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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara berkembang yang jumlah penduduknya semakin 

bertambah dari tahun ke tahun. Bertambahnya jumlah penduduk tersebut 

berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Beberapa aspek yang dapat 

mempengaruhi perekonomian Indonesia dapat dilihat dari berbagai sektor, salah 

satunya sekor telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan komponen utama yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan Indonesia merupakan negara yang 

sedang berkembang dimana pembangunan infrastruktur telekomunikasi dari tahun 

ke tahun semakin meningkat, maka seiring itu kebutuhan akan sektor 

telekomunikasi akan terus meningkat. 

Telekomunikasi merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh berbagai 

kalangan. Anak-anak, remaja maupun orang tua membutuhkan telekomunikasi 

untuk saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kebutuhan berbagai 

kalangan akan telekomunikasi menyebabkan semakin berkembangnya bisnis di 

sektor telekomunikasi. Hal ini bisa dilihat dari pendapatan yang dihasilkan oleh 

perusahaan yang bergerak di sektor telekomunikasi semakin meningkat dari tahun 

ke tahun. 

Selama satu dekade terakhir, industri telekomunikasi tengah mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat. Cepatnya perkembangan teknologi serta ketatnya 
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persaingan bisnis telah memaksa penetrasi teknologi telekomunikasi hingga 

pelosok pedesaan. Dunia kini diibaratkan menjadi suatu Desa Semestra “ Global 

Village” sehingga istilah “jarak sudah mati” atau “distance is dead” semakin nyata 

kebenarannya. Telekomunikasi telah menghilangkan batas-batas jarak dan 

mereduksi perbedaan antara masyarakat di daerah perkotaan dan daerah pedesaan. 

Perbedaan waktu, jauhnya lokasi, serta heterogenitas karakteristik penduduk tidak 

lagi menjadi hambatan dalam kecepatan penyebaran informasi. Kondisi ini telah 

mendorong dimulainya transformasi Indonesia menuju masyarakat informasi 

(bps.go.id) 

BPS juga mengungkapkan bahwa sektor telekomunikasi dan transportasi 

merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama tahun 

2008-2011 yaitu sebesar 16,6 persen (2008), 15,8 persen (2009), 13,4 persen (2010) 

dan 10,7 persen (2011). Hal ini berarti sektor telekomunikasi dan sektor transportasi 

berkontribusi paling tinggi terhadap pertumbunan ekonomi Indonesia (bps.go.id) 

Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) mencatat, hingga akhir 

2011 jumlah pelanggan selular mencapai 250 juta pelanggan. Padahal penduduk 

Indonesia diperkirakan baru mencapau 240 juta pelanggan. Hal ini berarti jika 

dihitung persentase, Indonesia memiliki penetrasi seluler 110 persen. Angka 

pelanggan yang besar di Indonesia, menurut ATSI, disebabkan pelanggan selular di 

tanah air bisa memakai lebih dari satu kartu selular, baik GSM maupun CDMA. 

Menurut perkiraan ATSI, jumlah itu masih didominasi oleh pelanggan GSM yang 

mencapai lebih dari 90 persen. 
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(http://tekno.kompas.co./read/2012/01/13/13454812/penetrasi.seluler.di.indon

esia.lampaui.china) 

Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang sangat luas, Indonesia 

merupakan pasar sekaligus tantangan menarik bagi industri telekomunikasi. Hal 

tersebut telah direspon melalui pertumbuhan jumlah penyelenggara telekomunikasi 

yang terus meningkat. Hal tersebut telah direspon melalui pertumbuhan jumlah 

penyelenggara telekomunikasi yang terus meningkat. Pada tahun 2013 tercatat 

sebanyak 510 perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan 

layanan telekomunikasi di Indonesia. Jumlah tersebut dibandingkan tahun 

sebelumnya yang sejumlah 499 perusahaan pada tahun 2012, dan 464 perusahaan 

pada tahun 2011. Peningkatan tersebut tidak lepas dari kebijakan persaingan bebas 

dan keterbukaan yang diterapkan pemerintah dalam metode penanaman modal pada 

industri telekomunikasi di Indonesia, khususnya telekomunikasi selular. Berikut 

merupakan distribusi perusahaan telekomunikasi di Indonesia tahun 2013: 

Gambar 1.1 

Distribusi Perusahaan Telekomunikasi  di Indonesia tahun 2013 

 

 

 

 

Sumber: bps.go.id 
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Kondisi seperti ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi perusahaan yang 

bergerak di bidang telekomunikasi untuk menyediakan layanan telekomunikasi 

terbaik agar masyarakat percaya untuk menggunakan produk telekomunikasinya. 

Selain itu, perkembangan masyarakat yang menggunakan alat telekomunikasi tidak 

hanya di perkotaan saja, tetapi juga di pedesaan bisa ditemui bahwa setidaknya satu 

orang memiliki satu alat komunikasi berupa telepon genggam, atau bisa dijumpai 

di daerah perkotaan bahwa satu orang bisa memiliki lebih dari satu alat komunikasi 

berupa telepon genggam atau smartphone yang digunakan untuk berhubungan 

dengan lawan bicaranya. 

Pertumbuhan industri telekomunikasi yang memiliki prospek ke depan yang 

baik mendorong para investor untuk menanamkan dana yang dimilikinya kepada 

perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi di pasar modal 

dengan harapan akan mendapatkan return yang maksimal dengan resiko yang masih 

dapat diterima.  

Untuk menarik investor menanamkan modal di perusahaan, perusahaan harus 

menunjukan kinerja keuangan yang baik. Investor tentu saja hanya akan 

menanamkan dananya di perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik. 

Oleh karena itu, sebelum investor melakukan penanaman dana, ada baiknya 

investor melakukan analisis laporan keuangan perusahaan yang akan ditanamkan 

dananya.  

Pengukuran kinerja memerlukan informasi yang relevan dan penentuan alat 

ukur kinerja perusahaan yang tepat. Namun, untuk mendapatkan informasi yang 
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relevan tentu saja diperlukan analisis yang lebih jauh terhadap laporan keuangan 

tersebut. Analisis yang paling umum digunakan saat ini adalah analisis rasio 

keuangan. 

Konsep Economic Value Added (EVA) dan Financial Value Added (FVA) 

dapat melengkapi analisis rasio keuangan karena dapat mengukur kinerja secara 

tepat dengan memperhatikan sepenuhnya kepentingan dan harapan penyedia dana 

(kreditur dan pemegang saham).  

Economic Value Added (EVA) 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. 

Menurut Young & O’ byrne (2001: 17) dalam Bukunya yang berjudul 

EVA& Manajemen Berdasarkan Nilai; Panduan Praktis untuk Implementasi 

menyatakan bahwa: 
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“EVA merupakan suatu gagasan keuntungan ekonomis yang 

menyatakan bahwa kekayaan hanya diciptakan ketika sebuah 

perusahaan telah mengurangi biaya operasi dan biaya modal.” 

 

Sedangkan Financial Value Added (FVA) juga merupakan metode penilaian 

untuk mengukur kinerja dan nilai tambah perusahaan. Metode ini 

mempertimbangkan kontribusi fixed assets dalam menghasilkan keuntungan 

perusahaan, dimana hal ini tidak dipertimbangkan dalam metode sebelumnya yaitu 

metode EVA. Jika keuntungan bersih perusahaan dapat mengcover equivalent 

depreciation, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan memiliki nilai tambah 

finansial.  

Menurut Iramani (2005:7) “Financial Value Added atau FVA merupakan 

metode baru dalam mengukur kinerja dan nilai tambah keuangan. Financial Value 

Added adalah selisih antara laba operasi setelah pajak (NOPAT) dengan equivalent 

depreciation yang telah dikurangi dengan penyusutan. Metode ini 

mempertimbangkan kontribusi dari fixed asset dalam menghasilkan keuntungan 

bersih perusahaan.” 

Jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang bergerak di sektor 

telekomunikasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu tentu saja 

membuat para calon investor tertarik untuk menanamkan dananya ke perusahaan 

yang berada di sektor telekomunikasi karena perusahaan yang berada di sektor 

telekomunikasi berpotensi akan terus eksis dari tahun ke tahun. Berikut merupakan 

jumlah pendapatan perusahaan sektor telekomunikasi dari tahun 2007-2014: 
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Gambar 1.2 

Jumlah Pendapatan Perusahaan Telekomunikasi tahun 2007-2014 

 

Dilihat dari jumlah pendapatan yang terus meningkat dari tahun 2007 hingga 

tahun 2010, kemudian mengalami kenaikan lagi dari tahun 2011 hingga tahun 2014 

akan menarik investor untuk menanamkan dananya di perusahaan telekomunikasi. 

Namun, apakah dengan naiknya pendapatan perusahaan telekomunikasi, secara 

otomatis akan meningkatkan keuntungan bagi investor. 

Dari sekian banyaknya emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, emiten 

masih dikelompokan ke dalam sembilan sektor meliputi pertanian, pertambangan 

industri dasar, aneka industri, industri barang konsumsi, property, infrastruktur 

utilitas dasar, keuangan, perdagangan barang dan jasa. Dalam penelitian ini penulis 

tertarik untuk meneliti perusahaan – perusahaan yang tergabung dalam sektor 

telekomunikasi, dan membuat analisis perbandingan mengenai kinerja perusahaan 

telekomunikasi tersebut dengan menggunakan pendekatan dua metode yaitu EVA 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PENDAPATAN PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI 
(dalam milyar rupiah)



8 
 

dan FVA dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dengan 

Metode Economic Value Added (EVA) dan Financial Value Added (FVA) pada 

Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2008-2014” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014 berdasarkan metode EVA 

(Economic Value Added) 

2. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014 berdasarkan metode FVA 

(Financial Value Added) 

3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014 berdasarkan 

metode EVA (Eceonomic Value Added) dan FVA (Financial Value 

Added) 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data, 

mengolah, menganalisa dan menyajikan data yang berkaitan dengan masalah 
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analisis kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 

2008-2014. Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014 berdasarkan metode 

EVA (Economic Value Added) 

2. Untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014 berdasarkan metode 

FVA (Financial Value Added) 

3. Untuk membandingkan analisis kinerja keuangan perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014 

berdasarkan metode EVA (Economic Value Added) dan FVA (Financial 

Value Added) 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian yang diperoleh diharapkan membawa guna dan manfaat 

diantaranya: 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

perusahaan dan menjadi pertimbangan khusus yang berarti bagi 

perusahaan ketika perusahaan akan membuat keputusan keuangan di masa 

yang akan datang. 
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2. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, dan 

dapat membantu investor dalam mendapatkan informasi mengenai 

prospek perusahaan telekomunikasi untuk ke depannya. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan yang menggunakan metode 

EVA dan FVA. 

4. Bagi penulis 

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh Tugas Akhir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan mengenai penerapan metode EVA dan FVA. Penelitian ini 

juga digunakan sebagai alat untuk mempraktikan teori-teori yang telah 

didapatkan selama studi perkuliahan sehingga penulis dapat menambah 

pengetahuan dan mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan.  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

Metode deskriptif dan Metode komparatif. 
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Menurut Nazir (2011:54) adalah sebagai berikut: 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.” 

Sedangkan pengertian metode komparatif menurut Nazir (2011: 58) adalah 

sebagai berikut: 

“Sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara 

mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor 

penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.” 

 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka tujuan dari penggunaan metode 

penelitian deskriptif komparatif adalah untuk mencari jawaban atau gambaran 

secara teratur dan logis yang mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisis 

faktor penyebab terjadinya fenomena.  

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memilih perusahaan Telekomunikasi yang 

listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2008-2014. Penelitian tersebut 

dilaksanakan secara tidak langsung ke perusahaan yaitu dengan melalui penelitian 

ke Bursa Efek Indonesia cabang Bandung, website perusahaan, idx.co.id, dan data 

dari ICMD (Indonesian Capital Market Directory) periode 2008-2014. Waktu 

penelitian dimulai dari bulan September 2015 sampai dengan April 2016. 


