dalam suatu perusahaan melakukan pengukuran terhadap kinerja manajemen 

keuangan perusahaannya. 

Kondisi perusahaan yang harus selalu dipantau, 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 
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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. 

Melalui analisis laporan keuangan dapat diketahui keberhasilan 

tercapainya prestasi yang ditunjukkan melalui sehat tidaknya laporan keuangan 

tersebut, yang  merupakan dasar penilaian prestasi atau hasil kerja seluruh 

departemen atau bagian yang ada di perusahaan. Salah satu dasar yang dijadikan 

pertimbangan sebagai acuan dalam mengukur kinerja perusahaan adalah laporan 

keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang penting bagi 

perusahaan. Dari laporan keuangan tersebut diperoleh suatu pengetahuan tentang 

beberapa aspek keuangan suatu perusahaan. Berikut adalah data tentang 

pendapatan, laba dan jumlah aset pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar 

di BEI periode 2010-2012 

Tabel 1. Pendapatan , Laba dan jumlah Aset Perusahaan Telekomunikasi 
Periode 2010-2012 

(Dalam jutaan rupiah) 

No Nama Perusahaan 
Penjualan Laba Jumlah Aset 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 
PT. Bakrie Telekom 

Tbk 

2.765.082 3.001.416 526.599 9.975 782.699 355.623 
 

12.352.891,0 

    

12.213.109 

      

9.052.428 

0% 0,08% 0,82% 0% 7,7% -0,54% 0% -0,1% -0,1 

2 PT.Indosat Tbk 
19.796 20.576 22.418 647.174 932.503 487.416 53.325 53.233 52.225 

0% 0,03% 0,08% 0% 0,44% -0,47% 0% -1% -0,1% 

3 
PT.Smartfren 

Telecom Tbk 

3.180.226 6.253.319 5.272.376 1.401.813 2.400.247 1.563.090 4.483.609 12.296578 14.339.806 

0% 0,96% -0,15% 0% 0,71% -0,34% 0% 2,7% 1,17% 
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4 
PT.Telekomunikasi 

indonesia Tbk 

69.177 71.918 77.143 15.870 15.470 18.362 97.931,000 100.501,000 103.054,000 

0% 0,03% 0,07% 0% -0,02% 0,18% 0% 1% 1% 

5 
PT.Trikomsel oke 

Tbk 

5.513.653 

 

8.847.996 

 

9.587.860 

 

204.388 

 

303.008 

 

381.951 

 
2.394,039 4.682,437 5.348.146 

0% 0,60% 0,08% 0% 0,48% 0,26% 0% 1,9% 1,1% 

6 PT.Xl Axiata Tbk 
17.057.760 

18.260.14

4 

20.969.80

6 
2.891.261 2.830.101 2.764.647 27.251 31.170 35.455 

0% 0,07% 0,14% 0% -0,02% -0,02% 0% 1,1% 1,13% 

Sumber: Data yang sudah diolah 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa PT. Bakrie Telekom Tbk 

memiliki penjualan meningkat tahun 2010-2011 namun di tahun 2012 penjualan 

menurun. Namun jumlah aset yang dimiliki dari tahun 2010-2012 cenderung 

menurun. PT. Indosat Tbk memiliki penjualan yang meningkat dari tahun 2010-

2012, tetapi laba mengalami fluktuatif meskipun demikian jumlah aset yang 

dimiliki dari tahun 2010-2012 menurun. PT. Smartfren Telecom Tbk memiliki 

penjualan yang meningkat dari tahun 2010-2011 tetapi di tahun 2012 penjualan 

cenderung menurun. Namun laba yang dimiliki fluktuatif dengan penjualan dan 

laba tersebut jumlah aset pada perusahaan tersebut dari tahun 2010-2012 

meningkat. PT. Telekomunikasi Indonesia mengalami penjualan yang meningkat 

dari tahun 2010-2012. tetapi laba perusahaan tersebut mengalami fluktuatif, 

meskipun demikian jumlah aset yang dimiliki dari tahun 2010-2012 meningkat. 

PT. Trikomsel oke Tbk mengalami penjualan,laba dan jumlah aset yang 

meningkat dari tahun 2010-2012. PT. XL Axiata Tbk mengalami penjualan yang 

meningkat dari tahun 2010-2012. namun kenaikan tersebut tidak diiringi dengan 

laba, meskipun laba yang dimiliki menurun dari tahun 2010-2012 tetapi jumlah 
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aset yang dimiliki cenderung meningkat. Berdasarkan uraian, maka penulis 

termotivasi untuk melakukan suatu penelitian pada perusahaan Telekomunikasi 

yang tercatat di BEI karena adanya suatu fenomena pada perusahaan 

Telekomunikasi tersebut yaitu penjualan yang naik tidak diiringi dengan laba 

yang naik pula dan sebaliknya. Dan merumuskan dalam judul “Analisis Kinerja 

Keuangan Perusahaaan Telekomunikasi yang Tercatat di BEI “ 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disusun maka penulis bisa 

menarik permasalahan yang timbul, yaitu: 

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Perusahaan Sub Sektor Jasa Telekomunikasi 

yang tercatat di BEI periode 2010-2012? 

2. Perusahaan Telekomunikasi mana yang memiliki kinerja keuangan paling 

baik ? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk lebih mengarahkan pembahasan agar tidak terjadi kesimpangsiuran 

dalam pemecahan masalah, maka diperlukan adanya pembatasan masalah yang 

lebih tearah dan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan, maka penulis 

membatasi pembahasan pada masalah sebagai berikut: 

1. Analisis berdasarkan data laporan keuangan yang telah tersedia tanpa 

mempersoalkan proses penyusunan laporan keuangan tersebut. 
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2. Analisis yang digunakan adalah Du Pont System dengan menggabungkan 

Metode Time Series Analisis dan Metode Cross Section 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan Sub Sektor Jasa 

Telekomunikasi yang tercatat di BEI periode 2010-2012 

b. Untuk mengetahui perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang paling 

baik. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan atau 

sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijaksanaannya guna kemajuan 

perusahaan. 

b. Bagi Investor 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi pada perusahaan Sub Sektor Jasa Telekomunikasi yang listing 

di BEI. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk penyusunan 

penelitian yang selanjutnya pada waktu yang akan datang khusunya yang 

membahas topik yang sama 
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d. Bagi Pelanggan 

Pengguna jasa Telekomunikasi bisa lebih selektif dalam memilih jasa 

Telekomunikasi dengan mengetahui kondisi kinerja keuangannya sedang naik 

atau turun sehingga pengguna tidak merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan 

tentang penentuan tarif pada perusahaaan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


