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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.adalah suatu perusahaan Badan Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi serta 

penyedia jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di seluruh Indonesia.Dengan 

statusnya sebagai perusahaan milik negara, PT Telekomunikasi Indonesia 

merupakan salah satu perusahaan BUMN yang sahamnya diperdagangkan di 

bursa saham, pemegang saham mayoritas adalah Pemerintah Republik 

Indonesia(53,24%) sedangkan sisanya dikuasai oleh publik(46,76%). Dari 

penguasaan saham publik tersebut sebagian besar dimiliki oleh investor asing 

(38,90%), dan sisanyaoleh investor dalam negeri. 

PT. Telekomunikasi Indonesia merupakan kelanjutan dari Perusahaan 

Telekomunikasi Negara (PN Telekomunikasi). Pada tahun 1974, nama 

Perusahaan Negara Telekomunikasi diubah menjadi Perusahaan Umum 

Telekomunikasi atau disingkat Perumtel. Perumtel atau Perusahaan Umum 

Telekomunikasi menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun 

internasional. Pada tahun 1991 Perumtel berubah menjadi Perusahaan Perseroan 

Telekomunikasi Indonesia. Perubahan nama ini didasarkan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991. 

Seiring kemajuan dan perkembangan industri telekomunikasi, Status 

perusahaan diubah kembali dari perusahaan persero menjadi perusahaan publik 
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atau terbuka. Tepat pada tanggal 14 November 1995, PT. Telekomunikasi 

Indonesia melakukan penawaran umum perdana sahamnya kepada publik. 

Penawaran saham tersebut diikuti dengan perubahan status perusahaan, dari PT 

Telekomunikasi Indonesia Persero menjadi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

Sejak saat itu, saham PT.Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa efek 

Indonesia, Bursa Efek New York, dan Bursa Efek London. 

Saat ini PT. Telekomunikasi Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi 

terbesar di Indonesia. Hal itu ditandai dengan kepemilikan sebelas anak 

perusahaan sebagai penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara besar dan 

lengkap di seluruh pelosok Indonesia. Kebesaran PT. Telekomunikasi Indonesia 

juga ditandai dengan jumlah pelanggan yang semakin meningkat sehingga mampu 

menjadi pemimpin pasar bisnis seluler di Indonesia, pada tahun 2011 PT. 

Telekomunikasi Indonesia mampu meningkatkan jumlah pelanggan broadbandnya 

menjadi 10,5 juta pelanggan per 31 Desember 2011, atau meningkat sebesar 

64,3%. Sementara itu, pelanggan layanan seluler meningkat pesat sebesar 13,8% 

atau 13 juta pelanggan baru sehingga total pelanggan seluler menjadi 107 juta. 

Sebagai perusahaan jasa jaringan dan telekomunikasi terbesar di 

Indonesia, PT. Telekomunikasi Indonesia memiliki beberapa anak perusahaan 

yang tergabung dalam Telkom Group. Rata-rata kepemilikan saham atas anak 

perusahaan Telkom Indonesia (Telkom Group) sebagian besar dimiliki oleh PT. 

Telekomunikasi Indonesia sendiri dengan komposisi diatas 50%. Anak 

perusahaan PT. Telkom Indonesia antara lain adalah PT. Telekomunikasi Seluler 

(Telkomsel), PT. Telekomunikasi Indonesia Internasional (Telin), PT. Multimedia 

Nusantara (Metra), PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), PT. PINS Indonesia, 
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PT. Infomedia Nusantara (Infomedia), PT. Dayamitra Telekomunikasi (Miratel), 

PT. Indonusa Telemedia (TelkomVision), PT. Graha Sarana Duta ( GSD), dan PT. 

Administrasi Medika (Admedika). 

PT. Telekomunikasi Indonesia Didirikan dengan visi menjadikan 

perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan telekomunikasi, informasi, media 

dan edutainment (TIME).  Untuk mewujudkan visinya tersebut PT. 

Telekomunikasi indonesia memiliki beberapa layanan yaitu jasa telepon tetap 

kabel (fixedwireless), jasa telepon bergerak (mobileservice), data / internet, dan 

jasa multimedia yang lain.  Seiring berrkembangnya Jangkauan telepon seluler 

yang sudah merambah hingga ke daerah terpencil. Sejak 2008 Telkomsel sebagai 

operator seluler telah berhasil menjangkau 100% seluruh kecamatan di Indonesia. 

Telkomsel saat ini merupakan marketleader pada bisnis seluler di Indonesia 

dengan jangkauan lebih dari 95% populasi di Indonesia. Telkomsel juga telah 

bekerja sama dengan 260 mitra operator roaminginternational di 15 negara yaitu 

Singapura, Malaysia, Filipina, Taiwan, Australia, Hongkong, Jerman, Belgia, 

Perancis, Arab Saudi, Italia, Yunani, Belanda, Jepang, dan Swedia. 

 

4.1.2. PT. Indosat, Tbk 

PT. Indosat, Tbk adalah perusahaan penyedia jasa seluler terbesar kedua di 

Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi secara lengkap . PT Indosat 

merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi yang sahamnya diperdagangkan 

di bursa saham. Komposisi kepemilikan saham Indosat pada tahun tahun 2011 

mayoritas dikuasai oleh QTEL Asia sebesar 65%, Pemerintah Republik Indonesia 

(14,29%), Skagen AS (5,57%), dan publik (15,14%). 
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PT. Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai Perusahaan Modal Asing, 

dan memulai operasinya pada tahun 1969. Pada tahun 1980 Indosat menjadi 

Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah 

Indonesia. Hingga sekarang, Indosat menyediakan layanan seluler, telekomunikasi 

internasional dan layanan satelit bagi penyelenggara layanan broadcasting.PT 

Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) didirikan pada tahun 1993 di bawah 

pengawasan PT Indosat. Satelindo beroperasi pada tahun 1994 sebagai operator 

GSM. Pendirian Satelindo sebagai anak perusahaan Indosat menjadikannya 

sebagai operator GSM pertama di Indonesia yang mengeluarkan kartu prabayar 

Mentari dan pascabayarMatrix. 

Pada tanggal 19 Oktober 1994 Indosat mulai memperdagangkan sahamnya 

di Bursa Efek di Indonesia dan Amerika Serikat New York Stock 

Exchange.Indosat merupakan perusahaan pertama yang menerapkan obligasi 

dengan konsep syariah pada tahun 2002. Memasuki abad ke-21, Pemerintah 

Indonesia melakukan deregulasi di sektor telekomunikasi dengan membuka 

kompetisi pasar bebas. Dengan demikian, TELKOM tidak lagi memonopoli 

telekomunikasi Indonesia. Pada tahun 2001 Indosat mendirikan PT Indosat Multi 

Media Mobile (IM3) dan menjadi pelopor GPRS dan multimedia di Indonesia, 

dan pada tahun yang sama Indosat memegang kendali penuh PT Satelit Palapa 

Indonesia (Satelindo). 

Pada akhir tahun 2002 Pemerintah Indonesia menjual 41,94% saham 

Indosat ke Singapore Technologies TelemediaPte. Ltd. Dengan demikian, Indosat 

kembali menjadi PMA. Pada bulan November2003 Indosat melakukan 
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penggabungan usaha tiga anak perusahaannya (akuisisi) PT Satelindo, PT IM3, 

dan Bimagraha, sehingga menjadi salah satu operator selular utama di Indonesia 

Pada tanggal 1 Maret 2007 STT menjual kepemilikan saham Indosat 

sebesar 25% di Asia Holdings Pte. Ltd. ke Qatar Telecom.Pada 31 Desember 

2008, saham Indosat dimiliki oleh Qatar telecomQ.S.C. (Qtel) secara tidak 

langsung melalui Indonesia Communication Limited (ICLM) dan Indonesia 

Communications Pte Ltd (ICLS) sebesar 40,81%, sementara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Publik memiliki masing-masing 14,29% dan 44,90%. 

Saat ini PT Indosat, Tbk telah menjadi operator terbesar kedua di 

Indonesia dengan jumlah pengguna pada tahun 2011 mencapai lebih dari 50 juta 

pelanggan. Jumlah pelanggan Indosat terus mengalami pertumbuhan yang 

signifikan. Pada tahun 2007jumlah pelanggan Indosat berjumlah 24,5 juta, tahun 

2010 sebanyak 40 juta pelanggan dan menjadi 51,5 juta pelanggan pada tahun 

2011. Selain itu PT. Indosat, Tbk juga memiliki delapan anak perusahaan 

diantaranya PT. Indosat Mega Media (Indosat M2), PT. AplikanusaLintasarta, 

Indosat Finance Company, B.V. (IFB), Indosat International Finance Company, 

B.V. (IIFB), Indosat Singapore, Pte. Ltd (ISP), Acasia Communications (Acasia), 

ASEAN cableship (ACPL) dan ASEAN Telecom Holdings (ATH). 

 

4.1.3. PT. XL Axiata, Tbk 

PT. XL Axiata, Tbk adalah perusahaan yang dahulu bernama PT 

Excelcomindo Pratama Tbk, atau disingkat XL, merupakan salah satu perusahaan 

operator telekomunikasi seluler yang ada di Indonesia. XL mulai beroperasi 
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secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996, dan merupakan perusahaan swasta 

pertama yang menyediakan layanan telepon mobile di Indonesia.  

PT. Axiata, Tbk berdiri pada tanggal 08 Oktober 1989 dengan nama PT. 

Grahametropolitan Lestari. Tahun 1995, seiring dengan kerjasama antara Rajawali 

Group selaku pemegang saham dari PT Grahametropolitan Lestari dengan dengan 

tiga investor asing lain (Nynex, AIF dan Mitsui), PT Grahametropolitan Lestari 

mengubah nama menjadi PT Excelcomindo Pratama dengan kegiatan utama 

usahanya sebagai penyelenggara jasa telepon. XL mulai beroperasi secara 

komersial pada tahun 1996 dengan menyediakan jasa telepon seluler 

menggunakan teknologi GSM 900 dan 1800.  

Pada bulan September tahun 2005 XL resmi menjadi perusahaan publik 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mayoritas saham XL dimiliki oleh Axiata 

Group Berhad melalui Axiata Investasi sebanyak 66,6% dan Emirates 

Telecomunications Corporation (Etisalat) sebesar 13,3 %. Dan pada akhir tahun 

2009 XL yang semula menggunakan nama PT Excelcomindo Pratama Tbk, resmi 

mengganti namanya menjadi PT XL Axiata Tbk setelah mendapat persetujuan 

dari Kementerian Hukum dan HAM. 

Peningkatan jumlah pelanggan XL dari tahun ke tahun sangat signifikan. 

Hingga akhir tahun 2011 jumlah pelanggan mencapai 46 juta pelanggan. 

Sebelumnya,  Pada tahun 2009 pengguna XL berjumlah 3,1 juta pelanggan, pada 

tahun 2010 berjumlah 40 juta pelanggan dan mencapai 46 juta pelanggan pada 

akhir tahun 2011. 

Upaya yang dilakukan PT. XL Axiata dalam menghadapi persaingan jasa 

telekomunikasi seluler adalah dengan memberikan kualitas pelayanan yang 
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terbaik kepada konsumen, kualitas pelayanan tersebut terdiri dari kualitas produk, 

harga, distribusi dan promosi. Saat ini XL memiliki empat produk GSM, yaitu XL 

Bebas (prabayar), Jempol (prabayar), Xplor (pascabayar), dan Jimat(dulunya 

merupakan jenis layanan untuk Jempol, tetapi kemudian dikembangkan menjadi 

produk sendiri yang lebih dikhususkan untuk komunikasi ke luar negeri). Selain 

itu XL juga menyediakan layanan korporat yang termasuk Internet Service 

Provider (ISP) dan VoIP. XL Bebas merupakan salah satu produk unggulan 

(CoreProduct) dari PT XL AxiataTbk yang berbasis GSM dalam bentuk kartu 

prabayar dengan beberapa keunggulan dan fitur. 

 

4.1.4. PT. Bakrie Telecom, Tbk 

PT. Bakrie Telecom, Tbk atau dikenal dengan nama BTEL adalah 

perusahaan operator telekomunikasi berbasis CDMA di Indonesia dengan 

mobilitas terbatas atau jasa fixedwirelessaccess (FWA). PT. Bakrie Telecom, Tbk 

sebelumnya dikenal dengan nama PT Ratelindo atau PT. Radio Telepon 

Indonesia. 

PT. Ratelindodidirikan pada bulan Agustus 1993 dan merupakan anak 

perusahaan PT Bakrie & Brothers Tbk yang bergerak dalam bidang 

telekomunikasi di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat berbasis Extended Time 

DivisionMultiple Access (ETDMA). Pada bulan September 2003 PT. Ratelindo 

berubah nama menjadi Bakrie Telecom. Pada tahun 2006 PT. Bakrie Telecom 

resmi menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ). Pada 17 September 2007, pemerintah Indonesia memberikan lisensi 

atas jaringan tetap sambungan langsung internasional Indonesia kepada Bakrie 
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Telecom. Sebagai bagian dari lisensi ini, Bakrie Telecom diharuskan membangun 

jaringan tetap untuk sambungan langsung internasional. 

Pada 5 tahun pertama, Bakrie Telecom diharuskan membangun jaringan yang 

menghubungkan Batam, Singapura, dan Amerika Serikat. Jika target ini tidak 

terpenuhi, pemerintah akan mendenda Bakrie Telecom. 

Mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi pada tahun 

2010 Bakrie Telecom menyelenggarakan layanan broadbandwirelessaccess 

(BWA) dengan menggunakan teknologi CDMA EVDO (Evolution Data 

Optimized). Bulan Juni 2010, Bakrie Telecom memiliki anak usaha baru yaitu 

Bakrie Connectivity atau BCONNECT yang akan bergerak di bidang data 

broadband. Untuk langkah awalnya, BCONNECT telah meluncurkan modem Aha 

yang sudah built-in dengan browserGoogleChrome di dalamnya.  

Pada tahun 2012 saham PT. Bakrie Telecom, Tbk mayoritas dikuasai oleh 

publik sebesar 73,24% dan sisanya dipegang oleh PT. Bakrie and Brothers, Tbk 

(20,15%) serta PT. Bakrie Global Ventura (6,62%). Jumlah pelanggan Bakri 

Telecom pada akhir tahun 2010 mencapai 13 juta orang. Pertumbuhan ini 

mengalami peningkatan 22,8 persen dibandingkan pencapaian pada 2009 yang 

sebesar 10,6 juta pelanggan. Dan pada tahun 2011 Jumlah pelanggan PT Bakrie 

Telecom, Tbk (BTEL) berhasil  mencapai angka 14 juta pelanggan.  

 

4.1.5. PT. Smartfren Telecom, Tbk 

PT Smartfren Telecom, Tbk adalah operator penyedia jasa telekomunikasi 

yang berbasis teknologi CDMA dan memiliki lisensi seluler serta mobilitas 

terbatas (fixedwirelessaccess). Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan 
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telekomunikasi yang terdaftar di bursa saham Indonesia. Sebelumnya PT. 

Smartfren Telecom, Tbk  merupakan perusahaan telekomunikasi yang bernama 

PT. Mobile 8 Telecom, Tbk. 

PT Mobile-8 Telecom didirikan pada bulan Desember 2002. Pada tahun 

2003, Perseroan mengakuisisi dua operator telepon selular berlisensi, yaitu 

Komselindo dan Metrosel, dan mulai beroperasi sebagai penyelenggara jasa 

selular dengan menggunakan basis teknologi CDMA. Layanan yang pertama kali 

diluncurkan oleh Mobile-8 adalah Layanan Selular Prabayar berbasis jaringan 

CDMA 2000-1X yaitu Fren yang dioperasikan pada bulan Desember 2003  

Pada bulan April 2004, Mobile-8 meluncurkan Layanan 

SelularFrenPaskabayar pada jaringan yang sama. Lima bulan kemudian Perseroan 

mengakuisi satu lagi operator telepon selular berlisensi, yaitu Telesera. Pada tahun 

2006, Mobile-8 memperkenalkan layanan 3G pada jaringan CDMA EVDO, serta 

melakukan pencatatan perdana saham pada Bursa Efek Indonesia. Dalam 

RUPSLB tahun 2011 PT Mobile-8 Telecom Tbk memutuskan perubahan nama 

Perseroan dari PT Mobile-8 Telecom Tbk menjadi PT Smartfren Telecom Tbk, 

serta menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru. 

 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1 Komponen Economic ValueAdded (EVA) 

A. Biaya modal hutang 

Biaya modal hutang merupakan tingkat pengembalian yang 

diminta atas investasi pemberi pinjaman perusahaan. Biaya modal hutang 



48 
 

 

melibatkan unsur beban bunga, hutang jangka panjang dan pajak. Biaya 

modal hutang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Kd* = kd (1-T) 

Perhitungan biaya modal hutang dengan menggunakan rumus di 

atas disajikan di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Perhitungan Biaya Modal Hutang 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

Tahun 2009-2011 

Keterangan 2007 2008 2009 

Beban bunga 2.000.023 1.928.035 1.637.000 

Hutang jangka 

panjang 20.919.098 22.870.766 19.884.000 

Kd 0,0956 0,0843 0,0823 

Tax 0,29  0,26  0,26  

(1-Tax) 0,71  0,74  0,74  

Kd* 0,068 0,062 0,061 

Sumber : Data diolah tahun 2013 

 

Berdasarkan perhitungan biaya modal hutang pada tabel di atas, 

diketahui bahwa hasil perhitungan biaya sebelum pajak (kd) pada tahun 

2009 – 2011 mengalami penurunandari angka 0.0956 sampai dengan 

0,0823 . Dimana nilai terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 

0,0823. Hal ini terjadi karena beban bunga PT. Telekomunikasi Indonesia 

juga mengalami penurunan mulai tahun 2009 hingga 2011.Tarif pajak PT. 

Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2009 sebesar 29%, pada tahun 2010 

sebesar 26% dan pada tahun 2011 adalah 26%.Dimana perhitungan selama 

3 tahun tersebut menunjukkan hasil yang positif karena laba sebelum pajak 

penghasilan lebih besar dibandingkan dengan beban pajaknya. Dari 
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perhitungan tersebut diketahui bahwa biaya modal hutang setelah pajak 

PT. Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2009 - 2011 berturut-turut 

adalah sebesar 6,8%, 6,2% dan 6,1%. 

 

Tabel 4.2 

Perhitungan Biaya Modal HutangPT.Indosat, Tbk 

   Tahun 2009-2011 

Keterangan 2007 2008 2009 

Beban bunga 1.872.967 2.271.628 1.789.687 

Hutang jangka 

panjang 23.685.082 22.634.848 21.404.167 

Kd 0,0791 0,1004 0,0836 

Tax 0,30  0,33  0,21  

(1-Tax) 0,70  0,67  0,79  

Kd* 0,055 0,067 0,066 

Sumber: Data diolah tahun 2013 

Berdasarkan perhitungan biaya modal hutang pada tabel di atas, 

diketahui bahwa biaya modal hutang PT. Indosat, Tbk dari tahun 2009 – 

2011 berfluktuatif. Pada tahun 2009 biaya sebelum pajak adalah 0,07 dan 

pada tahun 2011 sebesar 0,08. Namun biaya sebelum pajak tertinggi terjadi 

pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,10. Nilai tarif pajak PT. Indosat, Tbk pada 

tahun 2009 – 2011 menunjukkan nilai yang positif. Tarif pajak pada tahun 

2009 adalah 0,30%, pada tahun 2010 sebesar  0,33% dan pada tahun 2011 

sebesar 0,21%. Hal ini terjadi karena penurunan beban pajak yang juga 

diiringi dengan penurunan laba bersih sebelum pajak. Dari perhitungan 

diatasdeketahui bahwa hasil perhitungan biaya modal setelah pajak PT. 

Indosat, Tbk pada tahun 2009 – 2011 adalah sebesar 5,5%, 6,7% dan 

6,6%. 



50 
 

 

Tabel 4.3 

Perhitungan Biaya Modal HutangPT. XL Axiata Tbk 

   Tahun 2009-2011 

Keterangan 2007 2008 2009 

Beban bunga 1.274.077 842.604 754.786 

Hutang jangka 

panjang 12.568.088 10.973.174 8.749.930 

Kd 0,1014 0,0768 0,0863 

Tax 0,27  0,25  0,27  

(1-Tax) 0,73  0,75  0,73  

Kd* 0,074 0,057 0,063 

Sumber : data diolah tahun 2013 

Dari hasil perhitungan biaya modal hutang PT. XL Axiata, Tbk pada 

tabel di atas, diketahui bahwa biaya modal hutang PT. XL Axiata, Tbk dari 

tahun 2009 sebesar 0,10, pada tahun 2010 sebesar 0,07 dan tahun 2011 

adalah sebesar 0,08. Nilai tarif pajak PT. XL. Axiata, Tbk pada tahun 2009 

– 2011 menunjukkan nilai yang positif. Tarif pajak pada tahun 2009 adalah 

0,27%, pada tahun 2010 sebesar  0,25% dan pada tahun 2011 sebesar 

0,27%. Hal ini terjadi karena laba bersih sebelum pajak lebih besar daripaa 

beban pajaknya. Dari perhitungan diatasdeketahui bahwa hasil perhitungan 

biaya modal setelah pajak PT XL. Axiata, Tbk pada tahun 2009 – 2011 

adalah sebesar 7,4%, 5,7% dan 6,3%. 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

Tabel 4.4 

Perhitungan Biaya Modal HutangPT. Bakrie Telecom Tbk 

   Tahun 2009-2010 

 

Keterangan 2009 2010 2011 

Beban bunga 220.448.539.580 475.262.403.376 767.916.866.753 

Hutang jangka 

panjang 

4.337.372.315.331 5.398.455.238.849 4.888.599.022.153 

Kd 0,0508 0,0972 0,1422 

Tax 0,32  0,89  (0,21) 

(1-Tax) 0,68  0,11  1,21  

Kd* 0,034 0,010 0,172 

Sumber : Data diolah tahun 2013 

Berdasarkan perhitungan biaya modal hutang PT. Bakrie Telecom, 

Tbk, dapat diketahui bahwa biaya modal hutang PT. Bakrie Telecom, Tbk 

Tbk dari tahun 2009 – 2011semakin meningkat, biaya sebelum pajak 

tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,14. Nilai tarif pajak PT. 

Bakrie Telecom, Tbk pada tahun 2009 dan 2010 menunjukkan nilai yang 

positif. Sedangkan pada tahun 2011 menunjukkan nilai negatif. Nilai tarif 

pajak pada tahun 2009 hingga 2011berfluktuatif. Hal ini terjadi karena PT. 

Bakrie Teleconmengalami kerugian pada tahun 2011, sehingga 

menyebabkan beban pajak penghasilan lebih besar daripada rugi bersih 

sebelum pajak. Dari perhitungan deketahui bahwa hasil perhitungan biaya 

modal setelah pajak PT. Bakrie Telecom, Tbk pada tahun 2009 – 2011 

adalah sebesar 3,4%, 1,0% dan 17,2%. 
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Tabel 4.5 

Perhitungan Biaya Modal Hutang 

PT. Smartfren Telecom,Tbk 

   Tahun 2009-2010 

Keterangan 2009 2010 2011 

Beban bunga 414.865.973.300 497.940.720.389 347.425.729.716 

Hutang 

jangka 

panjang 

2.695.191.748.862 2.527.907.395.435 5.927.973.226.410 

Kd 0,1539 0,1970 0,0586 

Tax (0,07) (0,03) (0,09) 

(1-Tax) 1,07 1,03 1,09 

Kd* 0,165 0,202 0,064 

Sumber : Data diolah tahun 2013 

Dari hasil perhitungan biaya modal hutang PT.Smartfren Telecom, 

Tbk, diketahui bahwa biaya modal hutang dari tahun 2009 – 2011 terjadi 

penurunan pada tahun 2011, biaya sebelum pajak tertinggi terjadi pada 

tahun 2010 yaitu sebesar 0,19. Nilai tarif pajak PT.Smartfren, Tbk pada 

tahun 2009 – 2011 menunjukkan nilai yang negatif. Hal ini terjadi karena 

PT. Smartfrentelecom mengalami kerugian pada tahun 2009 hingga 2011, 

sehingga menyebabkan beban pajak penghasilan lebih besar daripada rugi 

bersih sebelum pajak. Dari perhitungan diketahui bahwa hasil perhitungan 

biaya modal setelah pajak PT. Smartfren Telecom dari tahun 2009 hingga 

2011 berturut-turut sebesar 17%, 20% dan 6%. 

 

B. Biaya Modal Saham 

  Perhitungan biaya modal (Ke) merupakan perhitungan yang 

mengukur berapa besar beban yang ditanggung oleh perusahaan sebagai 

akibat dari penggunaan dana yang berasal dari ekuitas. Dalam penelitian ini, 
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perhitungan biaya modal saham menggunakan pendekatan Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). Pendekatan CAPM dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Ke: Rf +  ᵝ (Rm- Rf) 

Keterangan : 

ke : biaya ekuitas perusahaan 

Rf : pengembalian bebas resiko 

ᵝ: resiko sistematis (resiko individual) saham perusahaan 

Rm : tingkat pengembalian pasar 

  Hasil perhitungan nilai Beta pada lampiran menunjukkan besarnya 

tingkat resiko yang bergerak mengikuti pasar saham. Dari hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa nilai Beta dipengaruhi oleh tingkat pengembalian pasar 

(Rm) dan tingkat pengembalian individu (Ri). Bila Beta saham = 1, artinya 

bahwa setiap satu persen perubahan return pasar baik naik ataupun turun 

maka return saham juga akan bergerak sama  besarnya mengikuti return 

pasar. Saham yang mempunyai nilai Beta > 1 dikatakan sebagai saham 

agresif, artinya tingkat kepekaan saham tersebut terhadap perubahan pasar 

sangat tinggi atau dapat juga dikatakan memiliki risiko yang lebih besar dari 

tingkat risiko rata-rata pasar. Saham yang mempunyai Beta < 1 

mengindikasikan bahwa saham bersifat defensif, artinya saham tersebut 

kurang peka terhadap perubahan pasar dan memiliki risiko dibawah rata-rata 

pasar.Berikut adalah tabel hasil perhitungan biaya modal ekuitas perusahaan 

telekomunikasi yang listing di BEI periode 2009 – 2011. 
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Tabel 4.6 

Hasil Perhitungan Biaya Modal Ekuitas (Ke) 

Perusahaan Telekomunikasi yang Listing di Bei 

Periode 2009 - 2011 

Perusahaan 2009 2010 2011 

TLKM 
0,0621 0,0443 0,0712 

ISAT 
0,0526 0,0097 0,0302 

EXCL 
0,0772 0,0572 0,0372 

BTEL 
0,0189 0,0253 0,0223 

FREN 
-0,00014 0,00000 0,00000 

Sumber : Data diolah tahun 2013 

Berdasarkan perhitungan biaya modal saham perusahaan 

telekomunikasi yang terdapat pada lampiran didapatkan hasil bahwa biaya 

modal ekuitas pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk pada tahun 2009 – 

2011 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Yaitu sebesar 6,2% pada tahun 

2009, 4,4% pada tahun 2010 dan 7,1% pada tahun 2011. Seperti halnya 

biaya sebelum pajak pada biaya modal hutang, pendapatan investasi serta 

pendapatan saham juga mempengaruhi biaya modal ekuitas. Pada PT. 

Indosat, tbk dapat diketahui bahwa besarnya biaya modal saham PT. 

Indosat, Tbk pada tahun 2009 sebesar 5,2%, tahun 2010 sebesar 0,9% dan 

tahun 2011 adalah sebesar 3,0%. Biaya modal saham tertinggi yang harus 

ditanggung oleh PT. Indosat, Tbk terjadi pada tahun 2009. 

Hasil perhitungan biaya modal ekuitas PT, XL Axiata, Tbk 

menunjukkan nilai yang semakin menurun dari tahun 2009 hingga 2011. 

Hal ini disebabkan menurunnya tingkat pendapatan investasi bebas risiko 

seiring dengan pendapatan pasar. Begitu juga dengan PT. Bakrie Telecom, 
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Tbk. Hasil perhitungan biaya modal ekuitas pada perusahaan Bakrie 

Telecom juga mengalami penurunan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 

2011. Sedangkan biaya modal ekuitas pada PT. Smartfren, Tbk 

menunjukkan hasil yang tetap yaitu sebesar 0,0%. Hal ini terjadi karena 

pengaruh harga saham PT. Smartfren Telecom yang tidak pernah berubah 

pada tahun 2010 dan 2011, pada tahun 2009 terjadi perubahan dengan 

prosentase yang sangat kecil. Hal ini menyebabkan nilai rata-rata Ri dan 

beta sistematis menjadi 0,0%. 

 

C. Struktur Permodalan 

Struktur modal berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu 

perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan 

modal sendiri.  Hasil perhitungan struktur modal menggunakan rumus diatas 

akan disajikan dalam tabel berikut 

Tabel 4.7 

Komposisi Struktur Modal Perusahaan Telekomunikasi Yang Listing Di BEI 

Periode 2009 - 2011 

Perusahaan 2009 2010 2011 

Hutang  ekuitas Hutang ekuitas Hutang  Ekuitas 

TLKM 35% 65% 34% 66% 30% 70% 

ISAT 57% 43% 56% 44% 54% 46% 

EXCL 59% 41% 48% 52% 39% 61% 

BTEL 46% 54% 51% 49% 53% 47% 

FREN 77% 23% 95% 5% 64% 36% 

Sumber : Data diolah tahun 2013  
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Dari hasil perhitungan struktur modal perusahaan telekomunikasi yang 

listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 – 2011 terlihat bahwa 

komposisi hutang PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Indosat, dan PT XL 

Axiata mengalami penurunan. Menurunnya komposisi hutang menunjukkan 

bahwa risiko yang ditanggung oleh pemegang saham semakin rendah. Selain 

itu perusahaan juga aktif dalam mengumpulkan dana. Dapat dilihat juga bahwa 

PT. Telekomunikasi Indosat, PT Indosat dan PT. XL Axiata mengalami 

peningkatan yang signifikan pada komposisi ekuitas. 

Sedangkan PT. Bakrie Telecom dan PT. Smartfren Telecom memiliki 

struktur permodalan dengan tingkat komposisi hutang yang semakin meningkat 

dari tahun 2009 hingga 2011. Meningkatnya komposisi hutang perusahaan 

menunjukkan bahwa resiko yang ditanggung oleh pemagang saham juga 

semakin meningkat. Selain itu peningkatan komposisi hutang juga 

menyebabkan penurunan presentase komposisi ekuitas yang ada. 

 

 

D. Perhitungan WACC 

Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC adalah rata-rata 

tertimbang dari komponen-komponen biaya hutang, saham preferen dan 

ekuitas biasa. 

WACC = Wd x Kd (1-T) + We x Ke 

Wd = tingkat modal dari hutang 

 = 
𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
× 100% 

Kd (1-T) = Kd* atau biaya modal setelah pajak 
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Ke  = biaya ekuitas 

We = tingkat modal dari ekuitas 

 = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔𝑑𝑎𝑛𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
× 100% 

Hasil perhitungan WACC perusahaan telekomunikasi yang listing di Bursa 

Efek Indonesia ditunjukkan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.8 

WACC Perusahaan Telekomunikasi yang Listing di BEI 

Periode 2009-2011 

Keterangan 2009 2010 2011 

TLKM 0,067 0,054 0,068 

ISAT 0,057 0,049 0,049 

EXCL 0,075 0,058 0,047 

BTEL 0,037 0,023 0,101 

FREN 0,128 0,193 0,041 

Sumber: Data diolah tahun 2013 

Hasil dari perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang pada lampiran 

menunjukkan WACC perusahaan telekomunikasi yang listing di BEI periode 

2009 hingga 2011 menunjukkan ekuitas yang cenderung mengalami penurunan. 

Maka dalam pengelolaan keuangan, perusahaan harus lebih mempertimbangkan 

bagaimana pengelolaan hutang dan ekuitas yang baik agar dapat terus 

mempertahankan rasio keuangannya. Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam pengelolaan hutang adalah bagaimana beban bunga hutang dan kemampuan 

perusahaan dalam melakukan pembayaran sehingga hutang tersebut bukan 

menjadi beban yang memberatkan bagi perusahaan. 



58 
 

 

E. Net OperatingAfterTax (NOPAT) 

 Net Operating Profit AfterTax (NOPAT) adalah keuntungan bersih operasi 

setelah pajak. Namun pengertian NOPAT yang lebih tepat adalah laba bersih yang 

telah disesuaikan sehingga laba tersebut tidak memperhitungkan biaya bunga lagi. 

Net Operating Profit AfterTaxmreupakan penjumlahan dari laba usaha, 

penghasilan bunga, beban/penghasilan pajak penghasilan, taxshield atas beban 

bunga, bagian atas laba/rugi bersih perusahaan asosiasi, laba rugi penjualan aktiva 

tetap dan investasi saham, laba/ rugi yang lain terkait dengan operasional 

perusahaan. 

NOPAT dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

NOPAT = EBIT (1 - Tarif Pajak) 

Dengan menggunakan rumus di atas berikut adalah tabel hasil perhitungan 

NOPAT Perusahaan Telekomunikasi yang listing di BEI periode 2009 – 2011. 

 

Tabel 4.9 

Hasil Perhitungan NOPAT Perusahaan Telekomunikasi yang Listing di BEI 

Periode 2009 – 2010 

(dalam jutaan rupiah) 

Keterangan 2009 2010 2011 

TLKM 16.274.262 16.868.340 16.461.000 

ISAT 2.313.371 2.605.458 2.122.574 

EXCL 1.773.968 3.860.381 3.376.700 

BTEL 207.660 143.102 -130.507 

FREN -486.366 -650.539 -1.666.221 

Sumber : Data diolah tahun 2013 
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Dalam tabel di atas ditunjukkan hasil perhitungan nilai NOPAT 

perusahaan telekomunikasi yang listing di BEI. PT. Telekomunikasi Indonesia, 

PT Indosat dan PT. XL Axiata mampu menghasilkan nilai NOPAT yang positif 

setiap tahunnya pada periode 2009 – 2011. NOPAT yang positif menunjukkan 

bahwa nilai EBIT atau Penghasilan bersih sebelum pajak yang dihasilkan lebih 

besar daripada beban pajaknya. Nilai NOPAT tertinggi pada PT. Telekomunikasi 

terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 16.868.340.000.000,-. Begitu juga pada 

PT. Indosat dan PT. XL Axiata nilai NOPAT tertinggi terjadi pada tahun 2010. 

Sedangkan NOPAT PT. Bakrie Telecom pada tahun 2011 menghasilkan nilai 

yang negatif yaitu sebesar Rp -130.507.083.371. Hal ini terjadi karena pada tahun 

2011 PT. Bakrie Telecom mengalami kerugian dengan jumlah rugi sebelum 

pajaknya sebesar Rp -174.009.444.494. Selain itu beban pajak yang ditanggung 

oleh PT. Bakrie Telecom pada tahun tersebut juga cukup tinggi yaitu sebesar Rp 

205.204.697.703,- sehingga NOPAT yang dihasilkan bernilai negatif. NOPAT 

PT. Smartfren Telecom dari tahun 2009 hingga 2011 berturut-turut menunjukkan 

nilai yang negatif. Hal ini terjadi karena pada tahun 2009 hingga 2011 PT. 

Smartfren Telecom mengalami kerugian sehingga nilai NOPAT yang dihasilkan 

selalu bernilai negatif. Nilai NOPAT terendah diperoleh pada tahun 2011.  

Net Operating Profit AfterTax (NOPAT) merupakan salah satu komponen 

yang sangat berpengaruh terhadap perubahan EVA. Semakin tinggi NOPAT akan 

mendorong pencapaian EVA (ke arah EVA positif). Sebaliknya, perusahaan yang 

menghasilkan NOPAT negatif berarti perusahaan tidak dapat menciptakan nilai 

tambah ekonomis bagi pemegang sahamnya. 
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4.2.2. Analisis Hasil Perhitungan Economic ValueAdded (EVA) 

Economic ValueAdded atau EVA ditentukan oleh besarnya keuntungan 

dan biaya modal. EVA merupakan indikator adanya perubahan nilai dari suatu 

investasi. Besarnya EVA sangat dipengaruhi oleh seberapa besar modal yang 

dipakai dan seberapa besar biaya modal tersebut. EVA yang positif menunjukkan 

bahwa perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik 

perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan yaitu memaksimumkan 

nilai perusahaan. 

Pada tabel berikut ditunjukkan hasil perhitungan EVA Perusahaan 

Telekomunikasi yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 sampai 

2011. 

Tabel 4.7 

Hasil Perhitungan EVA Perusahaan Telekomunikasi yang Listing di BEI 

Periode Tahun 2009 – 2011 

  (dalam jutaan rupiah) 

Kode 

Perusahaan 

Tahun 

2009 2010 2011 

TLKM 14.139.785 14.505.032 13.376.824 

ISAT 769.450 1.411.213 747.018 

EXCL 619.208 2.822.332 2.727.435 

BTEL 17.215 -13.519 -768.563 

FREN -769.639 -761.167 -1.918.222 

Sumber : data diolah, 2013 
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A. EVA PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk pada tahun 2009 – 2011 menghasilkan 

EVA yang bernilai positif yaitu Rp 14.034.084.000.000,- pada tahun 2009. Rp 

14.383.522.000.000 pada tahun 2010 dan Rp 13.477.399.000.000 pada tahun 

2011. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil menciptakan 

nilai tambah bagi pemegang saham (investor) dan dapat juga dikatakan kinerja 

keuangan perusahaansemakin membaik. Hal ini terjadi karena keuntungan yang 

dihasilkan lebih besar daripada biaya modal. Nilai NOPAT PT. Telekomunikasi 

Indonesia pada tahun 2009 - 2011 lebih besar daripada biaya modal. NOPAT 

Perusahaan adalah sebesar  Rp 16.274.262.000.000,- Rp 16.868.340.000.000,- Rp 

16.461.000.000.000,-. Dan biaya modal perusahaan adalah Rp 

2.134.477.000.000,- Rp 2.363.308.000.000,- Rp 3.084.176.000.000,-. Dalam 

perhitungan juga diketahui bahwa perusahaan lebih menggunakan pembiayaan 

dengan modal sendiri daripada modal hutang yaitu 65%, 66% dan 70%. 

 

B. EVA PT. Indosat Tbk 

Pada tahun 2009 – 2011 PT. Indosat, Tbk mampu menciptakan nilai EVA 

positif, artinya perusahaan telah berhasil menciptakan nilai tambah bagi 

pemegang saham dan kinerja perusahaan juga baik. Nilai EVA yang dihasilkan 

perusahaan pada periode 2009 – 2011 adalah sebesar Rp769.450.000.000,- Rp 

1.411.213.000.000 dan Rp 747.018.000.000,-. Meski nilai NOPAT sempat 

menurun pada tahun 2011 akan tetapi jumlahnya tetap lebih besar daripada biaya 

modal. NOPAT perusahaan pada tahun 2009 adalah Rp 2.313.371.000.000,- Rp 

2.605.458.000.000,- pada tahun 2010 dan Rp 2.122.574.000.000 pada tahun 2011. 
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Dan biaya modal perusahaan adalah sebesar Rp 1.543.921.000.000,- Rp 

1.194.245.000.000,- dan Rp 1.375.556..000.000,-. Dalam struktur modal 

perusahaan lebih besar menggunakan komposisi modal hutang daripada modal 

sendiri. Komposisi modal hutang perusahaan pada tahun 2009 – 2011 adalah 

57%, 56% dan 54%. 

 

C. EVA PT. XL Axiata, Tbk  

PT. XL Axiata, Tbk pada tahun 2009 – 2011 mampu menghasilkan nilai 

EVA positif sebesar Rp 619.208.000.000,- Rp 2.822.332.000.000,- dan Rp 

2.727.435.000.000,-. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil 

menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham (investor) dan dapat juga 

dikatakan kinerja keuangan perusahaan semakin membaik. Hal ini terjadi karena 

keuntungan yang dihasilkan lebih besar daripada biaya modal. Nilai NOPAT PT. 

XL Axiata, Tbk pada tahun 2009 – 2011 adalah Rp. 1.773.968.000.000,- Rp 

3.860.381.000.000,- Rp 3.376.700.000.000,-. Dan biaya modal perusahaan adalah 

sebesar Rp 1.154.760.000.000,- Rp 1.038.049.000.000,- Rp 649.265.000.000. 

Dalam struktur modal pada tahun 2009 perusahaan lebih besar menggunakan 

komposisi modal sendiri yakni sebesar 59%, Sedangkan pada tahun 2010 dan 

2011 perusahaan lebih besar menggunakan pembiayaan dengan modal hutang 

daripada ekuitas yaitu sebesar 52% dan 61%. 

 

D. EVA PT. Bakrie Telecom, Tbk. 

Nilai EVA yang dihasilkan PT. Bakrie Telecom, Tbk Pada tahun 2009 

adalah positif sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 adalah negatif, artinya 
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perusahaan mengalami penurunan nilai EVA dari positif menjadi negatif. Nilai 

EVA yang dihasilkan perusahaan pada periode 2009 – 2011 adalah sebesar Rp 

17.215.609.054, Rp -13.519.024.397, dan Rp -768.563.086.853. EVA yang 

dihasilkan PT. Bakrie Telecom, Tbk setiap tahunnya menurun. Hal ini terjadi 

karena NOPAT yang dihasilkan oleh perusahaan juga semakin menurun namun 

biaya modal semakin tinggi. 

NOPAT perusahaan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 207.660.885.026, 

pada tahun 2010 Rp 143.102.360.288 dan pada tahun 2011 sebesar Rp -

130.507.083,371. NOPAT pada tahun 2011 bernilai negatif hal tersebut terjadi 

karena pada tahun 2011 PT. Bakrie Telecom mengalami kerugian sehingga nilai 

pajak yang ada jauh lebih tinggi daripada kerugian sebelum pajak. Nilai pajak PT. 

Bakrie Telecom pada tahun 2011 sebesar Rp 205.204.697.703,- sedangkan nilai 

EBIT perusahaan sebesar Rp -174.009.444.494. Biaya modal perusahaan pada 

tahun 2009 - 2011 adalah sebesar Rp 190.445.275.972,-  Rp 156.621.384.686,- 

dan Rp 638.056.003.482,-. Dalam perhitungan struktur modal tahun 2009 dapat 

diketahui bahwa PT. Bakrie Telecom Tbk lebih besar menggunakan biaya modal 

sendiri daripada modal hutang yaitu sebesar 54%. Sedangkan pada tahun 2010 

dan 2011 perusahaan lebih besar menggunakan biaya modal hutang yaitu sebesar 

51% dan 53%. 

 

E. EVA PT. Smartfren Telecom, Tbk 

Nilai EVA yang dihasilkan PT. Smartfren Telecom, Tbk Pada tahun 2009 

– 2011 adalah negatif, artinya perusahaan tdak berhasil menciptakan nilai tambah 

bagi pemegang saham dan berarti kinerja perusahaan juga kurang baik. Nilai EVA 



64 
 

 

yang dihasilkan perusahaan pada periode 2009 – 2011 adalah sebesar Rp -

769.639.270.981, Rp -761.167.149.459 dan Rp 1.918.222.627.664. Hal ini terjadi 

karena jumlah biaya modal lebih besar daripada NOPAT. NOPAT yang 

dihasilkan PT. Smartfren Telecom tiap tahunnya  bernilai negatif dengan jumlah 

yang semakin menurun. Nilai NOPAT perusahaan pada tahun 2009-2011 sebesar 

Rp -486.366.630.199,  Rp -650.539.856.833, dan Rp -1.666.221.029.387,-

.NOPAT perusahaan dari tahun 2009 hingga 2011 bernilai negatif, hal ini terjadi 

karena pada periode tersebut perusahaan mengalami rugi, ditunjukkan nilai EBIT 

perusahaan yang negatif. Dalam struktur permdalan PT. Smartfren Telecom lebih 

besar menggunakan modal hutang daripada modal ekuitas. Komposisi modal 

hutang yang digunakan perusahaan cukup tinggi yakni sebesar 77%, 95% dan 

64%. 

 

4.2.3. Analisis Hasil Perhitungan Market ValueAdded (MVA) 

Market ValueAdded (MVA) merupakan selisih antara nilai pasar dan 

modal yang diinvestasikan. Salah satu kepuasan pemegang saham adalah apabila 

modal yang dihasilkan mampu menghasilkan nilai tambah, sedangkan ukuran 

adanya nilai tambah tersebut adalah ekuitas pasar. Apabila pasar telah menghargai 

suatu perusahaan dengan melebihi nilai modal yang diinvestasikan berarti 

manajemen telah menciptakan nilai tambah bagi pemegang sahamnya. Sebaliknya 

apabila harga pasar lebih rendah dari modal maka dapat disimpulkan manajemen 

tidak mampu menciptakan nilai tambaha bagi para pemegang sahamnya. 

Menurut Mamduh Hanafi (2009:55) MVA dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 
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MVA = Nilai Pasar Saham – Nilai buku saham 

Berikut adalah tabel hasil perhitungan Market ValueAdded (MVA) pada 

perusahaan telekomunikasi yang listing di Bursa Efek Indonesia: 

 

Tabel 4.8 

Hasil Perhitungan MVAPerusahaan Telekomunikasi yang Listing di BEI 

Periode 2009 – 2011 

(dalam jutaan rupiah) 

Keterangan 2009 2010 2011 

TLKM 185.471.993 155.231.994 137.087.995 

ISAT 25.131.942 28.799.847 27.984.757 

EXCL 15.569.640 44.241.600 37.222.500 

BTEL 1.338.673 3.845.126 4.414.774 

FREN 18.212.285 18.212.285 18.212.285 

Sumber : Data diolah tahun 2013 

 

 

A. MVA  PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

Hasil perhitungan MVA PT. Telekomunikasi Indonesia yang dihasilkan  pada 

tahun 2009 – 2011 cenderung semakin menurun namun nilai MVA yang dihasilkan 

konsisten jauh lebih tinggi bila dibandingkan perusahaan telekomunikasi lainnya. 

Pada tahun 2009 PT. Telekomunikasi Indonesia menghasilkan MVA sebesar Rp 

185.471.993.366.800, pada tahun 2010 sebesar Rp 155.231.994.448.300 dan Rp 

137.087.995.097.200 pada tahun 2011. MVA yang dihasilkan PT Telekomunikasi 

Indonesia pada tahun 2009 – 2011 menunjukkan nilai yang positif. Bila MVA 

menunjukkan nilai positif atau MVA > 0 maka manajemen PT. Telekomunikasi 

Inonesia telah berhasil menciptakan kekayaan atau nilai tambah bagi pemegang 
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saham.Nilai MVA tertinggi yang dicapai oleh PT. Telekomunikasi Indonesia terjadi 

pada tahun 2009. MVA yang cukup tinggi tersebut disebabkan harga saham pada 

tahun 2009 adalah harga tertinggi yaitu sebesar Rp 9.450,- per lembar saham. 

Sedangkan MVA pada tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan karena harga 

per lembar saham pada tahun tersebut juga mengalami penurunan namun dengan 

total modal ekuitas yang semakin meningkat. 

 

B. MVA PT. Indosat, Tbk 

MVA PT. Indosat menghasilkan nilai yang berfluktuatif  pada periode 2009 – 

2011. Nilai MVA pada tahun 2009 sebesar Rp 25.131.942.432.875, pada tahun 

2010 sebesar Rp 28.799.847.544.700 dan pada tahun 2011 adalah Rp 

27.984.757.519.850. Nilai MVA tertinggi yang diperoleh PT. Indosat, Tbk terjadi 

pada tahun 2010. Perolehan nilai MVA yang cukup tinggi pada tahun 2010 tersebut 

disebabkan karena harga saham PT. Indosat pada tahun 2010 adalah harga saham 

tertinggi yaitu Rp 5.400,- per lembar saham. Nilai MVA yang dihasilkan PT. 

Indosat tahun 2009 hingga 2011 menunjukkan nilai yang positif, hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu meningkatkan nilai modal yang telah 

diinvestasikan oleh penyandang dana.  

 

C. MVA PT. XL Axiata, Tbk 

Hasil perhitungan MVA PT. XL Axiata yang dihasilkan berfluktuatif pada 

tahun 2009 – 2011. Pada tahun 2009 PT. XL Axiata menghasilkan MVA sebesar 

Rp 15.569.640.000.000, terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2010 yaitu 

dengan nilai MVA yang mencapai Rp 44.241.600.000.000 dan pada tahun 2011 
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sebesar Rp 37.222.500.000.000. Perolehan nilai MVA tertinggi terjadi pada tahun 

2010 yaitu dengan nilai MVA sebesar Rp 44.241.600.000.000. Nilai MVA yang 

cukup tinggi tersebut terjadi karena pada tahun 2010 PT. XL Axiata memiliki 

harga per lembar saham yang juga tertinggi yaitu seharga Rp 5.300 per lembar 

saham. MVA yang dihasilkan oleh PT. XL Axiata menunjukkan hasil yan positif. 

Bila MVA menunjukkan nilai positif atau MVA > 0 maka manajemen PT. XL 

Axiata telah berhasil menciptakan kekayaan atau nilai tambah bagi pemegang 

sahamnya. 

 

D. MVA PT. Bakrie Telecom, Tbk 

Hasil perhitungan MVA periode 2009 – 2011 pada PT. Bakrie Telecom, 

Tbk menunjukkan hasil yang semakin meningkat dan bernilai positif dari tahun ke 

tahun, yaitu sebesar Rp 1.338.673.626.213 pada tahun 2009, Rp 

3.845.126.373.165 pada tahun 2010. Nilai MVA tertinggi yang diperoleh oleh PT. 

Bakrie terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 2.894.262.243.121,-. Nilai MVA 

yang cukup tinggi tersebut terjadi karena harga per lembar saham PT. Bakrie 

Telecom pada tahun 2011 mencapai harga tertinggi yaitu seharga Rp 255 per 

lembar saham. Pada tahun 2010 dan 2011 PT. Bakrie Telecom telah mampu 

menghasilkan nilai MVA yang positif, hal tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan telah mampu menciptakan nilai tambah kekayaan bagi pemegang 

saham PT. Bakrie Telecom, Tbk. 

 

E. MVA PT. Smartfren, Tbk 
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Nilai MVA yang dihasilkan PT. Smartfren, Tbk periode 2009 – 2011 juga 

menunjukkan nilai MVA > 0. Nilai MVA PT smartfren dari tahun 2009 hingga 

2011 menunjukkan nilai yang konsisten tetap yaitu sebesar Rp18.212.285.184.300,- 

Nilai MVA yang tidak berubah tersebut disebabkan karena jumlah saham yang berdar 

tetap disertai tidak adanya pergerakan atau perubahan harga penutupan saham pada PT. 

Smartfren Telecom. Harga penutupan saham dari tahun 2009 hingga 2010 adalah sebesar 

Rp. 1000,- tanpa mengalami perubahan. Namun demikian PT. Smartfren telah mampu 

menciptakan nilai EVA > 0.Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah 

mampu menciptakan nilai tambah kekayaan bagi pemegang sahamnya. 

4.3. Implikasi Hasil Penelitian 

Economic ValueAdded (EVA) merupakan indikator tentang ada tidaknya 

perubahan nilai dari suatu investasi. Berdasarkan Hasil perhitungan EVA, 

NOPAT dan WACC merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Net 

Operating Profit AfterTax (NOPAT) merupakan salah satu komponen yang sangat 

berpengaruh terhadap perubahan EVA. Semakin tinggi NOPAT maka akan 

mendorong pencapaian EVA ke arah positif. Sebaliknya, perusahaan yang 

menghasilkan NOPAT negatif berarti perusahaan tidak dapat menciptakan nilai 

tambah ekonomis bagi pemegang sahamnya. Selain itu biaya modal atau WACC 

juga merupakan komponen yang perlu diperhatikan perusahaan. Semakin besar 

biaya modal (WACC) yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin menurun 

kinerja keuangan perusahaan yang ditandai dengan nilai EVA yang juga semakin 

menurun.  
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Telah diketahui EVA PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Indosat dan PT. 

XL Axiata periode tahun 2009 hingga 2011 secara berturut – turut menunjukkan 

nilai yang positif. Dimana nilai yang dihasilkan PT. Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk selama tiga tahun terakhir cukup mengalami kenaikan, EVA tertinggi terjadi 

pada tahun 2010. Begitu juga dengan perolehan EVA PT. Indosat, Tbk dan PT. 

XL Axiata Tbk, Perolehan EVA tertinggi juga terjadi pada tahun 2010. Namun 

perolehan EVA pada PT. Bakrie Telecom dan PT. Smartfren Telecom tidak 

menunjukkan nilai yang baik, EVA pada PT. Bakrie Telecom pada tahun 2010 

hingga 2011 dan PT. Smartfren pada tahun 2009 hingga 2011 menghasilkan nilai 

yang negatif. Hal ini dikarenakan perusahaan mengalami kerugian sehingga tidak 

dapat menciptakan nilai EVA yang positif. 

 Dari lima perusahaan telekomunikasi yang listing di BEI, selama 3 tahun 

terakhir PT. Telekomunikasi Indonesia mampu membuktikan kinerja keuangan 

yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan telekomunikasi yang 

lain, hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan nilai EVA PT. Telekomunikasi 

Indonesia yang tinggi. Meski nilai EVA pada PT. Indosat dan PT XL Axiata 

terbilang masih sangat kecil bila dibandingkan dengan PT. Telekomunikasi 

Indonesia namun hal ini sudah cukup menunjukkan bahwa pada dasarnya 

PT.Indosat dan PT XL Axiata memiliki potensi  yang baik untuk bersaing pada 

sektor telekomunikasi. Berikut grafik hasil perhitungan EVA perusahaan 

telekomunikasi yang listing di BEI. 
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Grafik 4.1 

EVA Perusahaan Telekomunikasi yang Listing di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2009 – 2011 

 

Sumber : Data diolah tahun 2013  

Dari grafik yang ditunjukkan diatas terlihat bahwa PT. XL Axiata, Tbk 

mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan PT. Indosat, Tbk. 

Nilai EVA yang dihasilkan PT. XL Axiata juga lebih tinggi dibandingkan dengan 

PT. Indosat. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT. XL Axiata lebih mampu 

memberikan nilai tambah ekonomi dengan nilai yang terus menerus menunjukkan 

kenaikan. 

Sebaliknya, Perolehan EVA pada PT Bakrie Telecom dan PT Smartfren 

menunjukkan nilai yang negatif dan cenderung mengalami penurunan. Hal 

tersebut terjadi karena PT. Bakrie Telecom memiliki biaya modal yang tinggi 

sehingga tidak mampu mengimbangi laba yang dihasilkan. Dalam laporan 

keuangan Bakrie Telecom ke Bursa Efek Indonesia (BEI), beberapa faktor yang 

memicu kerugian PT. Bakrie Telecom adalah pendapatan usaha bersih yang 

semakin menurun dari tahun ke tahun.selain itu, pemicu lainnya adalah terjadinya 
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penurunan nilai aset tetap dalam perusahaan. Depresiasi aset nonproduktif 

menjadi faktor utama yang membuat rugi bersih PT. Bakrie Telecom meningkat. 

Besarnya nilai kerugian tersebut merupakan bagian dari upaya Perseroan 

membersihkan aset-aset yang tidak produktif. Dari upaya tersebut diharapkan 

kinerja perusahaan akan semakin solid dan tidak lagi dibebani oleh aset-aset tidak 

produktif tersebut. 

Sedangkan pada PT. Smartfren Telecom laba yang dihasilkan bernilai 

negatif atau rugi. Hal ini menyebabkan nilai EVA yang dihasilkan juga menjadi 

negatif.Kerugian yang dialami oleh PT. Smartfren Telecom terjadi karena beban 

usaha yang ditanggung oleh PT.Smartfren Telecom lebih besar dibandingkan 

dengan pendapatan usahabersihnya.Penyebab utama kenaikan beban usaha adalah 

ekspansi jaringan berupa penambahan BaseTransceiverStation(BTS) untuk 

memperkuat kualitas dan cakupan layanan. Penambahan BTS diupayakan untuk 

memperkuat jaringan Smartfren di seluruh Indonesia sehingga memberikan 

kepuasan pada konsumen. Namun penambahan BTS tersebut telah menyebabkan 

membengkaknya beban usaha sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan. 

Dari perhitungan EVA tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 60% 

perusahaan telekomunikasi yang tercatat di BEI periode 2009 – 2011 memiliki 

nilai EVA yang positif.Beberapa indikator penting yang harus diperhatikan 

perusahaan telekomunikasi agar mendapatkan nilai EVA yang selalu positif antara 

lain (Stewart dalam Muhammad Fajar, 2009): 

a. Mengoptimalkan sumber dana internal yang ada tanpa adanya tambahan 

modal atau meningkatkan Return Of Equity(ROE). Tambahan modal akan 

menyebabkan bunga dan pokok hutang mengalami kenaikan sehingga 
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mengurangi keuntungan. Maka meningkatkan laba operasi tanpa adanya 

tambahan modal berarti bahwa perusahaan harus dapat menggunakan 

aktiva perusahaan secara efisien untuk mendapatkan keuntungan optimal. 

b. Memperbaiki aktiva jika memungkinkan daripada menggantikannya. 

Dalam hal ini perusahaan telekomunikasi adakalanya mengikutsertakan 

para manajer dalam rencana peningkatan EVA karena memperbaiki aktiva 

yang ada lebih baik daripada meminta anggaran untuk membeli yang baru. 

c. Melepaskan bisnis atau menarik modal dari aktivitas-aktivitas usaha yang 

tidak menguntungkan. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan – perusahaan 

telekomunikasi harus mampu mengambil keputusan bahwa ketika usaha 

yang dijalani tidak mendatangkan keuntungan atau tidak menghasilkan 

tingkat pengembalian yang optimal maka bisnis tersebut dapat dilepaskan 

atau dengan menghilangkan biaya modal yang dibebankan dari aktivitas 

yang tidak memberikan keuntungan tambahan tersebut. 

d. Mengurangi beban bunga perusahaan. Dalam hal ini perusahaan – 

perusahaan telekomunikasi yang listing di BEI harus mampu melakukan 

pengelolaan hutang secara baik. 

e. Meningkatkan laba perusahaan. Hal ini dapat dipicu dengan meningkatkan 

penjualan produk perusahaan telekomunikasi. 

Indikator lain yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan 

perusahaan adalah Market ValueAdded atau MVA. Jika EVA digunakan untuk 

mengukur nilai tambah ekonomis yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan 

operasionalnya sebagai bentuk kinerja. Maka MVA merupakan indikator yang 

menilai nilai tambah kekayaan perusahaan dari waktu ke waktu. MVA adalah 
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perbedaan antara nilai pasar saham perusahaan dengan jumlah ekuitas modal. 

Berikut adalah grafik hasil perhitungan MVA Perusahaan Telekomunikasi yang 

Listing di BEI periode 2009- 2011. 

Grafik 4.2 

MVA Perusahaan Telekomunikasi yang Listing di BEI 

Periode 2009 – 2011 

 

Sumber : Data diolah tahun 2013 
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– rata bernilai positif dengan hasil yang berfluktuatif. Dari grafik terlihat PT. 
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MVA tertinggi meskipun mengalami penurunan nilai MVA yang cukup 

signifikan. Sedangkan perusahaan yang menunjukkan perkembangan MVA yang 

cukup tinggi adalah PT. XL. Axiata. PT. XL Axiata lebih memperlihatkan 

peningkatan MVA daripada perusahaan telekomunikasi lainnya. Nilai MVA 

perusahaan telekomunikasi yang tercatat di BEI semuanya menunjukkan nilai 
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memiliki nilai MVA positif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan 

tersebut mampu menciptakan nilai tambah kekayaann bagi para pemegang saham. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan perlu dicermati bahwa dalam 

memutuskan untuk berinvestasi atau menanamkan modal, investor tidak hanya 

melihat perkembangan saham secara historis atau dengan mengamati laporan 

keuangan saja, namun untuk mengambil keputusan juga harus memperhitungkan 

nilai tambahnya baik dari sisi kinerja keuangan maupun kekayaan yang akan 

diperoleh oleh pemegang saham. 


