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ABSTRAKSI 

 
 
Perusahaan adalah sebuah organisasi yang didirikan untuk kepentingan 

bisnis ang mayoritas berorientasi pada laba meskipun ada juga yang bersifat social 
tapi pada umumnya di jaman sekarang banyak perusahaan yang berlomba-lomba 
untuk meningkatkan nilai perusahaannya dengan cara mengumpulkan laba 
sebanyakbanyaknya bahkan banyak perusahaan yang dulunya non-profit oriented, 

saat ini mengubah tujuan perusahaannya menjadi profit oriented. Sehubungan 
dengan tujuan profit oriented tersebut maka tiap perusahaan mutlak memerlukan 
apa yang disebut laporan keuangan sebagai sarana penunjang aktivitasnya, 
laporan keuangan yang perlu dibuat oleh perusahaan ada bermacam-macam 
meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan lain-lain. 

Value Added Statement adalah laporan keuangan tambahan yang 
diturunkan dari laporan laba rugi, yang dibutuhkan perusahaan untuk 
menunjukkan pada pihakpihak yang berkepentingan seberapa besar bagian yang 
akan mereka dapatkan dari perusahaan, sesuai kontribusi yang mereka berikan 
bagi perusahaan. Dalam Value Added Statement ditunjukkan bagaimana value 

added atau nilai tambah ini didistribusikan kepada kelompok yang 
menyumbangkan terciptanya nilai tambah tersebut. Perusahaan pada dasarnya 
terdiri dari berbagai pihak yang bersnergi membentuk suatu hubungan yang sating 
terkait, dimana sebenarnya antara pihak yang satu membutuhkan pihak yang lain. 
Pihak-pihak yang berkepentingan itu antara lain: pemerintah, kreditur, karyawan 
atau pekerja atau buruh, dan pemegang saham. Bila ada salah satu pihak yang 
merasa diperlakukan tidak adil, maka bisa dipastikan akan timbul masalah-
masalah atau konflik yang bisa merugikan perusahaan itu sendiri, karena itu 
dibutuhkan Value Added Statement untuk mengungkapkan bagian dari tiap-tiap 
pihak tersebut. 

Hasil analisis dan interpretasi yang bisa disimpulkan adalah tidak semua 
stakeholder pada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang telah go public 
memperoleh distribusi nilai tambah dari perusahaan. 
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