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1.1 Latar Belakang  

Perusahaan telekomunikasi merupakan salah satu perusahaan yang paling 

dinamis. Seiring dengan perkembangan perubahan teknologi, berbagai macam 

produk jasa telekomunikasi mulai bermunculan dimana banyak perusahaan 

bersaing ketat untuk kinerja yang optimal. Perusahaan mengelola input produksi 

menjadi output yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan 

telekomunikasi di Indonesia memiliki perkembangan yang sangat cepat seiring 

dengan berkembangnya teknologi informasi. Teknologi memudahkan aktivitas 

manusia dalam berkomunikasi dan bertukar informasi. Dengan menggunakan alat 

komunikasi yang saat ini telah banyak perkembangannya tentunya mampu 

menghemat biaya pemakaian bagi konsumen, namun disamping itu perusahaan 

harus mampu bersaing dengan perusahaan saingannya dengan tetap 

memperhitungkan resiko dari setiap keputusan yang diambil.  

Dikutip dari bisnis.com (selasa, 10 April 2014), jumlah operator 

telekomunikasi di Indonesia termasuk yang terbanyak di dunia, yaitu mencapai 10 

perusahaan telekomunikasi. Namun dari jumlah tersebut dapat dikatakan terdapat 

enam operator terbesar, yaitu Telkom, Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Bakrie 

Telcom, dan Smartfren. Menurut data Dirjen Postel, dalam periode 2006-2010 

pertumbuhan rata-rata per tahun pengguna seluler di Indonesia mencapai 31,9% 
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per tahun. Hingga akhir 2010 jumlah pelanggan selular mencapai 211 juta, dimana 

operator GSM mendominasi 95% pasar selular, sisanya merupakan pasar CDMA 

5%, sedangkan skema pembayaran selular didominasi pra-bayar (94%) dan 

sisanya pasca-bayar (6%). Dalam era globalisasi, perusahaan dituntut untuk 

memiliki keunggulan kompetitif yang digunakan untuk berkompetisi dan bersaing 

dengan perusahaan lainnya dalam menjaga pangsa pasarnya. Untuk memenangkan 

persaingan perusahaan membutuhkan alat produksi dan sistem operasional yang 

baik, tentunya dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Pesatnya perkembangan 

bisnis selular ini menarik investor untuk menginvestasikan dananya pada 

perusahaan yang dinilai memberi keuntungan terhadap investor atau pemegang 

saham. 

Melalui kegiatan operasional perusahaan berusaha memperoleh 

keuntungan, pengukuran keuntungan perusahaan bukan saja penting untuk 

prestasi perusahaan tetapi juga merupakan elemen penting dalam menciptakan 

nilai perusahaan yang menunjukan prospek perusahaan dimasa yang akan datang 

dan sebagai informasi bagi pembagian keuntungan dan penentuan kebijakan 

investasi. Namun pada kenyataannya keuntungan yang diperoleh perusahaan 

seringkali tidak memberikan nilai tambah terhadap perusahaan, hal tersebut 

disebabkan karena adanya resiko dari bisnis perusahaan yang dijalankan, yang 

salah satunya didapat karena kondisi perekonomian yang tidak stabil.  

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam memulai bisnis. Sumber 

modal eksternal perusahaan salah satunya adalah modal saham. Oleh karena itu 

dalam menjalankan kegiatan, perusahaan harus memperhatikan pengembalian 
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bagi penegang saham. Pemegang saham akan tetap menginvestasikan dananya 

pada perusahaan jika merasa diuntungkan, namun jika tidak mendapat keuntungan 

maka pemegang saham akan memindahkan investasinya ke perusahaan lain. Oleh 

karena itu, perusahaan harus selalu berupaya agar keuntungan yang didapat 

perusahaan selalu memberikan nilai bagi perusahaan. yang mencerminkan kondisi 

perusahaan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang sehingga dapat 

menjadi pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi. 

Sebelum melakukan investasi, sebaiknya calon investor melakukan 

analisis terhadap perusahaan dimana investor akan menginvestasikan dananya. 

Salah satu metode analisis yang dapat digunakan adalah dengan melakukan 

analisis laporan keuangan perusahaan. Melalui analisis laporan keuangann 

investor dapat meramalkan prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Rasio 

yang umum digunakan dalam analisis laporan keuangan, yaitu Rasio likuiditas, 

Rasio profitabilitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Solvabilitas. 

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai dasar keputusan investasi 

memiliki kelemahan karena dengan metode tersebut investor mengabaikan adanya 

biaya modal perusahaan. Sulit diketahui apakah perusahaan tersebut telah 

menciptakan nilai tambah atau tidak dengan menggunakan metode analisis rasio 

keuangan sebagai dasar pertimbangan investasi. Beberapa perusahaan mungkin 

akan menganggap wajar dengan peningkatan penjualan perusahaan tetapi 

sebenarnya bisa saja perusahaan sedang mengalami kondisi yang kurang baik 

yang disebabkan penggunaan biaya modal yang melebihi  tingkat pengembalian 

perusahaan. Oleh karena itu dikembangkan metode EVA oleh Stern Stewart. 
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EVA (Economic Value Added) yaitu metode penilaian kinerja perusahaan 

yang memfokuskan pada penerapan nilai, dan hanya bisa menilai proses dalam 

periode satu tahun, melalui metode ini dapat diketahui apakah telah terjadi 

penambahan nilai atau tidak di suatu perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan 

menggunakan metode EVA tidak perlu membandingkan suatu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya, tidak seperti penilaian kinerja perusahaan menggunakan 

metode analisis rasio keuangan yang membutuhkan perusahaan lain sebagai 

pembandingnya. Dalam indikator EVA, jika EVA perusahaan bernilai positif 

maka perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah, begitupun sebaliknya. 

Perusahaan yang memiliki nilai EVA tinggi lebih menarik bagi investor, karena 

memiliki nilai yang tinggi berarti perusahaan akan memberikan return yang tinggi 

pula bagi para pemegang saham. 

Perusahaan telekomunikasi yang dianggap sebagai pemimpin pasar di 

Indonesia yang tercatat di berbagai sumber yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia 

(TELKOM). Saat ini jangkauan telepon selular milik anak perusahaan TELKOM 

yaitu Telkomsel sudah merambah hingga ke daerah terpencil. Sejak 2008 

Telkomsel telah berhasil menjangkau 100% seluruh kecamatan di Indonesia, ini 

merupakan prestasi yang dapat memperkuat dan mempertahankan atas predikat 

yang diberikan kepada TELKOM sebagai pemimpin pasar di Indonesia. PT 

TELKOM juga mencatat kenaikan pertumbuhan laba bersih disetiap tahunnya. 

Hal ini   menjadi pembahasan yang menarik terutama bagi calon investor yang 

akan menyalurkan dananya terhadap perusahaan tersebut. Namun, apakah dengan 
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naik nya pertumbuhan laba perusahaan  juga secara otomatis meningkatkan 

keuntungan bagi investor . 

Dengan dimikian penulis mengangkat judul penelitian “Analisis Kinerja 

Keuangan Dengan Metode Economic Value Added (EVA) Pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk, Tahun 2011-2013”. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan masalah, 

yaitu: 

1. Bagaimana kondisi perkembangan kinerja keuangan PT. Telekominikasi 

Indonesia Tbk, dengan menggunakan pendekatan metode EVA pada 

tahun 2011-2013. 

2. Bagaimana kinerja keuangan PT. Telekominikasi Indonesia Tbk, tahun 

2011-2013 dengan menggunakan metode EVA.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui kondisi perkembangan kinerja keuangan PT. 

Telekomunikasi Indonesia dalam mendapatkan nilai ekonomis pada 

tahun 2011-2013. 

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT. Telekomunikasi Indonesia 

tahun 2011-2013. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

2. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh 

Tugas Akhir. Penelitian ini juga digunakan sebagai alat untuk 

mempraktikan teori-teori yang telah diperoleh selama menempuh 

perkuliahan sehingga penulis dapat menambah pengetahuan, pengalaman, 

dan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan.  

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan, 

khususnya mengenai kinerja keuangan perusahaan dilihat dari sudut 

pandang EVA. 

4. Bagi Perusahaan 

Memberikan gambaran atas hasil yang telah dicapai oleh perusahaan, serta 

sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya 

dimasa yang akan datang. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan landasan dan juga 

digunakan sebagai perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya 

dibidang dan kajian yang sama. 

6. Bagi Pihak Investor dan Calon Investor 

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan yang bersangkutan sebelum mengambil keputusan maupun 

untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 
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1.5  Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 

adalah dilakukan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Metode penelitian ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek 

sesuai dengan apa adanya. Penilaian deskriptif ini juga sering disebut non 

eksperimen, karena pada penelitian ini tidak melakukan kontrol dan manipulasi 

variable penelitian. (Moh, Nazir, Ph.D, 2007) Metode deskriptif ini meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan antara fenomena yang diselidiki dengan meneliti 

ulang pada hasil penelitian yang telah  diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya 

dengan pendekatan komperatif. 

Sumber Dan Cara Penentuan Data/ Informasi: 

1. Sumber Data 

Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan website resmi perusahaan 

yang menjadi objek penelitian. 

2. Penentuan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder karena 

data yang digunakan dalam penelitian ini telah mengalami proses 

pengolahan oleh pihak lain.  

3. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menjadi: 
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1. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu metode pengumpulan 

data teoritis, seperti berbagai : teori dasar EVA dan teori statistika, untuk 

membangun landasan teori guna mendukung analisis demngan 

menggunakan pengkajian dan pemahaman berbagai bahan literature yang 

terkait, yang terdiri dari buku-buku text, diktat kuliah, jurnal-jurnal. 

2. Pengumpulan data dan laporan keuangan PT. TELEKOMUNIKASI 

INDONESIA Tbk.dari Bursa Efek Indonesia. 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

pada periode 2011-2013 dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

Kantor Bursa Efek Indonesia Bandung di Jalan Veteran No.10. Penelitian  dimulai 

pada bulan Maret 2014 sampai dengan juni 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 


