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Abstract 

The number of telecommunication companies in Indonesia and Singapore increase in 
every years. The current study investigates financial performance profile of Telecommunication 
companies both this country. This study that extends Machfoedz’s (1999) study uses four 
indicators to asses company financial performance : very good, good, poor and very poor. 
Company’s performance is assessed in regard to four factors : liquidity, solvency, total 
profitability and internal profitability. Data of Telecommunication companies from two members 
of ASEAN countries for year 2008, 2009 and 2010 are used. Paired sample t-test is performed to 
assesess four level of company’s financial performance both of this country of ASEAN. The 
result of company in this two countries level suggest (1) good solvency. (2) not good enough for 
external profitability and internal profitability in Singapore (3) very good internal profitability in 
Indonesia . Unfortunately, liquidity in Indonesia shows a poor performance. In addition, the 
analysis on each country indicate mixed results. Finally, the result of this study can be used by 
government in each country to formulate supportive environment and policy for 
Telecommunication companies. 

 

Keywords  : Telecommunication companies, Indonesia and Singapore, Current Ratio, 
Solvency, Internal Profitability, External Profitability 

 

PENDAHULUAN 

Telekomunikasi adalah salah satu faktor 
yang mendorong untuk suatu Negara dapat 
berkembang. Telekomunikasi erat dengan 
kemajuan teknologi dari sebuah Negara. 
Semakin pesat bidang telekomunikasi di 
suatu Negara pastinya akan memberikan 
kontribusi yang patut diperhitungkan untuk 
dapat membawa suatu Negara tersebut untuk 
dapat lebih maju dalam hal perekonomian. 

Penelitian ini memfokuskan pada kinerja 
kesehatan keuangan pada perusahaan 
telekomunikasi di kawasan Asia Tenggara 
khususnya di Indonesia dan Singapura. 
Sejauh ini dua kawasan tersebut telah 
mengalami pertumbuhan ekonomi yang 
relative tinggi dari tahun ke tahun. 
Walaupun sempat melambat karena adanya 
krisis ekonomi pada tahun 90-an. 
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Perkembangan dunia telekomunikasi 
sekarang ini mengalami perkembangan yang 
cepat. Hal ini tergambar dari banyaknya 
penyedia jasa telekomunikasi yang ada 
sekarang ini untuk dapat bersaing satu sama 
lain dalam memenuhi kebutuhan komunikasi 
dalam masyarakat luas. Persaingan tersebut 
secara tidak langsung berpengaruh pada 
kinerja perusahaan penyedia jasa 
telekomunikasi tersebut, tak terkecuali 
dengan kinerja keuangan perusahaan terkait. 
Kinerja keuangan perusahaan yang 
dimaksud adalah mengenai tingkat 
kesehatan perusahaan dimana sangat penting 
bagi para investor yang akan menanamkan 
modal dalam perusahaan dan return (tingkat 
pengembalian) yang  menguntungkan. Bagi 
pihak manajemen perusahaan sendiri, 
pengukuran kinerja keuangan akan sangat 
mempengaruhi dalam kepentingan 
pengambilan keputusan untuk masa yang  

akan datang demi kelangsungan hidup 
perusahaan (going concern). 

Tiap perusahaan bertujuan untuk 
memaksimalkan asset para pemegang 
sahamnya. Penilaian kinerja keuangan 
perusahaan menjadi perlu untuk dilakukan 
sehubungan dengan penentuan pencapaian 
tujuan dari perusahaan. Penilaian kinerja 
keuangan berdasar atas laporan keuangan 
perusahaan banyak dilakukan dengan 
menggunakan alat ukur kinerja yang 
bermacam-macam. Hal ini bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana efektivitas operasi 
dari perusahaan dalam mencapai tujuan 
perusahaan memerlukan metode tertentu. 
Salah satu cara untuk mengetahui kinerja 
keuangan dalam perusahaan adalah dengan 
metode financial ratio.  

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS 

Kinerja Keuangan 

Pengukuran kinerja merupakan 
analisis data serta pengendalian bagi 
perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan 
perusahaan untuk melakukan perbaikan 
diatas kegiatan operasionalnya agar dapat 
bersaing dengan perusahaan lain. Bagi 
investor informasi mengenai kinerja 
perusahaan dapat digunakan untuk melihat 
apakah mereka akan mempertahankan 
investasi mereka di perusahaan tersebut atau 
mencari alternatif lain. Selain itu 
pengukuran juga dilakukan untuk 
memperlihatkan kepada penanam modal 
maupun pelanggan atau masyarakat secara 
umum bahwa perusahaan memiliki 
kredibilitas yang baik (Munawir : 2002) 
Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai 
performing measurement (pengukuran 
kinerja) adalah kualifikasi dan efisiensi 
perusahaan atau segmen atau keefektifan 
dalam pengoperasian bisnis selama periode 

akuntansi. Dengan demikian pengertian 
kinerja adalah suatu usaha formal yang 
dilaksanakan perusahaan untuk 
mengevaluasi efisien dan efektivitas dari 
aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan 
pada periode waktu tertentu (Hanafi : 2004). 
Pengertian kinerja menurut G. Sugiyarso 
dan F. Winarni (2005:111) adalah “Kinerja 
adalah tingkat pencapaian hasil atau tujuan 
perusahaan, tingkat pencapaian misi 
perusahaan, tingkat pencapaian tugas secara 
actual dan pencapaian misi perusahaan”.  

Pengertian penilaian kinerja menurut 
Mulyadi (2001:415) adalah “Penilaian 
kinerja adalah penetuan secara periodik 
efektivitas operasional suatu operasional 
suatu organisasi dan karyawannya 
berdasarkan sasaran, standard dan kriteria 
yang telah ditetapkan sebelumnya”.  

Menurut Iramani dan Febrian (2005) 
pengukuran kinerja keuangan perusahaan 
diperlukan untuk menentukan keberhasilan 
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dalam mencapai tujuan tiap perusahan, yaitu 
memaksimalkan kekayaan dari pemegang 
saham. Pengukuran kinerja keuangan 
berdasar nilai (value based) dapat dijadikan 
dasar bagi manajemen perusahaan dalam 
pengelolaan modalnya, rencana pembiayaan, 
wahana komunikasi dengan pemegang 
saham serta dapat digunakan sebagai dasar 
dalam menentukan insentif bagi para 
karyawan. (Tunggal 2001 dalam Iramani). 

Manfaat Penilaian Kinerja Perusahaan 
Adapun manfaat dari penilaian kinerja 

perusahaan menurut Munawir (2002) adalah 
sebagai berikut : 

a. Untuk mengukur prestasi yang 
dicapai oleh suatu organisasi 
dalam suatu periode tertentu yang 
mencerminkan tingkat 
keberhasilan pelaksanaan 
kegiatannya 

b. Selain digunakan untuk melihat 
kinerja organisasi secara 
keseluruhan, maka pengukuran 
kinerja juga dapat digunakan untuk 
menilai kontribusi suatu bagian 
dalam pencapaian tujuan 
perusahaan secara keseluruhan 

c. Dapat digunakan sebagai dasar 
penentuan strategi perusahaan 
untuk masa yang akan dating 

d. Memberi petunjuk dalam 
pembuatan keputusan dan kegiatan 
organisasi pada umumnya dan 
divisi atau bagian organisasi pada 
khususnya 

e. Sebagai dasar penentuan 
kebijaksanaan penanaman modal 
agar dapat meningkatkan efisiensi 
dan produktivitas perusahaan 

Menurut Mulyadi (2001:415) 
penilaian kinerja dimanfaatkan oleh 
manajemen untuk : 

1. Mengelola operasi organisasi 
secara efektif dan efisien melalui 

memotivasi karyawan secara 
maksimal 

2. Membantu pengambilan keputusan 
yang berhubungan dengan 
karyawan seperti promosi, transfer 
dan pemberhentian 

3. Mengidentifikasi kebutuhan 
pelatihan dan pengembangan 
karyawan dan untuk menyediakan 
kriteria seleksi dan evaluasi 
program pelatihan karyawan 

4. Menyediakan umpan balik bagi 
karyawan bagaimana atasan 
menilai kinerja mereka 

5. Menyediakan suatu dasar bagi 
distribusi penghargaan  

 Tujuan Penilaian Kinerja Perusahaan 
Tujuan penilaian kinerja perusahaan 

menurut Munawir (2002) adalah sebagai 
berikut: 

a. Untuk mengetahui tingkat 
likuiditas, yaitu kemampuan 
perusahaan untuk memperoleh 
kewajiban keuangannya yang 
harus segera dipenuhi atau 
kemampuan perusahaan untuk 
memenuhi keuangannya pada saat 
ditagih 

b. Untuk mengetahui tingkat 
solvabilitas, yaitu kemampuan 
perusahaan untuk memenuhi 
kewajiban keuangannya apabila 
perusahaan tersebut dilikuidasi 
baik kewajiban keuangan jangka 
pendek maupun jangka panjang 

c. Untuk mengetahui tingkat 
rentabilitas atau profitabilitas, 
yaitu menunjukkan kemampuan 
perusahaan untuk menghasilkan 
laba selama periode tertentu 

d. Untuk mengetahui tingkat 
stabilitas usaha, yaitu kemampuan 
perusahaan untuk melakukan 
usahanya dengan stabil, yang 
diukur dengan mempertimbangkan 
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kemampuan perusahaan untuk 
membayar beban bunga atas 
hutang-hutangnya termasuk 
membayar kembali pokok 
hutangnya tepat pada waktunya 
serta kemampuan membayar 
deviden secara teratur kepada para 
pemegang saham tanpa mengalami 
hambatan atau krisis keuangan 

Laporan Keuangan sebagai Alat 
Penilaian Kinerja Perusahaan 

Laporan keuangan merupakan 
gambaran dari suatu perusahaan pada 
periode tertentu (sesuai dengan periode 
akuntansi yang digunakan), dimana 
menunjukkan kondisi keuangan yang telah 
dicapai oleh suatu perusahaan dalam 
periode tertentu. Dengan kata lain, laporan 
keuangan merupakan ringkasan dari suatu 
proses pencatatan, yaitu merupakan 
kumpulan dari transaksi-transaksi keuangan 
yang terjadi selama tahun buku yang 
bersangkutan. Laporan keuangan biasanya 
terdiri dari neraca, laporan laba rugi, 
laporan perubahan posisi keuangan serta 
laporan dan catatan lain serta materi 
penjelasan yang merupakan bagian dari 
laporan keuangan. 

Menurut Munawir (2000) laporan 
keuangan merupakan alat yang sangat 
penting untuk memperoleh informasi 
sehubungan dengan posisi keuangan dan 
hasil-hail yang telah dicapai oleh 
perusahaan. Dengan melihat laporan 
keuangan suatu perusahaan akan tergambar 
didalamnya aktivitas perusahaan tersebut. 
Oleh karena itu, laporan keuangan 
perusahaan merupakan hasil dari suatu 
proses akuntansi yang dapat digunakan 
sebagai alat untuk komunikasi dan juga 
digunakan sebagai alat pengukur kinerja 
perusahaan. 

Penilaian kinerja keuangan suatu 
perusahaan merupakan salah satu cara yang 
dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat 

memenuhi kewajibannya terhadap para 
penyandang dana dan juga untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. 
Penilaian kinerja perusahaan yang 
ditimbulkan sebagai akibat dari proses 
pengambilan keputusan manajemen, 
merupakan persoalan yang kompleks 
karena menyangkut efektivitas 
pemanfaatan modal dan efisiensi dari 
kegiatan perusahaan yang menyangkut nilai 
serta keamanan dari berbagai tuntutan yang 
timbul terhadap perusahaan. 

Jadi dalam menilai kinerja 
keuangan perusahaan, dapat digunakan 
suatu ukuran atau tolok ukur tertentu. 
Biasanya ukuran yang digunakan adalah 
rasio atau indeks yang menghubungkan dua 
data keuangan. Adapun jenis perbandingan 
dalam analisis rasio keuangan meliputi dua 
bentuk yaitu membandingkan rasio masa 
lalu, saat ini ataupun masa yang akan 
datang untuk perusahaan yang sama. Dan 
bentuk yang lain yaitu dengan 
perbandingan rasio antara satu perusahaan 
dengan perusahaan lain yang sejenis. 

 

 Analisis Rasio Keuangan 
Munawir (2004:37) menyebutkan 

bahwa analisis rasio adalah suatu metode 
analisa untuk mengetahui hubungan pos-pos 
tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi 
secara individu atau kombinasi dari kedua 
laporan tersebut. 

Selama ini yang lazim digunakan 
untuk mengukur kinerja keuangan 
perusahaan adalah rasio-rasio keuangan dari 
laporan keuangan seperti : rasio 
profitabilitas, rasio likuiditas, rasio 
solvabilitas, dan rasio aktivitas. Pengertian 
rasio menurut Bambang Riyanto (2001:338) 
adalah: 

“Rasio adalah perbandingan antara 
pos-pos dalam neraca itu sendiri contohnya 
perbandingan antara data yang didapat 
dalam rugi laba, rasio merupakan sarana 
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analisis untuk mengetahui kinerja 
perusahaan serta untuk mengetahui 
hubungan antara pos-pos tersebut”. 

Keown dalam Didi Achjari 
menyebutkan tujuan dari analisis rasio 
adalah untuk membantu manager financial 
memahami apa yang perlu dilakukan oleh 
perusahaan, berdasarkan informasi yang 
tersedia dan sifatnya terbatas. Analisis rasio 
pada dasarnya tidak hanya berguna bagi 
kepentingan intern perusahaan saja 
melainkan juga pihak luar dan ini berbeda 
menurut kepentingan khusus dari analisis 
atau pihak yang berkepentingan. Analisis 
rasio berguna bagi para analisis intern untuk 
membantu manajemen membuat evaluasi 
mengenai hasil-hasil operasinya, 
memperbaiki kesalahan-kesalahan dan 
menghindari keadaan yang dapat 
menyebabkan kesulitan keuangan. 

Pada dasarnya analisis rasio biasa 
dikelompokkan ke dalam lima macam 
kategori, yaitu : 

1. Rasio Likuiditas 
Rasio yang mengukur 
kemampuan perusahaan 
memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya 

2. Rasio Aktivitas 
Rasio yang mengukur sejauh 
mana efektivitas penggunaan aset 
dengan melihat tingkat aktivitas 
asset. 

3. Rasio Solvabilitas 
Rasio yang mengukur sejauh 
mana kemampuan perusahaan 
memenuhi kewajiban jangka 
panjangnya 

4. Rasio Profitabilitas 
Rasio yang melihat kemampuan 
perusahaan mengahsilkan laba 
(profitabilitas). 

5. Rasio Pasar 
Rasio ini melihat perkembangan 
nilai perusahaan relatif terhadap 
nilai buku perusahaan. 

Kelima rasio tersebut ingin melihat 
prospek dan resiko perusahaan pada masa 
mendatang. Faktor prospek dalam rasio 
tersebut akan mempengaruhi harapan 
investor terhadap perusahaan pada masa-
masa datang. 

 
Prosedur Analisis 
Ada beberapa hal yang perlu dilakuakn 

dan dipahami dalam proses analisis yang 
merupakan proses analisis. Hal yang perlu 
dipahami oleh analis bahwa bagaimanapun 
kondisi laporan keuangan suatu perusahaan 
terdapat keterbatasan yang perlu dieliminasi 
agar hasil analisa tidak mengalami 
pembiasan. 
Tahap-tahap dalam menganalisis laporan 
keuangan menurut Faisal Abdullah 
(2004:36) adalah : 

1. Review Data Laporan 
Sistem akuntansi yang diterapkan 
dalam memberikan pengakuan 
terhadap pendapatan dan biaya 
menentukan jumlah pendapatan 
maupun laba yang dihasilkan 
perusahaan. 

2. Menghitung 
Menghitung dengan menggunakan 
rasio-rasio keuangan yang ada atau 
yang dibutuhkan 

3. Membandingkan/Mengukur 
Melakukan perbandingan akan 
diketahui hasil yang dicapai 
perusahaan, apakah mengalami 
kemajuan atau kemunduran. 
Perkembangan keuangan perusahaan 
terlihat melalui trend dari tahun ke 
tahun 

4. Menginterpretasi 
Interpretasi merupakan inti dari 
proses analisa sebagai perpaduan 
antara hasil 
pembandingan/pengukuran dengan 
kaidah teoritik yang berlaku. Dengan 
interpretasi dapat diketahui 
keberhasilan maupun permasalahan 



6 
 

yang dicapai perusahaan dalam 
pengelolaan keuangan 

5. Solusi 
 Solusi merupakan langkah terakhir 

dari rangkaian prosedur analisa. 
Dengan memahami masalah 
keuangan yang dihadapi perusahaan 
maka akan dapat ditempuh solusi 
yang tepat. 

 Berdasarkan uraian di atas 
tentang penilaian kinerja keuangan 
dengan menggunakan analisis rasio 
keuangan (financial ratio), maka dapat 
disusun kerangka pikir sebagai berikut.  

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan 
masalah yang diajukan dalam penelitian ini, 
maka dapat disusun hipotesis penelitian 
sebagai berikut : 

H1 : Kinerja keuangan jangka pendek 
perusahaan telekomunikasi 
Indonesia dan Singapura lebih 
rendah daripada kinerja 
keuangan jangka pendek standar 
untuk tidak mengalami 
kegagalan keuangan 

H2 : Kinerja keuangan jangka panjang 
perusahaan telekomunikasi 
Indonesia dan Singapura lebih 
rendah daripada kinerja 

keuangan jangka panjang 
standar untuk tidak mengalami 
kegagalan keuangan 

H3: Kinerja keuangan dalam bentuk 
profitabilitas perusahaan 
telekomunikasi Indonesia dan 
Singapura lebih rendah daripada 
kinerja keuangan dalam bentuk 
profitabilitas standar untuk tidak 
mengalami kegagalan keuangan 

H4 : Kinerja keuangan perusahaan 
telekomunikasi Indonesia dan 
Singapura dalam hal 
profitabilitas internal lebih 
rendah daripada kinerja 
keuangan dalam bentuk 

Rasio Keuangan 

Perusahaan Telekomunikasi 

Kinerja Keuangan 

Likuiditas Solvensi Total 
Profitabilitas 

Profitabilitas 
Internal



7 
 

profitabilitas internal standar 
untuk tidak mengalami 
kegagalan keuangan. 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian 
yang digunakan adalah jenis penelitian yang 
bersifat studi kasus. Dikatakan demikian 
karena dalam penelitian ini diperlukan 
adanya data-data untuk melengkapi 
penelitian, artinya untuk mengetahui kinerja 
keuangan perusahaan dengan menganalisa 
laporan tahunan perusahaan telekomunikasi 
yang terdaftar di bursa efek Indonesia dan 
Singapura . Sedangkan jenis sumber data 
yang diteliti, penelitian ini termasuk dalam 
penelitian yang menggunakan data sekunder 
dimana menurut sumber data penelitian 
diperoleh secara tidak langsung, yaitu 
melalui catatan atau laporan historis yang 
telah tersusun dalam arsip yang 
dipublikasikan dan arsip yang tidak 
dipublikasikan. (Supomo : 162) 

Metode penelitian yang kan digunakan 
penulis dalam penelitian adalah metode 
analis komparatif, menurut Indiarto 
(2003:63) pengertiannya adalah sejenis 
penelirian deskriptif yang ingin mencari 
jawaban secara mendasar tentang sebab-
akibat, dengan menganalisis factor-faktor 
penyebab terjadinya ataupun munculnya 
suatu fenomena tertentu. 

Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data perusahaan yang bergerak di 
bidang jasa yang diambil berdasarkan time 
series. Time series yaitu studi yang data 
penelitiannya berupa data rentetan waktu. 

Identifikasi Variabel 

a. Variabel Independen: Kinerja 
keuangan  

Variabel independen 
(variabel yang dijelaskan) adalah 
indikator kesehatan perusahaan, 
yaitu standar bahwa sebuah 
perusahaan diprediksikan tidak 
mengalami kesulitan keuangan 
(standar tidak bangkrut).  

b. Variabel Dependen  : Financial 
Ratio (Rasio Keuangan) 
Variabel dpenden (penjelas) yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah rasio – rasio keuangan yaitu : 
likuiditas, solvensi, profitabilitas 
total dan profitabilitas internal. 

Definisi Operasional dan Pengukuran 
Variabel 

Adapun definisi operasional dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 

a. Likuiditas, yaitu indikator 
kemampuan perusahaan untuk 
menyelesaikan kewajiban jangka 
pendeknya. 
endek 

b. Solvency, yaitu indikator kemampuan 
perusahaan dalam menyelesaikan 
utang jangka panjangnya. 
 

c. Total Profitabilitas, yaitu indikator 
kemampuan perusahaan dalam 
memanfaatkan seluruh kekayaan 
untuk menghasilkan laba sesudah 
pajak. 
 

d. Profitabilitas internal diproksikan 
dengan kemampuan perusahaan 
dalam memanfaatkan ekuitas para 
pemilik atau pemegang saham untuk 
menghasilkan laba sesudah pajak.  
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Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua laporan tahunan perusahaan yang 
terdaftar di masing-masing bursa saham 
Negara, yaitu Indonesia dan Singapura. 
Sampel yang digunakan adalah perusahaan 
telekomunikasi di dua Negara tersebut, 
Indonesia dan Singapura, dengan tahun 
pencarian sampel antara 2008-2010. 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

Melakukan analisis deskriptif untuk tiap – 
tiap rasio keuangan yang meliputi : 

Current ratio 

Rata-rata current ratio selama tiga 
tahun berturut - turut pada perusahaan 
telekomunikasi Indonesia dan Singapura 
mempunyai nilai rata – rata sebesar 1,72 . 
Perusahaan yang dijadikan sampel tersebut 
terdiri atas dua kelompok, yaitu perusahaan 
yang memiliki current ratio di atas rata - 
rata dan perusahan yang memiliki current 
ratio di bawah rata-rata. Perusahan yang 
memiliki current ratio di atas rata - rata 
untuk terdapat 8 perusahaan dimana 
perusahaan tersebut didominasi oleh 
perusahaan asal Singapura sedangkan 
sisanya memiliki rasio di bawah rata - rata. 
Current ratio tertinggi dihasilkan oleh 
Sinotel Technologies sebesar 4,24 
sedangkan current ratio terendah dihasilkan 
oleh CarrierNet Global yaitu sebesar 0, 18. 
CarrierNet Global mengalami penurunan 
dari tahun ke tahun dikarenakan pada tahun 
2008 tercatat bahwa perusahaan tersebut 
mengalami kerugian yang terlampau besar 
sehingga pada tahun-tahun berikutnya 
pembiayaan untuk kegiatan operasi dari 
perusahaan mengalami penurunan akibat 

dari jumlah modal yang yang dianggarkan 
untuk tahun 2009. Faktor ini yang 
mengindikasikan materialitas yang dapat 
menyebabkan kemampuan perusahaan 
tersebut untuk going concern. 

Perolehan rata – rata rasio tersebut 
dapat dijelaskan bahwa rasio yang rendah 
menunjukkan resiko likuiditas yang tinggi, 
sedangkan rasio lancar yang tinggi 
menunjukkan adanya kelebihan aktiva 
lancar yang akan mempunyai pengaruh yang 
kurang baik terhadap profitabilitas 
perusahaan. Perolehan rasio di atas 
menunjukkan bahwa rasio likuiditas yang 
diproksikan dengan rasio lancar perusahan 
telekomunikasi milik Singapura lebih besar 
dibandingkan dengan rasio lancar yang 
dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi 
milik Indonesia. 

Quick Ratio 

Rata – rata rasio quick untuk 
perusahaan yang dijadikan sampel selama 
tiga tahun berturut – turut adalah sebesar 
1.56. Perusahaan yang memiliki rasio quick 
di atas rata – rata berjumlah 8 perusahaan 
dimana untuk rasio tertinggi diperoleh oleh 
Nera Telecomunications sebesar 3.27. Rasio 
quick Nera Telecommunications apabila 
diperhatikan megalami penurunan dari tahun 
ke tahun secara berturut – turut 5.85 , 2.10 , 
kemudian 1.80 . Sedangkan untuk rasio 
terendah diperoleh oleh CarrierNet Global, 
yaitu salah satu perusahaan telekomunikasi 
yang berasal dari Singapura.  

Perolehan rata – rata rasio quick 
tersebut memperlihatkan bahwa rasio quick 
untuk perusahaan Telekomunikasi di 
Singapura mendominasi dibandingkan 
dengan Indonesia untuk rasio quick di atas 
rata – rata. Hal ini menunjukkan bahwa 
untuk wilayah Singapura mengindikasikan 
adanya kelebihan kas atau piutang dilihat 
dari besanya rasio di atas rata - rata, 
sedangkan untuk rasio yang berada dibawah 
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rata – rata menunjukkan adanya resiko 
likuiditas yang lebih tinggi. 

 

 

Solvency 

Rata – rata solvensi dari sampel 
perusahaan selama tiga tahun berturut – 
turut adalah 2,40. Perusahaan yang memiliki 
angka solvensi di atas rata – rata berjumlah 
tujuh perusahaan, terdiri dari enam 
perusahaan Singapura dan satu perusahan 
Indonesia yaitu Telekomunikasi Indonesia 
(Persero) dengan besar solvensi 4,19. 
Perusahaan Telekomunikasi Indonesia 
menghasilkan rasio paling tinggi di anatara 
perusahaan lain yaitu sebesar 8,59 pada 
tahun 2008 hal ini disebabkan oleh 
banyaknya peristiwa penting yang terjadi 
pada tahun 2008 pada perusahaan 
Telekomunikasi Indonesia ini yang mungkin 
dapat mempengaruhi solvensi perusahaan di 
anataranya adalah penandatangan beberapa 
MoU dengan beberapa pihak, kerjasama 
dengan pihak pemerintahan dan non 
pemerintahan (salah satunya adalah joint 
marketing scheme dengan SingTel) yang 
sedikit banyak akan meningkatkan promosi 
serta citra perusahaan pada khalayak umum 
serta beberapa penghargaan (award) dari 
pihak pemerintahan maupun non 
pemerintahan. Besar solvensi yang di atas 
rata-rata menunjukkan bahwa suatu 
perusahaan memiliki kemampuan dalam 
menyelesaikan hutang jangka panjangnya. 
Rata-rata rasio solvensi yang paling tinggi 
dihasilkan oleh perusahaan Oniontech Ltd 
sebesar 4,84. Rasio solvensi terendah 
dihasilkan oleh CarrierNet yaitu sebesar 
0,52 , hal ini diindikasikan dengan adanya 
penurunan solvensi dari tahun ke tahun. 
CarrierNet mengalami penurunan 
pendapatan dari tahun 2009 - 2010 sebesar 
24% hal ini dikarenakan adanya penurunan 
permintaan akan produk perusahaan yang 

berupa barang maupun jasa telekomunikasi 
sehingga berbanding lurus dengan 
penurunan pendapatan perusahaan yang 
mengakibatkan perusahaan   mengadakan 
efisiensi untuk kegiatan operasional serta 
infrastruktur perusahaan. 

Perolehan rata – rata rasio solvensi 
dari sampel perusahaan tersebut 
menunjukkan bagaimana kemampuan 
perusahaan untuk dapat memenuhi 
kewajiban jangka panjangnya. Dari 
keseluruhan sampel perusahaan tersebut 
dapat dilihat bahwa kelompok perusahaan 
Singapura mendominasi perolehan rasio 
solvensi di atas dari rata – rata. Hal ini 
menunjukkan rasio solvensi untuk 
perusahaan Singapura lebih besar daripada 
perusahaan Indonesia. 

Total Profitabilitas 

Rata – rata rasio profitabilitas untuk 
sampel perusahaan telekomunikasi 
Indonesia dan Singapura bernilai negatif 
0,07. Rasio ini mengukur kemampuan 
perusahaan menghasilkan laba bersih 
berdasarkan tingkat asset yang tertentu. 
Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi 
manajemen asset, yang berarti efisiensi 
manajemen. Rasio profitabilitas tertinggi 
dihasilkan oleh perusahaan Keppel 
Telecommunication and Transportation 
dimana dapat menghasilkan rata - rata 
profitabilitas sebesar 51 % dimulai dengan 
pada tahun 2008 perolehan profitabilitas 
sebesar 46 % kemudian menurun menjadi 42 
% pada tahun 2009 dan meningkat pada 
tahun berikutnya sebesar 65 % pada tahun 
2010. Rasio terendah dihasilkan oleh 
perusahaan Mobile-8 Telecom dimana rata – 
rata profitabilitas turun sebesar 23 %, 
diawali dengan tahun 2008 perolehan 
profitabilitas menurun sebesar 22 % dari 
tahun sebelumnya kemudian pada tahun 
berikutnya turun sebesar 15 % dan ditahun 
berikutnya turun lagi sebesar 31 %. Hal ini 
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terjadi dikarenakan perusahaan telah 
mengalami kerugian secara berulang kali 
dari kegiatan usahanya selama tahun periode 
tersebut sehingga mengalami akumulasi 
kerugian yang cukup besar dimana kondisi 
ini menyebabkan adanya keraguan 
substansial tentang kemampuan perusahaan 
untuk tetap dapat mempertahankan 
kelangsungan usahanya.  

Berdasarkan hasil penghitungan di 
atas menunjukkan bahwa perusahaan yang 
memiliki profitabilitas di atas rata – rata 
terdapat 15 sampel perusahaan dimana 
empat di antaranya merupakan perusahaan 
Indonesia sedangkan sisanya adalah 
perusahaan Singapura. 

 
Profitabilitas Internal 
 

Rasio profitabilitas internal 
menggambarkan kemampuan perusahaan 
dalam memanfatkan ekuitas para pemilik 
atau pemegang saham untuk mengasilkan 
laba sesudah pajak. Rata – rata rasio 
profitabilitas dari sampel perusahaan di atas 
adalah sebesar 10% dengan rasio 
profitabilitas internal tertinggi adalah 
sebesar 31,2 % dari perusahaan 
telekomunikasi Indonesia yaitu Mobile-8 
dan rasio terendah dihasilkan oleh 
CarrierNet Global sebesar negative 44,6 % 
yang merupakan perusahaan telekomunikasi 
Singapura. Hal ini disebabkan karena pada 
awal periode besarnya profitabilitas internal 
bernilai negative sebesar 15,27 % yang 
artinya mengalami penurunan dari periode 
sebelumnya. Perusahaan Mobile-8 Indonesia 
mencapai rata – rata rasio paling tinggi 
diantara sampel perusahaan yang lain yaitu 
sebesar 31,2 % dimana pada tahun 2008 
rasio profitabilitas internal pada perusahaan 
ini mengalami peningkatan dari tahun – 
tahun sebelumnya yaitu sebesar 11, 73 % . 
Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan 
modal dasar yang terdiri dari saham A dan 
saham B.  

Pembahasan 

Perusahaan telekomunikasi yang 
dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 
yang terdaftar pada Bursa Efek masing – 
masing Negara yaitu Indonesia dan 
Singapura. Perusahaan yang terdaftar pada 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 dan 
2009 sebanyak 6 perusahaan, sedangkan 
pada tahun 2010 terdapat 9 perusahaan 
telekomunikasi. Jumlah perusahaan tersebut 
kemudian disortir kembali sesuai kriteria 
yang digunakan, yaitu perusahaan yang 
berturut – turut listing selama tahun 2008 – 
2010. Dari kategori tersebut, maka 
perusahaan seperti Infoasia Global 
Teknologi Tbk, Inovisi Infracom Tbk serta 
Katarina Utama Tbk tidak  dapat digunakan 
dalam penelitian karena tidak sesuai dengan 
kategori yang digunakan. Perusahaan 
Infoasia  Global Teknologi Tbk tidak lagi 
listing pada Bursa Efek pada tahun 2010, 
sedangkan untuk Inovisi Infracom Tbk serta 
Katarina Utama Tbk adalah perusahaan 
yang juga baru listing pada tahun 2010 saja.  

Perusahaan telekomunikasi asal Singapura 
yang dijadikan sampel dalam penelitian 
disini adalah perusahaan yang berturut – 
turut terdaftar pada Bursa Efek selama 
periode 2008 – 2010 serta memiliki tutup 
buku pada 31 Desember. Perusahaan 
telekomunikasi Singapura yang listing pada 
Bursa Efek setempat pada tahun 2008 adalah 
sebanyak 26 perusahaan, pada tahun 2009 
adalah sebanyak 22 perusahaan, sedangkan 
untuk tahun 2010 adalah hanya sebanyak 20 
perusahaan saja. Jumlah perusahaan tersebut 
yang listing secara berturut – turut selama 
periode 2008 – 2010 adalah sebanyak 19 
perusahaan. Sembilan belas perusahaan 
tersebut kemudian disortir kembali untuk 
disamakan periode tutup bukunya yaitu 31 
Desember. Sebanyak 5 perusahaan 
dikeluarkan dari sampel karena memiliki 
periode tutup buku yang berbeda atau selain 
31 Desember antara lain Ace Achieve 
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Infocom yang memiliki periode tutup buku 
pada 30 April, sedangkan 4 perusahaan lain 
yaitu AddValue Technologies, Kedda 
Communications, Singapore 
Telecommunications dan Stratech Systems 
Ltd memiliki periode tutup buku pada 31 
Maret. 

Analisis kinerja keuangan 
perusahaan telekomunikasi Indonesia 
dilakukan dengan menguji data sebanyak 5 
sampel perusahaan. 

Gambar 2 Rata – Rata Rasio 
Perusahaan Indonesia 
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Sedangkan untuk kinerja keuangan 
perusahaan telekomunikasi Singapura 
dilakukan dengan menguji data sebanyak 14 
perusahaan yang dijadikan sampel 
berdasarkan kategori yang telah ditentukan 
sebelumnya. 

 

Gambar 3 Rata – Rata Rasio Perusahaan 
Singapura 
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Berdasarkan table tersebut dapat 
dilihat bahwa untuk variabel total 
profitabilitas, profitabilitas internal dan rasio 
quick Indonesia lebih unggul dibandingkan 
dengan Singapura. Singapura memiliki nilai 
rata – rata rasio yang lebih tinggi 
dibandingkan Indonesia pada variabel 
current ratio dan solvensi saja. Variabel 
current ratio untuk kedua Negara ini jauh 
berbeda dimana Indonesia memiliki rata – 
rata hanya sebesar 0.71 sedangkan untuk 
Singapura sebesar 2.09 (rasio lancar yang 
normal untuk perusahaan berkisar pada 
angka2), hal ini menunjukkan bahwa 
Singapura memiliki kemampuan yang lebih 
baik dalam menyelesaikan kewajiban jangka 
pendeknya dengan menggunakan aktiva 
lancarnya dibandingkan dengan perusahaan 
telekomunikasi di Indonesia. Angka rata – 
rata yang diperoleh Indonesia yang hanya 
sebesar 0,71 dapat disebabkan dapat di 
interpretasikan sebagai berikut : setiap I 
hutang per satuan mata uang dijamin oleh 
0,71 aktiva lancar  . Namun rasio yang 
rendah ini mengindikasikan adanya resiko 
likuiditas yang tinggi dimana akan 
berpengaruh baik terhadap profitabilitas 
perusahaan sehingga dapat terjelaskan 
mengapa total profitabilitas dan 
profitabilitas internal untuk perusahaan 
telekomunikasi di Indonesia lebih baik 
dibandingkan dengan Singapura berdasarkan 
analisis dari table di atas.   

Variabel solvensi untuk Indonesia 
dan Singapura tidak jauh berbeda satu sama 
lain dimana Indoesia memiliki rata – rata 
2.06 sedangkan Singapura sebesar 2.52. 
Singapura lebih unggul sebesar 0.46 dari 
Indonesia sehingga dapat disimpulkan 
Singapura memiliki solvensi yang lebih baik 
dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini 
berarti bahwa perusahaan telekomunikasi 
Singapura memiliki kemampuan yang lebih 
baik dalam menyelesaikan kewajiban jangka 
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panjangnya. Dari hasil tersebut dapat 
dijelaskan bahwa Singapura memiliki aktiva 
yang lebih untuk dapat memenuhi kewajiban 
jangka panjangnya.  

Total Profitabilitas serta 
profitabilitas internal pada kedua Negara ini 
telah disinggung sedikit pada saat 
membahas current ratio dimana total 
profitabilitas dan profitabilitas internal 
sudah dapat diprediksi bahwa Indonesia 
lebih baik dibandingkan dengan Singapura. 
Total profitabilitas Indonesia sebesar 0.48 
dan profitabilitas internal sebesar 0.73 
berbeda jauh dengan perolehan rata – rata 
rasio total profitabilitas dan profitabilitas 
internal Singapura yang hanya sebesar 
(0.09) dan (0.24). Dimana dapat dijelaskan 
bahwa adanya current ratio yang tinggi 
memiliki dampak yang yang tidak baik 
terhadap profitabilitas disebabkan oleh 
adanya kelebihan aktiva. 

Rasio quick yang digunakan dalam 
penelitian ini sebenarnya memiliki fungsi 
yang sama dengan current ratio yaitu untuk 
memngukur kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi kewajiban jangka pendeknya 
sehubungan dengan persediaan yang 
termasuk dalam komponen aktiva lancar. 
Persediaan dianggap sebagai asset yang 
paling tidak likuid karena memerlukan 
proses yang panjang untuk dapat diubah 
menjadi kas. Perusahaan Telekomunikasi 
Singapura memiliki rata – rata rasio yang 
lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, 
dengan rata – rata rasio quick sebesar 1.88 
sedangkan Indonesia hanyalah sebesar 0.67. 
Sama halnya dengan current ratio dimana 
angka rasio yang tinggi untuk persediaan 
menunjukkan indikasi kelebihan kas atau 
piutang sehingga menjelaskan angka rasio 
Singapura, sedangkan Indonesia dengan 
rasio yang rendah mengindikasikan bahwa 
terdapat resiko likuiditas yang tinggi 
terhadap perusahaan. 

KESIMPULAN, SARAN DAN 
KETERBATASAN 

Tujuan dari penelitian secara umum adalah 
untuk mengetahui bagaimana profil kinerja 
keuangan jangka pendek, jangka panjang, 
kemampuan perusahaan dalam 
memanfatkan kekayaan untuk menghasilkan 
laba sesudah pajak serta profitabilitas 
internal perusahaan dan apakah dari 
kesemuanya itu berbeda pada masing – 
masing Negara.  
 Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 19 perusahaan dibagi 
menjadi dua kelompok  yaitu 5 perusahan 
telekomunikasi Indonesia dan 14 perusahaan 
telekomunikasi Singapura yang terdafar 
pada Bursa Efek masing – masing Negara 
periode 2008 – 2010 dengan kriteria – 
kriteria tertentu. 
Untuk menganalisis profil industry 
dilakukan penghitungan rasio likuiditas 
(current ratio), solvensi, profitabilitas total 
dan profitabilitas internal perusahaan – 
perusahaan telekomunikasi di Negara 
Indonesia dan Singapura. Kenudian 
dilakukan penghitungan statistik deskriptif 
untuk memperoleh mean tiap indicator 
kinerja keuangan (kinerja keuangan jangka 
pendek, kinerja keuangan jangka panjang, 
kemampuan menghasilkan laba berdasarkan 
semua potensi yang dimiliki perusahaan, dan 
kemampuan menghasilkan laba berdasarkan 
kemampuan internal perusahaan). Teknik 
analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan 
analisis deskriptif.  
 Berdasarkan perhitungan dan analisis 
yang telah dilakukan terhadap indicator 
kinerja keuangan kedua Negara tersebut 
yang kemudian dihubungkan dengan 
hipotesis penelitian maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Kinerja keuangan jangka pendek 

perusahaan telekomunikasi secara 
umum menunjukkan likuiditas dengan 
proksi current ratio yang beragam dari 
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kedua Negara tersebut, besarnya rata – 
rata current rasio untuk Singapura 
lebih baik dibandingkan dengan rasio 
pada Indonesia artinya Singapura 
memiliki kemampuan yang lebih baik 
dalam memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya.  

2. Kinerja keuangan perusahaan jangka 
panjang (solvensi) telekomunikasi 
pada dua Negara ini tidak terlalu jauh 
berbeda, artinya kedua Negara 
memiliki kemampuan dalam 
menyelesaikan utang jangka 
panjangnya meskipun apabila 
dibandingkan besarnya rata – rata 
rasionya Singapura lebih unggul 
dibandingkan dengan Indonesia. 

3. Kinerja keuangan perusahaan dalam 
bentuk profitabilitas cenderung 
berbeda di kedua Negara ini. Indonesia 
memiliki indicator kinerja keuangan 
yang lebih baik untuk total 
profitabilitas (profitabilitas eksternal), 
hal ini berbanding terbalik dengan 
kondisi di Singapura. Dalam hal ini, 
pelaku bisnis telekomunikasi di 
Indonesia mampu memanfaatkan 
kekayaan perusahaan untuk 
menghasilkan laba sesudah pajak 
dibandingkan dengan perusahan 
telekomunikasi Singapura. 

4. Kinerja keuangan profitabilitas internal 
perusahaan telekomunikasi Indonesia 
lebih baik dibandingkan dengan 
Singapura. Hal ini menunjukkan 
bahwa perusahaan telekomunikasi 
Indonesia memiliki kemampuan yang 
lebih baik dalam memanfaatkan 
ekuitas para pemilik atau pemegang 
saham untuk menghasilkan laba 
sesudah pajak dibandingkan dengan 
perusahaan telekomunikasi Singapura. 

5. Profil kinerja keuangan jangka pendek, 
jangka panjang, profitabilitas total 
(profitabilitas eksternal) serta 
profitabilitas internal Indonesia dan 

Singapura berbeda, tampak dari jumlah 
indicator variabel kinerja keuangan, 
dalam hal ini menggunakan rasio 
keuangan. Indonesia memiliki 3 
indikator kinerja keuangan yang lebih 
baik dibandingkan Singapura untuk 
total profitabilitas,  profitabilitas 
internal dan rasio quick sedangkan 
untuk Singapura hanya memiliki 2 
indikator kinerja keuangan yang lebih 
baik dibandingkan dengan Indonesia 
yaitu untuk variabel current ratio dan 
solvensi.  

Berdasarkan hasil penelitian ini mempunyai 
beberapa keterbatasan sebagai berikut : 

1. Sampel diambil dengan kriteria 
mengumumkan laporan keuangan 
dengan periode secara berturut – 
turut sehingga memperkecil jumlah 
sampel sebenarnya.  

2. Kriteria tutup buku akhir Desember 
dengan tujuan menghindari rentang 
waktu pengukuran dan dan 
pengakuan pendapatan maupun 
biaya. Hal ini menjadikan implikasi 
dalam jumlah sampel karena banyak 
perusahaan telekomunikasi 
Singapura yang memiliki tutup buku 
selain bulan Desember, misalnya 
tutup buku pada 31 Maret atau 31 
April. 

3. Kelemahan lain dalam penelitian ini 
yang berpotensi mempengaruhi hasil 
analisis adalah jumlah sampel dalam 
penelitian ini tidak dibedakan dalam 
kriteria perusahaan besar, menengah 
atau kecil. Peneliti beralasan jika 
dilakukan pembedaan kriteria 
seperti itu maka sampel yang 
diperoleh akan semakin kecil 
mengingat periode penelitian adalah 
2008, 2009 dan 2010. 
Penelitian ini hanya melakukan 
analisis deskriptif dengan 
menggunakan alat ukur berupa rasio 
keuangan kemudian dilakukan 
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analisis untuk mendeskriptifkan 
hasil yang diperoleh. 
Sebagai implikasi dari penelitian ini 
juga mengacu pada hasil kesimpulan, 
maka ada beberapa saran yang 
penulis dapat berikan, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Bagi investor dalam 

menganalisis tidak cukup hanya 
melakukan pengamatan terhadap 
rasio keuangan saja, alangkah 
lebih baik juga melakukan 
analisis terhadap lingkungan 
social dan masyarakat 

2. Bagi pemerintah hasil penelitian 
ini dapat digunakan untuk 
memperbaiki kebijakan – 
kebijakan dalam perusahaan 
telekomunikasi di Negara yang 
terkait 

3. Bagi akademis yang berminat 
untuk melakukan penelitian 
berikutnya dapat menambah 
periode penelitian lebih luas serta 
dengan mengelompokkan 
berdasarkan ukuran perusahaan 
yang dijadikan sebagai sampel. 
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