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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki kinerja yang baik,

sebab hal tersebut mencerminkan kondisi perusahaan secara menyeluruh,

apalagi dengan keberadaan industri-industri yang sudah maju dan berkembang

dengan pesat. Dengan begitu banyaknya perusahaan besar tersebut tentunya

sulit untuk menentukan perusahaan mana yang memiliki  kinerja keuangan

yang paling baik. Dewasa ini begitu banyak perusahaan yang berdiri dan

menjalankan aktivitas operasinya, sehingga sulit untuk menentukan kinerja

perusahaan mana yang benar-benar baik dan kira-kira prospeknya baik dimasa

yang akan datang.

Persaingan dalam dunia usaha saat ini sangatlah ketat dan juga semakin

komplek, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang harus di hadapi oleh

perusahaan. Salah satu masalah yang ada adalah  masalah persaingan antar

perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Salah

satu industri yang bersaing sangat ketat saat ini adalah layanan di bidang jasa

informasi dan hiburan dalam bidang media televisi.

Menurut John Logie Baird (1925) Televisi adalah sebuah media

telekomunikasi terkenal yang digunakan untuk memancarkan dan menerima

siaran gambar bergerak, baik itu yang monokrom ("hitam putih") maupun

warna, biasanya dilengkapi oleh suara. "Televisi" juga dapat diartikan sebagai
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kotak televisi, rangkaian televisi atau pancaran televisi. Kata "televisi"

merupakan gabungan dari kata tele (τῆλε, "jauh") dari bahasa Yunani dan

visio ("penglihatan") dari bahasa Latin. Sehingga televisi dapat diartikan

sebagai telekomunikasi yang dapat dilihat dari jarak jauh.

Kehadiran inovasi televisi cukup membuat semua orang terkagum kagum

karena pada akhirnya televisi merupakan sebuah alat manifestasi imajinasi

manusia lengkap dengan perangkat audio dan visual. Dengan keberadaan

media televisi saat ini yang semakin berkembang seiring perkembangan

teknologi yang lebih maju persaingan industri pertelevisian saat ini menjadi

lebih ketat, begitu banyak perusahaan media televisi yang menawarkan

layanannya kepada masyarakat. Setiap perusahaan belomba-lomba menarik

minat masyarakat sehingga layanan media televisi telah menjadi kebutuhan

pokok masyarakat.

Jual beli media, terutama media pertelevisian tidak akan pernah lepas dari

ekonomi dan politik. Namun ekonomi menjadi salah satu bagian terbesar dari

proses jual beli ini. Dari nama jual belinya sudah jelas bahwa di sana akan ada

proses pertukaran secara ekonomi antara produsen dan konsumen dalam

bentuk barang dan jasa. Banyaknya kepentingan ekonomi yang bisa memberi

keuntungan besar bagi seseorang membuat banyak perusahaan yang

bermunculan, terutama perusahaan penyedia media informasi, pendidikan, dan

hiburan melalui televisi. Perusahaan-perusahaan ini akan disebut monopoli

bila hanya ada satu perusahaan yang menjadi power dari semua proses jual

beli media penyiran televisi.
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Kepemilikan media saat ini sudah jarang yang bersifat monopolistik,

karena kepentingan-kepentingan setiap individu atau kelompok yang ingin

mendapatkan keuntungan dalam berbisnis. Bila menganalisis model struktur

pasar pertelevisian Indonesia, dapat dikatakan kepemilikan media televisi

sudah mulai menjadi oligopoli. Oligopoli menggambarkan sebuah situasi

ekonomi yang di sana ada beberapa pelaku usaha/penjual/produsen yang

menguasai sebuah komoditas tertentu. Indonesia dikatakan oligopoli melihat

perkembangan stasiun televisi Indonesia yang membentuk sebuah group

dengan cara mengakuisisi atau bekerja sama di dalam satu wadah. Indonesia

berusaha tidak menerapkan monopoli lagi mengingat status Indonesia sebagai

Negara demokratis.

Persaingan yang ada saat ini bukan berdasarkan harga tetapi pada produk

atau konten produk yang mereka tawarkan kepada penonton. Siapa yang

paling kreatif membuat suatu konsep acara dan konten yang unik, maka

penonton pun mungkin akan banyak yang menonton. Maka keberlangsungan

suatu perusahaan/stasiun televisi tergantung pada banyaknya penonton yang

mengkonsumsi acara-acara yang ditawarkannya. Setiap perusahaan harus

punya strategi masing-masing untuk menekan perusahaan baru masuk. Selain

itu persaingan non harga bisa dilihat dari banyaknya pengiklan yang

memasang di stasiun televisi tersebut (di mata acaranya).

Bila melihat TV network ataupun televisi berlangganan ( tv kabel) itu

adalah salah satu inovasi layanan dari perusahan media pertelevisian, bahkan

baru-baru ini tv kabel sudah menjadi populer di indonesia dan layanan tv
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kabel saat ini sudah menjadi produk andalan dari industri pertelevisian. Di

antara beberapa stasiun televisi swasta Indonesia, saat ini industri pertelevisian

yang paling banayak mengeluarkan produk penyiaran televisi berlangganan

adalah MNC Group, MNC Group yang memayungi beberapa industri media,

mulai dari televisi, majalah, radio, dll. MNC Group sempat diduga

memonopoli kepemilikan media, karena MNC bergerak di semua bidang

media. Namun, itu bisa dipatahkan dengan adanya pesaing yang juga bergerak

di komoditi yang sama yaitu first media, Surya Citra Media dan Indosiar

Media Karya. Walaupun sahamnya tidak lebih besar dibandingkan MNC,

namun ini membuktikan tidak ada lagi pasar monopoli yang hanya dikuasai

oleh satu produsen. Fenomena-fenomena yang terjadi telah menjadi tantangan

tersendiri bagi industri-industri pertelevisian untuk memberikan penawaran

yang paling baik kepada konsumen, demi merebut dan menarik minat

konsumen berbagai layanan dan konten terbaik akan dilakukan untuk

memberikan penawaran yang paling baik kepada konsumen.

Untuk menghadapi masalah-masalah yang telah terjadi, sudah selayaknya

apabila dalam suatu perusahaan dilakukan pengukuran atau pengukuran

kinerja keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja adalah penentuan secara

periodik tampilan perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur

organisasi, dan karyawan yang berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang

telah ditetapkan sebelummya (Mulyadi, 1997:419). Perusahaan dengan kinerja

yang baik adalah perusahan yang dapat memanfaatkan sumber-sumber daya

yang tersedia dengan cara yang efisien dan efektif, dengan tujuan untuk
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memperoleh hasil yang optimal (Sumarsih:2005). Dampak dari efisiensi dan

efektivitas yang dicapai perusahaan ditandai dengan meningkatnya harga

saham milik perusahaan atau meningkatnya hasil laba operasional perusahan,

Sehingga keuntungan yang optimal dapat mencerminkan kinerja keuangan

perusahaan. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam

menggunakan sumber daya yang dimiliki maka diperlukan suatu pengukuran

terhadap hasil yang telah dicapai, yaitu melalui pengukuran kinerja dengan

melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Kinerja perusahan adalah

suatu ukur yang digunakan perusahan untuk mengetahui efisien dan efektif

dalam pencapaian tujuan perusahaan yang memadai (Stoner, 1996:9). Dengan

melakukan penilaian terhadap laporan keuangan akan diketahui kinerja

keuangan suatu perusahaan. Dalam membahas metode penilaian kinerja

keuangan, perusahaan harus didasarkan pada data keuangan yang

dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang

berlaku umum.

Dari data Bursa Efek Indonesia, perusahaan media pertelevisian yang

terdaftar saat ini ada 4 perusahaan, yaitu: PT. Media Nusantara Citra Tbk,PT.

First Media Tbk, PT. Indosiar Media karya mandiri, dan PT. Surya Citra

Media. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis

ingin mengangkat penelitian tentang ”Analisis Kinerja Keuangan Pada

Perusahaan Media Pertelevisian Yang Terdaftar Di BEI”.
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B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas maka penulis mencoba merumuskan masalah dalam

penelitian yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan media pertelevisian yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Perusahaan media pertelevisian mana yang memiliki kinerja keuangan

yang paling baik?

C. PEMBATASAN MASALAH

Supaya tidak terjadinya perluasan masalah maka penulis memberi batasan

masalah, yaitu:

1. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis rasio keuangan,

analisis rasio yang digunakan yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas,

dan profitabilitas.

2. Laporan keuangan yang diambil hanya pada periode 2007-2010.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

a. Untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan media pertelevisian

yang terdaftar di BEI dalam empat tahun terakhir yaitu periode 2007-

2010.

b. Untuk membandingkan perusahaan mana yang kinerjanya lebih baik

dari pada perusahaan yang lainnya.
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2. Manfaat penelitian

a. Bagi perusahaan:

a) Sebagai dasar pengambilan keputusan.

Penelitian ini bermanfaat bagi para manajer sebagai dasar untuk

pengambilan keputusan. Karena penelitian ini berisi tentang

penilaian kinerja dari perusahaan yang bersangkutan sehingga

manajer bisa menentukan rencana program yang berkaitan dengan

bidang keuangan dengan mudah dan tepat.

b) Untuk mengetahui laju pertumbuhan perusahaan.

Hasil penilaian kinerja pada penelitian ini juga bermanfaat untuk

mengetahui laju pertumbuhan dari perusahaan. Apakah perusahaan

telah memiliki laju pertumbuhan yang baik atau tidak.

b. Bagi investor

Memprediksi nilai perusahaan yang dapat digunakan sebagai salah satu

dasar pertimbangan dalam memutuskan investasi terhadap perusahaan.

c. Bagi kreditur

Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan sebagai dasar

pengambilan keputusan untuk memberi atau menolak pemberian kredit

kepada perusahaan.


