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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

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. 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  
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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.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk dapat meneliti tentang 

kinerja Perusahaan Telekomunikasi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dan 

Bursa Efek Singapura dengan menggunakan financial ratio (rasio-rasio 

keuangan). Dengan demikian maka peneliti mengangkat judul penelitian “ 

Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi : Komparasi 

antara Indonesia dan Singapura ”.   
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimanakah profil kinerja keuangan jangka pendek perusahaan 

telekomunikasi untuk Indonesia dan Singapura? 

2. Bagaimanakah profil kinerja keuangan jangka panjang perusahaan 

telekomunikasi untuk Indonesia dan Singapura? 

3. Bagaimanakah profil kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi untuk 

Indonesia dan Singapura dalam hal kemampuan perusahaan dalam 

memanfaatkan seluruh kekayaan untuk menghasilkan laba sesudah pajak? 

4. Bagaimanakah profil kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi 

Indonesia dan Singapura dalam hal profitabilitas internal? 

5. Apakah profil kinerja keuangan jangka pendek, jangka panjang, 

kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh kekayaan untuk 

menghasilkan laba sesudah pajak, profitabilitas internal untuk Indonesia 

dan Singapura berbeda?   
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui profil kinerja keuangan jangka pendek perusahaan 

telekomunikasi untuk Indonesia dan Singapura 

2. Untuk mengetahui profil kinerja keuangan jangka panjang perusahaan 

telekomunikasi untuk Indonesia dan Singapura 

3. Untuk mengetahui profil kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi 

Indonesia dan Singapura dalam hal kemampuan perusahaan dalam 

memanfaatkan seluruh kekayaan untuk mengahsilkan laba sesudah pajak 

4. Untuk mengetahui profil kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi 

Indonesia dan Singapura dalam hal profitabilitas internal 

5. Untuk mengetahui profil kinerja keuangan jangka pendek, jangka 

panjang, kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh kekayaan 

untuk menghasilkan laba sesudah pajak, profitabilitas internal untuk 

Indonesia dan Singapura berbeda 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan gambaran kepada pengelola tentang kinerja keuangan yang 

telah dicapai oleh perusahaan, serta sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan langkah selanjutnya dimasa yang akan datang. 

2. Bagi Kreditur  

Mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan sebelum 

mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan kredit 

perusahaan tersebut serta kemampuan dalam memenuhi kewajibannya. 

3. Bagi Investor 

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor maupun kepada 

calon investor yang akan menanamkan modal pada perusahaan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dan juga 

digunakan sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan dalam bidang 

dan kajian yang sama.  
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1.5 Sistematika Penulisan Proposal 

Bab I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta 

Sistematika Penulisan Proposal 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjabarkan teori yang melandasi penelitian ini dan 

beberapa penelitian terdahulu yang telah diperluas dengan referensi 

atau keterangan tambahan yang dikumpulkan selama pelaksanaan 

penelitian. Konsep dasar yang ada pada bab ini diharapkan dapat 

menjadi acuan dalam melakukan analisis data  

Bab III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, diuraikan tentang atau cara untuk mengetahui sesuatu 

dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang 

sistematis. 

Bab IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA  

Penelitian dan Analisis Data :Dalam bab ini dijelaskan tentang 

gambaran subyek penelitian yang akan dianalisis, selain itu bab ini 

juga membahas analisis deskriptif untuk menjelaskan tentang variabel 

yang diteliti. Dan penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis serta 

pembahasan dan pengujian hipotesis serta pembahasan dan pengujian 

hipotesis tersebut 
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Bab V : PENUTUP 

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran yang diharapkan 

berguna untuk penelitian berikutnya.   

 

 

 




