
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan komunikasi di era sekarang ini semakin mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat dari beralihnya 

komunikasi antara manusia yang mulai bergerak ke arah modern, dimana 

komunikasi elektronik mulai masuk ke segala aspek dalam kehidupan 

manusia. Dengan adanya komunikasi elektronik sekarang ini, manusia 

dapat secara mudah memindahkan serta menyebarkan data maupun 

informasi tanpa mempedulikan jarak yang jauh. Telekomunikasi sendiri 

selalu diharapkan agar mampu beradaptasi dengan teknologi yang 

berkembang agar dapat memudahkan komunikasi antar manusia di dalam 

lingkup yang lebih luas. Di era modern seperti sekarang ini, suatu teknologi 

di dalam telekomunikasi sudah meerupakan hal vital bagi kehidupan 

manusia. Adanya teknologi jaringan pada perangkat telekomunikasi saat 

ini semakin memberikan kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat. 

Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya ketergantungan manusia untuk 

melakukan panggilan telepon atau mengirimkan pesan singkat, serta  

menjadi sarana hiburan interaktif yang menyedikan informasi aktual juga. 

Kebutuhan manusia akan adanya teknologi telekomunikasi 

sangatlah tinggi sekarang ini, hal ini berlaku untuk segala kalangan 

manusia. Anak-anak dapat mengaplikasikan teknologi telekomunikasi 



 

untuk saling bertukar informasi soal kepentingan dan kebutuhan sekolah. 

Kaum remaja dapat menggunakan teknologi telekomunikasi ini untuk 

keperluan Pendidikan dan mengembangkan karirnya. Sementara itu kaum 

dewasa dapat menggunakan teknologi telekomunikasi untuk keperluan 

pekerjaan serta berkomunikasi dengan anak-anak mereka.   

Perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini berbanding lurus 

dengan perkembangan telekomunikasi seluler yang ada. Hal ini bisa 

diamati dari mulai beralihnya telekomunikasi kabel menuju telekomunikasi 

seluler. Telekomunikasi seluler telah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal ini berbanding lurus 

dengan maraknya perusahaan telekomunikasi seluler. Salah satu bukti 

nyata dari peningkatan industri telekomunikasi seluler di Indonesia adalah 

banyaknya penyedia layanan seluler yang saling berlomba-lomba untuk 

mendapatkan minat dari masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri 

tersedia banyak perusahaan layanan telekomunikasi seluler, seperti 

Telkomsel, XL, Indosat, Smartfren, AXIS, 3 dan lain-lain. Semua provider 

tersebut saling menggunguli satu sama lain untuk mengembangkan layanan 

mereka baik di perkotaan hingga perdesaan. Banyaknya perusahaan 

telekomunikasi seluler tersebut memberikan pengaruhi positif bagi industri 

ini, dimana semakin banyak inovasi akan  memudahkan masyarakat  dalam 

mendapatkan layanan terbaik. 

 

 



 

Grafik 1.1 Pertumbuhan Pengguna Internet Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

Telekomunikasi seluler sendiri tidak lepas kaitannya dengan dengan 

internet. Berbagai informasi yang dibutuhkan manusia tersedia di dalam 

banyaknya situs internet. Internet memberikan kemudahan kepada 

manusia untuk berkomunikasi kepada seseorang tanpa terikat jarak dan 

waktu, membantu manusia mendapatkan hal-hal baru serta mampu 

menjadi hiburan bagi manusia itu sendiri. Berdasarkan data Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di 

Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun. Dapat dilihat bahwa 

pada tahun 1998 hanya tercatat 500 ribu orang pengguna internet dari total 

jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 205,7 juta jiwa. Ini berarti 



 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan

1 BTEL Bakrie Telecom Tbk

2 EXCL XL Axiata Tbk

3 FREN Smartfen Telecom Tbk

4 ISAT Indosat Tbk

5 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk

hanya sekitar 0,24% penduduk saat itu yang menggunakan layanan 

internet. Pada kurun waktu tahun 2008-2017 terjadi peningkatan 

pertumbuhan pelanggan internet di Indonesia. Pada tahun 2017 tercatat 

ada 143,26 juta penduduk yang merupakan pengguna internet dari total 

jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 262 juta jiwa. Ini berarti  pada 

tahun 2017 pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari setengah 

populasi penduduk Indonesia itu sendiri yaitu berada di angka 54,68%.  

Tabel 1.1 Perusahaan Go Public Sub Sektor Telekomunikasi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

 

 

 

Sumber : https://www.sahamok.com 

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri tercatat ada beberapa 

perusahaan yang berada di sub sektor telekomunikasi, namun tidak semua 

perusahaan itu bergerak di bidang telekomunikasi seluler. Salah satu 

perusahaan tersebut adalah Telkomsel, dimana layanan perusahaan 

tersebut dimiliki oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Namun perlu 

diketahui bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk tidak hanya berfokus 

pada telekomunikasi seluler, melainkan juga mencakup telepon tetap, 

layanan internet (Indihome), properti dan juga kontruksi. Dari tabel diatas 

hanya terdapat empat perusahaan yang fokus di bidang telekomunikasi 

seluler, yaitu PT. Bakrie Telecom Tbk, PT. XL Axiata Tbk, PT. Smartfren 



 

Telecom Tbk PT. Indosat Tbk. Namun pada tahun 2016, PT. Bakrie 

Telecom mengalami kerugian dan produk andalannya, yaitu Esia telah 

ditarik dari pasaran sehingga sampai sekarang ini hanya terdapat tiga 

perusahaan yang fokus bergerak di bidang telekomunikasi seluler yang 

tercatat di BEI. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT. XL Axiata Tbk 

(IDX: EXCL), PT. Indosat Tbk (IDX: ISAT), dan PT. Smartfren Telecom 

Tbk (IDX: FREN). 

 Semua perusahaan pasti memiliki tujuan yang jelas, dimana tujuan 

utama perusahaan adalah mendapatkan laba dari aktivitas operasi 

perusahaan itu sendiri. Setiap perusahaan mempunyai cara yang berbeda 

satu sama lainnya dalam mendapatkan laba tersebut. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut adalah 

dengan melakukan analisa laporan keuangan dan analisa tren.  

Analisis rasio keuangan membantu mengetahui tingkat kinerja 

keuangan perusahaan apakah baik atau sebaliknya (Maith, 2013). Laporan 

keuangan sendiri tidak bisa dipisahkan dari perkembangan kondisi 

perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan yang baik dapat mengurangi 

resiko-resiko keuangan perusahaan sehingga dapat menarik kepercayaan 

para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut 

(Ulum, 2017). Jika laporan keuangan menunjukkan angka yang baik maka 

besar kemungkinan perusahaan tersebut juga dalam kondisi keuangan yang 

baik. Sebaliknya, jika laporan keuangan menunjukkan angka yang kurang 



 

baik maka kemungkinan perusahaan dalam kondisi keuangan yang kurang 

baik.  

Dalam melakukan evaluasi laporan keuangan, ada beberapa hal 

penting yang dapat dilakukan perusahaan yaitu analisis rasio keuangan dan 

analisis tren. Analisis rasio keuangan hampir pasti digunakan oleh semua 

perusahaan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, sementara 

analisis tren tidak selalu digunakan oleh perusahaan besar karena masih 

ada analisis lainnya. Rasio keuangan itu sendiri tediri dari beberapa rasio 

seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, 

rasio pertumbuhan dan rasio valuasi. Sementara itu analisis lain yang dapat 

dilakukan adalah analisis tren yang menggambarkan tentang adanya 

peramalan di masa depan. Peramalan merupakan penyambungan dari garis 

tren melewati waktu dari pengamatan terakhir sampai dengan waktu untuk 

peramalan dibuat (Indrawati, 2017). Dengan adanya analisis tren ini 

perusahaan dapat melihat adanya peningkatan atau penurunan kinerja 

perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. 

Perusahaan yang dipilih di dalam penelitian ini adalah PT. XL 

Axiata Tbk, PT. Indosat Tbk dan PT. Smartfren Telecom Tbk, dimana 

ketiga perusahaan telah memenuhi kriteria yang ditentukan terlebih dahulu 

yaitu merupakan perusahaan yang berbasis pada bidang telekomunikasi 

seluler saja, perusahaan tidak mengalami kebangkrutan, dan merupakan 

perushaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode 

waktu penelitian yang ditentukan adalah tahun 2014-2018. Hal ini 



 

dilakukan berdasarkan waktu peningkatan pengguna internet di Indonesia. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja perusahaan 

telekomunikasi seluler selama periode waktu yang telah ditentukan dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan dan analisis tren.. Dengan demikian 

berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi maka dapat diambil 

judul penelitian kali ini adalah “Analisis Kinerja Keuangan dan Analisis 

Tren Perusahaan Telekomunikasi Seluler di Indonesia Periode 2014-2018” 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja PT. XL Axiata Tbk periode 2014-2018 menggunakan 

analisis rasio keuangan ? 

2. Bagaimana kinerja PT. XL Axiata Tbk periode 2014-2018 menggunakan 

analisis tren? 

3. Bagaimana kinerja PT. Indosat Tbk periode 2014-2018 menggunakan 

analisis rasio keuangan? 

4. Bagaimana kinerja PT. Indosat Tbk periode 2014-2018 menggunakan 

analisis tren? 

5. Bagaimana kinerja PT. Smartfren Telecom Tbk periode 2014-2018 

menggunakan analisis rasio keuangan? 

6. Bagaimana kinerja PT. Smartfren Telecom Tbk periode 2014-2018 

menggunakan analisis tren? 



 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui kinerja PT. XL Axiata Tbk periode 2014-2018 menggunakan 

analisis rasio keuangan. 

2. Mengetahui kinerja PT. XL Axiata Tbk periode 2014-2018 menggunakan 

analisis tren. 

3. Mengetahui kinerja PT. Indosat Tbk periode 2014-2018 menggunakan 

analisis rasio keuangan. 

4. Mengetahui kinerja PT. Indosat Tbk periode 2014-2018 menggunakan 

analisis tren. 

5. Mengetahui kinerja PT. Smartfren Telecom Tbk periode 2014-2018 

menggunakan analisis rasio keuangan. 

6. Mengetahui kinerja PT. Smartfren Telecom Tbk periode 2014-2018 

menggunakan analisis tren. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk 

pendalaman dan pengembangan materi terutama untuk bidang akutansi 

dan manajemen serta dapat juga digunakan sebagai acuan untuk 

penulisan penelitian selanjutnya dengan inti pembahasan yang mirip. 



 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemilik 

perusahaan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan 

meningkatkan kinerja perusahaan agar semakin meningkat lagi. 

3. Bagi investor 

Adanya penelitian ini dapat membantu investor untuk membuka 

pandangannya menyangkut informasi tentang kinerja perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan dalam hal investasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


