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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri telekomunikasi merupakan salah satu jenis industri yang 

mempunyai pengaruh besar terhadap kelancaran kegiatan ekonomi terutama di 

Indonesia. Komunikasi merupakan kebutuhan utama dalam dunia bisnis, jarak 

membuat mereka tidak dapat bertatap muka terlebih lagi dengan letak 

Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam pulau. Oleh karena itu media 

komunikasi merupakan salah satu sarana yang memudahkan mereka 

berkomunikasi tanpa harus melakukan tatap muka. 

PT. Telkom memiliki tanggung jawab yang besar kepada pemilik dan 

stakeholdernya. PT. Telkom harus benar-benar mengamati bagaimana kinerja 

keuangan sehingga bisa menentukan langkah yang tepat dalam mengatur 

keuangan di perusahaan. Kinerja keuangan yang dimiliki oleh PT. Telkom 

nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis 

perusahaan sehingga dapat sukses dalam persaingan di dalam maupun diluar 

negeri dan sebagai bahan pertimbangan investor ketika akan menanamkan 

modalnya.  

Di Indonesia sendiri pemerintah memiliki industry telekomunikasi 

yang merupakan Badan Usaha Milik Negara BUMN yaitu PT. Telkom. 

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pengelolaan serta pengembangan usaha 

BUMN mendapatkan berbagai fasilitas dan keistimewaan dari pemerintah. 
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Monopoli yang diberikan kepada BUMN menyebabkan tidak adanya 

persaingan yang berarti dan karenanya pengelola BUMN tidak menekankan 

efisiensi dalam operasi manajemennya (Yacob & Jaka, 2001:37).  

Perusahaan telekomunikasi yang bergabung diantaranya adalah PT 

Bakrie Telekom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Exelcomindo Tbk, PT Mobile-8 

Telecom Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Hal ini menyebabkan 

persaingan antar operator di Indonesia mengalami peningkatan. Masing-

masing operator memiliki keunggulan tersendiri dalam bersaing diantaranya 

bersaing dalam pelayanan atau tarif. Sehingga para pelanggan bisa tertarik dan 

memilih operator yang dianggap memiliki kualitas pelayanan dan tarif yang 

baik (Febriyanti, 2009). 

Dari data diatas menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak di 

bidang telekomunikasi setiap tahunnya mengalami pertimbuhan dan 

persaingan yang sangat pesat.Untuk menghadapi hal tersebut perusahaan harus 

meningkatkan kinerja perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan 

tingkat kemajuan kinerja perusahaan yang diinginkan (Arindia, 2012). 

Sesuai dengan visi dari PT. Telkom yaitu menjadi penyedia jasa 

infokom terkemuka di kawasan regional, serta mewujudkan Telkom Goal 

3010 yakni membukukan kapitalisasi pasar sebesar US$ 30 miliar ditahun 

2010, maka mau tidak mau kinerja yang selama ini sudah terlaksana dengan 

baik harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Pt. Telkom dituntut 

untuk bisa menentukan strategi yang terlaksana dengan baik harus dapat 

dipertahankan bahkan ditingkatkan. 
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Untuk mengukur kinerja perusahaan pada umumnya perusahaan dapat 

menggunakan analisis rasio. Analisis rasio merupakan alat yang berguna 

untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Penilaian kinerja keuangan 

perusahaan seperti Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), 

Balanced Scorecard memiliki kelemahan yaitu mengabaikan adanya biaya 

modal.  

Dalam peneliti ini peneliti mengukur kinerja keuangan perusahaan 

dengan menggunakan pendekatan Economic Value Added (EVA) dimana 

EVA sebagai pengukur kinerja dapat mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam menciptakan nilai tambah. Selain itu EVA merupakan pengukur kinerja 

yang memuat total factor kinerja karena memasukkan semua unsure dalam 

laporan laba/rugi dan neraca perusahaan. Berbeda dengan pendekatan-

pendekatan yang telah disebutkan diatas (rasio finansial), kinerja dan prestasi 

manajemen yang diukur dengan pendekatan rasio-rasio keuangan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan karena rasio keuangan yang dihasilakn sangat 

bergantung pada metode atau perlakuan akunyansi yang digunakan. Dengan 

adanya distorsi akuntansi ini maka pengukuran kinerja berdasarkan laba per 

saham (earning per share), tingkat pertumbuhan laba (earning growth) dan 

tingkat pengembalian (rate of return) tidak efektif lagi, karena pengukuran 

berdasarkan rasio ini tidak dapat diandalkan dalam mengukur nilai tambah 

yang tercipta dalam periode tertentu. (Rudianto, 2006). 

Konsep lain yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan adalah metode Market Value Added (MVA). Metode ini bertujuan 
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untuk menggambarkan perbedaan antara nilai pasar ekuitas dan jumlah modal 

ekuitas yang diinvestasikan investor dalam metode ini seorang investor akan 

mudah menilai keadaan suatu perusahaan dengan mengidentifikasikan nilai 

tambah pasar yang diciptakan oleh perusahaan (Brigham dan Houston,  

2006:69). 

MVA mempunyai tekanan yang sama dengan EVA yaitu pada 

kesejahteraan penyandang dana perusahaan. MVA merupakan hasil kumulatif 

dari kinerja perusahaan yang dihasilkan oleh berbagai investasi yang telah 

dilakukan maupun yang telah diantisipasi akan dilakukan. Peningkatan MVA 

menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham dengan alokasi sumber-sumber yang tepat sehingga MVA 

merupakan ukuran kinerja eksternal perusahaan yang tepat. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul : “analisis kinerja keuangan perusahaan 

denganmenggunakan metode economic value added (EVA) dan market 

value added (MVA)”. (pada prusahaan telekomunikasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja keuangan 

dengan metode EVA dan MVA pada perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia?”. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Untuk mengkaji kinerja keuangan perusahaan dengan metode EVA dan 

MVA. 

2. Manfaat penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat memperbaiki kinerja keuangannya 

dengan memperhatikan semua bentuk biaya yang dikeluarkan 

khususnya biaya modal atas ekuitasnya. 

2. Bagi Investor 

Bagi investor yang akan melakukan investasi di pasar modal untuk 

dapat memperhatikan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi 

tingkat pengembalian saham tersebut seperti Economic Value Added 

(EVA) dan Market Value Added (MVA) 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan 

datang pada obyek yang berbeda, untuk peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat melakukan penelitian pada beberapa perusahaan 

yang sudah go public. 


