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ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGETAHUI KINERJA 

PERUSAHAAN  
PADA PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. 

PERIODE 2003-2007 
 

RINGKASAN 

Dalam mengantisipasi ketidakpastian dimasa yang akan datang, diperlukan 
suatu penilaian kinerja perusahaan. Penilaian merupakan proses dasar bagi 
manajemen untuk menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan 
tersebut. Dalam rangka pelaksanaan penilaian kinerja perusahaan, haruslah 
diketahui segala yang telah dilakukan pada masa yang telah lampau sebagai dasar 
untuk mengambil keputusan. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat 
likuiditas, tingkat leverage, tingkat profitabilitas dan tingkat efisiensi dari 
kebijakan dan keputusan yang telah diambil perusahaan. Tujuannya adalah untuk 
mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban 
jangka pendeknya, penggunaan utang untuk membiayai sebagian dari aktiva 
perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dan mengetahui 
efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. 

Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisis rasio 
keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas dan 
rasio efisiensi. Selain itu adanya alat pembanding berupa rata-rata industri 
perusahaan jasa telekomunikasi yang sejenis dengan PT. TELKOM juga akan 
dijadikan sebagai bahan pertimabangan dalam penilaian baik dan buruknya 
kinerja perusahaan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 
keuangan tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. 

Hasil analisis dari penelitian ini bahwa tingkat likuiditas perusahaan dapat 
dinyatakan masih cukup lemah dalam menjamin setiap rupiah utang-utang 
lancarnya dengan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Hal ini 
didasarkan pada perhitungan rasio lancar yang tidak mampu mencapai standar 
rasio lancar, yaitu sebesar 100% atau 1.00 untuk perusahaan jasa publik. 

Dilihat dari rasio leverage PT. TELKOM memiliki kondisi yang baik, hal 
ini ditunjukkan dengan adanya penurunan yang berlangsung secara terus menerus 
dalam empat tahun meskipun pada tahun terakhir mengalami peningkatan angka 
rasio. 

Dilihat dari rasio profitabilitas PT. TELKOM tergolong sangat baik, hal 
ini dapat dilihat dari adanya peningkatan angka rasio yang terjadi secara terus 
menerus dan cukup stabil. 

Dilihat dari rasio efisiensi terlihat adanya keadaan yang sangat stabil, 
dengan adanya peningkatan yang terjadi secara terus menerus setiap tahunnya. 
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah cukup efisien dalam mengelola 
aktivanya. 

Dalam perbandingannya dengan rata-rata industri perusahaan jasa 
telekomunikasi yang sejenis, PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk. memiliki 



  

tingkat likuiditas yang kurang baik, hal tersebut didasarkan pada kurang 
mampunya PT. TELKOM mencapai rata-rata industri yang ada. Sedangkan 
tingkat leverage, profitabilitas, dan efisiensi perusahaan dalam keadaan yang 
sangat baik karena PT. TELKOM telah mampu mencapai angka rata-rata industri 
bahkan jauh melebihi angka rata-rata industri yang ada. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk. memiliki kemampuan yang baik dalam 
membayar kewajiban-kewajiban atau utang lancarnya, hanya sebagian kecil dari 
aktiva perusahaannya yang dibiayai dengan menggunakan modal pinjaman atau 
utang, mampu menghasilkan laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan 
mampu mempergunakan aktiva perusahaan dengan efisien, dan dalam 
perbandingannya dengan rata-rata industri PT. TELKOM memiliki tingkat 
likuiditas yang masih lemah atau buruk, sedangkan tingkat leverage, profitabilitas, 
dan efisiensi perusahaan sudah baik.  

Saran yang dapat diberikan adalah perusahaan hendaknya lebih 
meningkatkan jumlah utang yang dapat digunakan perusahaan untuk berinvestasi 
sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, tetapi perusahaan juga 
hendaknya memperhatikan kenaikan jumlah aktiva yang dimiliki sebelum 
menambah jumlah hutang, memperhitungkan setiap transaksi perusahaan yang 
berhubungan dengan kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga 
transaksi-transaksi tersebut tidak akan mengurangi jumlah kas terlalu banyak, dan 
perusahaan dapat menekan jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan, 
memperhatikan peningkatan-peningkatan aktiva dalam hubungannya dengan 
perolehan laba bersih yang diterima oleh perusahaan. 

 
 

Kata kunci: rasio keuangan, rata-rata industri, kinerja perusahaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Untuk menghadapi persaingan global saat ini, perusahaan-perusahaan 

dituntut untuk memiliki keunggulan. Salah satu ukuran keunggulan sebuah 

perusahaan adalah kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh karena 

aspek keuangan perusahaan merupakan aspek yang paling utama dalam tata 

kehidupan manajemen perusahaan. 

Dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan, laporan keuangan 

perusahaan dapat digunakan sebagai suatu sumber informasi. Laporan keuangan 

pokok meliputi neraca, laporan laba/rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan. 

Neraca menunjukkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada 

tanggal tertentu. Laporan laba/rugi menunjukkan hasil yang telah dicapai oleh 

perusahaan serta biaya-biaya yang telah terjadi selama periode tertentu. Laporan 

perubahan posisi keuangan menunjukkan sumber dan pengguna dana. Dengan 

demikian tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyajikan informasi mengenai 

kondisi keuangan suatu perusahaan bagi pihak intern dan ekstern perusahaan yang 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan perusahaan masih belum dapat memberikan informasi 

yang berarti karena laporan keuangan bersifat historis, yaitu menyajikan data atau 

informasi apa yang telah terjadi dalam satu periode tertentu. Oleh karena itu 

diperlukan pengolahan laporan keuangan agar dapat menginterpretasikan 

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, annual report, maupun 



  

laporan prospektus, selanjutnya dilakukan analisis terhadap laporan keuangan 

tersebut sehingga dapat memberikan suatu informasi yang sistematis dan akurat. 

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses mengkonversikan data 

yang berasal dari laporan keuangan menjadi informasi yang lebih berguna, lebih 

mendalam, dan tajam dengan teknik tertentu. Analisis atas laporan keuangan dan 

interpretasinya pada hakikatnya adalah untuk mengadakan penilaian atas keadaan 

keuangan perusahaan dan potensi atau kemajuan-kemajuan suatu perusahaan 

melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. 

Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan 

teknik analisis pada laporan dan data-data keuangan dalam rangka untuk 

memperoleh ukuran-ukuran dan hubungan-hubungan yang berarti dan berguna 

dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian tujuan analisis laporan 

keuangan adalah mengkonversikan data menjadi informasi. 

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam analisis laporan keuangan 

misalnya sebagai alat screening dalam memilih alternatif investasi, sebagai alat 

forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa 

mendatang. 

Ada beberapa teknik yang biasanya digunakan dalam melakukan sesuatu 

analisis, dimana salah satunya adalah analisis rasio. Analisis rasio merupakan 

salah satu dari teknik analisis yang dapat memberikan petunjuk atau sebagai 

indikator yang menggambarkan kondisi perusahaan terutama dalam bidang 

keuangannya. Analisis rasio dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel 

yang bersangkutan dan dipakai sebagai dasar untuk menilai kondisi tertentu. 



  

Analisis rasio keuangan merupakan metode analisis yang sering dipakai 

karena merupakan metode yang paling cepat untuk mengetahui kinerja keuangan 

suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan akan menyederhanakan informasi yang 

menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya yang 

dilaporkan. Kegiatan analisis laporan keuangan meliputi kegiatan pengevaluasian 

aspek-aspek keuangan antara lain adalah tingkat likuiditas, tingkat leverage, 

tingkat efisiensi, dan tingkat profitabilitas perusahaan. 

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) merupakan perusahaan 

penyelenggara informasi dan telekomunikasi (InfoComm) serta penyedia jasa dan 

jaringan telekomunikasi secara lengkap (full service and network provider) yang 

terbesar di Indonesia. TELKOM (yang selanjutnya disebut juga Perseroan atau 

Perusahaan) menyediakan jasa telepon tidak bergerak kabel (fixed wire line), jasa 

telepon tidak bergerak nirkabel (fixed wireless), jasa telepon bergerak (cellular), 

data & internet dan network & interkoneksi baik secara langsung maupun melalui 

perusahaan asosiasi. 

Dengan pencapaian dan pengakuan yang diperoleh TELKOM, penguasaan 

pasar untuk setiap portofolio bisnisnya, kuatnya kinerja keuangan, serta potensi 

pertumbuhannya di masa mendatang, saat ini TELKOM menjadi model korporasi 

terbaik Indonesia. 

Dalam segala keunggulannya, PT. TELKOM juga harus bersaing dengan 

perusahaan-perusahaan jasa telekomunikasi yang lain. Disini terlihat adanya 

beberapa kelemahan dari TELKOM dalam memasarkan produk-produknya. Saat 

ini jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pesaing,TELKOM masih 



  

terlalu kurang dalam melakukan promosi pada produknya yang dapat merangsang 

pembelian atau pemakaian jasa dari pelanggan. 

 TELKOM yang merupakan perusahaan jasa telekomunikasi yang dapat 

dipastikan akan selalu mengalami perubahan melalui inovasi-inovasi yang 

dilakukan oleh perusahaan, tentunya sangat membutuhkan suatu analisis keuangan 

untuk memantau kinerja perusahaannya. Tujuan utama dari perhitungan analisis 

tersebut tentu saja untuk mengetahui kinerja perusahaan yang kemudian akan 

dilakukan tindakan-tindakan lanjutan dari perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

yang secara otomatis dapat meningkatkan income dari perusahaan itu sendiri. 

Berdasar dari pernyataan di atas maka penelitian ini mengemukakan 

analisis rasio keuangan dengan menggunakan metode time series. Analisis rasio 

metode time series adalah cara mengevaluasi dengan jalan membandingkan rasio 

financial perusahaan dari satu periode ke periode lainya. Mengingat pentingnya 

pembahasan tentang analisis rasio untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan 

maka penelitian ini mengambil judul: 

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGETAHUI KINERJA 

PERUSAHAAN PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. PERIODE 

2003-2007  

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya 

yaitu bahwa analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat untuk mengetahui 

kinerja keuangan perusahaan, maka perumusan masalah dalam penyusunan skripsi 

ini adalah bagaimanakah kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan 

rasio keuangan. 



  

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya dan penggunaan utang untuk membiayai 

sebagian dari aktiva perusahaan. 

2. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan 

mengetahui efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan penelitian ini antara 

lain: 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih memahami masalah 

analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan sebuah 

perusahaan dan dapat digunakan sebagai sarana aplikasi berfikir dalam 

mengevaluasi kinerja keuangan sebuah perusahaan dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan. 

2. Bagi Lembaga 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan 

penelitian selanjutnya dan juga dapat menjadi bahan bacaan yang 

bermanfaat bagi yang berkepentingan sehingga dapat menambah 

pengetahuan. 

3. Bagi Investor  

 



  

Penelitian ini dapat menambah informasi bagi para investor sebelum 

melakukan pilihan investasi pembelian saham suatu perusahaan dengan 

melakukan pengamatan pada evaluasi kinerja keuangan perusahaan yang 

bersangkutan. 

4. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi yang 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun strategi dan 

kebijakan pada masa yang akan datang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Lenny Dewi Irianti (2002) meneliti tentang analisis laporan keuangan 

untuk menilai kinerja keuangan perusahaan (studi kasus pada perusahaan farmasi 

yang go publicdi Bursa Efek Jakarta tahun 1998-2000). Dalam penelitian tersebut 

dijelaskan bahwa berdasarkan evaluasi penerapan analisis rasio keuangan dalam 

menilai kinerja keuangan perusahaan baik secara time series maupun cross section 

pada beberapa perusahaan farmasi yang go public di Bursa Efek Jakarta. Dengan 

menggunakan analisis laporan keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio 

aktivitas, rasio solvabilitas, dan juga rasio profitabilitas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa perusahaan farmasi yang didukung oleh analisis Z-Score menunjukkan 

bahwa kinerja keuangan berada pada kondisi yang cukup stabil. Dari analisis ini 

diharapkan bahwa perusahaan dapat melakukan tindakan guna mengadakan 

peningkatan untuk kinerja keuangan perusahaan yang lebih bagus lagi.  

 Pristono (2003) meneliti tentang analisis rasio keuangan untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah terjadi krisis ekonomi di 

Indonesia (studi kasus pada PT. Sari Husada Indonesia, Tbk.). Penelitian ini 

menggunakan analisis rasio keuangan perusahaan dan uji statistik dengan t-test 

paired two sample for means. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terhadap 

rasio keuangan PT. Sari Husada dilihat dari likuiditas, profitabilitas, dan 

solvabilitas menunjukkan tidak ada perbedaan antara sebelum dan setelah krisis 

ekonomi. Tetapi dilihat dari rasio pertumbuhan melalui kenaikan penjualan, laba 



  

bersih menunjukkan adanya perubahan. Secara umum kinereja dari PT. Sari 

Husada baik akan tetapi apabila kinerja tersebut tidak disertai oleh inovasi-inovasi 

dari manajemen perusahaan, bukan tidak mungkin akan mengalami penururnan. 

 Gede Yasa Mahendra (2004) meneliti tentang analisis rasio keuangan 

untuk menilai kinerja keuangan untuk mengukur kinerja Koperasi Negeri 

Indonesia ”KOKAR” Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Malang. Penelitian 

ini menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Dalam 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja koperasi cukup baik karena 

terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2000-2004. Sedangkan 

tingkat profitabilitas koperasi rata-rata berada diatas standar koperasi sejenis yang 

ada di kota Malang. 

 Ika Diana Vitria (2004) meneliti tentang analisis rasio keuangan untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan rokok (studi kasus pada PT. Gudang Garam, 

Tbk. Dan PT. Hanjaya Mandala Sampoerna , Tbk.). Penelitian ini menggunakan 

laporan keuangan berupa Neraca  dan Laba Rugi dengan menggunakan rasio 

likuiditas, solvabilitas, profitabilitas. Kesimpulan yang dapat diambil dalam 

penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara PT. Gudang 

Garam, Tbk. dan PT. Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk. 

 Andik Nur Yuridian (2004) meneliti tentang analisis kinerja keuangan 

dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan pada PT. Sari Taman Pratama. 

Penelitian ini menggunakan rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas, dan leverage. 

Dalam penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada penghitungan 

rasio likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas PT. Sari Taman Pratama mengalami 



  

penurunan. Sedangkan pada penghitungan rasio leverage, PT. Sari Taman 

Pratama menunjukkan hasil yang baik. 

 Sofianingsih (2004) meneliti tentang analisis rasio keuangan sebesar 

penilaian kinerja keuangan PT. Steady Safe, Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kinerja keuangan PT. Steady Safe, Tbk. serta mengetahui besarnya 

tingkat kenaikan dan penurunan kinerja keuangan PT. Steady Safe, Tbk. 

Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan khususnya rasio profitabilitas, 

likuiditas, dan leverage. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan perusahaan 

dapat dilihat pada dasarnya kinerja keuangan PT. Steady Safe, Tbk. secara 

keseluruhan mengalami penurunan. Kondisi usaha sejak tahun 2000 yang 

cenderung melemah dan belum stabil. Hasil ini terjadi akibat ketidakseimbangan 

tarif yang berlaku dengan nilai investasi untuk armada baru sehingga industri 

transportasi secara keseluruhan mengalami penurunan kapasitas. 

 Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini juga menggunakan analisis rasio 

keuangan sebagai alat mengukur kinerja perusahaan tetapi disini terdapat 

perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaannya terletak pada 

perusahaan yang diteliti, penghitungan rasio-rasio yang digunakan, dan juga 

periode laporan keuangan yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti mengambil 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. sebagai obyek penelitian, yang kemudian 

diukur kinerja perusahaannya dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas, rasio efisiensi, dan rasio leverage dalam periode 2003-2007. Selain 

itu, dalam penelitian ini peneliti juga membandingkan hasil perhitungan rasio 

yang ada dengan standar rata-rata industri perusahaan jasa telekomunikasi yang 

sejenis.  



  

2.2. Kajian Teori 

2.2.1. Laporan Keuangan 

2.2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Penilaian atau evaluasi terhadap kegiatan operasional suatu perusahaan 

yang telah dilakukan selama kurun waktu tertentu merupakan salah satu hal 

penting. Dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kegiatan 

operasionalnya yang telah dilakukan oleh perusahaan apakah sudah sesuai dengan 

rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan dengan melaksanakan pengukuran atau menganalisis kinerja keuangan 

perusahaan melalui catatan-catatan yang terdapat dalam laporan keuangannya. 

 Berikut ini adalah beberapa definisi dari laporan keuangan, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

 Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, 

merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuanga yang terjadi selama 

tahun buku yang bersangkutan (Zaki Baridwan, 2000:18). 

 Darsono dan Ashari (2004:13), menyatakan bahwa laporan keuangan 

adalah laporan yang memuat informasi tentang posisi keuangan, hasil usaha, 

perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan. Informasi ini diperlukan untuk 

melihat kinerja manajemen dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh 

pemilik.  

 Bringham & Houston (2006:44), juga mengemukakan bahwa laporan 

keuangan adalah beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis di 

atasnya, tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang mendasari 

angka-angka tersebut. 



  

 Menurut Harahap (2004:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi 

keuangan dan hasil uasaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu, adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca atau 

laporan laba/rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi 

keuangan. 

 Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses 

pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama periode yang bersangkutan 

yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai 

alat komunikasi bagi pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan. 

 Laporan keuangan pokok meliputi neraca, laporan laba/rugi, dan laporan 

perubahan posisi keuangan. Neraca menunjukkan jumlah aktiva, hutang, dan 

modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan laba/rugi 

menunjukkan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya-biaya yang 

telah terjadi selama periode tertentu. Dan laporan perubahan posisi keuangan 

menunjukkan sumber dan penggunaan dana atau alasan-alasan yang menyebabkan 

perubahan modal perusahaan. 

2.2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan 

 Dalam rangka pengambilan keputusan saat ini dan masa yang akan datang 

para pemakai membutuhkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen 

mempunyai tujuan-tujuan tertentu. 

 Tujuan dari laporan keuangan menurut Harahap (2004:132) adalah: 



  

Prinsip Akuntansi Indonesia menyatakan  bahwa tujuan laporan keuangan itu 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva 

dan kewajiban serta modal suatu perusahaan 

2. Untuk memberi informasi yang dapat dipercaya mengenai aktiva netto (aktiva 

dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam 

rangka memperoleh laba 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan 

di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas 

pembiayaan dan investasi.  

 Menurut Darsono dan Ashari (2004:12-13), tujuan laporan keuangan 

adalah untuk menyajikan informasi yang menyangkut: 

a. Posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, yaitu keadaan pada tanggal 

tertentu mengenai kekayaan dan sumber kekayaan perusahaan. 

b. Kinerja perusahaan selama periode tertentu, yaitu besarnya aktivitas dan biaya 

untuk menjalankan aktivitas serta hasil (laba/rugi) dari aktivitas selama 

periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Bahkan dengan analisis yang 

lebih tajam, dpat dilihat kemungkinan ketidakefisienan dan permasalahan 

dalam fungsi tertentu. 

c. Perubahan posisi keuangan selama periode tertentu, yaitu perubahan kekayaan 

dan sumber kekayaan selama periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. 



  

d. Perputaran kas selama periode tertentu, yaitu menyangkut aliran kas masuk 

dan kas keluar perusahaan selama periode tertentu. Perlu diingat bahwa setiap 

aktivitas belum tentu segera menghasilkan kas/uang sebab bisa jadi 

perusahaan menjual dengan cara kredit (tidak tunai), sehingga terjadi 

perbedaan waktu antara aktivitas dengan kas masuk. 

Tujuan pelaporan keuangan menurut Weygandt(2004:49), adalah: 

1. Informasi yang berguna dalam keputusan investasi dan kredit 

2. Informasi yang berguna dalam menilai prospek arus kas 

3. Informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim pada sumber daya itu, 

dan perubahan dalam sumber daya itu 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan-pernyataan di atas adalah 

tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk menyajikan informasi mengenai kondisi 

keuangan suatu perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan (pihak intern dan pihak ekstern) yang dapat dipergunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk proses pengambilan keputusan ekonomi. Pihak 

intern perusahaan yang meliputi pemilik perusahaan, manajer, dan para pekerja 

atau individu-individu yang terdapat dalam perusahaan. Sedangkan pihak-pihak 

ekstern yang meliputi para investor, pemberi pinjaman, pemerintah, masyarakat, 

dan sebagainya. 

2.2.1.3. Jenis Laporan Keuangan 

 laporan keuangan yang lengkap biasanya akan meliputi: neraca, laporan 

laba/rugi, laporan perubahan posisi keuangan. Catatan dan laporan lain serta 

materi penjelasan yang merupakan bagian internal dari laporan keuangan 

termasuk jadwal dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 



  

keuangan. Ada dua jenis laporan keuangan yang umumnya dibuat setiap 

perusahaan yaitu: neraca dan laporan laba/rugi, tapi kadang kala pula beberapa 

perusahaan juga memebuat laporan perubahan modal.  

 Menurut Harahap (2004:106), jenis laporan keuangan utama dan 

pendukung dapat disebutkan sebagai berikut: 

1. Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada 

suatu tanggal tertentu. 

2. Perhitungan Laba/Rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya dan 

laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. 

3. Laporan sumber dan penggunaan dana. Disini sigambarkan sumber dan 

penggunaan kas dalam suatu periode. 

4. Laporan arus kas. Disini digambarkan sumber dan penggunaan kas dalam 

suatu periode. 

5. Laporan harga pokok produksi yang menggambarkan berapa dan unsur 

apa yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. 

6. Laporan laba ditahan., menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak 

dibagikan kepada pemilik saham. 

7. Laporan perubahan modal, menjelaskan posisi modal baik saham dalam 

PT atau modal dalam perusahaan perseroan. 

8. Dalam suatu kajian dikenal laporan kegiatan keuangan. Laporan ini 

menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan yang 

mempengaruhi kas atau ekuivalen kas. Namun laporan ini jarang 

digunakan. 

2.2.1.4. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 



  

 Secara umum laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh karena 

memberikan gambaran secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajemen 

perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan terdiri dari data-data yang 

merupakan hasil kombinasi dari fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dan 

kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi. 

 Dalam Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia secara terperinci menjelaskan 

tentang sifat dan keterbatasan laporan keuangan sebagai berikut (Munawir, 

2002:10): 

1. Laporan keuangan ialah laporan yang bersifat sejarah, yang tidak lain 

merupakan laporan atas kejadian-kejadian yang telah lewat. 

2. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan untuk memenuhi kebutuhan tiap 

pemakai. 

3. Laporan keuangan itu sebagai hasil dari pemakaian stelsel timbulnya hak dan 

kewajiban dalam akuntansi. 

4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam sikapnya menghadapi 

ketidakpastian, peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan segera 

diperhitungkan kerugiannya; harta, kekayaan bersih dan pendapatan bersih 

selalu dihitung dalam nilainya yang paling rendah. 

5. Laporan keuangan itu lebih menekankan bagaimana keadaan sebenarnya 

peristiwa-peristiwa itu dilihat dari sudut pandang ekonomi daripada berpegang 

pada formilnya. 

6. Laporan keuangan menggunakan istilah-istilah teknis, dalam hubungan ini 

sering kedapatan istilah-istilah yang umum dipakai diberikan pengertian yang 



  

khusus, di lain laporan keuangan itu mengikuti kelaziman-kelaziman dan 

perkembangan dunia usaha. 

2.2.1.5. Pengguna Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para 

penggunanya karena dengan membaca laporan keuangan seseorang dapat 

melakukan tindakan ekonomi menyangkut perusahaan yang dilaporkan dan 

diharapkan akan menghasilkan keuntungan baginya. Pengguna laporan keuangan 

yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap posisi keuangan maupun 

perkembangan perusahaan. Menurut Munawir (2002:2) para pemakai laporan 

keuangan tersebut antara lain: 

1. Pemilik Perusahaan 

Pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 

perusahannya terutama untuk perusahaan-perusahaan yng diserahkan kepada 

orang lain seperti perseroan. Karena dengan laporan keuangan tersebut 

pemilik perusahaan akan dapat menilai sukses tidaknya manajer dalam 

memimpin perusahaannya dan kesuksesan seorang manajer biasanya 

dinilai/diukur dengan laba yang diperoleh perusahaan. 

2. Manajer Perusahaan 

Dengan mengetahui posisi keuangan perusahaannya periode yang lalu akan 

dapat menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki sistem 

pengawasannya dan menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaannya yang lebih 

tepat. 

3. Kreditur dan Bankers 



  

Sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menlak permintaan 

kredit dari suatu perusahaan, kreditur perlu mengetahui terlebih dahulu posisi 

keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Posisi atau keadaan keuangan 

perusahaan peminta kredit dapat diketahui melalui penganalisaan laporan 

keuangan perusahaan tersebut. 

4. Investor 

Investor memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui prospek 

keuntungan di masa yang akan datang dan perkembangan perusahaan 

selanjutnya, untuk mengetahui jaminan investasinya dan untuk mengetahui 

kondisi kerja atau kondisi keuangan jangka pendek perusahaan tersebut. 

5. Pemerintah 

Laporan keuangan bagi pemerintah digunakan untuk mengetahui apakah 

perusahaan telah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan seperti peraturan 

standar laporan yang telah ditetapkan.  

6. Karyawan dan Serikat Pekerja 

Karyawan  dan serikat pekerja menggunakan laporn keuangan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan untuk memberikan upah dan jaminan 

sosial yang lebih baik. 

7. Instansi Pajak 

Penggunaan laporan keuangan perusahaan oleh instansi pajak untuk 

menentukan jumlah perhitungan pajak, pembayaran pajak, pemotongan 

pajak, dan juga dasar untuk penindakan. 

 

 



  

8. Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) 

LSM tertentu seperti LSM yang bergerak melindungi konsumen, lingkungan, 

dan serikat pekerja memerlukan laporan keuangan perusahaan untuk menilai 

sejauh mana perusahaan merugikan pihak tertentu yang dilindunginya. 

 

2.2.2. Analisis Laporan Keuangan 

2.2.2.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi 

yang dikandung suatu laporan keuangan. Sebagaimana diketahui laporan 

keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. 

Jika informasi ini disajikan dengan benar maka informasi tersebut sangat berguna 

bagi siapa saja untuk mengambil keputusan tentang perusahaan tersebut. Menurut 

Harahap (2002:1) untuk menganalisis laporan keuangan maka diperlukan 

penguasaan terhadap: 

1. Cara menyusun laporan keuangan itu (proses akuntansi) 

2. Konsep, sifat, dan karakteristik laporan keuangan atau akuntansi itu 

3. Teknik analisisnya 

4. Segmen dan sifat bisnis itu sendiri, serta situasi lingkungan baik nasional 

maupun internasional 

Dengan melakukan analisis laporan keuangan maka informasi yang dibaca 

dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Hubungan 

antara satu pos dengan pos yang lain akan dapat menjadi indikator tentang 

posisi dan prestasi keuangan perusahaan serta menunjukkan bukti kebenaran 

penyusunan laporan keuangan. 



  

2.2.2.2. Sifat Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Harahap (2004:194) analisis laporan keuangan memiliki sifat 

sebagai berikut: 

1. Fokus laporan adalah laporan laba/rugi, neraca, arus kas, yang merupakan 

akumulasi transaksi dari kejadian historis dan penyebab terjadinya dalam 

suatu perusahaan. 

2. Prediksi, analisis harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu 

terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan perusahaan di masa 

yang akan datang. 

3. Dasar analisis adalah laporan keuangan yang memliki sifat dan prinsip 

tersendiri sehingga hasil analisis sangat tergantung pada kualitas laporan ini. 

Penguasaan pada sifat akuntansi, prinsip akuntansi, sangat diperlukan dalam 

menganalisis laporan keuangan. 

2.2.2.3. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Tujuan dari adanya analisis keuangan menurut Harahap (2004:197): 

1. Screening. Analisis dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi 

perusahaan dari laporan keuangan tanpa langsung ke lapangan. 

2. Understanding. Analisis dilakukan untuk memahami perusahaan, kondisi 

keuangan, dan hasil usahanya. 

3. Forcasting. Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan 

perusahaan di masa yang akan datang. 

4. Diagnosis. Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya 

masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan, 

atau masalah lain dalam perusahaan. 



  

5. Evaluation. Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam 

mengelola perusahaan. 

2.2.2.4. Kelemahan Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Harahap (2004:152) kelemahan analisis laporan keuangan antara 

lain: 

1. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, oleh karena 

itu kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan dari 

analisis itu tidak salah. 

2. Objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Untuk menilai 

suatu perusahaan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan keuangan. 

Kita juga harus melihat aspek lainnya seperti tujuan perusahaan, situasi 

ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya perusahaan, dan budaya 

masyarakat. 

3. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan 

kondisi ini berbeda dengan kondisi masa depan. 

4. Jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain maka perlu 

melihat beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab perbedaan 

angka, misalnya prinsip akuntansi, ukuran perusahaan, jenis industri, periode 

laporan, laporan individual atau konsolidasi, dan jenis perusahaan aspek 

profit motive atau non profit motive. 

5. Laporan keuangan konsolidasi atau hasil konversi mata uang asing perlu 

mendapat perhatian tersendiri karena perbedaan bisa saja timbul karena 

masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. 

 



  

2.2.2.5. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Metode dan teknik analisis laporan keuangan digunakan untuk menilai dan 

menetapkan hubungan pos-pos yang ada serta mengetahui perubahan-perubahan 

yang terjadi pada pos-pos tersebut bila dibandingkan dengan laporan dari 

beberapa periode untuk satu perusahaan atau jika melakukan perbandingan 

dengan laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis (Munawir, 2002:35) 

 Munawir (2002:36) juga mengatakan ada dua sumber metode yang 

digunakan dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu: 

1. Analisis horizontal atau analisis dinamis 

 Suatu analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk 

beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui 

perkembangannya. 

2. Analisis vertikal atau analisis statis 

 Analisis vertikal adalah suatu analisis yang membandingkan laporan 

keuangan hanya pada satu periode tertentu yaitu antara pos yang satu dengan 

pos yang lain dalam laporan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan 

keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisis vertikal ini disebut 

juga sebagai metode analisis statis karena kesimpulan yang diperoleh hanya 

pada periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya. 

 Sedangkan berbagai teknik yang biasanya digunakan untuk analisis 

laporan keuangan menurut Munawir (2002:36) adalah sebagai berikut: 

a. Analisa perbandingan laporan keuangan 



  

 Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisa 

dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih, dengan menunjukkan: 

1. Data absolute atau jumlah-jumlah dalam rupiah 

2. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

3. Kenaikan atau penurunan dalam prosentase 

4. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio 

5. Prosentase dari total 

b. Analisa trend atau analisa tendensi 

 Trend atau tendensi posisi kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan 

dalam prosentase (Trend Prosentage Analysis), yaitu suatu teknik analisis 

untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan keuangan, apakah 

menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

c. Analisa laporan keuangan dengan prosentase komponen (Common Size 

Statement)  

 Adalah suatu teknik analisa untuk mengetahui prosentase investasi pada 

masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui 

struktur permodalannya dan komposisi biaya yang terjadi dihubungkan 

dengan jumlah penjualannya. 

d. Analisa perubahan modal kerja 

 Suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber dan penggunaan modal 

kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya manajemen dalam 

periode tertentu.  

e. Analisa laporan arus kas 



  

 Suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas 

atau untuk mengetahui sumber-sumber dan penggunaan uang kas selama 

periode tertentu.  

f. Analisa rasio 

 Suatu analisa untuk mengetahui hubungan dalam pos-pos tertentu dalam 

neraca atau laporan laba/rugi secara individu atau kombinasi dari kedua 

laporan tersebut. 

g. Analisa perubahan laba kotor 

 Suatu teknik analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor 

suatu perusahaan dari satu periode ke periode yang lain, atu perubahan laba 

kotor suatu periode dengan laba yang ditanggarkan untuk periode tersebut. 

h. Analisa Break Event 

 Suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh 

suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi 

juga belum memperoleh keuntungan. 

2.2.3. Kinerja Keuangan 

2.2.3.1. Definisi Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat penting untuk diketahui, karena 

melalui pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan, perusahaan dapat menyusun 

rencana-rencana atau target-target untuk masa yang akan datang. Selain itu, 

pengukuran kinerja keuangan akan memudahkan pihak manajemen dalam 

mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat dalam bidang keuangan sebuah 

perusahaan, sehingga dapat ditentukan suatu solusi yang lebih akurat bagi 

penanganan masalah-masalah tersebut. 



  

 Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan yang dikemukakan oleh 

Munawir (2004:31) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih. 

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. 

3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba periode tertentu dibandingkan penggunaan 

aktiva atau modal secara produktif. 

4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan 

menjalankna dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, hal tersebut 

diukur dari kemampuan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat 

waktu, serta pembayaran dividen secara teratur kepada pemegang saham 

tanpa kesulitan. 

 Alat-alat Kinerja Keuangan 

Darsono dan Ashari (2004:1-59) menyatakan bahwa untuk mengevaluasi 

kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, analis keuangan dan pemakai laporan 

keuanga harus melakukan analisis terhadap kesehatan perusahaan. Alat yang biasa 

digunakan adalah rasio keuangan. Jenis-jenis analisis rasio keuangan yang 

digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan adalah: 

1. Rasio Neraca (Likuiditas dan Solvabilitas) 

 Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Solvabilitas adalah 

rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan tersebut dilikuidasi. 



  

2. Rasio Laba/Rugi (Profitabilitas) 

 Mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam 

sumber daya yang dimiliki. 

3. Rasio Neraca Aktivitas 

 Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aktiva. 

 Analisis Rasio 

2.2.4.1. Pengertian Analisis Rasio 

 Menurut Munawir (2002:64), rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

perimbangan (mathematical relationship) antara satu jumlah tertentu dengan 

jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan 

dapat menjelaskan atau memberi gambaran baik atau buruknya keadaan atau 

posisi keuangan perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan 

dengan angka pembanding rasio yang digunakan sebagai standar. 

 Munawir (2002:101) juga mengatakan bahwa angka-angka rasio keuangan 

yang diperoleh dapat dianalisis dengan memperbandingkan angka rasio tersebut 

dengan: 

1. Standar rasio atau rasio rata-rata dari seluruh industri semacam di mana 

perusahaan yang data keuangannya sedang dianalisis menjadi anggotanya. 

2. Rasio yang telah ditentukan dalam anggaran perusahaan yang bersangkutan. 

3. Rasio-rasio yang semacam di waktu-waktu yang lalu (rasio historis) dari 

perusahaan yang bersangkutan. 

4. Rasio keuangan dari perusahaan lain yang sejenis yang merupakan pesaing 

dari perusahaan yang dinilai cukup baik/berhasil dalam usahanya.  

 



  

2.2.4.2. Keunggulan Analisis Rasio 

 Menurut Harahap (2004:298), analisis rasio ini memiliki keunggulan 

dibanding teknik analisis lainnya. Keunggulan tersebut antara lain: 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah 

dibaca dan ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan 

keputusan dan model prediksi (Z-score). 

5. Menstandarisasi size perusahaan. 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periode atau ”Time Series”. 

7. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di masa 

yang akan datang. 

2.2.4.3. Keterbatasan Analisis Rasio 

 Selain keuanggulan yang dimiliki oleh teknik analisis rasio, terdapat juga 

beberapa keterbatasan dalam penggunaannya. Menurut Harahap (2004:298) 

keterbatasan analisis rasio adalah: 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pemakainya. 

2. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi 

keterbatasan teknik ini, seperti: 



  

a. Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung 

taksiran dan judgment yang dapat dinilai bias atau subyektif. 

b. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai 

perolehan (cost) bukan harga pasar. 

c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka-angka 

rasio. 

d. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa 

diterapkan berbeda oleh perusahaan berbeda. 

3.  Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia maka akan menimbulkan 

kesulitan menghitung rasio. 

4. Sulit jika data tidak sinkron. 

5. Jika dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi 

yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika dilakukan perbandingan bisa 

menimbulkan kesalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.3. Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian dapat diartikan sebagai alat atau prosedur yang 

digunakan atau diterapkan dalam rangka mengumpulkan, mengolah, menyajikan, 

dan menganalisis data untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 

 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk 

menapai suatu tujuan. Metode penelitian digunakan sebagai pemandu tentang 

langkah-langkah pelaksanaan penelitian. 

 Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara 

sistematis, faktual dn akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diteliti. Menurut Mudrajad (2003:8) , studi deskriptif meliputi 

pengumpulan data untuk mempelajari aspek siapa, apa, bilamana, dan bagaimana 

dari suatu topik. Sedangkan Anto Dajan (2000:21) menyatakan bahwa penelitian 

deskriptif adalah teknik mengumpulkan, mengolah, menyederhanakan, 

menyajikan, dan menganalisa data agar dapat memberikan gambaran yang teratur 

tentang suatu peristiwa dengan observasi yang dinyatakan dalam angka-angka. 

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan maka dalam penelitian ini 

tidak dipergunakan sebuah hipotesis karena penelitian ini hanya menggambarkan 

bagaimana perkembangan kinerja keuangan perusahaan selama periode penelitian 

sehingga tidak diperlukan pengujian secara statistik terhadap variabel penelitian. 



  

Sifat dari penelitian ini adalah replikasi dengan penyesuaian pada data-

data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti. 

 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini memilih PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. sebagai obyek 

penelitiannya yang menitikberatkan pada data-data keuangannya yang meliputi 

neraca dan laporan laba/rugi  yang kemudian dilakukan pengukuran kinerja 

perusahaan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. 

TELKOM merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang 

komunikasi yang tentu saja dalam perkembangan dan persaingannya dengan 

perusahaan pesaing akan selalu menciptakan produk-produk yang lebih inovatif  

sebagai keunggulan perusahaan di mata konsumen atau pelanggan. Dengan 

adanya inovasi-inovasi yang dilakukan tersebut, perlu diketahui juga seberapa 

baik kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya untuk 

mendapatkan hasil yang optimal bagi kepentingan perusahaan itu sendiri.  

3.3. Jenis dan Sumber Data  

 Jenis data yang digunakan dalam penetian ini adalah data kuantitatif. 

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sekunder, yaitu data penelitian 

yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh, dan 

dicatat oleh pihak lain. 

 Data yang digunakan berupa laporan keuangan PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk. yang meliputi neraca dan laporan laba/rugi dan didapat melalui 

situs internet www.telkom.co.id 

 

 



  

3.4. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan 

atau mengkopi data sekunder. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu usaha dalam rangka memperoleh 

jawaban dalam penelitian. Dengan demikian analisis data merupakan bagian 

terpenting dalam suatu penelitian karena dengan melakukan analisis data maka 

fenomena dari penelitian dapat terpecahkan. 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis kuantitatif dengan mengklasifikasi, 

membandingkan serta menghitung data angka-angka dengan menggunakan 

rumus-rumus yang relevan. Kemudian setelah rasio-rasio sudah dapat ditentukan 

maka dilakukan suatu perbandingan dengan menggunakan metode Time Series 

Analysis, dengan membandingkan rasio pada suatu periode tertentu dalam hal ini 

adalah laporan keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. pada periode 2003-

2007. Analisa data yang digunakan yaitu dengan menggunakan rasio: 

1. Rasio likuiditas 

2. Rasio leverage 

3. Rasio profitabilitas 

4. Rasio Efisiensi 

Selain dilakukannya perbandingan rasio pada satu periode dengan periode yang 

lain, penelitian ini juga menyajikan perbandingan antara rasio-rasio perusahaan 

dengan rata-rata industri perusahaan jasa telekomunikasi sejenis. 



  

 Untuk dapat melakukan analisis deskriptif terhadap data yang telah 

diperoleh, dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Langkah-langkah 

pengolahan data untuk analisis rasio keuangan adalah: 

1. Mencari data mentah. 

2. Menghitung rasio-rasio keuangan yang diperlukan, antara lain: Rasio 

likuiditas yang terdiri atas rasio lancar dan rasio kas, rasio leverage yang 

terdiri atas rasio hutang, rasio profitabilitas yang terdiri atas rasio NPM, rasio 

ROI, dan rasio ROI, serta rasio efisiensi yang terdiri atas rasio TATO. 

3. Membandingkan hasil perhitungan masing-masing rasio keuangan perusahaan 

dengan rata-rata industri. 

4. Mengevaluasi dan mengintepretasikan hasil penelitian mengenai kinerja 

keuangan berdasarkan rasio keuangan. 

3.6. Definisi Operasional Variabel  

 Dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan, yaitu rasio 

likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Berikut 

penjelasan dari masing-masing jenis rasio keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas (liquidity ratio) 

 Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban financial jangka 

pendeknya yang berupa hutang-hutang jangka pendek (short term debt). 

Rasio Likuiditas terdiri dari: 

a. Current Ratio (Rasio Lancar) 

 Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. 



  

Rumus: 

Aktiva Lancar 

current ratio  =                                           X 100% 

Hutang lancar 

 (Harahap, 2004:301) 

b. Cash Ratio (Rasio Tunai) 

 Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

lancarnya dengan jumlah kas yang tersedia dalam jangka pendek. 

Rumus: 

  Jumlah Kas 

Cash ratio =      X 100% 

          Hutang Lancar 

 (Kuswadi, 2006:134) 

2. Rasio Leverage (leverage ratio) 

 Rasio leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan 

untuk membayar hutang bila pada suatu saat perusahaan dilikuidasi atau 

dibubarkan. 

Rasio Leverage dihitung dengan: 

Debt Ratio 

 Menunjukkan beberapa bagian dari keseluruhan dana atau aktiva 

perusahaan dibiayai oleh hutang atau modal yang berasal dari kreditur. 

 

 

 



  

Rumus: 

  Total Hutang 

Debt Ratio =      X 100% 

   Total Aktiva 

 (Harahap, 2004:305) 

3. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Rasio Profitabilitas terdiri dari: 

a. Net Profit Margin 

Menunjukkan laba bersih dari setiap satu rupiah penjualan atau 

menunjukkan seberapa besar penjualan dapat menghasilkan laba bersih 

dalam satu periode. 

Rumus: 

      Laba (Rugi) Bersih 

NPM =        X 100% 

              Pendapatan 

(Harahap, 2004:305) 

b. Return On Investment 

Menunjukkan kemampuan perusahaan mengelola total aktiva yang 

diinfestasikan dalam perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

bersih. 

 

 

 



  

Rumus: 

    Laba (Rugi) Bersih 

ROI =        X 100% 

    Total Aktiva 

 ( Muslich, 2003:52) 

c. Return On Equity 

Menunjukkan tingkat penghasilan bersih yang diperoleh oleh pemilik 

modal, atau suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia 

bagi pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan dalam 

perusahaan. 

Rumus: 

     Laba (Rugi) Bersih 

ROE =        X 100% 

       Ekuitas  

 (Muslich, 2003:52) 

4. Rasio Efisiensi 

 Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan 

aktivanya. 

Rasio efisiensi dihitung dengan: 

Total Asset Turn Over 

 Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengelola seluruh aktiva 

yang dimilikinya secara maksimal guna menghasilkan tingkat penjualan yang 

tinggi. 

 



  

Rumus: 

      Pendapatan 

TATO =                                     X 100% 

Total Aktiva 

 (Harahap, 2004:309) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Gambaran Umum Perusahaan 

Sejarah Perusahaan 

PERUMTEL adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak 

dalam bidang pelayanan jasa Telekomunikasi untuk umum dalam negeri.  

 Pada awalnya bernama “POST EN TELEGRAAFDIENST” yang didirikan 

pada th 1884 dengan Staatblad no 52, kemudian pada tahun 1906 dirubah menjadi 

“POST,TELEGRAAFEN TELEFOONDIENST” (PTT) dengan Staatsblad no.395 

dan semenjak itu disebut PTT-Dients. Tahun 1931 ditetapkan sebagai Perusahaan 

Negara berdasarkan I.B.W. Selanjutnya pada tahun 1960 Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no.19 th 1960, 

tentang persyaratan sebuah Perusahaan Negara (PN) dengan PERPU no.240 th 

1961 berubah menjadi PN POS dan TELEKOMUNIKASI. 

 Lapangan usaha PN POS dan TELEKOMUNIKASI ternyata berkembang 

dengan pesat, maka pada tahun 1965 Pemerintah mengadakan peninjauan 

kembali.Hasilnya berdasarkan Peratuaran Pemerintah (PP) no.29 dan 30 tahun 

1965 terjadi pemecahan menjadi : P.N.POS DAN TELEKOMUNIKASI. 

 Selanjutnya mulai tgl 28 April 1970 berdasarkan S.K. Mentri Perhubungan 

no.129/U/1970 PN TELEKOMUNIKASI berubah menjadi PERUSAHAAN 

UMUM TELEKOMUNIKASI yang disingkat dengan PERUMTEL. Keberadaan 

PERUMTEL dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah no 36 tahun 1974 yang 

menetapkan sebagai pengelola telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan luar 

negeri.  



  

 Pada akhir tahun 1980, Pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan 

membeli seluruh saham PT INDOSAT sebuah perusahaan swasta yang didirikan 

dalam rangka Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah statusnya menjadi 

BUMN berbentuk PERSERO. Pernyataan modal negara Republik Indonesia 

dalam saham  PT.INDOSAT tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah no 

52 tahun 1980.  

 Selanjutnya untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi 

untuk umum, maka dengan Peraturan Pemerintah no.53 tahun 1980 diadakan 

perubahan atas Peraturan Pemerintah no.22 tahun 1974, yakni dengan menetapkan 

PERUMTEL sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk 

menyelenggarakan telekomunikasi dalam negri dan PT INDOSAT sebagai badan 

usaha yang diberi wewenang menyelenggarakan telekominikasi untuk umum 

internasional.  Peraturan Pemerintah no.39 tahun 1974 tentang PERUMTEL juga 

diubah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah no.54 tahun 1980.  

 Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah  no.3 tahun 

1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan PERJAN,PERUM dan 

PERSERO, diterbitkan Peraturan Pemerintah no.21 tahun 1984 tentang 

PERUMTEL sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah no.36 tahun 1970 jo. 

Peraturan Pemerintah no.54 tahun 1980.  

 Satu hal yang sangat menggembirakan dalam sejarah perundang-undangan 

ini adalah ditetapkannya Undang-undang no.3 tahun 1989 tetang telekomunikasi, 

yang memberikan angin segar dalam pengembangan dan pembangunan 

pertelekomunikasian di Indonesia.  



  

 Mengikat perkembangan demikian pesat ditambah dengan pola 

manajemen  yang lebih terbuka, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah no.25 

tahun 1991 tanggal 1 Mei 1991 menetapkan Pengalihan Bentuk Perusahaan 

Umum (PERUM) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan 

(Persero).Peralihan bentuk perusahaan tersebut ditandai dengan penanda tanganan 

Akte Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Telekomunikasi Indonesia 

oleh Notaris Imas Fatimah,SH bersama-sama dengan Menparpostel Soesilo 

Sudarman yang bertindak selaku kuasa dari Mentri Keuangan sebagai pemegang 

saham, hari Selasa tanggal 24 September 1991 jam 09.30 WIB di Depparpostel, 

Jl. Kebon Sirih 36 Jakarta Pusat. 

     Untuk mempermudah pelayanan, maka pelayanan nusantara dibagi 

menjadi 7 divisi yaitu : 

1. Divisi I wilayah Sumatra yang berkantor pusat di Medan 

2. Divisi II wilayah Jabotabek yang berkantor pusat di Jakarta 

3. Divisi III wilayah Jawa Barat yang berkantor pusat di Bandung 

4. Divisi IV  wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang berkantor pusat 

di Semarang 

5. Divisi V wilayah Jawa Timur yang berkantor pusat di Surabaya 

6. Divisi VI wilayah Kalimantan yangn berkantor pusat di Balikpapan 

7. Divisi VII wilayah Indonesia bagian timur (Sulawesi,Bali, Nusa Tenggara 

dan Irian Jaya) berkantor pusat di Ujung Pandang. 

 

 

 



  

4.1.2. Visi, Misi dan Budaya Korporasi Perusahaan 

4.1.2.1. Visi 

Visi dari PT. Telkom adalah “ To Become a Leading Infocom Company In 

The Region “, yang berarti bahwa PT. Telkom berupaya untuk menempatkan diri 

sebagai perusahaan infocom yang terkemuka di kawasan Asia Tenggara, Asia, 

dan berlanjut di kawasan Asia Pasifik. 

 Misi 

a)  Memberikan layanan “One Stop services” dengan kualitas yang prima dan 

harga kompetitif. 

b) Mengelola usaha dengan cara yang terbaik, dengan mengoptimalkan Sumber 

Daya   Manusia (SDM) yang unggul, teknologi yang kompetitif serta 

business partner yang sinergi. 

  Budaya Korporasi 

 Adanya budaya korporasi bagi PT. Telkom merupakan pendukung  

pelaksanaan kegiatan misi yang sangat kuat. Sedangkan budaya yang 

dikembangkan oleh PT. Telkom dirumuskan dalam satu asumsi dasar, tiga nilai 

inti dan lima langkah perilaku. Adapun keterangan – keterangan dari budaya 

korporasi PT. Telkom adalah sebagai berikut : 

a. Asumsi Dasar 

 Satu asumsi dasar yang dikembangkan oleh PT. Telkom adalah    

. Hal ini  berarti bahwa dengan memberikan yang terbaik kepada 

para pelanggan, perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang 

telah dijalaninya. 

 



  

b. Nilai-Nilai Inti 

 Tiga nilai inti yang diterapkan oleh PT. Telkom adalah hanya akan 

memberikan pelayanan istimewa (Excellent Service) pada orang yang kompeten 

(competent people) dan akan meningkatkan nilai pelayanan pada para pelanggan 

(customer value). 

c. Perilaku 

 Lima langkah perilaku yang diterapkan oleh PT. Telkom adalah sebagai 

berikut : 

(1) Stretch the goals 

 Merupakan langkah untuk tumbuh menjadi perusahaan yang terbaik adalah 

tantangan tujuan ke luar dari batas-batas yang biasa / normal. 

(2) Simplify (sederhanakan) 

 Merupakan langkah penyederhanaan yang perlu dilakukan untuk 

membayangkan Telkom memiliki kecepatan yang diperlukan untuk merespon 

pasar, memecahkan masalah, mengambil keputusan dan berkomunikasi dengan 

baik pada pelanggan. 

(3) Involve everyone (libatkan setiap orang) 

 Melibatkan setiap orang merupakan kebutuhan untuk membangun sinergi 

dan terbentuknya kerja tim yang kuat. Dan dari keduanya merupakan persyaratan 

untuk adanya koherensi organisasi. 

(4) Quality is My Job 

 Dalam iklim kompetisi, kualitas produk dan pelayanan merupakan jaminan 

penting untuk bisa bersaing. Dan kualitas ini hanya mungkin dicapai dengan 

penggunaan best practice dan indikator kinerja yang terukur. 



  

(5) Rewards The Winners  

 Merupakan konsekuensi dari keberhasilan. Hanya mereka yang telah 

membuktikan diri berhasil, dan mereka yang terbaik yang harus mendapat 

imbalan yang pantas. 

 

4.1.3.  Penjelasan Logo Perusahaan dan Logo The Telkom Way 135 

4.1.3.1  Penjelasan Logo Perusahaan 

 

 

 

a)  Bentuk bulat dari logo melambangkan bahwa keutuhan dari Wawasan 

Nusantara ruang gerak TELKOM secara nasional dan internasional.   

b)  TELKOM yang mantap, modern, luwes, dan sederhana. 

c)  Warna biru tua dan biru muda bergradasi melambangkan teknologi  

telekomunikasi tinggi atau canggih yang terus berkembang dalam suasana 

masa depan yang cemerlang. 

d)  Garis-garis tebal dan tipis yang mengesankan gerak pertemuan yang 

beraturan menggambarkan sifat komunikasi dan kerjasama yang selaras 

secara berkesinambungan dan dinamis. 

e) Tulisan INDONESIA dengan huruf Futura Bold Italic menggambarkan 

kedudukan perusahaan Telkom sebagai Pandu Bendera Telekomunikasi 

Indonesia (Indonesia Telecommunication Flag Carrier). 



  

Be Bee 

4.1.3.2  Penjelasan Logo The Telkom Way 135  

      Tangan yang berwarna kuning menunjukkan bahwa PT. Telkom akan 

selalu memberikan karya-karya yang terbaik. Sayap biru menunjukkan kelincahan 

dan kepraktisan PT. Telkom. Maka yang tajam dan cerdas menunjukkan bahwa 

PT. Telkom perpandangan jauh ke depan, berproduksi dan berkembang. Antena 

kecil di kepala menandakan bahwa PT. Telkom selalu sensitif terhadap keadaan 

dan segala macam perubahan yang ada dalam dunia khususnya bidang 

telekomunikasi . Serta mahkota emas menandakan kemenangan dari semua kerja 

keras yang telah dilakukan oleh PT. Telkom.  

      Lebah tergolong makhluk sosial yang senang bekerja sama, pekerja keras, 

mempunyai kesisteman berupa pembagian peran operasional dan fungsional, 

menghasilkan yang terbaik berupa madu yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Di 

habitatnya lebah mempunyai dengung sebagai tanda keberadaannya dan loyal 

terhadap kelompok berupa perlindungan bagi koloninya, maka akan menyerang 

bersama bila diganggu. Lebah memiliki potensi diri yang baik berupa tubuh yang 

sehat, liat dan kuat sehingga bisa bergerak cepat, gesit dan efektif dalam 

menghadapi tantangan alam. Lebah berpandangan jauh ke depan dengan 

membangun sarang, berproduksi, berkembang biak dan menyiapkan persediaan 



  

makanan bagi kelangsungan hidup koloninya. Sedang warna biru merupakan 

penggambaran insan Telkom Indonesia.  

4.1.4.  Kebijakan dan sasaran mutu Telkom 

a.  Kebijakan mutu Divisi Regional V Jawa Timur 

     Telkom Divisi Regional V memiliki komitmen yakni menyediakan jasa 

informasi dan komunikasi yang bermutu tinggi berupa jasa infokom dengan 

menerapkan Telkom Quality Management System (T-QMS) yang merupakan 

perwujudan budaya kerja perusahaan dalam rangka meningkatkan mutu secara 

berkesinambungan, dalam upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, 

karyawan dan pemilik perusahaan dengan melibatkan karyawan secara aktif 

sehingga Telkom Divisi Regional V Jawa Timur menjadi perusahaan jasa 

telekomunikasi yang terdepan di Jawa Timur. 

b. Sasaran mutu Divisi Regional V Jawa Timur 

     Sasaran mutu T-QMS Divisi Regional V Jawa Timur merupakan target dan 

indikator World Class Operator (WCO) Divisi Regional V Jawa Timur dan nilai 

kinerja unit, dengan target pencapaian tahun 2001 – 2002 yang dijabarkan dalam 

manual mutu Divisi Regional V Jawa Timur. 

4.1.5.  Strategi Bisnis TELKOM 

     Dengan memperhatikan visi dan misi perusahaan, telah ditetapkan 9 (sembilan) 

tujuan strategis yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi: 

1. Value creation 

a. Implementasi proses pelayanan yang berorientasi pada one stop 

customer process. 

b. Implementasi system manajemen operasi yang excellent. 



  

2. Pertumbuhan dan margin yang berkelanjutan 

a. Mempertahankan revenue share dalam industri infocom dengan 

pertumbuhan revenue konsolidasi. 

b. Mempertahankan EBTIDA margin pada level tertentu. 

3. Quality excellent 

a. Menyediakan jasa infocom dengan kualitas yang excellent 

b. Memberi pelayanan excellent 

c. Menerapkan customer centric organization yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar. 

d. Pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan 

bisnis masa depan. 

e. Pengelolaan information system/technology untuk mendukung proses 

bisnis dan product development. 

     Value creation serta pertumbuhan dan margin yang berkelanjutan sangat 

penting didalam mencapai value perusahaan yang tinggi. Sementara Quality 

Excellent menjadi hal yang signifikan TELKOM di dalam pengembangan layanan 

Telkom.  

 Hasil Penelitian 

4.2.1. Analisis Rasio Keuangan 

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan hasil-hasil perhitungan dari 

rasio keuangan yang akan digunakan sebagai bahan penilaian kinerja perusahaan. 

Analisis rasio keuangan tersebut diantaranya: 

 

 



  

1. Rasio likuiditas 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis penghitungan rasio 

likuiditas, diantaranya: 

a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Tabel 4.1.  

Rasio Lancar Periode 2003-2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

PT. TELKOM 80% 79% 76% 68% 77% 

Rata-rata Industri Perusahaan 
Jasa Telekomunikasi 

145% 100% 133% 103% 83% 

  

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1. terlihat bahwa PT. 

TELKOM memiliki rasio lancar terendah pada tahun 2006 yaitu sebesar 68% 

dan tertinggi pada tahun 2003 yaitu sebesar 80%. Rasio lancar yang dimiliki 

oleh perusahaan mengalami penurunan secara terus menerus pada tahun 2004 

sampai dengan tahun 2006 sebesar 79%, 76%, dan 68%. Jika dibandingkan 

dengan rata-rata industri perusahaan jasa telekomunikasi sejenis, perusahaan 

memiliki rasio lancar yang kurang baik di setiap periodenya, karena rasio 

lancar yang dimilikinya berada di bawah rata-rata industri. Rendahnya rasio 

lancar yang dimiliki oleh perusahaan mencerminkan bahwa posisi likuiditas 

perusahaan yang ditunjukkan oleh rasio lancarnya relatif lemah. 

 

 

 

 



  

b.      Rasio Kas (Cash Ratio) 

Tabel 4.2.  

Rasio Kas Periode 2003-2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

PT. TELKOM 46% 42% 39% 40% 49% 

Rata-rata Industri Perusahaan 
Jasa Telekomunikasi 

132% 86% 87% 41% 69% 

 

Pada rasio kas keadaan yang cukup fluktuatif juga dapat dilihat dalam 

tabel 4.2. Perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2003 sampai dengan 

tahun 2005 sebesar 46%, 42%, 39%. Di dua tahun berikutnya, perusahaan 

kembali menunjukkan adanya peningkatan rasio sebesar 40% dan 49%. 

Rasio tertinggi perusahaan dicapai pada tahun 2007 yaitu sebesar 49% dan 

rasio kas terendah perusahaan terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 39%. 

Dalam perbandingannya dengan rata-rata industri, kondisi rasio kas yang 

dimiliki oleh perusahaan masih kurang baik dalam setiap periodenya, karena 

rasio kas yang dimiliki perusahaan berada di bawah rata-rata industri. Sejalan 

dengan hasil yang diperoleh pada perhitungan rasio lancar, rasio kas yang 

dimiliki oleh perusahaan memperlihatkan masih lemahnya kemampuan 

perusahaan dalam sisi likuiditasnya.  

 

 

 

 

 



  

2. Rasio Leverage 

Rasio utang (Debt Ratio) 

Tabel 4.3.  

Rasio Utang Periode 2003-2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

PT. TELKOM 66% 64% 63% 49% 59% 

Rata-rata Industri Perusahaan 
Jasa Telekomunikasi 

62% 67% 47% 43% 49% 

 

Dalam penelitian ini rasio leverage menunjukkan adanya penurunan yang 

berlangsung secara terus menerus dalam empat tahun meskipun pada tahun 

terakhir mengalami peningkatan angka rasio yaitu, di tahun 2003 perusahaan 

memiliki rasio hutang sebesar 66%, tahun 2004 sebesar 64%, di tahun 2005 

sebesar 63%, dan tahun 2006 sebesar 49%. Sedangkan pada tahun 2007 angka 

rasio meningkat sebesar 10% menjadi 59%. Rasio utang terendah dimiliki 

perusahaan pada tahun 2006 yaitu sebesar 49% dan tertinggi pada tahun 2003 

yaitu sebesar 66%. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan sejenis, 

rasio utang yang dimiliki perusahaan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan 

angka rasio yang dimiliki perusahaan di setiap periodenya telah berada di atas 

rata-rata industri. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kemampuan leverage 

perusahaan sangat baik.   

3. Rasio profitabilitas 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 jenis penghitungan rasio 

profitabilitas, diantaranya: 

 



  

a. Net Profit Margin (NPM) 

Tabel 4.4.  

Rasio NPM Periode 2003-2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

PT. TELKOM 42% 36% 39% 42,8% 43% 

Rata-rata Industri Perusahaan 
Jasa Telekomunikasi 

17% (54%) (15%) 13% 9% 

 

Dalam perhitungan net profit margin (NPM) perusahaan mengalami 

keadaan yang fluktuatif. Di tahun 2003 perusahaan memiliki angka rasio 

sebesar 42%, di tahun berikutnya yaitu tahun 2004 perusahaan mengalami 

penurunan angka rasio sebesar 6% menjadi 36%. Kemudian pada tahun 2005 

hingga tahun 2007 kinerja perusahaan dalam meningkatkan rasio 

profitabilitas terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya 

peningkatan angka rasio NPM yang berlangsung secara terus menerus selama 

tiga tahun tersebut, yaitu sebesar 39%, 42.8%, dan 43%. Rasio NPM 

terendah yang dimiliki perusahaan terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 36% 

dan tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 43%. Dalam perbandingannya 

dengan rata-rata industri, perusahaan memiliki rasio NPM yang sangat baik. 

Hal tersebut dapat dilihat pada angka rasio yang dimiliki perusahaan telah 

berada di atas rata-rata industri di setiap periodenya. Hal tersebut 

menggambarkan kemampuan profitabilitas perusahaan yang dilihat dari rasio 

NPM sangat baik. 

 

    



  

b. Return On Investment (ROI) 

Tabel 4.5.  

Rasio ROI Periode 2003-2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

PT. TELKOM 23% 21% 26% 29% 31% 

Rata-rata Industri Perusahaan 
Jasa Telekomunikasi 

7% (92%) (2%) 5% 3% 

 

Dalam perhitungan Return On Investment (ROI), perusahaan juga tampak 

sedikit fluktuatif seperti halnya dalam perhitungan NPM. Pada tahun 2003 

perusahaan memiliki angka rasio sebesar 23%, tahun 2004 turun menjadi 

21%. Selanjutnya pada tahun 2005 kembali meningkat menjadi 26%, tahun 

2006 meningkat menjadi 29%, dan tahun 2007 meningkat menjadi 31%. 

Rasio ROI tertinggi yang dimiliki perusahaan terjadi pada tahun 2007 

sebesar 31% dan terendah pada tahun 2004 sebesar 21%. Jika dibandingkan 

dengan rata-rata industri, PT. TELKOM memiliki rasio ROI yang sangat 

baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan 

rasio ROI yang telah berada di atas rata-rata industri di setiap tahunnya. 

Sejalan dengan hasil yang diperoleh dalam perhitungan rasio NPM, rasio 

ROI juga mencerminkan bahwa kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba sangat baik. 

 

 

 

  



  

c. Return On Equity (ROE) 

Tabel 4.6.  

Rasio ROE Periode 2003-2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

PT. TELKOM 66% 67% 74% 78% 76% 

Rata-rata Industri Perusahaan 
Jasa Telekomunikasi 

29% (39%) (4%) 11% 8% 

 

Dalam perhitungan ROE tampak sedikit perbedaan dengan dua 

perhitungan sebelumnya, perhitungan ini menggambarkan adanya penurunan 

tingkat profitabilitas perusahaan pada tahun 2007 sebesar 2% menjadi 76% 

dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2006 yang memiliki angka rasio sebesar 

78%, sedangkan pada tahun 2005 tingkat profitabilitas perusahaan mencapai 

74%, di tahun 2004 sebesar 67%, dan di tahun 2003 sebesar 66%. Rasio 

ROE tertinggi yang dihasilkan perusahaan terjadi pada tahun 2006 yaitu 

sebesar 78% dan ROE terendah terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 66%. 

Dalam perbandingannya dengan rata-rata industri, perusahaan memiliki rasio 

ROE yang sangat baik, karena rasio ROE yang dimiliki oleh perusahaan 

telah mampu berada di atas rata-rata industri. Tingginya angka rasio 

perusahaan jika dibandingkan dengan rata-rata industri di setiap periodenya, 

mencerminkan bahwa posisi profitabilitas perusahaan dalam keadaan yang 

sangat baik. Hal ini sejalan dengan perhitungan yang telah dilakukan pada 

rasio NPM dan rasio ROI. 

 

  



  

4. Rasio efisiensi 

Total Asset Turn Over (TATO) 

Tabel 4.7.  

Rasio TATO Periode 2003-2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

PT. TELKOM 54% 60% 67% 68% 72% 

Rata-rata Industri Perusahaan 
Jasa Telekomunikasi 

32% 96% 26% 33% 15% 

  

Pada rasio TATO, dapat dilihat adanya keadaan yang sangat stabil. 

Terlihat dengan adanya peningkatan yang terjadi secara terus menerus setiap 

tahunnya. Di tahun 2003 tingkat efisiensi perusahaan mencapai 54%, tahun 

2004 sebesar 60%, tahun 2005 sebesar 67%, tahun 2006 sebesar 68%, dan di 

tahun 2007 sebesar 72%. Rasio TATO terendah yang dimiliki perusahaan 

terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 54% dan tertinggi pada tahun 2007 

yaitu sebesar 72%. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri, perusahaan 

memiliki rasio TATO yang sangat baik, karena rasio TATO yang dimilikinya 

berada di atas rata-rata industri. Tingginya rasio TATO tersebut 

menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya 

sudah sangat baik. 

 

 

 

 

  
 



  

Tabel 4.8. 

Kinerja Keuangan PT. TELKOM dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan 

Periode 2003-2007 

 
No. Jenis Rasio Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 

Rasio Rata-rata 

Industri 

Keterangan Rasio Rata-rata 

Industri 

Keterangan Rasio Rata-rata 

Industri 

Keterangan Rasio Rata-rata 

Industri 

Keterangan Rasio Rata-rata 

Industri 

Keterangan 

1 Rasio likuiditas 

a. Rasio lancar 

b. Rasio kas 

 

80% 

46% 

 

145% 

132% 

 

Kurang baik 

Kurang baik 

 

79% 

42% 

 

100% 

86% 

Kurang baik 

Kurang baik 

 

76% 

39% 

 

133% 

87% 

Kurang baik 

Kurang baik 

 

68% 

40% 

 

103% 

41% 

Kurang baik 

Kurang baik 

 

77% 

49% 

 

83% 

69% 

Kurang baik 

Kurang baik 

2 Rasio leverage 

a. Rasio utang 

 

66% 

 

62% 

 

Baik 

 

64% 

 

67% Kurang baik 

 

63% 

 

47% Baik  

 

49% 

 

43% Baik  

 

59% 

 

49% Baik  

3 Rasio profitabilitas 

a. NPM 

b. ROI 

c. ROE 

 

42% 

23% 

66% 

 

17% 

7% 

29% 

Baik 

Baik 

Baik 

 

36% 

21% 

67% 

 

(54%) 

(92%) 

(39%) 

Baik 

Baik 

Baik  

 

39% 

26% 

74% 

 

(15%) 

(2%) 

(4%) 

Baik 

Baik 

Baik  

 

42,8% 

29% 

78% 

 

13% 

5% 

11% 

Baik 

Baik 

Baik  

 

43% 

31% 

76% 

 

9% 

3% 

8% 

Baik 

Baik 

Baik  

4 Rasio efisiensi 

a. TATO 

 

54% 

 

32% 

 

Baik 

 

60% 

 

96% Kurang baik 

 

67% 

 

26% Baik  

 

68% 

 

33% Baik  

 

72% 

 

15% Baik  

     Ket: Baik jika rasio keuangannya berada di atas rata-rata industri 

 Kurang baik jika rasio keuangnnya berada di bawah rata-rata industri 

 
 
 
 
 



  

 
4.3.   Pembahasan 

1. Rasio likuiditas 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua  rumus rasio likuiditas 

yaitu rasio lancar dan rasio kas. Berdasarkan tabel 4.8. dapat diketahui 

bahwa PT. TELKOM memiliki rasio likuiditas yang kurang baik selama 

periode penelitian. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya rasio lancar dan rasio 

kas yang dimiliki perusahaan terhadap rata-rata industri. 

 Pada rasio lancar PT. TELKOM tampak adanya penurunan jumlah aktiva 

pada tahun 2004 sebesar Rp. 261.344 yang terjadi meskipun ada kenaikan 

jumlah piutang usaha. Namun pada sisi hutang lancarnya, perusahaan 

banyak mengalami kenaikan. Hal ini mengakibatkan adanya penurunan 

angka rasio pada tahun 2004 sebesar 1% yang sebelumnya 80% di tahun 

2003 menjadi 79% pada tahun 2004. Sama hal nya dengan rasio lancar, pada 

rasio kas perusahaan juga mengalami penurunan di tahun 2004 menjadi 

42%, hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah kas yang 

kemungkinan digunakan untuk melakukan transaksi-transaksi perusahaan.  

Pada tahun 2005 PT. TELKOM kembali mengalami penurunan angka 

rasio lancar yaitu menjadi 76% dan rasio kas menjadi 39%. Hal ini 

disebabkan oleh adanya adanya kenaikan jumlah aktiva yang kurang 

sebanding dengan kenaikan jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan. Di 

tahun 2005 perusahaan masih mengalami kenaikan jumlah piutang, 

persediaan, dan beban yang harus dibayar di awal tahun oleh 

perusahaan.kenaikan jumlah aktiva sekitar Rp. 1.100.616. Perusahaan juga 

mengalami kenaikan jumlah utang yang cukup tinggi , yaitu sebesar Rp. 



  

1.836.126. Kenaikan jumlah utang tersebut digunakan perusahaan untuk 

membiayai kegiatan operasional perusahaan. 

Angka rasio lancar PT. TELKOM kembali menurun pada tahun 2006 yaitu 

sebesar 68%. Hal ini juga masih dipengaruhi oleh adanya kenaikan jumlah 

aktiva yang tidak sebanding dengan jumlah utang yang dimiliki oleh 

perusahaan. kenaikan jumlah aktiva pada tahun 2006 sejumlah Rp. 

3.407.624 dan kenaikan jumlah utang sebesar Rp. 7.022.517. pada tahun 

2006, PT. TELKOM mengalami kenaikan jumlah hutang yang cukup tinggi, 

hal ini kemungkinan dikarenakan adanya kebutuhan perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan dalam pembiayaan operasional perusahaan. 

Sedangkan angka rasio kas perusahaan pada tahun ini mengalami 

peningkatan sebesar 1% menjadi 40%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan 

jumlah kas, tetapi jumlah utang perusahaan yang terlampau tinggi tidak 

dapat menyeimbangkan peningkatan antara keduanya.   

PT. TELKOM mengalami kenaikan angka rasio lancar dan rasio kas pada 

tahun 2007 sebesar 9% menjadi 77% dan 49%. Hal ini mengindikasikan 

keadaan likuiditas PT. TELKOM kembali membaik. Peningkatan tersebut 

disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah aktiva perusahaan yang jumlahnya 

lebih banyak jika dibandingkan dengan kenaikan jumlah kewajiban yang 

dimiliki oleh PT. TELKOM. Kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada 

jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan. Peningkatan angka rasio tersebut 

kemungkinan juga dipengaruhi oleh adanya pembayaran utang perusahaan 

pada pihak-pihak yang terkait. 



  

Dari kedua perhitungan tersebut yang kemudian dibndingkan dengan rata-

rata industri perusahaan sejenis, dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

memiliki kemampuan likuiditas yang masih cukup lemah. Terbukti dengan 

adanya jumlah utang perusahaan yang terus meningkat dan tidak sebanding 

jika dibandingkan kenaikan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, 

dan belum mampunya perusahaan untuk menghasilkan angka rasio yang 

lebih besar atau sama dengan rata-rata industri. Hal ini mengindikasikan 

bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya masih tergolong lemah. 

2. Rasio leverage 

Rasio utang yang digunakan oleh peneliti melihat adanya penurunan angka 

rasio yang terjadi secara terus menerus pada PT. TELKOM pada tahun 

2003-2006, dan meningkat di tahun 2007. Di tahun 2006 angka rasio PT. 

TELKOM turun sebesar 2% menjadi 64%. Hal ini terjadi karena adanya 

kenaikan aktiva sebesar Rp. 5.985.843 dan kenaikan kewajiban perusahaan 

sebesar Rp. 3.037.378. Kenaikan aktiva yang dimaksudkan adalah adanya 

kenaikan jumlah piutang yang dimiliki oleh perusahaan.  

Di tahun 2005, angka rasio utang yang dimiliki oleh perusahaan tetap 

menurun sebesar 1% menjadi 63%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan 

jumlah aktiva yang cukup tinggi lagi, yaitu sebesar Rp. 5. 901.952. 

Sedangkan jumlah kewajiban perusahaan hanya bertambah sebesar Rp. 2. 

870.893. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya peningkatan jumlah 

piutang dan pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan 

tidak perlu menambah jumlah utang untuk membiayai aktivanya. 



  

Angka rasio utang yang dimiliki perusahaan pada tahun 2006 juga tetap 

mengalami penurunan, yaitu sebesar 14% menjadi 49%. Penurunan ini juga 

tetap dipengaruhi oleh kenaikan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan. di 

tahun ini, perusahaan mengalami penurunan jumlah kewajibannya. Kedua 

hal tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan keadaan leverage 

perusahaan yang menunjukkan kemajuan yang sangat cepat. 

Pada tahun 2007, rasio utang yang dimiliki perusahaan naik sebesar 10% 

menjadi 59%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah 

kewajiban perusahaan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 11.243.125. Hal 

ini menunjukkan bahwa pada tahun 2007 perusahaan menambah jumlah 

utang untuk membiayai aktivanya. Kemungkinan juga di tahun ini 

perusahaan sedang melakukan ekspansi. Sehingga membutuhkan biaya yang 

cukup banyak yang dipenuhi dengan pinjaman pihak luar. 

Rasio leverage perusahaan yang mengalami penurunan di empat periode 

awal menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sedikit jumlah aktiva yang 

dibiayai oleh utang. Namun di tahun 2007 perusahaan menunjukkan 

kemampuannya untuk membiayai aktiva sedikit melemah. Namun hal itu 

masih bisa ditolerir, mengingat adanya kemungkinan perusahaan yang 

melakukan ekspansi usaha di tahun tersebut.  

Pada tabel 4.8. dapat dilihat bahwa keadaan leverage perusahaan 

cenderung baik. Hal ini didasarkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan angka rasio yang telah melebihi rata-rata industri, meskipun 

pada tahun 2004 perusahaan sempat mengalami keadaan yang kurang baik 

karena angka rasio utang yang dihasilkan berada di bawah rata-rata industri. 



  

3. Rasio profitabilitas 

Dalam tabel 4.8. dapat dilihat bahwa kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dapat dikatakan sangat baik. Hal ini terbukti dengan 

mampunya perusahaan menghasilkan angka-angka rasio yang berada di atas 

rata-rata industri dalam setiap periodenya meskipun angka rasio NPM dan 

ROI sempat turun pada tahun 2004 dan ROE mengalami penurunan pada 

tahun 2007.  

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi NPM, 

ROI, dan ROE. Di tahun 2004 NPM dan ROI yang dimiliki perusahaan 

mengalami penurunan menjadi 36% dan 21%. Hal ini disebabkan adanya 

kenaikan pendapatan dan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tidak 

sebanding dengan kenaikan yang terjadi pada laba bersih yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Keadaan ini mungkin dipengaruhi juga oleh adanya 

peningkatan jumlah beban usaha yang ditanggung oleh perusahaan. 

Sedangkan angka rasio pada ROE mengalami kenaikan sebesar 1% menjadi 

67%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan jumlah ekuitas yang tidak 

sebanding dengan laba bersih. Pada tahun itu, perusahaan memiliki saldo 

laba yang cukup tinggi dan meningkat dari tahun sebelumnya. 

Di tahun berikutnya NPM, ROI, dan ROE sama-sama mengalami 

kenaikan yaitu sebesar 3%, 5%, dan 1% menjadi 39%, 26%, dan 74%. 

Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan laba bersih yang 

dihasilkan oleh perusahaan. hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan 

di tahun itu sangat baik. 



  

Pada tahun 2006 perusahaan juga mengalami kenaikan pada ketiga jenis 

perhitungan rasio profitabilitas tersebut. Hal ini juga masih dipengaruhi oleh 

tingginya tingkat kenaikan laba yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. 

Adanya peningkatan laba tersebut kemungkinan dipicu oleh adanya 

peningkatan pendapatan usaha yang dihasilkan oleh perusahaan.   

Di tahun 2007 NPM dan ROI meningkat menjadi 43% dan 31%. Hal ini 

disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan usaha dan penghasilan lain-

lain yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan ROE mengalami penurunan 

sebesar 2% menjadi 76%. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh 

peningkatan jumlah ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. 

 Perkembangan profitabilitas PT. TELKOM dari tahun ke tahun cenderung 

meningkat dan selalu mampu untuk menghasilkan angka-angka rasio di atas 

rata-rata industri. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

kemampuan PT. TELKOM dalam menghasilkan laba sangat baik.  

4. Rasio efektifitas 

Adanya peningkatan angka rasio yang terjadi secara terus menerus dalam 

periode penelitian dan tingginya rasio TATO yang dihasilkan perusahaan 

sehingga mampu berada di atas rata-rata industri menunjukkan bahwa rasio 

efektifitas yang dimiliki oleh PT. TELKOM sangat baik. 

Perhitungan rasio efektifitas yang menggunakan TATO menunjukkan 

adanya keadaan perusahaan yang semakin meningkat. Di tahun 2004 TATO 

naik 6% menjadi 60%. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan 

usaha PT. TELKOM. Di tahun 2005 TATO kembali menunjukkan 

peningkatannya menjadi 67%. Hal ini juga masih dipengaruhi oleh 



  

peningkatan pendapatan usaha perusahaan. Di tahun 2006 dapat dilihat 

kembali adanya peningkatan TATO menjadi  68%. Meskipun peningkatan 

yang terjadi di tahun ini tidak setinggi tahun-tahun yang sebelumnya, namun 

bagi perusahaan peningkatan tersebut sangat berarti. Hal itu berarti 

perusahaan mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola 

aktivanya, sehingga mampu menghasilkan peningkatan pendapatan usaha 

yang berlangsung secara terus menerus. Di tahun 2007 TATO tetap 

menunjukkan peningkatannya menjadi 72%. Dengan adanya peningkatan 

TATO yang ada dan mampunya perusahaan mencapai angka rasio yang 

berada di atas rata-rata industri memperlihatkan bahwa efisiensi perusahaan 

dalam mengelola aktivanya sudah sangat baik. 

Dari perhitungan beberapa rasio di atas dapat dilihat adanya kinerja 

perusahaan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun ada beberapa 

rasio menunjukkan keadaan yang fluktuatif, namun hal tersebut masih dapat di 

kendalikan oleh perusahaan dengan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja 

perusahaannya.  

Pada lima periode yang diteliti, rasio likuiditas perusahaan dikatakan 

belum cukup baik karena adanya penurunan kinerja perusahaan secara terus 

menerus pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Dalam perhitungan rasio 

leverage dapat dilihat adanya kinerja perusahaan yang sangat baik. Hal ini dilihat 

dari kecilnya jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Dalam 

perhitungan rasio profitabilitas perusahaan dapat dikatakan baik meskipun masih 

cukup fluktuatif. Hal ini dikarenakan prosentase naiknya angka rasio lebih sering 

dibandingkan penurunan angka rasio tersebut. Sedangkan pada perhitungan rasio 



  

efektifitas didapatkan hasil bahwa perusahaan sudah efektif dalam mengelola 

aktivanya, sehingga kinerja perusahaan dapat dikatakan sangat baik. 

Jika dibandingkan dengan rata-rata industi perusahaan jasa telekomunikasi 

yang sejenis, dapat dilihat adanya beberapa kondisi TELKOM yang masih di 

bawah standard rata-rata industri yang ada, meskipun beberapa rasio juga 

memperlihatkan kondisi yang sangat baik dengan adanya angka rasio yang 

melebihi standard rata-rata industri yang digunakan. 

Pada sisi likuiditasnya tampak jelas bahwa kemampuan TELKOM dalam 

membayar kewajiban-kewajiban atau utangnya masih jauh dibawah kemampuan 

perusahaan-perusahaan jasa telekomunikasi yang sejenis atau dengan kata lain 

kondisi likuiditas TELKOM masih dibawah rata-rata industri. Keadaan ini 

mengindikasikan bahwa keadaan likuiditas TELKOM masih kurang baik dan 

perlu diperbaiki. 

Dalam perbandingannya dengan rata-rata industri, rasio utang yang 

dimiliki TELKOM dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari besarnya angka rasio 

perusahaan jika dibandingkan dengan rata-rata industri.  

Kemampuan TELKOM dalam menghasilkan laba jika dibandingkan 

dengan rata-rata industri perusahaan sejenis dapat dikatakan sangat baik. Keadaan 

tersebut terlihat dengan adanya angka-angka rasio profitabilitas yang dihitung 

dengan menggunakan NPM, ROI, dan ROE dapat menghasilkan angka yang jauh 

lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan sejenis. 

Efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya juga dapat dikatakan 

sangat baik. Meskipun pada tahun 2004 angka rasio perusahaan ada di bawah 

rasio rata-rata industri, namun pada tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2005 



  

sampai dengan tahun 2007 perusahaan kembali menghasilkan angka rasio yang 

jauh lebih besar dari angka rasio rata-rata industri perusahaan jasa telekomunikasi 

yang lain.      

4.4.    Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian saat ini menghasilkan kesimpulan bahwa kemampuan likuiditas 

perusahaan masih cukup lemah terbukti dari hasil perhitungan rasio likuiditas 

yang masih mengalami penurunan dan ketidak mampuan perusahaan untuk 

menghasilkan angka rasio di atas rata-rata industri. Sedangkan rasio leverage, 

profitabilitas, dan efektifitas cenderung mengalami peningkatan dan mampu 

menghasilkan angka-angka rasio yang berada di atas rata-rata industri. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menggunakan utang dalam 

pembiayaan aktivanya, menghasilkan laba, dan juga efisiensi perusahaan dalam 

mengelola aktivanya sudah cukup baik. Hasil penelitian ini sama dengan hasil 

penelitian terdahulu yang diteliti oleh Andik Nur Yuridian (2004) yang meneliti 

tentang analisis kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan rasio 

keuangan PT. Sari Taman Pratama. Dalam penelitiannya Andik mengatakan 

bahwa beberapa perhitungan rasio yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang 

buruk atau keadaan dan kondisi yang melemah. Tetapi beberapa rasio memiliki 

kecenderungan kondisi yang cukup baik.  

Sedangkan jika dibandingkan dengan penelitian milik Gede Yasa 

Mahendra (2004) dan Lenny Dewi Irianti (2002) tidak terdapat kesamaan dengan 

hasil penelitian saat ini. Keduanya menyatakan perusahaan yang mereka teliti 

dalam keadaan yang cukup stabil dengan adanya kenaikan angka-angka rasio 

yang terjadi secara terus menerus dari tahun ke tahun. Hal ini sangat berbeda 



  

dengan hasil penelitian saat ini yang menyatakan bahwa asio likuiditas perusahaan 

masih menurun, sedangkan rasio leverage, profitabilitas, dan efisiensi dalam 

keadaan yang baik yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan angka rasio. 

Sofianingsih (2004) dalam penelitiannya mengatakan bahwa perusahaan 

yang ditelitinya mengalami penurunan dalam setiap perhitungan rasio yang 

dilakukan. Rasio-rasio tersebut adalah rasio likuiditas, profitabilitas, dan leverage. 

Hal ini tentu tidak sama dengan hasil penelitian yang ada saat ini. Dalam 

penelitian pada PT. TELKOM perhitungan yang dilakukan tidak semuanya 

mengalami penurunan, meskipun ada salah satu rasio yang mengalami penurunan 

yaitu rasio likuiditas. 

Darsono dan Ashari (2004:12) mengatakan bahwa salah satu tujuan 

laporan keuangan adalah menyajikan informasi tentang kinerja perusahaan selama 

periode tertentu. Hasil penelitian ini sangat mendukung pernyataan tersebut. Hal 

itu karena peneliti melakukan perhitungan  analisis rasio yang didasari oleh 

laporan keuangan yang diantaranya laporan neraca dan laporan rugi laba sehingga 

peneliti mampu mengetahui kinerja dari perusahaan yang diteliti. 

Beberapa tujuan analisis keuangan menurut Harahap (2004:197) adalah 

screening atau mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan 

tanpa langsung ke lapangan dan evaluation atau penilaian prestasi manajemen 

dalam mengelola perusahaannya. Penelitian saat ini mendukung apa yang telah 

dikemukakan oleh Harahap. Karena dalam penelitian ini peneliti tidak perlu ke 

lapangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. peneliti hanya perlu 

memiliki data yang berupa laporan keuang yang kemudian dianalisis sehingga 

peneliti dapat mengetahui kinerja dan prestasi dari perusahaan yang bersangkutan. 



  

Menurut Munawir (2002:64), rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

perimbangan (mathematical relationship) antara satu jumlah tertentu dengan 

jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan 

dapat menjelaskan atau memberi gambaran baik atau buruknya keadaan atau 

posisi keuangan perusahaan. Pernyataan sangat didukung oleh hasil penelitian 

yang ada. Dengan menghitung analisis rasio dari suatu perusahaan, peneliti akan 

mampu melihat keadaan dan kondisi keuangan perusahaan. sehingga peneliti 

dapat membuat suatu kesimpulan tentang kesehatan ataupun kinerja dari 

perusahaan tersebut. 

Dengan diuraikannya persamaan dan perbedaan hasil yang ada, penelitian 

saat ini masih memiliki perbedaan dengan setiap penelitian terdahulu yang 

tercantum diatas. Perbedaan tersebut terlihat pada adanya perbandingan antara 

rasio-rasio perusahaan yang telah dihasilkan dengan rata-rata industri perusahaan 

jasa telekomunikasi yang sejenis dengan TELKOM yang telah diuraikan pada 

bagian pembahasan penelitian ini.   

Dengan adanya hasil dari penelitian ini, diharapkan PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk. mampu melakukan sebuah tindakan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan. Tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan baik melalui kebijakan-

kebijakan perusahaan yang ditetapkan ataupun inovasi-inovasi yang dilakukan 

perusahaan. Sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik 

lagi.    

 

 

 



  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. memiliki kemampuan yang lemah 

dalam membayar kewajiban-kewajiban atau utang lancarnya. 

2. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. hanya memiliki sebagian kecil dari 

aktiva perusahaannya yang dibiayai dengan menggunakan modal pinjaman 

atau utang. 

3. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. mampu menghasilkan laba yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun. 

4. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. telah mempergunakan aktiva 

perusahaan dengan efisien. 

5. Dalam perbandingannya dengan rata-rata industri perusahaan jasa 

telekomunikasi yang sejenis, PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk. 

memiliki tingkat likuiditas yang kurang baik. Sedangkan tingkat leverage, 

profitabilitas, dan efisiensi perusahaan dalam keadaan yang sangat baik. 

 Saran 

1. Sebaiknya perusahaan lebih memperbanyak jumlah utang. Dalam 

prosesnya perusahaan dapat menggunakan dana dari sumber utang tersebut 

untuk meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penanaman saham. 



  

Dengan demikian diharapkan pendapatan yang dimiliki perusahaan dapat 

meningkat. 

2. Perusahaan hendaknya lebih memperhatikan kenaikan jumlah aktiva 

lancar yang dimiliki sebelum menambah jumlah hutang. Dengan 

menambah jumlah utang tanpa memperhitungkan jumlah aktiva lancar 

yang ada, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mengalami 

kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.  

3. Perusahaan hendaknya lebih memperhitungkan setiap transaksi perusahaan 

yang berhubungan dengan kas dan setara kas yang dimiliki oleh 

perusahaan, sehingga transaksi-transaksi tersebut tidak akan mengurangi 

jumlah kas terlalu banyak, dan perusahaan dapat menekan jumlah utang 

yang dimiliki oleh perusahaan. 

4. Perusahaan hendaknya lebih memperhatikan peningkatan-peningkatan 

aktiva dalam hubungannya dengan perolehan laba bersih yang diterima 

oleh perusahaan.  
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PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
NERACA KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2003 
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 
AKTIVA 
AKTIVA LANCAR 
Kas dan setara kas                        5,094,472 
Penyertaan sementara                   4,006 
Piutang usaha  

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - 
setelah dikurangi penyisihan piutang 
ragu-ragu sebesar Rp110.932 juta di tahun 2003         410,923 

Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan 
piutang ragu-ragu sebesar Rp332.960 juta 
di tahun 2003           2.422.005   

Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan 
piutang ragu-ragu sebesar Rp45.544 juta 
di tahun 2003                170,121 

Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan 
usang sebesar Rp40.489 juta di tahun 2003           154,003 

Beban dibayar dimuka                429,695 
Pajak dibayar dimuka                212,282 
Aktiva lancar lainnya                  45,083 
Jumlah Aktiva Lancar             8,942,590 
 
AKTIVA TIDAK LANCAR  
Penyertaan jangka panjang - bersih                64,648 
Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan sebesar Rp23.581.559 juta di tahun 2003     34,775,140 
Aktiva tetap pola bagi hasil - setelah dikurangi 

akumulasi penyusutan sebesar 
Rp791.645 juta di tahun 2003              305,041 

Pensiun dibayar dimuka                288,222 
Uang muka dan aktiva tidak lancar lainnya              175,954 
Goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya - 

setelah dikurangi akumulasi amortisasi 
sebesar Rp973.704 juta di tahun 2003          5,144,050 

Uang muka penyertaan saham                  65,458 
Rekening escrow                 522,146 
Jumlah Aktiva Tidak Lancar            41,340,659 
JUMLAH AKTIVA             50,283,249 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
NERACA KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2003 
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 
KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
Hutang usaha  

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa             657,478 
Pihak ketiga              3,109,854 

Hutang lain-lain                 187,938 
Hutang pajak               1,513,038 
Hutang dividen                      3,779 
Beban yang masih harus dibayar             1,185,210 
Pendapatan diterima dimuka                  763,211 
Uang muka pelanggan dan pemasok                268,148 
Hutang bank jangka pendek                   37,642 
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun          3,443,516 
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek           11,169,814 
 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
Kewajiban pajak tangguhan - bersih              3,546,770 
Pendapatan pola bagi hasil ditangguhkan                111,732 
Pendapatan kompensasi kerja sama operasi 

ditangguhkan                     31,584 
Kewajiban penghargaan masa kerja                 491,037 
Kewajiban imbalan pasca kerja               2,063,524 
Kewajiban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya                 13,539 
Hutang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang 

jatuh tempo dalam satu tahun 
Pinjaman penerusan - pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa               6,858,910 
Wesel bayar dan hutang obligasi              2,102,502 
Hutang bank                2,115,797 
Hutang akuisisi bisnis                 746,974 
Kredit pemasok                         671 
Pinjaman talangan             510 
Hutang jangka panjang lainnya         9,153 

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang            18,092,403 
HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH 
ANAK PERUSAHAAN               3,708,155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
NERACA KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2003 
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 
EKUITAS 
Modal saham - nilai nominal Rp 250 per saham untuk 

saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B 
Modal dasar - satu saham Seri A Dwiwarna dan 

79.999.999.999 saham Seri B 
Modal ditempatkan dan disetor - satu saham Seri A 

dan 20.159.999.279 saham Seri B                  5.040.000 
Tambahan modal disetor                    1.073.333 
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali          90,000 
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi       385.595 
Laba belum direalisasi atas pemilikan efek 

yang tersedia untuk dijual                (748) 
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan         233,253 
Saldo laba 

Ditentukan penggunaannya        1.803.397 
Belum ditentukan penggunaannya       14,667,571 

Jumlah Ekuitas          23,292,401 
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS       62,171,044 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2003 
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham dan per ADS) 
 
PENDAPATAN USAHA 
Telepon  

Tidak bergerak                       10,781,252 
Selular             14,570,958 

Interkoneksi - bersih                          7,742,084 
Kerja Sama Operasi                  588,647 
Data dan internet               6,934,324 
Jaringan                  586,636 
Pola bagi hasil                  302,282 
Jasa telekomunikasi lainnya                301,001 
Jumlah Pendapatan Usaha           41,807,184 
 
BEBAN USAHA 
Karyawan               6,563,047 
Penyusutan               7,570,739 
Penurunan nilai aktiva                 616,768 
Kerugian dari komitmen pembelian                 79,359 
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi           5,916,341 
Umum dan administrasi              2,763,951 
Pemasaran               1,126,229 
Jumlah Beban Usaha            24,636,434 
LABA USAHA             17,170,750 
 
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN 
Pendapatan bunga                344,686    
Beban bunga              (1,177,268) 
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih             (516,807) 
Bagian laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi                10,879 
Lain-lain - bersih                 409,184 
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih             ( 929,326) 
LABA SEBELUM PAJAK           16,241,424 
 
(BEBAN) MANFAAT PAJAK  
Pajak kini             (5,719,644) 
Pajak tangguhan                  535,757 
              (5,183,887) 
LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS 

LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN          11,057,537  
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH 

ANAK PERUSAHAAN - bersih            (3,063,971) 
LABA BERSIH           7,993,566 
LABA PER SAHAM DASAR  
Laba bersih per saham          396.51 
Laba bersih per ADS  
(40 saham Seri B per ADS)                15,860.25 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
NERACA KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2004 
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 
AKTIVA 
AKTIVA LANCAR 
Kas dan setara kas                         4,856,123 
Penyertaan sementara                  19,949 
Piutang usaha  

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - 
setelah dikurangi penyisihan piutang 
ragu-ragu sebesar Rp64.928juta di tahun 2004                  419,104 

Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan 
piutang ragu-ragu sebesar Rp457.138 juta 
di tahun 2004             2,889,999 

Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan 
piutang ragu-ragu sebesar Rp9.236 juta 
di tahun 2004                  55,769 

Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan 
usang sebesar Rp54.733 juta di tahun 2004            203,085 

Beban dibayar dimuka                 628,069 
Pajak dibayar dimuka                   77,228 
Aktiva lancar lainnya                   44,608 
Jumlah Aktiva Lancar              9,203,934 
 
AKTIVA TIDAK LANCAR  
Penyertaan jangka panjang - bersih                 82,613 
Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan sebesar Rp29.297.570 juta di tahun 2004      39,572,099 
Aktiva tetap pola bagi hasil - setelah dikurangi 

akumulasi penyusutan sebesar 
Rp694.570 juta di tahun 2004              499,127 

Pensiun dibayar dimuka                 91, 262 
Uang muka dan aktiva tidak lancar lainnya            1,372,351 
Goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya - 

setelah dikurangi akumulasi amortisasi 
sebesar Rp1.846.034 juta di tahun 2004           5,411,425 

Uang muka penyertaan saham        - 
Rekening escrow                    36,281 
Jumlah Aktiva Tidak Lancar            47,065,158 
JUMLAH AKTIVA             56,269,092 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
NERACA KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2004 
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 
KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
Hutang usaha  

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa              643,094 
Pihak ketiga               3,611,456 

Hutang lain-lain                      5,073 
Hutang pajak                1,529,479 
Hutang dividen                     62,682 
Beban yang masih harus dibayar              1,051,366 
Pendapatan diterima dimuka               1,030,000 
Uang muka pelanggan dan pemasok                278,430 
Hutang bank jangka pendek              1,101,633 
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun          2,300,822 
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek            11,677,042 
 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
Kewajiban pajak tangguhan - bersih              3,352,171 
Pendapatan pola bagi hasil ditangguhkan                360,332 
Pendapatan kompensasi kerja sama operasi 

ditangguhkan                     20,453 
Kewajiban penghargaan masa kerja                 572,303 
Kewajiban imbalan pasca kerja               1,841,146 
Kewajiban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya                 32,007 
Hutang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang 

jatuh tempo dalam satu tahun 
Pinjaman penerusan - pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa               5,363,283 
Wesel bayar dan hutang obligasi              2,331,465 
Hutang bank                1,775,779 
Hutang akuisisi anak bisnis              3,743,317 
Kredit pemasok        - 
Pinjaman talangan        - 
Hutang jangka panjang lainnya       - 

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang            19,392,276 
HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH 
ANAK PERUSAHAAN               4,938,432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
NERACA KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2004 
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 
EKUITAS 
Modal saham - nilai nominal Rp 250 per saham untuk 

saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B 
Modal dasar - satu saham Seri A Dwiwarna dan 

79.999.999.999 saham Seri B 
Modal ditempatkan dan disetor - satu saham Seri A 

dan 20.159.999.279 saham Seri B                  5,040,000 
Tambahan modal disetor                    1.073.333 
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali     (7,288,271) 
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi       385,595 
Laba belum direalisasi atas pemilikan efek 

yang tersedia untuk dijual                   884 
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan         229,595 
Saldo laba 

Ditentukan penggunaannya        1,680,813 
Belum ditentukan penggunaannya       17,006,087 

Jumlah Ekuitas          18,128,036 
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS       56,179,192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham dan per ADS) 
 
PENDAPATAN USAHA 
Telepon  

Tidak bergerak                       10,781,252 
Selular             14,570,958 

Interkoneksi - bersih                          7,742,084 
Kerja Sama Operasi                  588,647 
Data dan internet               6,934,324 
Jaringan                  586,636 
Pola bagi hasil                  302,282 
Jasa telekomunikasi lainnya                301,001 
Jumlah Pendapatan Usaha           41,807,184 
 
BEBAN USAHA 
Karyawan               6,563,047 
Penyusutan               7,570,739 
Penurunan nilai aktiva                 616,768 
Kerugian dari komitmen pembelian                 79,359 
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi           5,916,341 
Umum dan administrasi              2,763,951 
Pemasaran               1,126,229 
Jumlah Beban Usaha            24,636,434 
LABA USAHA             17,170,750 
 
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN 
Pendapatan bunga                344,686    
Beban bunga              (1,177,268) 
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih             (516,807) 
Bagian laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi                10,879 
Lain-lain - bersih                 409,184 
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih             ( 929,326) 
LABA SEBELUM PAJAK           16,241,424 
 
(BEBAN) MANFAAT PAJAK  
Pajak kini             (5,719,644) 
Pajak tangguhan                  535,757 
              (5,183,887) 
LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS 

LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN          11,057,537  
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH 

ANAK PERUSAHAAN - bersih            (3,063,971) 
LABA BERSIH           7,993,566 
LABA PER SAHAM DASAR  
Laba bersih per saham          396.51 
Laba bersih per ADS  
(40 saham Seri B per ADS)                15,860.25 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
NERACA KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2005 
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 
AKTIVA 
AKTIVA LANCAR 
Kas dan setara kas                        5,374,684 
Penyertaan sementara                 22,064 
Piutang usaha  

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - 
setelah dikurangi penyisihan piutang 
ragu-ragu sebesar Rp84.275juta di tahun 2005                 530,370 

Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan 
piutang ragu-ragu sebesar Rp601.393 juta 
di tahun 2005            3,047,539  

Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan 
piutang ragu-ragu sebesar Rp4.402 juta 
di tahun 2005                 153,247 

Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan 
usang sebesar Rp48.347 juta di tahun 2005            220,327 

Beban dibayar dimuka                 777,869 
Pajak dibayar dimuka                   18,913 
Aktiva lancar lainnya                 159,537 
Jumlah Aktiva Lancar           10,304,550 
 
AKTIVA TIDAK LANCAR  
Penyertaan jangka panjang - bersih              101,400 
Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan sebesar Rp37.092.663 juta di tahun 2005     45,643,243 
Aktiva tetap pola bagi hasil - setelah dikurangi 

akumulasi penyusutan sebesar 
Rp458.234 juta di tahun 2005               549,405 

Pensiun dibayar dimuka                        640 
Uang muka dan aktiva tidak lancar lainnya               946,037 
Goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya - 

setelah dikurangi akumulasi amortisasi 
sebesar Rp2.764.187 juta di tahun 2005           4,493,272 

Uang muka penyertaan saham        - 
Rekening escrow                  132,497 
Jumlah Aktiva Tidak Lancar            51,866,494 
JUMLAH AKTIVA             62,171,044 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
NERACA KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2005 
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 
KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
Hutang usaha  

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa           1,014,389 
Pihak ketiga               4,281,285 

Hutang lain-lain                      6,677 
Hutang pajak                2,469,765 
Hutang dividen                       3,276 
Beban yang masih harus dibayar               1,521,247 
Pendapatan diterima dimuka                1,592,718 
Uang muka pelanggan dan pemasok                 223,086 
Hutang bank jangka pendek                  173,800 
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun           2,226,925 
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek            13,513,168 
 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
Kewajiban pajak tangguhan - bersih              2,391,810 
Pendapatan pola bagi hasil ditangguhkan                425,484 
Pendapatan kompensasi kerja sama operasi 

ditangguhkan                      7,311 
Kewajiban penghargaan masa kerja                 524,524 
Kewajiban imbalan pasca kerja               3,048,021 
Kewajiban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya            1,330,664 
Hutang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang 

jatuh tempo dalam satu tahun 
Kewajiban sewa guna usaha                235,537 
Pinjaman penerusan - pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa               4,760,199 
Wesel bayar dan hutang obligasi              1,456,669 
Hutang bank                1,752,104 
Hutang akuisisi anak perusahaan dan KSO IV            3,127,959 
Hutang jangka panjang lainnya       - 

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang            19,060,282 
HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH 
ANAK PERUSAHAAN               6,305,193 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
NERACA KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2005 
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 
EKUITAS 
Modal saham - nilai nominal Rp 250 per saham untuk 

saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B 
Modal dasar - satu saham Seri A Dwiwarna dan 

79.999.999.999 saham Seri B 
Modal ditempatkan dan disetor - satu saham Seri A 

dan 20.159.999.279 saham Seri B                  5.040.000 
Tambahan modal disetor                    1.073.333 
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali          90,000 
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi       385.595 
Laba belum direalisasi atas pemilikan efek 

yang tersedia untuk dijual                (748) 
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan         233,253 
Saldo laba 

Ditentukan penggunaannya        1.803.397 
Belum ditentukan penggunaannya       14,667,571 

Jumlah Ekuitas          23,292,401 
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS       62,171,044 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham dan per ADS) 
 
PENDAPATAN USAHA 
Telepon  

Tidak bergerak                       10,781,252 
Selular             14,570,958 

Interkoneksi - bersih                          7,742,084 
Kerja Sama Operasi                  588,647 
Data dan internet               6,934,324 
Jaringan                  586,636 
Pola bagi hasil                  302,282 
Jasa telekomunikasi lainnya                301,001 
Jumlah Pendapatan Usaha           41,807,184 
 
BEBAN USAHA 
Karyawan               6,563,047 
Penyusutan               7,570,739 
Penurunan nilai aktiva                 616,768 
Kerugian dari komitmen pembelian                 79,359 
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi           5,916,341 
Umum dan administrasi              2,763,951 
Pemasaran               1,126,229 
Jumlah Beban Usaha            24,636,434 
LABA USAHA             17,170,750 
 
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN 
Pendapatan bunga                344,686    
Beban bunga              (1,177,268) 
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih             (516,807) 
Bagian laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi                10,879 
Lain-lain - bersih                 409,184 
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih             ( 929,326) 
LABA SEBELUM PAJAK           16,241,424 
 
(BEBAN) MANFAAT PAJAK  
Pajak kini             (5,719,644) 
Pajak tangguhan                  535,757 
              (5,183,887) 
LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS 

LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN          11,057,537  
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH 

ANAK PERUSAHAAN - bersih            (3,063,971) 
LABA BERSIH           7,993,566 
LABA PER SAHAM DASAR  
Laba bersih per saham          396.51 
Laba bersih per ADS  
(40 saham Seri B per ADS)                15,860.25 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
NERACA KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2006  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 
AKTIVA 
AKTIVA LANCAR 
Kas dan setara         8,315,836 
Penyertaan sementara             84,492 
Piutang usaha  

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - 
setelah dikurangi penyisihan piutang 
ragu-ragu sebesar Rp85.053 juta di tahun 2006      520,689 

Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan 
piutang ragu-ragu sebesar Rp699.736 juta 
di tahun 2006        3,196,588 

Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan 
piutang ragu-ragu sebesar Rp1.685 juta 
di tahun 2006           147,735 

Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan 
usang sebesar Rp48.098 juta di tahun 2006       213,329 

Beban dibayar dimuka        1,073,329 
Piutang restitusi pajak            359,582 
Pajak dibayar dimuka               2,390 
Aktiva lancar lainnya               6,822 
Jumlah Aktiva Lancar                  13,920,792  
 
AKTIVA TIDAK LANCAR  
Penyertaan jangka panjang - bersih           89,197 
Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan sebesar Rp45.043.380 juta di tahun2006             54,267,060 
Aktiva tetap pola bagi hasil - setelah dikurangi 

akumulasi penyusutan sebesar 
Rp493.381 juta di tahun 2006         965,632  

Pensiun dibayar dimuka                  103 
Uang muka dan aktiva tidak lancar lainnya      1,454,283 
Goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya - 

setelah dikurangi akumulasi amortisasi 
sebesar Rp3.708.590 juta di tahun 2006     4,436,605 

Rekening escrow                 2,073 
Jumlah Aktiva Tidak Lancar                   61,214,953 
JUMLAH AKTIVA                    75,135,745 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan) 
31 DESEMBER 2006  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 
KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
Hutang usaha  

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa           1,116,496 
Pihak ketiga              5,801,457 

Hutang lain-lain                     9,219 
Hutang pajak                2,569,002 
Hutang dividen                      1,380 
Beban yang masih harus dibayar             3,475,698 
Pendapatan diterima dimuka               2,037,772 
Uang muka pelanggan dan pemasok                   61,262 
Hutang bank jangka pendek                 687,990 
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun           4,675,409 
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek             20,535,685 
 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
Kewajiban pajak tangguhan - bersih                2,665,397 
Pendapatan pola bagi hasil ditangguhkan                   817,174 
Pendapatan kompensasi kerja sama operasi 

ditangguhkan                     - 
Kewajiban penghargaan masa kerja                    596,325 
Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja                 2,945,728 
Kewajiban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya               1,070,622 
Hutang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang 

jatuh tempo dalam satu tahun 
Kewajiban sewa guna usaha         217,108 

Pinjaman penerusan - pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa                    4,006,935 

Wesel bayar dan hutang obligasi            - 
Hutang bank                     2,487,913 
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan               3,537,082 
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang      8,344,284 
HAK MINORITAS        8,187,087 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan) 
31 DESEMBER 2006  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 
EKUITAS 
Modal saham - nilai nominal Rp 250 per saham untuk 

saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B 
Modal dasar - satu saham Seri A Dwiwarna dan 

79.999.999.999 saham Seri B 
Modal ditempatkan dan disetor penuh - satu saham Seri A 

Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B                     5,040,000 
Tambahan modal disetor             1,073,333 
Modal saham yang diperoleh kembali (118.376.500 lembar saham)         (952,211) 
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali            180,000 
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi           385,595 
Laba (rugi) belum direalisasi atas pemilikan efek 

yang tersedia untuk dijual                   8,865 
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan             227,669 
Saldo laba 

Ditentukan penggunaannya           1,803,397 
Belum ditentukan penggunaannya         20,302,041 

Jumlah Ekuitas            28,068,689 
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS         75,135,745 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006 
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham dan per ADS) 
 
PENDAPATAN USAHA 
Telepon  

Tidak bergerak                       10,979,033 
Selular             20,622,647 

Interkoneksi - bersih                          8,681,461 
Kerja Sama Operasi                  489,414 
Data dan internet               9,065,187 
Jaringan                  718,738 
Pola bagi hasil                  415,477 
Jasa telekomunikasi lainnya                322,051 
Jumlah Pendapatan Usaha           51,294,008 
 
BEBAN USAHA 
Karyawan               8,513,765 
Penyusutan               9,178,343 
Penurunan nilai aktiva         - 
Kerugian dari komitmen pembelian       - 
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi           7,495,728 
Umum dan administrasi 38 3,271,427 2,763,951 2,599,847 
Pemasaran               1,241,504 
Jumlah Beban Usaha            29,700,767 
LABA USAHA             21,593,241 
 
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN 
Pendapatan bunga                654,984    
Beban bunga              (1,286,354) 
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih              836,328 
Bagian laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi                 (6,619) 
Lain-lain - bersih                 202,025 
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih               400,364 
LABA SEBELUM PAJAK           21,993,605 
 
(BEBAN) MANFAAT PAJAK  
Pajak kini             (7,097,202) 
Pajak tangguhan                   57,275  
              (7,039,927) 
LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS 

LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN          14,953,678  
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH 

ANAK PERUSAHAAN - bersih            (3,948,101) 
LABA BERSIH         11,005,577  
LABA PER SAHAM DASAR  
Laba bersih per saham           547.15 
Laba bersih per ADS  
(40 saham Seri B per ADS)                    21,886 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
NERACA KONSOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2007  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 
AKTIVA 
AKTIVA LANCAR 
Kas dan setara kas       10.140.791 
Piutang usaha                      159.504 
       Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - 

setelah dikurangi penyisihan piutang 
ragu-ragu sebesar Rp69.521 juta di tahun 2007             449.085 

       Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan 
piutang ragu-ragu sebesar Rp1.030.935 juta 
di tahun 2007           2.912.403 

Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan 
     piutang ragu-ragu sebesar Rp10.982 juta 
     di tahun 2007                 150.508 
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan 
     usang sebesar Rp54.701 juta di tahun 2007              211.441 
Beban dibayar dimuka           1.407.410  
Piutang restitusi pajak                  420.550  
Pajak dibayar dimuka                      47.683  
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya                  78.720 
Jumlah Aktiva Lancar         15.978.095 
 
AKTIVA TIDAK LANCAR 
Penyertaan jangka panjang – bersih           113.990 
Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi 
     penyusutan sebesar Rp54.434.809 juta di tahun 2007    60.463.892 
Aktiva tetap Pola Bagi Hasil - setelah dikurangi 
     akumulasi penyusutan sebesar 
     Rp502.563 juta di tahun 2007           705.091 
Pensiun dibayar dimuka        398  
Uang muka dan aktiva tidak lancar lainnya         1.408.764  
Goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya - 
     setelah dikurangi akumulasi amortisasi 
     sebesar Rp4.758.067 juta di tahun 2007       3.387.128 
Rekening escrow                  1.402  
Jumlah Aktiva Tidak Lancar        66.080.665  
JUMLAH AKTIVA         82.058.760 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan) 
31 DESEMBER 2007  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 
KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
Hutang usaha  
     Pihak yang mempunyai hubungan istimewa          942.912  
     Pihak ketiga           5.962.022  
Hutang lain-lain               16.679  
Hutang pajak           3.052.149  
Beban yang masih harus dibayar        2.741.076  
Pendapatan diterima dimuka          2.413.952  
Uang muka pelanggan dan pemasok           141.361  
Hutang bank jangka pendek            573.669  
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo 
     dalam satu tahun          4.830.809  
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek      20.674.629 
 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
Kewajiban pajak tangguhan - bersih        3.034.100  
Pendapatan Pola Bagi Hasil ditangguhkan          503.385  
Kewajiban penghargaan masa kerja             74.520  
Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja       2.768.923  
Kewajiban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya      1.354.543  
Hutang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang 
     jatuh tempo dalam satu tahun 
     Kewajiban sewa pembiayaan           201.994  
     Pinjaman penerusan - pihak yang mempunyai 
          hubungan istimewa         3.727.884  
     Hutang bank          4.165.168  
     Nilai perolehan penggabungan usaha 
          yang ditangguhkan         2.500.273  
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang      18.330.790  
HAK MINORITAS           9.304.762  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan) 
31 DESEMBER 2007  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
 
EKUITAS 
Modal saham - nilai nominal Rp250 per saham untuk 
     saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B 
     Modal dasar - 1 saham Seri A Dwiwarna 
          dan 79.999.999.999 saham Seri B 
     Modal ditempatkan dan disetor penuh - 
          1 saham Seri A Dwiwarna 
          dan 20.159.999.279 saham Seri B        5.040.000  
Tambahan modal disetor         1.073.333  
Modal saham yang diperoleh kembali - 
     244.740.500 lembar saham di tahun 2007       (2.176.611) 
Selisih transaksi restrukturisasi dan 
     transaksi lainnya entitas sepengendali           270.000  
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi         385.595  
Laba belum direalisasi atas pemilikan efek 
     yang tersedia untuk dijual               11.237  
Selisih kurs karena penjabaran 
     laporan keuangan konsolidasian             230.017  
Saldo laba 
     Ditentukan penggunaannya          6.700.879  
     Belum ditentukan penggunaannya       22.214.129  
Jumlah Ekuitas          33.748.579  
JUMLAH KE WAJIBAN DAN EKUITAS      82.058.760  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN 
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN 
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007 
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham dan 
per ADS) 
 
PENDAPATAN USAHA 
Telepon  
     Tidak bergerak               11.001.211  
     Seluler           22.638.065  
Interkoneksi  
     Pendapatan           12.705.911  
     Beban            (3.054.604)  
     Bersih             9.651.307  
Data dan internet          14.684.135  
Kerja Sama Operasi         - 
Jaringan                707.374  
Pola Bagi Hasil                427.978  
Jasa telekomunikasi lainnya              329.941  
Jumlah Pendapatan Usaha         59.440.011 
 
BEBAN USAHA 
Penyusutan             9.545.004  
Karyawan              8.494.890  
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi        9.590.596  
Umum dan administrasi            3.567.666  
Pemasaran              1.769.147  
Penurunan nilai aktiva         -  
Kerugian dari komitmen pembelian        -  
Jumlah Beban Usaha          32.967.303  
LABA USAHA           26.472.708  
 
(BEBAN) PENGHASILAN LAIN-LAIN 
Pendapatan bunga                518.663  
Bagian laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi                 6.637  
Beban bunga             (1.436.165)  
(Kerugian) keuntungan selisih kurs - bersih            (294.774)  
Lain-lain - bersih               328.584  
(Beban) penghasilan lain-lain - bersih           (877.055) 
LABA SEBELUM PAJAK          25.595.653 
 
(BEBAN) MANFAAT PAJAK  
Pajak kini            (7.233.874) 
Pajak tangguhan               (693.949) 
             (7.927.823) 
LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS 

LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG 
DIKONSOLIDASI           17.667.830 

HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH 
ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI 
- Bersih             (4.810.812) 

LABA BERSIH           12.857.018 
LABA PER SAHAM DASAR  
Laba bersih per saham                      644,08 
Laba bersih per ADS 
(40 saham Seri B per ADS)                 25.763,20



 

 

 

 

 


