
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Komunikasi adalah hal yang utama dari kehidupan manusia. Manusia dan 

komunikasi adalah hal yang tak terpisahkan karena tanpa komunikasi manusia 

tidak bisa mempertahankan hidup dan tanpa manusia tidak ada komunikasi. 

Dengan adanya komunikasi, manusia dapat mengetahui kejadian atau 

peristiwa tertentu dan dapat mengembangkan pengetahuannya. 

 Komunikasi antar manusia dari masa ke masa mengalami perkembangan 

yang signifikan. Perkembangan ini disebabkan oleh perkembangan sarana 

telekomunikasi. Menurut BPS (2016), telekomunikasi mengandung pengertian 

sebagai setiap pemancaran, pengiriman data atau penerimaan dari setiap 

informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi 

melalui sistem kawat, optik, radio dan sistem elektromagnetik lainnya. 

Termasuk kegiatan telekomunikasi adalah penyediaan pemancar suara, data, 

naskah, bunyi dan video menggunakan fasilitas transmisi berdasarkan 

teknologi tunggal atau kombinasi dari beberapa teknologi. Sarana komunikasi 

modern memungkinkan manusia berkomunikasi meskipun berada di tempat 

yang jauh.  

 Hal penting yang menunjang pemanfaatan sarana komunikasi modern 

yaitu penyedia jasa komunikasi dan jaringan telekomunikasi. Menurut BPS 

(2016), jasa telekomunikasi adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan 

telekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Penyedia jasa 
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komunikasi atau penyelenggara telekomunikasi ini menurut BPS (2016) 

adalah perseorangan, badan usaha baik swasta maupun milik pemerintah yang 

melakukan kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa 

telekomunikasi maupun jasa telekomunikasi khusus berdasarkan izin 

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saat ini, di Indonesia terdapat 

banyak penyelenggara telekomunikasi.  

     Berdasarkan data perusahaan telekomunikasi yang dipublikasi oleh BPS 

pada tahun 2014 terdapat sebanyak 61 perusahaan atau penyelenggara 

telekomunikasi di Indonesia. Kehadiran penyelenggara telekomunikasi ini 

tidak terlepas dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan 

telekomunikasi yaitu untuk berkomunikasi dan mengakses informasi. Hal ini 

menyebabkan terbentuknya beberapa perusahaan penyelengara telekomunikasi 

di Indonesia yang sebelumnya hanya ada satu perusahaan telekomunikasi 

yaitu PT Telekomunikasi Indonesia..  

 Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (2016), pada tahun 2015 

tercatat 88,04 persen rumah tangga di Indonesia telah memiliki atau 

menguasai minimal satu nomor telepon selular. Dalam lima tahun terakhir, 

penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh rumah tangga di 

Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini didukung dengan 

berbagai inovasi di bidang TIK mulai dari perangkat keras (hardware) hingga 

perangkat lunak (software). Perkembangan paling pesat terlihat pada 

penggunaan telepon selular oleh masyarakat Indonesia. Persentase penduduk 

yang menggunakan telepon selular terus mengalami peningkatan, hingga pada 
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tahun 2015 mencapai 56,92 persen. Pertumbuhan penggunaan telepon selular 

ini diikuti  pula  oleh  pertumbuhan kepemilikan komputer dan kepemilikan  

akses internet  dalam rumah tangga yang mencapai angka 18,71 persen untuk 

kepemilikan komputer dan 38,40 persen untuk kepemilikan akses internet 

dalam rumah  tangga. Penggunaan internet juga mengalami peningkatan 

selama kurun waktu 2011-2015, yang ditunjukkan dari meningkatnya 

persentase penduduk yang mengakses internet pada tahun 2011 sekitar 12,28 

persen menjadi 21,98 persen pada tahun 2015. Sebaliknya kepemilikan 

telepon tetap kabel dalam rumah tangga mengalami penurunan dari tahun ke 

tahun, pada tahun 2011 persentase rumah tangga yang memiliki atau 

menguasai telepon kabel sekitar 7,85 persen, turun menjadi 4,01persen pada 

tahun 2015. 

 Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

(2015) dalam publikasi Laporan Tahunan Tahun 2014, kontribusi sektor 

komunikasi terhadap PDB berada di bawah sektor primer dan tersier seperti 

pertanian dan industri pengolahan. Tetapi perkembangan sektor komunikasi 

menjadi bagian penting proses transfomasi perekonomian dari sektor primer 

dan sekunder ke sektor tersier di mana proses tersebut terjadi di negara-negara 

besar di dunia termasuk Indonesia. Peran sektor komunikasi selama tahun 

2012-2014 selalu meningkat setiap kuartal. Pada kuartal 1 tahun 2012 

kontribusi sektor komunikasi terhadap PDB sebesar 6,35% dan pada kuartal 3 

tahun 2014 mencapai 7,03%. Kontribusi sektor komunikasi lebih besar 

daripada sektor pertambangan, konstruksi dan Ligas (listrik, gas dan air 
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bersih). Perkembangan sektor komunikasi menjadi bagian penting 

pengembangan sektor tersier (sektor jasa) yang akan menjadi sektor utama di 

masa depan terutama ketika pertumbuhan sektor primer dan sekunder menjadi 

jenuh. Kontribusi sektor komunikasi terhadap PDB semakin meningkat di 

masa mendatang seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap jasa 

komunikasi. 

 Seiring meningkatnya kontribusi sektor komuniksi terhadap PDB, industri 

telekomunikasi sebagai bagian dalam sektor komunikasi yang berkontribusi 

terhadap PDB, tentu mengalami pertumbuhan. Salah satu pertumbuhan yang 

bisa dilihat adalah pertumbuhan laba bersih.  

Beikut ini adalah perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia.   

Table 1.1 Pertumbuhan Laba Bersih Perusahaan Telekomunikasi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Dalam Miliar Rupiah) 

Perusahaan 2011 2012 2013 2014 2015 

PT 

Telekomunikasi 

Indonesia 

Rp.15.470 Rp.18.362 Rp.20.290 Rp.21.274 Rp. 23.371 

PT Indosat Rp.1.067 Rp.487 (Rp.2.664) (Rp.1.878) (Rp.1.163) 

PT XL Axiata Rp.2.830 Rp.2.743 Rp.1.032 (Rp.803) (Rp.25) 

PT Smartfren 

Telecom 

(Rp.2.400) (Rp.1.563) (Rp.2.534) (Rp.1.382) (Rp.1.565) 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah. 2016. 

 Menurut Badan Pusat Statistik (2016), Menurut data dari Internet World 

Statistics, Indonesia berada pada urutan ke delapan negara pengguna internet 

terbesar di dunia tahun 2015. Di Asia, Indonesia berada pada urutan ke empat 

di bawah China, India, dan Jepang. Tingginya penggunaan internet di suatu 
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negara mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan 

masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju 

masyarakat informasi di negara tersebut. Meskipun jumlah pengguna internet 

di Indonesia tinggi, tetapi penetrasi internet di Indonesia masih tergolong 

rendah. Berdasarkan data International Telecommunication Union (ITU), 

penetrasi internet Indonesia pada tahun 2015 masih jauh di bawah negara-

negara Asean lainnya. Indonesia berada pada urutan ke tujuh dengan penetrasi 

internet tertinggi di ASEAN. Penetrasi internet tertinggi ditempati oleh negara 

Singapura. Indonesia hanya sedikit lebih baik dari negara Myanmar, Kamboja, 

dan Laos. Penggunaan internet di Indonesia pada periode 2011-2015 yang 

bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukan bahwa 

penggunaan internet oleh penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2011, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas 

yang menyatakan pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir sekitar 

12,28 persen dan meningkat menjadi 21,98 persen pada tahun 2015. 

Peningkatan penggunaan internet ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun 

perdesaan. Di daerah perkotaan, persentase pengguna internet pada tahun 2011 

sekitar 19,53 persen dan meningkat menjadi 32,04 persen pada tahun 2015, 

sedangkan pengguna internet di daerah perdesaan pada tahun 2011 sekitar 

5,08 persen dan meningkat menjadi 11,70 persen pada tahun 2015. Fasilitas 

telepon selular memiliki peran yang cukup signifikan sebagai media untuk 

mengakses internet. Dalam kurun waktu 2011-2015, telepon selular menjadi 

media atau lokasi yang paling banyak dipilih dalam mengakses internet. 



 
 

6 
 

Telepon selular mendominasi pilihan masyarakat untuk mengakses internet 

dengan porsi sekitar 51,38 persen pada tahun 2011, dan meningkat menjadi 

85,46 persen pada tahun 2015. Selama periode 2011-2015, persentase 

pengguna internet perempuan terus mengalami peningkatan, sedangkan 

pengguna internet laki-laki mengalami penurunan persentase dari tahun ke 

tahun. Selama periode 2011-2015 persentase pengguna internet yang tinggal 

di daerah perkotaan secara perlahan mengalami penurunan, sebaliknya 

pengguna internet di daerah perdesaan sedikit demi sedikit mengalami 

peningkatan. Tingginya pengguna internet di Indonesia tidak terlepas dari 

pesatnya perkembangan telepon selular yang terjadi dalam satu dekade ini. 

Pada tahun 2015, persentase penduduk di Indonesia yang telah memiliki atau 

menguasai telepon selular tercatat sekitar 56,92 persen. Nilai ini jauh 

meningkat jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2009 yang baru mencapai 

sekitar 27,00 persen. Selama periode 2009-2015, rata-rata peningkatan 

persentase penduduk yang telah memiliki atau menguasai telepon selular 

sebesar 4,99 persen per tahun. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, baik 

daerah perkotaan maupun daerah perdesaan memiliki rata-rata pertumbuhan 

yang sama yaitu sebesar 4,92 persen per tahun. Hal ini menunjukkan kuatnya 

penetrasi telepon selular bahkan sampai ke pelosok perdesaan. 

 Menurut data Badan Pusat Statistik (2015), selama satu dekade terakhir 

industri telekomunikasi bertumbuh pesat. Pertumbuhan pesat dalam industri 

telekomuniksi tidak telepas dari kebutuhan untuk berkomuniksi dan 

mengakses informasi serta perkembangan teknologi yang memudahkan 
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manusia berkomunikasi dan mengkases informnasi. Hal ini tentu 

menyebabkan persaingan yang ketat di industri telekomunikasi dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga perusahaan-perusahaan 

telekomunikasi menggunakan berbagai strategi untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. Persaingan yang kompetitif di dalam industri telekomunikasi juga 

memberikan keuntungan bagi konsumen karena konsumen bisa melakukan 

pemilihan terhadap variasi produk yang ditawarkan perusahaan-perusahaan 

telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan. Persaingan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen juga menunjukan bagaimanakah kinerja sebuah 

perusahaan. Kinerja perusahaan tentu menjadi pertimbangan penting oleh 

investor dan calon investor dalam melakukan keputusan berinvestasi. 

 Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan spesialisasi penelitian di 

bidang kinerja keuangan perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia. 

Bagi investor, kinerja keuangan perusahaan menunjukan prospek perusahaan 

dalam memberikan keuntungan dan pengembalian modal yang ditanam.  

 Untuk menilai kinerja perusahaan, tentu dibutuhkan laporan keuangan 

yang valid. Selain itu, investor membutuhkan jaminan transparansi dari 

perusahaan dalam menentukan keputusan investasi. Untuk menjamin 

transparansi dan validitas, pilihan yang bisa dilakukan perusahaan adalah 

dengan melakukan go-public, sehingga perusahaan harus mendaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Keuntungan lain perusahaan yang go-public adalah 

kemudahan akses informasi oleh calon investor. Informasi yang diperlukan 

bisa berupa laporan keuangan yang valid. Validitas laporan keuangan 
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perusahaan yang go-public bisa dijamin karena telah diaudit dan disahkan oleh 

pihak yang bewenang. Dari laporan keuangan yang valid tersebut, 

dilakukanlah analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan. Menurut Hery (2014), rasio keuangan merupakan alat utama 

untuk melakukan analisis keuangan. Analisis rasio keuangan dapat 

mengungkapkan hubungan yang penting antarperkiraan laporan keuangan dan 

dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja 

perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dengan melakukan analisis rasio 

keuangan terhadap perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia bisa diketahui. 

 Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan analisis rasio 

keuangan pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Selain itu, menurut Hery (2014), analisis rasio merupakan salah 

satu alat yang paling populer dan paling banyak digunakan. Menurut Murhadi 

(2013), dalam melakukan analisis rasio, konklusi tidak dapat diambil hanya 

berdasarkan satu rasio saja, melainkan harus mempertimbangkan semua rasio 

yang ada. Berdasarkan pernyataan tersebut, setelah melakukan analisis rasio, 

langkah selanjutnya adalah melakukan pendekatan Piotroski’s F-Score untuk 

menentukan kinerja perusahaan secara agregat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan 
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dengan Analisis Rasio Keuangan pada Perusahaan Telekomunikasi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi dengan 

Analisis Rasio Keuangan pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi dengan 

analisis rasio keuangan pada perusahaan telekomunikasi yang teredaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini berguna untuk mengetahui kinerja perusaahaan 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan analisis 

rasio keuangan dengan pendekatan Piotroski’s F-Score. Dari hasil analisis 

terhadap kinerja keuangan dengan analisis rasio keuangan dengan 
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pendekatan Piotroski’s F-Score, investor dapat melakukan pengambilan 

keputusan berinvestasi.  

2. Bagi Perusahaan  

Melalui penelitian ini, perusahaan diharapkan mendapatkan masukan 

terkait dengan kinerja keuangan perusahaan untuk melakukan 

pengambilan keputusan bisnis di masa mendatang. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Peneletian ini diharapkan menjadi motivasi bagi penelitian selanjutnya 

untuk menghasilkan penelitian lebih baik dan mengembangkan penelitian 

ini untuk sektor usaha yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


