
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini pesat mengikuti kebutuhan manusia. Presiden Joko 

Widodo dalam pidatonya menargetkan pada tahun 2020 negara Indonesia menjadi pusat ekonomi 

digital terbesar di ASEAN (www.kumparan.com, 2017). Data menunjukkan terjadi peningkatan 

pada penggunaan internet setiap tahun (www.nielsen.com, 2017). Sektor informasi dan 

komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada kuartal I tahun 2017 tumbuh 9.1% 

dibanding periode yang sama pada tahun 2016 (www.databoks.katadata.co.id). Perkembangan 

teknologi khususnya internet dan telekomunikasi memberi dampak positif bagi perkembangan 

ekonomi. Masyarakat mulai memanfaatkan akses internet untuk menjalankan bisnis berbasis 

online. Beberapa keuntungan adanya internet bagi pengusaha adalah kemudahan dalam 

mendapatkan serta menyebarkan informasi. 

Meningkatnya pengguna internet di Indonesia berdampak pada industri telekomunikasi 

khususnya di Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., atau PT Telkom merupakan 

perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan pelanggan terbanyak, yaitu mencapai 

46% dari total pelanggan di Indonesia (databoks.katadata.co.id, 2017). Beberapa perusahaan besar 

seperti perusahaan dalam industri perbankan juga bekerjasama dengan PT Telkom untuk 

menjalankan operasi perusahaan. PT Telkom sebagai pemimpin pasar di industri telekomunikasi 

Indonesia dapat menjadi contoh baik bagi perusahaan sejenis karena fenomena yang terjadi di PT 

Telkom seharusnya terjadi di perusahaan telekomunikasi lain. 



PT Telkom merupakan perusahaan BUMN yang termasuk industri jasa, sehingga memiliki 

karakteristik khusus yang membedakan dengan perusahaan swasta serta industri lainnya. Menurut 

Kotler & Armstrong (2016:258), jasa tidak dapat dilihat maupun dirasakan sebelum dibeli. 

Biaya atau beban merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam perusahaan. 

Menurut Suadi (2013:39), beban adalah biaya barang atau jasa yang telah memberikan manfaat. 

Menurut Suadi (2013:31), mengatakan biaya pemasaran meliputi seluruh biaya untuk memasarkan 

produk atau jasa termasuk gaji wiraniaga hingga biaya iklan. Menurut Hansen & Mowen 

(2014:391), beban pemasaran merupakan beban pengeluaran untuk penjualan dan pendistribusian. 

Beban dalam PT Telkom diakui saat terjadinya atau menggunakan akrual basis. 

Tabel 1. 1 Fluktuasi Beban Pemasaran, Beban Operasional, Utang dan Laba PT Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk. Periode 2007-2016 

Tahun Total Beban 

Pemasaran 

(dalam 

miliaran 

rupiah) 

Kenaikkan/pe

nurunan 

Beban 

Pemasaran 

(dalam 

persen) 

Total Beban 

Operasional 

(dalam 

miliaran 

rupiah) 

Kenaikkan/pe

nurunan 

Beban 

Operasional 

(dalam 

persen) 

Utang Laba Bersih 

Tahun 

Berjalan 

(dalam 

miliaran 

rupiah) 

Kenaikka

n/penurun

an Laba 

2007 1.769 - 25.766 - 35.140 12.857 - 

2008 2.349 3.27% 30.347 17.77% 47.258 10.619 (1.74%) 

2009 2.259 (0.38%) 34.016 12.09% 47.636 11.332 0.67% 

2010 2.525 1.17% 37.653 10.69% 43.343 11.536 0.18% 

2011 3.278 2.98% 37.396 (0.68%) 42.073 15.470 3.41% 

2012 3.094 (0.56%) 42.302 13.11% 44.391 18.362 1.86% 

2013 3.044 (0.16%) 77.093 82.24% 50.527 20.290 1.04% 

2014 3.092 0.15% 85.136 10.43% 54.770 21.446 0.56% 

2015 3.275 0.59% 99.668 17.06% 72.745 23.317 0.87% 

2016 4.132 2.61% 107.455 7.81% 74.067 29.172 2.51% 

Sumber: laporan keuangan tahunan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., periode 2007-2016. (data diolah peneliti) 

Beban pemasaran PT Telkom periode 2007-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1 Menurut 

Ranteta’dung (769:2017), mengatakan semakin tinggi biaya pemasaran maka semakin meningkat 

volume penjualan. PT Telkom tidak lepas dari persaingan walaupun pemimpin pasar industri 

telekomunikasi di Indonesia, PT Telkom tetap melakukan pemasaran untuk menghadapi 

persaingan yang semakin tinggi. Dilihat pada Tabel 1.2 bahwa market share PT Telkom cenderung 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sehingga PT Telkom harus melakukan kegiatan 



pemasaran untuk mempertahankan jumlah market share di Indonesia. Melihat fenomena tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah beban pemasaran berpengaruh secara signifikan pada 

laba PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

Tabel 1.2 Market Share Operator di Indonesia 

 

 
Sumber: data diolah, 2017 

Beban operasional terbagi menjadi dua bagian menurut fungsi pokok perusahaan, yaitu 

beban operasional produksi dan non-produksi. Pengertian beban operasional menurut Jusuf (dalam 

Winarso, 2014:261), adalah pengeluaran perusahaan berkaitan dengan kegiatan operasi, yang 

diharapkan mampu memberi laba atau manfaat di masa mendatang. Menurut Hidayat (dalam 

Winarso, 2014:263), semakin rendah beban operasional yang muncul, semakin baik tingkat 

profitabilitas perusahaan. Beban operasional dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa beban operasional 

PT Telkom mengalami fluktuasi. 

Menurut Heryansyah & Widyawati (2014:3), utang adalah kewajiban perusahaan pada 

pihak yang belum dipenuhi berupa sumber dana atau modal suatu perusahaan. Utang terbagi 

menjadi beberapa jenis dalam kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Utang dan beban 

memiliki hubungan, sebab utang mengandung beban utang. Beban utang adalah suku bunga 

efektif, jenis biaya bergantung dari jenis utang yang umumnya disebut beban bunga pinjaman, 
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yaitu biaya yang dibayarkan ketika perusahaan memiliki sejumlah pinjaman baik pada bank, 

lembaga, maupun perorangan. Biaya yang tidak dibayar pada waktunya juga akan menjadi utang 

perusahaan, maka utang dan biaya memiliki hubungan. Menurut Marchyta & Astuti (2015:16), 

mengatakan bahwa utang secara keseluruhan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa adanya hubungan antara biaya dengan utang. Persentase 

biaya yang terkandung dalam utang dapat dikatakan cukup tinggi, yaitu mencapai lebih dari 50% 

dari total utang PT Telkom. Biaya yang dimaksud terdiri dari: (1) Utang usaha; (2) Beban yang 

harus dibayar; (3) Pendapatan diterima di muka; (4) Utang bank jangka pendek; (5) Jatuh tempo 

utang jangka panjang: (6) Pinjaman penerusan; (7) Utang bank. 

  

 

 

Tabel 1. 3  Persentase Biaya dalam Utang PT Telkom Tahun 2007-2016 

Tahun Utang Biaya dalam Utang Persentase 

2007 35.140 25.757 73.29% 

2008 47.258 38.039 80.49% 

2009 47.636 38.625 81.08% 

2010 43.343 31.955 73.72% 

2011 42.073 29.984 71.26% 

2012 44.391 23.621 53.21% 

2013 50.527 33.216 65.73% 

2014 54.770 37.999 69.73% 

2015 72.745 47.775 65.67% 

2016 74.067 62.588 84.5% 

Sumber: data diolah, 2017 

Menurut Kasmir (2017:302), laba merupakan salah satu tujuan perusahaan dalam 

menjalankan aktivitasnya. Laba tidak hanya digunakan untuk mensejahterakan pemilik perusahaan 

serta karyawan, namun juga digunakan untuk modal perluasan usaha dan pemasaran. Laba PT 

Telkom mengalami fluktuasi dilihat dari Tabel 1.1. 



Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “PENGARUH BEBAN PEMASARAN, BEBAN OPERASIONAL DAN 

UTANG TERHADAP LABA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK.” guna melihat 

pengaruh beban pemasaran, beban operasional dan utang perusahaan PT Telkom terhadap laba 

perusahaan. 



1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi 

permasalahan utama dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah beban pemasaran berpengaruh terhadap laba PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.? 

2. Apakah beban operasional berpengaruh terhadap laba PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.? 

3. Apakah utang berpengaruh terhadap laba PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan adalah: 

1. Peneliti ingin mengetahui apakah beban pemasaran berpengaruh signifikan terhadap laba PT 

Telekomunikasi Indoneisa, Tbk. 

2. Peneliti ingin mengetahui apakah beban operasional berpengaruh signifikan terhadap laba PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

3. Peneliti ingin mengetahui apakah utang berpengaruh signifikan terhadap laba PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, terdapat sejumlah manfaat yang dapat diperoleh, misalnya manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini pemaparan mengenai dua manfaat penelitian tersebut: 

1. Manfaat Teoritis. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberi pemahaman mengenai 

pemanfaatan beban pemasaran, efisiensi beban operasional dan utang beserta pengaruhnya 

terhadap laba perusahaan, khususnya yang terjadi pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan 

perusahaan di industri sejenis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi 

penelitian serupa di masa yang akan datang. 



2. Manfaat praktis. Diharapkan dari penelitian ini mampu membuat perusahaan semakin 

memahami pentingnya pengaruh beban pemasaran, beban operasional dan utang sehingga 

perusahaan bekerja lebih efisien dan efektif agar laba perusahaan semakin meningkat. 

1.5 Lingkup Permasalahan 

  Dengan memperhatikan luasnya topik yang dibahas, peneliti memandang perlu untuk 

membatasi penelitian ini dalam hal sebagai berikut: 

- Sampel yang diteliti adalah laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., periode 

10 tahun (2007-2016). 

- Hanya berfokus pada beban pemasaran dan operasional serta utang PT Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk. 

 


