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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

        Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup manusia, tanpa adanya komunikasi yang baik seringkali 

akan menimbulkan permasalahan yang tidak seharusnya terjadi, dan tidak 

bisa dipungkiri mahluk hidup terutama manusia tidak akan mampu hidup 

tanpa berkomunikasi dengan orang lain. 

Seiring dengan semakin derasnya arus globalisasi, yang didalamnya 

dituntut adanya pertukaran informasi yang semakin cepat antar daerah dan 

negara, membuat peranan telekomunikasi menjadi sangat penting. 

Telekomunikasi sebagai wahana bagi pertukaran informasi akan semakin 

memperhatikan aspek kualitas jasa. Selain itu perkembangan di bidang 

dunia informasi saat ini begitu cepat, baik dilihat dari isi maupun teknologi 

yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Dunia informasi 

menyadari hal tersebut sehingga mereka berupaya keras menciptakan 

infrastruktur yang mampu menyalurkan informasi secara cepat, artinya 

mereka sangat membutuhkan jaringan telekomunikasi yang memiliki 

kualifikasi sebagai information superhighway (sumber : trend industri 

telekomunikasi di Indonesia). 

Industri telekomunikasi mengalami tekanan terutama dengan 

semakin turunnya revenue dari layanan voice dan SMS yang terjadi pada 
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semua operator di Indonesia. Hal tersebut disebabkan gencarnya persaingan 

harga dan juga perubahan lifestyle masyarakat. Para operator gencar 

membuat program dan promosi yang menawarkan tarif super murah untuk 

melakukan panggilan maupun berkirim SMS. Memang dari sisi jumlah 

panggilan dan SMS sedikit mengalami peningkatan, namun revenue justru 

mengalami penurunan.  Masalah lainnya yang timbul dari program tersebut 

adalah kualitas jaringan yang overload. Dengan murahnya, bahkan gratis 

pengiriman SMS, banyak pengguna yang memanfaatkan untuk mengirim 

SMS spam. Selain menggangu kenyamanan penerima SMS, hal itu juga 

membuat perangkat SMSC sebagai pengolah SMS tidak berjalan optimal. 

Strategi menurunkan tarif pada layanan voice dan SMS boleh-boleh saja, 

namun harus tetap mengutamakan kualitas layanan kepada konsumen. Di 

sisi lain, ada potensi yang luar biasa dari tumbuhnya pengguna internet. 

Masyarakat Indonesia mulai melek internet, apalagi dengan adanya aplikasi 

social networking seperti Facebook, Twitter, dan berbagai instant 

messenger. Sejak tahun 2007 sampai 2010 saja terjadi pertumbungan yang 

signifikan pada segmen pengguna mobile internet, yaitu sekitar 600%. 

Namun dari sisi revenue, pertumbuhan pendapatan dari layanan data belum 

bisa mengimbangi turunnya laju voice dan dan SMS ( Sumber :Strategi 

untuk survive di Industri Telekomunikasi). 

   Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penetrasi 

layanan telekomunikasi yang masih terbilang rendah dibandingkan dengan 

negara-negara lainnya. Pada akhir Desember 2006, tingkat penetrasi 
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pelanggan telepon tetap dan telepon bergerak masing-masing sebesar 4% 

dan 28%. sejalan dengan pesatnya perkembangan industri telekomunikasi di 

Indonesia sebagai akibat dari meningkatnya jumlah populasi serta 

meningkatnya pendapatan perkapita pada beberapa tahun terakhir ini, pasar 

telekomunikasi yang  bergerak di Indonesia mengalami pertumbuhan yang 

luar biasa selama periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 yaitu dari 

total 6,4 juta pelanggan di tahun 2001 menjadi 69,8 juta di tahun 2006. 

Diperkenalkannya jasa prabayar telah memiliki pengaruh besar pada 

meningkatnya jumlah pelanggan di Indonesia. Dibandingkan dengan Negara 

Asia lainnya, sektor telekomunikasi di Indonesia memiliki potensi yang 

signifikan untuk bertumbuh (sumber: riset perseroan berdasarkan publikasi 

para operator telekomunikasi). 

 Secara garis besar ada dua stategi yang peru dilakukan oleh operator 

seluler agar tetap survive di bisnis telekomunikasi yaitu yang pertama 

dengan menjaga kesetiaan pelanggan agar tetap loyal dengan memberikan 

kualitas yang baik dan yang kedua mulai fokus ke layanan data berikut 

kontennya.  Berdasarkan Peraturan menteri komunikasi dan informatika   

Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang   

penggunaan menara bersama Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan 

ruang, maka Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap 

memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi. 
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Salah satu faktor internal yang mampu meningkatkan daya saing 

perusahaan telekomunikasi adalah kinerja keuangan perusahaan yang baik, 

artinya bahwa perusahaan-perusahaan telekomunikasi tersebut memiliki 

kemampuan dalam mengelola keuangannya sebaik mungkin, Kondisi ini 

yang menentukan kinerja keuangan perusahaan penyedia layanan 

telekomunikasi seluler di Indonesia. Persaingan di industri ini dinilai ketat, 

karena adanya perang tarif antarpenyedia operator seluler. Frost and 

Sullivan memperkirakan, setidaknya ada tiga operator seluler yang memiliki 

basis kuat di Indonesia, yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) 

dengan Telkomsel, PT Indosat Tbk (ISAT), dan PT XL Axiata Tbk (EXCL). 

Ketiga operator tersebut merupakan perusahaan yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia. Dari segi laba bersih, XL Axiata mencatat 

pertumbuhan tertinggi ketimbang Indosat dan Telkom. XL Axiata mencatat 

laba bersih sebesar Rp2,89 triliun pada tahun buku 2010. Angka tersebut 

naik 69 persen dari perolehan laba bersih 2009 yang sebesar Rp1,7 triliun. 

Hal itu dipicu kemampuan perseroan mempertahankan kenaikan beban 

usaha di kisaran sembilan persen. Total beban usaha perseroan sepanjang 

2010 tercatat Rp12,29 triliun atau tumbuh 9,34 persen dibandingkan tahun 

buku tahun 2009 sebesar Rp11,24 triliun. Pertumbuhan yang menjulang 

pada XL tidak berlaku bagi Indosat. Sebab, laba bersih Indosat tergerus 

sebesar 56,8 persen pada tahun buku 2010 dari periode sama 2009. Indosat 

hanya mencatat laba bersih sebesar Rp647 miliar dibanding tahun 

sebelumnya yang mencapai Rp1,49 triliun. Penurunan laba bersih ini 
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disebabkan turunnya pendapatan usaha non seluler sebesar Rp16,7 persen 

menjadi Rp3,77 triliun pada 2010 dari Rp4,52 triliun pada tahun 

sebelumnya. 

          Telkom mengalami pertumbuhan stagnan. Perusahaan pemilik 

operator seluler Telkomsel ini mencatat pertumbuhan laba sebesar Rp11,54 

triliun pada 2010. Perolehan laba itu naik tipis 1,2 persen dari tahun buku 

2009 sebesar Rp11,39 triliun. Dari sisi aset, XL Axiata masih lebih rendah 

dibandingkan perusahaan telekomunikasi lainnya, Sementara itu, atas 

kinerja keuangan perusahaan-perusahaan operator tersebut, Industri 

telekomunikasi Indonesia saat ini sudah masuk masa kejenuhan. Kejenuhan, 

diperlihatkan dengan perang tarif yang menyebabkan keuntungan 

perusahaan telekomunikasi mengecil/berkurang dari sebelumnya       

(Sumber:VivaNews) 

          Dengan mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan maka akan 

diperoleh informasi keuangan baik masa lalu, saat ini maupun kemungkinan 

dimasa depan. Secara umum metode dalam menganalisis laporan keuangan 

adalah menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil penilaian dengan rasio 

keuangan memberikan gambaran relatif dari operasi perusahaan. Pihak yang 

berkepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan perlu mengetahui 

kondisi keuangan perusahaan . kondisi keuangan perusahaan akan dapat 

diketahui melalui hasil analisis terhadap laporan keuangan yang terdiri dari 

neraca, laporan laba-rugi dan laporan keuangan lainnya (Abdullah, 

2001:33). 
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 Titik berat penggunaan analisis rasio keuangan untuk tiap-tiap 

perusahaan cukup bervariasi. Rasio yang pada umumnya digunakan oleh 

manajemen perusahaan untuk mengukur keuntungan yang didapat  adalah 

rasio Profitabilitas, Ada yang menekankan pada kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam jangka pendek yaitu rasio 

Likuiditas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban dalam jangka panjang yaitu rasio Solvabilitas, dan Perolehan laba 

yang besar menunujukkan bahwa perusahaan tersebut profitable 

(menguntungkan). Perolehan laba tersebut akan menunjukkan nilai 

perusahaan di mata investor, kreditur dan konsumen.  

 Pada sisi yang lain telah terjadi peningkatan jumlah perusahaan jasa 

telekomunikasi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peningkatan 

tersebut dapat diketahui bahwa pada awal tahun 2006 yaitu sebanyak 6 

perusahaan sedangkan pada akhir tahun 2010 sebanyak 8 perusahaan. 

Kondisi tersebut dapat membuktikan bahwa perusahaan telekomunikasi 

menjadi perusahaan sebagai alternative bagi investor dalam rangka untuk 

berinvestasi. Perusahaan telekomunikasi tersebut yaitu meliputi                

PT. Indonesian Satellite Corporation Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia 

Tbk, PT. Infoasia Teknologi Global Tbk, PT. XL Axiata, Tbk, PT. Bakrie 

Telekom Tbk, PT. Smartfren Telecom Tbk, PT. Trikomsel Oke Tbk dan   

PT. Inovisi Infracom Tbk. (Bursa Efek Indonesia (BEI) :UMM , 2011) 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, betapa pentingnya menilai 

kinerja keuangan perusahaan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis 
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mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan 

Telekomunikasi Yang Go Publik Pada Bursa Efek Indonesia (BEI)” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka   

penulis dapat mengambil rumusan masalah adalah sebagi berikut “Seberapa 

besar  Kinerja Keuangan perusahaan Telekomunikasi yang Go Publik Pada 

Bursa Efek Indonesia Ditinjau dari Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas, 

dan Rasio Solvabilitas?”. 

 

C.  Batasan Masalah 

Agar pembahasan dan penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah, 

maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan faktor 

fundamental perusahaan yang merupakan faktor yang memberikan informasi 

tentang kinerja perusahaan. Salah satu kinerja perusahaan yaitu meliputi 

kinerja keuangan (kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

finansialnya). Faktor ini menggunakan data yang berasal dari laporan 

keuangan perusahaan, yang akan dianalisis dengan rasio keuangan yaitu 

meliputi Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas  dan Rasio Solvabilitas, 

dengan menggunakan metode Times series dan Cross section. 

 

D. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitiannya adalah Untuk mengetahui besarnya kinerja keuangan  
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Perusahaan Telekomunikasi yang Go Publik Pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dengan periode laporan keuangan tahun 2006-2010 yang ditinjau dari 

Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas, dan Rasio Solvabilitas. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

          Manfaat Penelitian ini menguraikan tentang manfaat yang akan 

diperoleh jika tujuan penelitian tercapai. Dengan demikian manfaat penelitian 

mendiskripsikan manfaat yang akan diperoleh antara lain : 

1.  Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, dan 

pengetahuan bagi peneliti mengenai kinerja keuangan, terutama 

menghitung rasio keuangan perusahaan. 

2.  Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi pada kondisi pasar yang semakin 

berkembang pada perusahaan telekomunikasi. 

3.  Bagi Perusahaan Telekomunikasi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perusahaan 

terutama manajer keuangan untuk dijadikan pertimbangan dalam 

penilaian kinerja keuangan karena perbedaan kinerja keuangan 

menggambarkan serangkaian data kinerja terhadap  waktu untuk menilai 

efisiensi dan profitabilitas operasi serta penggunaan sumber daya yang 

efektif. 
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