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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pengukuran kinerja perusahaan dan tingkat kesehatan perusahaan merupakan 

suatu hal yang sangat berhubungan.  Tingkat kesehatan perusahaan akan 

membawa dampak dalam pengambilan keputusan, baik bagi pihak kreditur, bagi 

pemegang saham, maupun bagi pihak intern perusahaan itu sendiri.  Para calon 

kreditur dan pemegang saham  sangat berkepentingan untuk mengetahui kondisi 

yang sebenarnya dalam perusahaan agar dana yang diinvestasikan cukup aman 

dan mendapatkan tingkat hasil pengembalian (rate of return)  yang akan 

menentukan investasi yang ditanamkan.  Bagi pihak intern sendiri khususnya 

pihak manajemen, penilaian kinerja perusahaan akan mempengaruhi penyusunan 

rencana perusahaan yang akan diambil untuk masa depan demi kelangsungan 

hidup perusahaan (going concern). 

 

Pada saat ini persaingan yang sangat ketat telah terjadi diberbagai sektor bisnis.  

Salah satunya adalah persaingan di industri seluler.  Struktur telepon seluler 

mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir di 

Indonesia.    Dimana telepon yang dulunya merupakan barang mewah, sehingga 
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hanya kelompok  tertentu yang bisa menikmatinya, sekarang dengan mudah 

mendapatkannya dengan harga terjangkau.  Semua lapisan masyarakat memiliki 

akses untuk dapat menggunakan sarana telekomunikasi untuk berbagai keperluan, 

baik untuk sarana bisnis, keluarga, ataupun keperluan lainnya. Hingga saat ini di 

Indonesia telah hadir sejumlah operator yaitu Telkom , Indosat , Excelcomindo 

(XL) , Bakrie Telecom (Esia) , Mobile 8 (Fren).   

 

Penerapan penilaian kinerja perusahaan sangat perlu dilakukan untuk mengetahui 

prestasi dan kinerja perusahaan yang berguna untuk kepentingan para pemegang 

saham maupun bagi manajemen perusahaan.  Dengan mengetahui prestasi dan 

kinerja perusahaan, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan-

keputusan strategis perusahaan.   

 

Untuk menilai kinerja perusahaan dapat menggunakan rasio atau indeks yang 

menghubungkan dua atau lebih data keuangan yang satu dengan yang lainnya.  

Analisis dan antarprestasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan 

yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan.  Dengan 

menggunakan alat analisis berupa rasio akan dapat menjelaskan atau memberikan 

gambaran tentang posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio 

pembanding yang digunakan sebagai standar (Sawir , 2001). Rasio Keuangan 

dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori , yaitu rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar.  
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Di Bursa Efek Indonesia terdapat 5 (lima) perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar pada periode 2007-2010.  Dimana ada 2 (dua) perusahaan 

telekomunikasi lokal (PMDN) dan 3 (tiga) perusahaan telekomunikasi asing 

(PMA) .   

 

Berikut ini adalah tabel penggolongan perusahaan telekomunikasi di Indonesia 

berdasarkan kepemilikan : 

 

Tabel 1. Penggolongan perusahaan telekomunikasi berdasarkan kepemilikan 

 

Sumber : Lampiran 1 

 

Penelitian ini dilandasi oleh beberapa fenomena yang terjadi pada perkembangan 

industri telekomunikasi di Indonesia yaitu : 

 

1. Pertumbuhan perusahaan telekomunikasi yang sangat pesat di Indonesia 

dalam sepuluh tahun terakhir yang pada kenyataannya lebih didominasi 

oleh perusahaan telekomunikasi asing. 

No. Nama Perusahaan  Status Kepemilikan 

1 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk PMDN 

2 PT. Bakrie Telecom, Tbk PMDN 

3 PT. Indosat, Tbk PMA 

4 PT. XL Axiata, Tbk PMA 

5 PT. Smartfren Telecom PMA 
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2. Pada tahun 1980 Indosat merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sampai dengan 

akhir tahun 2002 Indosat di akusisi menjadi PMA oleh Singapore 

Technologies Telemedia Pte. Ltd. Sehingga sampai dengan saat ini 

Indonesia hanya memiliki dua perusahaan telekomunikasi dalam negeri. 

 

Beberapa penelitian yang meneliti tentang perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan lokal (PMDN) dengan perusahaan asing (PMA) yang dilakukan, 

hasilnya tidak selalu menunjukkan bahwa perusahaan asing (PMA) lebih baik dari 

pada perusahaan dalam negeri (PMDN). Masyarakat cenderung menilai bahwa 

kinerja perusahaan asing (PMA) lebih baik dibandingkan dengan perusahaan 

penanam modal dalam negeri (PMDN) .  Hal ini disebabkan adanya anggapan 

bahwa PMA mempunyai modal relatif lebih besar, penggunaan teknologi yang 

sudah lebih canggih, serta keahlian yang dimiliki lebih baik dibandingkan PMDN. 

 

Penelitian yang dilakukan Widyaningsih (2008) menunjukkan hasil terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kinerja perusahaan manufaktur berstatus PMDN 

dengan perusahaan manufaktur berstatus PMA di BEI periode 2003-2007, dalam 

hasil penelitian diperoleh EVA perusahaan berstatus PMDN bernilai negatif, 

sedangkan perusahaan manufaktur berstatus PMA memiliki nilai positif yang 

berarti bahwa PMA lebih baik dibandingkan PMDN.  

 

Penelitian yang dilakukan Wartini (2008) yang berjudul Analisis Perbedaan 

Kinerja Keuangan Perusahaan Food and Beverage Lokal (PMDN) dan 
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Perusahaan Food and Beverage Asing (PMA) di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2005-2007 dengan ROA sebagai alat analisisnya menunjukkan bahwa, tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Food and Beverage lokal 

(PMDN) dan perusahaan Food and Beverage asing (PMA). 

 

Sementara penelitian yang dilakukan Halim (2007) yang berjudul Analisis 

Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Farmasi Lokal dan Perusahaan Farmasi 

Asing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2004-2005 , perhitungan dan 

pengujian hipotesis dengan  rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio 

profitabilitas menunjukkan bahwa perusahaan farmasi asing (PMA) lebih baik , 

sementara rasio hutang atas modal menunjukkan bahwa perusahaan 

telekomunikasi farmasi lokal (PMDN) lebih baik . 

   

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, maka 

penelitian ini akan mencoba menguji kembali perbedaan kinerja keuangan 

Perusahaan telekomunikasi lokal (PMDN) dengan perusahaan telekomunikasi 

asing (PMA) dengan alat analisis Rasio likuiditas yang dihitung dengan Current 

Ratio,  rasio solvabilitas yang dihitung dengan dengan Laverage Ratio, rasio 

profitabilitas yang dihitung dengan  Return on Investment (ROI), dan rasio pasar 

yang dihitung dengan Price Earning Ratio (PER). Berdasarkan uraian di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 
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“ ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANTARA PERUSAHAAN 

TELEKOMUNIKASI LOKAL (PMDN) DENGAN PERUSAHAAN 

TELEKOMINIKASI ASING (PMA) DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI).” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas , maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

 “ Apakah kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi asing (PMA) lebih 

baik dibandingkan dengan perusahaan telekomunikasi lokal (PMDN) di 

Bursa Efek Indonesia?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kinerja perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2007-2010  

b. Untuk mengetahui perbandingan mengenai kualitas kinerja perusahaan 

telekomunikasi lokal (PMDN) dengan perusahaan telekomunikasi asing 

(PMA) di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007-2010. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Sebagai kontribusi akademis berupa studi mengenai perbandingan kinerja 

keuangan perusahaan telekomunikasi lokal (PMDN) dengan perusahaan 

telekomunikasi asing (PMA) 
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2. Bagi investor, sebagai alat bantu mempertimbangkan keputusan 

investasinya dipasar modal. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi dasar perluasan penelitian dan penambahan wawasan 

untuk pengembangannya. 
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