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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to measure working capital efficiency rate to PT 

Telkom Tbk. within 2004-2008 period. The object of this research is to analyze the 

efficiency rate of working capital of PT Telkom Tbk.,the researcher used three 

financial ratio analysis methods, those are: liquidity ratio, activity ratio, and 

rentability ratio. To measure the working capital efficiency used the standars that 

have been implemented by ministry of BUMN with number of rule by the series of 

: KEP-100/MBU/2002 about health measurement rate of BUMN (State Owned 

Enterprises) performing and average financial of telecommunication industry in 

Indonesia compare to the ratio of liquidity, activity, and rentability of PT Telkom 

Tbk. The result of this research is usage of working capital of PT Telkom Tbk. 

within 2004-2008 period include efficiency criteria is above the average line of 

telecommunication industry in Indonesia which compared to the ministry of 

BUMN standard and the average of financial ratio of telecommunication industry 

in Indonesia 

 

Keywords: working capital efficiency 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Setiap perusahaan atau badan usaha memerlukan modal kerja untuk 

menjalankan aktivitas usahanya. Sasaran perusahaan dapat tercapai dengan modal 

kerja yang cukup. Modal kerja adalah dana yang harus tersedia dalam perusahaan 

yang dapat digunakan untuk membelanjai kegiatan operasinya sehari-hari, misalnya 

untuk pembelian bahan mentah, membayar upah buruh, gaji pegawai, dan 

sebagainya. Uang atau dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan dapat 

kembali lagi masuk ke dalam perusahaan dengan jangka waktu tertentu dalam bentuk 

hasil penjualan produknya.  

Modal kerja dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jumlah 

modal kerja harus mencukupi agar perusahaan tidak mengalami pemborosan maupun 

kekurangan modal. Makna “cukup” di atas adalah perusahaan dapat menggunakan 

modalnya secara efisien. Tercapainya penggunaan modal kerja secara efisien 

memberikan sejumlah keuntungan kepada perusahaan (Syarif;1994), antara lain : 

a. Menjamin kelancaran produksi atau jasa. 

b. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja. 

c. Memungkinkan perusahaan dapat membayar tepat waktunya. 

d. Memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan yang cukup. 
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e. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien 

karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang 

dibutuhkan. 

 

Modal kerja dapat berupa kas, persediaan, dan piutang-piutang perusahaan  

dalam jangka pendek. Kas adalah komponen modal kerja yang paling lancar. Kas 

meliputi persediaan uang tunai maupun berbagai bentuk simpanan yang ada di bank 

yang dapat ditarik setiap saat. Sumber daya ini harus dikendalikan secara efisien dan 

efektif. Tingkat efisiensi modal kerja dapat diukur menggunakan  rasio likuiditas,  

rasio aktivitas, dan rasio rentabilitas. Rasio likuiditas merupakan ukuran suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Saat perusahaan 

menetapkan modal kerja melampaui kebutuhannya, maka akan menyebabkan 

perusahaan overlikuid dan menurunkan profitabilitas perusahaan. Rasio aktivitas 

merupakan ukuran efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber dana 

yang ada dalam perusahaan. Semakin tinggi tingkat aktivitas yang ada pada 

perusahaan, maka semakin besar aliran kas yang diterima perusahaan. Rasio ketiga, 

yaitu rasio rentabilitas yang merupakan ukuran perusahaan untuk membandingkan 

laba yang dihasilkan dengan  modal yang dipergunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut. 

Industri telekomunikasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di 

Indonesia. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah operator telekomunikasi 

yang semula hanya ada dua, yaitu PT Indosat Tbk. dan PT Telkom Tbk. (1994), 
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namun saat ini telah menjadi 10 operator, yaitu Telkomsel, Excelcomindo (XL), 

Hutchison (3), Sinar Mas Telecom, Sampoerna Telecommunication, Bakrie Telecom 

(Esia), Mobile-8 (Fren), dan Natrindo Telepon Selular (sebelumnya Lippo Telecom) 

disamping kedua operator yang telah lebih dahulu ada. 

 PT Telkom Tbk. merupakan badan penyelenggara jasa telekomunikasi tetap 

sambungan lokal dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh 

pertama dan terbesar di Indonesia. Jasa-jasa tersebut diselenggarakan melalui 

jaringan telekomunikasi tetap (fixed) atau disebut juga jaringan berdasarkan kawat 

(wireline). Sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal 

dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh pertama dan terbesar di 

Indonesia, PT Telkom Tbk. tentunya membutuhkan modal kerja dalam menjalankan 

aktivitas operasionalnya karena modal kerja sangat berperan dalam menjamin 

kontinuitas perusahaan, dapat menunjukkan keamanan bagi para kreditur, dan juga 

karena semua kegiatan di dalam dan di luar perusahaan sangat tergantung pada modal 

kerja yang ada pada perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Kerja PT Telkom Tbk Periode 

2004-2008”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan 

yang akan dibahas adalah  

“Apakah penggunaan modal kerja  pada PT Telkom Tbk. efisien?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini  

adalah  

“Untuk mengukur tingkat efisiensi  penggunaan modal kerja pada PT Telkom  Tbk.” 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna 

bagi seluruh pihak di antaranya adalah :  

1. Bagi perusahaan yang bersangkutan. 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam melakukan 

perbaikan-perbaikan, merumuskan kebijakan serta tidakan-tindakan 

selanjutnya sehubungan dengan pengelolaan modal kerja. 

2. Bagi kemajuan ilmu pengetahuan.  

Diharapkan dapat menambah referensi bukti empiris sebagai 

rekomendasi penelitian yang dilakukan di Indonesia di masa yang akan 

datang.  
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1.5. Pembatasan Masalah 

 Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah dan mengakibatkan tidak 

tepatnya tujuan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu: 

1. Variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur efisiensi modal kerja 

dalam penelitian ini adalah 

a. Rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur efisiensi modal kerja 

adalah rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). 

b. Rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur efisiensi modal kerja 

adalah rasio perputaran modal kerja (working capital turnover) dan 

rasio perputaran piutang (receivable turnover). 

c. Rasio rentabilitas yang digunakan untuk mengukur efisiensi modal 

kerja adalah rasio laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva (ROA) 

dan rentabilitas modal sendiri (return on net worth). 

2. Modal kerja dalam penelitian ini adalah modal kerja dalam konsep kualitatif 

yaitu jumlah kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. 

3. Perusahaan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah PT Telkom Tbk. 

yang merupakan badan penyelenggara jasa telekomunikasi tetap sambungan 

lokal dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh pertama 

dan terbesar di Indonesia. 

4. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2004 sampai tahun 

2008. 
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5. Untuk perbandingan dengan industri telekomunikasi hanya perbandingan 

relative saja bukan perbandingan yang absolute. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

BAB II: LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini, akan menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai 

acuan perbandingan untuk membahas masalah yang diangkat, meliputi: 

penelitian terdahulu, pengertian modal kerja, jenis-jenis modal kerja, 

penentuan besarnya modal kerja, sumber dan penggunaan modal kerja, 

efisiensi modal kerja, dan kerangka pemikiran.  

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang objek yang akan diteliti, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.  

BAB IV : PEMBAHASAN  

Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian yang meliputi : Gambaran Umum 

PT Telkom Tbk. meliputi : Sejarah berdirinya, Struktur organisasi, dan 

Kegiatan usaha; Hasil penelitian dan Pembahasan meliputi : Penyajiaan data 
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penelitian, Perhitungan rasio dan Analisis data serta Pembahasan hasil 

analisis. 

BAB V: KESIMPULAN dan SARAN  

Bab ini menyajikan Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1.   Tinjauan Pustaka 

2.1.1.  Pengertian Modal Kerja 

Perusahaan yang bergerak di bidang apapun baik itu perusahan jasa maupun 

perusahaan produksi selalu membutuhkan modal kerja untuk membiayai kegiatan 

usahanya, dengan harapan dana yang telah dikeluarkan dapat kembali masuk ke 

dalam perusahaan dalam jangka yang relatif pendek. Menurut Lukas Setia Atmaja 

mendefinisikan modal sebagai “Dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan 

aktiva dan operasi perusahaan. Modal terdiri dari item-item yang ada di sisi kanan 

suatu neraca, yaitu hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan” (2003: 

19). Sementara definisi lain dikemukan oleh S. Munawir menyebutkan bahwa  

“modal kerja berarti net working capital atau kelebihan aktiva lancar terhadap hutang 

lancar, sedang untuk modal kerja sebagai aktiva lancar digunakan istilah modal kerja 

bruto (gross working capital)” (2004: 116). Tidak jauh berbeda dengan Bambang 

Riyanto yang mengungkapkan pengertian modal kerja  dibagi beberapa konsep, yaitu: 

a. Konsep Kuantitatif  

Modal kerja menurut konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan 

dari jumlah aktiva lancar dimana aktiva lancar yang sekali berputar akan 

kembali ke bentuk semula. Dengan demikian modal kerja menurut konsep ini 

disebut modal kerja bruto (gross working capital). 
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b. Konsep Kualitatif  

Modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar 

yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan 

tanpa mengganggu likuiditasnya, yang tidak lain adalah kelebihan aktiva 

lancar diatas hutang lancar. Modal kerja dalam pengertian ini disebut modal 

kerja neto (net working capital). 

c. Konsep Fungsionil (2001: 57) 

Modal kerja menurut konsep ini menitikberatkan pada fungsi daripada 

dana dalam menghasilkan pendapatan (income) dari usaha pokok perusahaan. 

Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk 

menghasilkan pendapatan. Ada sebagian dana yang digunakan dalam satu 

periode akuntansi tertentu yang menghasilkan pendapatan pada periode 

tersebut. Sementara itu, ada pula dana yang dimaksudkan untuk menghasilkan 

pendapatan pada masa yang akan datang , misalnya bangunan, mesin-mesin, 

alat-alat kantor, dan aktiva lainnya yang disebut future income. Jadi, modal 

kerja menurut konsep ini adalah dana yang digunakan untuk menghasilkan 

pendapatan pada saat ini sesuai dengan maksud utama didirikannya 

perusahaan.  

 

Berdasarkan pengertian-pengertian modal kerja tersebut diatas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa modal kerja yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsep kualitatif yang merupakan selisih antara aktiva lancar diatas hutang lancar 
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yang disebut modal kerja neto (net working capital). Modal kerja menurut konsep ini 

menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancar untuk 

menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek serta menjamin 

kelangsungan operasional perusahaan di masa yang akan datang dan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh tambahan dana jangka pendek dengan jaminan aktiva 

lancar. 

Penentuan besarnya jumlah modal kerja yang tepat akan menjamin 

kontinuitas operasional perusahaan secara efisien dan ekonomis. Apabila modal kerja 

terlalu besar, maka dana yang tertanam dalam modal kerja melebihi kebutuhan 

sehingga terjadilah idle fund. Padahal dana itu sendiri sebenarnya dapat digunakan 

untuk keperluan lain dalam rangka meningkatkan laba. Tetapi apabila modal kerja 

terlalu kecil atau kurang, maka perusahaan akan kurang mampu memenuhi 

kewajibannya, seperti membeli bahan mentah, membayargaji pegawai dan upah 

buruh ataupun kewajiban-kewajiban lainnya yang segera harus dilunasi. 

Dengan modal kerja yang cukup, akan dapat memberikan keuntungan-

keuntungan bagi perusahaan, seperti : Melindungi perusahaan terhadap krisis modal 

kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. 

a. Melindungi perusahaan dari akibat buruk berupa turunnya nilai aktiva lancar, 

seperti adanya kerugian karena debitur tidak membayar atau turunnya nilai 

persediaan karena harganya merosot. 

b. Memungkinkan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka 

pendek tepat pada waktunya. 
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c. Memungkinkan perusahaan untuk dapat membeli barang dengan tunai 

sehingga mendapatkan keuntungan berupa potongan harga. 

d. Memungkinkan perusahaan untuk dapat mengatasi peristiwa yang tidak 

terduga, seperti kebakaran, pencurian, dan sebagainya. 

e. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk 

melayani permintaan konsumennya. 

f. Memungkinkan perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih 

menguntungkan kepada konsumen. 

 

2.1.2.  Jenis-Jenis Modal Kerja 

Mengenai modal kerja Taylor dalam Agnes Sawir menggolongkan modal 

kerja, yaitu: 

1. Modal kerja permanen (permanen working capital) yaitu modal kerja yang 

harus dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya 

secara terus menerus. Modal kerja permanen dapat dibedakan, yaitu : 

a. Modal kerja primer (primary working capital) yaitu modal kerja 

minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin 

kontinuitas usahanya. 

b. Modal kerja normal (normal working capital) yaitu jumlah modal 

kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang 

normal. 
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2. Modal kerja variable(variabel working capital) (2005: 132), yaitu tambahan 

untuk aktiva lancar yang diperlukan perusahaan karena adanya suatu 

perubahan situasi, dan modal kerja ini dibedakan antara lain : 

a. Modal kerja musiman (seasonal working capital) yaitu modal kerja 

yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. 

b. Modal kerja siklis (cyclical working capital) yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur.  

c. Modal kerja darurat (emergency working capital ) yaitu modal kerja 

yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang 

tidak diketahui sebelumnya (misalnya adanya pemogokan buruh, 

banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak). 

 

Modal kerja dapat dibiayai dengan modal sendiri, hutang jangka pendek 

maupun hutang jangka panjang. Sistem pembelanjaan yang akan dipilih haruslah 

didasarkan pada pertimbangan mengenai manfaat dan resiko. Untuk itu perusahaan 

dapat menggunakan prinsip-prinsip pembelanjaan, yaitu : 

1. Modal yang diperoleh sebagai pinjaman jangka pendek hanya dapat 

digunakan untuk membiayai modal kerja.  

2.  Modal yang diperoleh sebagai pinjaman jangka panjang, atau jangka pendek 

maka terlebih dahulu terhitung jangka-jangka waktu kritisnya. 

 

Apabila modal yang diperoleh dari pinjaman jangka pendek digunakan untuk 

membiayai investasi, maka pada saat harus mengembalikan pinjaman ternyata 
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investasi belum menghasilkan. Dengan demikian, kebutuhan modal kerja permanen 

sebaiknya dibiayai dengan modal sendiri. Semakin besar jumlah modal sendiri, maka 

akan semakin baik bagi perusahaan karena akan semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh kredit dan jaminan bagi kreditur jangka pendek. 

Disamping itu, kebutuhan modal kerja yang permanen dapat juga dibiayai dengan 

penjualan obligasi atau jenis hutang jangka panjang lainnya, tetapi dalam hal itu 

perusahaan harus mempertimbangkan jatuh tempo dari hutang jangka panjang 

tersebut dan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Sedangkan modal 

kerja variabel dapat dibiayai dengan hutang jangka pendek yang jangka waktunya 

tidak lebih daripada kebutuhan modal kerja. 

 

2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Modal Kerja 

Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang cukup atau efisien bagi 

perusahaan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena terdapat beberapa faktor 

yang sangat berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya modal kerja 

(Munawir:2004), yaitu :  

1. Sifat/ jenis perusahaan  

Suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, kebutuhan akan 

modal kerjanya relatif lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan dagang 

ataupun perusahaan industri, misalnya perusahaan yang menyangkut 

kepentingan umum memiliki harta tetap yang lebih besar tetapi modal 

kerjanya kecil karena sedikit memiliki piutang atau persediaan. 
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2. Waktu yang diperlukan  

Waktu yang diperlukan untuk memproduksi dan memperoleh barang 

yang akan dijual dan harga satuan barang yang bersangkutan. Adanya 

hubungan langsung antara jumlah modal kerja dan jangka waktu yang 

diperlukan untuk memproduksi barang itu dijual kepada para pembeli. 

3. Cara/syarat pembelian dan penjualan  

Kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh syarat-

syarat pembelian dan penjualan. Makin banyak diperoleh syarat kredit yang 

lunak untuk membeli barang dari pemasok, maka lebih kurang/sedikit uang 

yang perlu ditanamkan dalam persediaan. 

4. Tingkat perputaran persediaan  

Tingkat perputaran persediaan, seperti makin banyak kali suatu 

persediaan dijual dan diganti kembali (perputaran persediaan) maka makin 

kecil modal kerja yang diperlukan. Pengendalian persediaan yang efektif 

diperlukan untuk memelihara jumlah, jenis dan kualitas barang yang sesuai 

dan untuk mengatur investasi dalam persediaan. 

5. Tingkat perputaran piutang  

Kebutuhan modal kerja tergantung dari jangka waktu yang diperlukan 

untuk menagih piutang. Makin sedikit waktu yang diperlukan untuk menagih 

piutang, makin sedikit modal kerja yang diperlukan. Pengendalian piutang 

secara efektif dapat dilaksanakan dengan mengatur kebijakan mengenai 
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pemberian kredit, syarat penjualan, ditetapkannya kredit maksimum bagi para 

pembeli dan cara penagihan. 

6. Siklus Usaha  

Siklus Usaha (Konjungtur, dalam usaha “Prosperity” (konjungtur 

tinggi) aktivitas perusahaan diperluas dan ada kecenderungan bagi perusahaan 

untuk membeli barang mendahului kebutuhan agar dapat memanfaatkan harga 

rendah dan untuk memastikan diri akan adanya persediaan yang cukup. 

7. Resiko kemungkinan penurunan harga aktiva lancar  

Resiko kemungkinan penurunan harga aktiva lancar, suatu penurunan 

harga dibandingkan dengan nilai buku dari aktiva lancar seperti surat 

berharga, persediaan, piutang maka mengakibatkan penurunan modal kerja. 

Sehubungan dengan makin besar risiko kerugian semacam itu makin besar 

modal kerja yang diperlukan. Untuk dapat menampung kontingensi tersebut 

(kemungkinan yang belum pasti akan terjadi) perusahaan mengusahakan 

adanya banyak uang/surat berharga. 

8. Musim  

Musim, apabila perusahaan tidak terpengaruh oleh musim maka 

penjualan tiap bulan rata-rata sama. Tetapi dalam hal ada musim, maka 

terdapat perbedaan di dalam musim maka terjadi aktivitas yang besar, 

sedangkan diluar musim aktivitas adalah rendah. Perusahaan yang mengalami 

musim memerlukan sejumlah modal kerja yang maksimum untuk jangka 

relatif pendek. 
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2.1.4.  Penentuan Besarnya Modal Kerja 

Setiap perusahaan sejak awal berdiri telah memikirkan adanya kebutuhan 

modal kerja, bahkan modal kerja tersebut telah direncanakan dan diperhitungkan. 

Jadi, modal kerja tersebut bukan sekedar uang dari kelebihan pembelian aktiva tetap 

kemudian dijadikan modal kerja. Dengan memperhitungkan jumlah kebutuhan modal 

kerja dengan teliti akan mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesulitan-

kesulitan keuangan bagi perusahaan yang mana akan mengganggu kelancaran 

aktivitas produksi. Modal kerja yang cukup dalam arti mampu membiayai 

pengeluaran-pengeluaran setiap harinya, akan memungkinkan perusahaan bekerja 

secara efisien. Menurut Bambang Riyanto besar kecilnya kebutuhan modal kerja 

tergantung kepada dua faktor, yaitu : 

1. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. 

Periode ini merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode-periode 

yang meliputi jangka waktu pemberian kredit beli, harus menyimpan bahan 

mentah di gudang dan jangka waktu penerimaan piutang. 

2. Pengeluaran kas rata-rata setiap harinya (2001: 64). 

Pengertian pengeluaran kas rata-rata setiap harinya adalah 

pengeluaran rata-rata setiap hari dari periode yang dihitung (1 tahun). 

Ketentuan ini berlaku bagi perusahaan yang berulang kali memproduksi 

barang, tetapi kalai perusahaan hanya memproduksi satu kali maka 

modal kerja cukup sebesar satu periode saja. 
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Berikut ini adalah contoh menentukan modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, 

yaitu : 

Periode perputaran : 

• Lamanya proses produksi     = 10 hari 

• Lamanya barang disimpan di gudang   = 10 hari 

• Jangka waktu penerimaan piutang    = 10 hari 

Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja  = 30 hari 

Pengeluaran setiap harinya 

• Bahan mentah     = Rp. 4.000,- 

• Bahan pembantu     = Rp. 2.000,- 

• Upah buruh      = Rp. 3.000,- 

• Pengeluaran-pengeluaran lainnya   = Rp. 1.000,- 

Jumlah pengeluaran setiap harinya   = Rp. 10.000,- 

Kebutuhan modal kerja bagi perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha setiap 

harinya untuk menjamin kontinuitas usahanya dibutuhkan modal kerja minimal Rp. 

10.000,- X 30 hari = Rp. 300.000,- 

 

2.1.5.  Perputaran Modal Kerja 

Modal kerja yang ditanamkan perusahaan akan selalu berputar selama 

perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan beroperasi dan periode perputaran 

modal kerja dimulai pada saat uang kas diinvestasikan dalam komponen-komponen 

modal kerja sampai pada suatu saat kembali lagi menjadi uang kas. Pada tingkat 
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perputaran yang tinggi berarti semakin pendek periode kembalinya modal kerja yang 

diinvestasikan. Demikian sebaliknya, semakin rendah perputarannya berarti semakin 

lama periode kembalinya. 

Contoh: Perusahaan Dagang (Penjualan secara tunai) 

 

 

Contoh: Perusahaan Pabrikan (Penjualan secara kredit) 

 

 

 

2.1.6.  Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Perubahan dari unsur-unsur non-akun lancar (aktiva tetap, hutang jangka 

panjang, dan modal sendiri) yang mempunyai efek memperbesar modal kerja disebut 

sebagai sumber-sumber modal kerja, sebaliknya perubahan dari unsur-unsur non-

akun lancar yang mempunyai efek memperkecil modal kerja yang disebut sebagai 

penggunaan modal kerja. Apabila sumber lebih besar daripada penggunaan berarti 
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ada kenaikan modal kerja, dan sebaliknya apabila apabila penggunaan lebih besar 

daripada sumber modal kerja berarti terjadi penurunan modal kerja. 

Modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dapt dipenuhi oleh dua sumber, 

yaitu : 

a. Sumber internal, yaitu modal kerja yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri 

yang terdiri dari laba yang ditahan, penjualan aktiva tetap, keuntungan 

penjualan surat-surat berharga diatas harga nominal dan candangan 

penyusutan. 

b. Sumber eksternal, yaitu modal kerja yang berasal dari luar perusahaan yang 

merupakan hutang bagi perusahaan. 

Adapun sumber-sumber modal kerja perusahaan pada umumnya diperoleh dari : 

1. Berkurangnya aktiva tetap 

2. Berkurangnya hutang jangka panjang 

3. Bertambahnya modal sendiri 

4. Adanya keuntungan dari operasional perusahaan  
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Bila digambarkan akan terlihat seperti berikut : 

Gambar 2.1 Sumber-Sumber Modal Kerja 

 

 

Sedangkan penggunaan-penggunaan modal kerja meliputi : 

1. Bertambahnya aktiva tetap 

2. Bertambahnya hutang jangka panjang 

3. Berkurangnya modal sendiri 

4. Pembayaran dividen 

5. Adanya kerugian dalam operasional perusahaan.  
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Bila digambarkan akan tampak seperti gambar berikut ini : 

 

Gambar 2.2 Penggunaan Modal Kerja 

 

 
2.1.7. Efisiensi dan Pengukuran Efisiensi Modal Kerja 

Efisiensi adalah ketepatan antara (usaha dan kerja) dalam menjalankan 

sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya, dan kegunaannya (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2003:284). Efisiensi dalam pekerjaan adalah perbandingan 

terbaik antara kerja dan hasil kerja yang dilihat dari dua segi, yaitu segi hasil dan segi 

usahanya. Jadi, efisiensi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tingkat 

perbandingan antara masukan dan keluaran atau antara sumber dan penggunaan 

modal kerja. 

Manajemen atau pengelolaan modal kerja merupakan hal yang sangat penting 

agar kelangsungan usaha sebuah perusahaan dapat dipertahankan (Hanafi, 2005: 
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125). Kesalahan atau kekeliruan dalam pengelolaan modal kerja akan menyebabkan 

buruknya kondisi keuangan perusahaan sehingga kegiatan perusahaan dapat 

terhambat atau terhenti sama sekali. Adanya kesalahan atau kekeliruan dalam 

pengelolaan modal kerja dapat menimbulkan kelebihan atau kekurangan dalam 

penyediaan modal kerja (Tunggal :1995) . 

Adapun kesalahan atau kekeliruan pengelolaan modal kerja yang dapat 

menimbulkan kelebihan modal kerja adalah 

1. Pengeluaran obligasi/saham dalam jumlah yang lebih dari yang diperlukan.  

2. Penjualan aktiva tak lancar yang tak diganti.  

3. Terjadinya laba operasi yang tidak digunakan untuk pembayaran dividen, 

untuk pembelian aktiva tetap atau untuk tujuan lain yang serupa.  

4. Konversi atau perubahan aktiva tetap ke dalam modal kerja. Konversi 

perubahan bentuk yang tak disertai dengan penggantian dari aktiva tetap ke 

dalam modal kerja dengan jalan proses depresiasi, deplesi dan amortisasi.  

5. Karena akumulasi atau penimbunan sementara dari berbagai dana yang 

disediakan untuk investasi-investasi dan sebagainya.  

 

Sedangkan kesalahan atau kekeliruan pengelolaan modal kerja yang dapat 

menimbulkan kekurangan modal kerja (Tunggal :1995) adalah 

1. Karena kerugian usaha, antara lain diakibatkan oleh:  

a. Volume penjualan yang tidak mencukupi, jadi terlalu kecil untuk dapat 

menutup biaya perusahaan.  
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b. Penurunan harga jual yang disebabkan karena persaingan tanpa adanya 

penurunan dalam harga pokok penjualan.  

c. Terlalu banyak piutang yang tidak dapat ditagih.  

d. Kenaikan biaya yang tidak diimbangi dengan bertambahnya penjualan 

atau pendapatan .  

e. Bertambahnya biaya, sedang penjualan atau pendapatan menurun.  

2. Adanya kerugian luar biasa (Extraordinary Losses).  

Kerugian luar biasa adalah kerugian yang tidak disebabkan karena 

operasi rutin perusahaan.  

3. Kebijakan dividen yang kurang baik. 

Hal ini terjadi karena perusahaan memutuskan membayarkan dividen 

meskipun kondisi keuangan perusahaan tidak memungkinkan untuk 

memberikan dividen pada para pemegang saham.  

4. Penggunaan modal kerja untuk memperoleh aktiva tak lancar.  

Kekurangan modal kerja kadang terjadi karena dilakukannya investasi 

dari aktiva lancar untuk memperoleh aktiva tak lancar. Hal ini terjadi apabila 

suatu aktiva yang tua harus diganti dengan yang baru atau apabila dibeli 

aktiva tetap lain yang baru atau karena pembelian saham perusahaan lain 

sebagai investasi.  

5. Kenaikan tingkat harga umum.  

Kekurangan modal kerja dapat disebabkan karena kenaikan harga 

yang memerlukan investasi jumlah rupiah yang telah banyak untuk 
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memelihara kuantitas persediaan dan aktiva pada tingkat fisik yang sama dan 

untuk membiayai penjualan kredit pada tingkat penjualan yang sama.  

 

Indikasi pengelolaan modal kerja yang baik adalah adanya efisiensi modal 

kerja yang dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan 

menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan 

jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio akan dapat 

menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya 

keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan tertentu, apabila angka rasio tersebut 

dibandingkan dengan angka rasio perbandingan yang digunakan sebagai standar. 

Sehingga untuk mengukur efisiensi modal kerja, maka penulis akan 

menggunakan beberapa alat analisis, yaitu : 

1. Rasio likuiditas 

 Rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid, 

sehingga dapat memenuhi kewajiban finanfialnya pada saat ditagih (Riyanto. 

2001:331). Rasio likuiditas yang digunakan adalah  

a. Rasio lancar (current ratio) 

Rasio lancar (current ratio) adalah ukuran untuk membayar 

utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar (Riyanto, 

2001:332). Rasio ini menunjukkan bahwa setiap hutang lancar dijamin 

oleh aktiva lancar. Semakin tinggi rasio lancar, maka semakin tinggi 

Analisis Efisiensi..., Nita Mursita, Ma.-IBS, 2009



 25

pula jaminan hutang lancar oleh aktiva lancar perusahaan. Rasio lancar 

yang digunakan sebagai tolak ukur untuk analisis, yaitu sebesar 200%. 

Rasio lancar sebesar 200% biasanya sudah memuaskan bagi suatu 

perusahaan. Contoh : rasio lancar sebesar 200% artinya setiap hutang 

lancar Rp. 100,- dijamin dengan aktiva lancar Rp. 200,-.  Rasio lancar 

dapat diukur dengan rumus, sebagai berikut : 

 

b. Rasio cepat (quick ratio) 

Rasio cepat (quick ratio) adalah ukuran untuk membayar 

hutang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih 

likuid (Riyanto, 2001:333). Pada umumnya rasio cepat semakin 

mendekati 100% menunjukkan posisi likuiditas perusahaan baik. 

Contoh : rasio cepat sebesar 100% artinya setiap hutang lancar Rp. 

100,- dijamin dengan aktiva lancar yang lebih likuid (aktiva lancar 

dikurangi persediaan) Rp. 100,-. Rasio cepat dapat diukur dengan 

rumus, sebagai berikut :  
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2. Rasio aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur 

sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber-

sumber dananya (Riyanto, 2001:331). Semakin cepat tingkat perputarannya 

atau makin pendek periode terikatnya berarti semakin efisien penggunaannya.  

Rasio aktivitas yang digunakan adalah 

a. Perputaran modal kerja (working capital turnover) 

Perputaran modal kerja (working capital turnover) adalah rasio 

yang menunjukkan banyaknya penjualan (dalam rupiah) yang dapat 

diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja. Contoh : 

perputaran modal sebesar 1 kali artinya dana yang tertanam dalam 

modal kerja berputar rata-rata 1 kali dalam setahunnya. Perputaran 

modal kerja dapat diukur dengan rumus, sebagai berikut : 

 

b. Perputaran piutang (receivable turnover) dan periode pengumpulan 

piutang (Collection Periods) 

Perputaran piutang adalah kemampuan dana yang tertanam 

dalam piutang yang berputar dalam periode tertentu (Riyanto, 

2001:334). Sedangkan periode pengumpulan piutang adalah periode 

yang dipergunakan untuk mengumpulkan piutang. Tinggi rendahnya 
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perputaran piutang berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya 

modal yang diinvestasikan dalam piutang. Semakin tinggi atau 

semakin cepat tingkat perputarannya berarti makin pendek terikatnya 

modal kerja dalam piutang. Contoh : tingkat perputaran piutang dan 

periode pengumpulan piutang adalah 0,65 kali dan 554 hari yang 

berarti dalam setahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang 

berputar 0,65 kali dan piutang dikumpulkan rata-rata setiap 554 hari 

sekali. Tingkat perputaran piutang dapat dihitung dengan rumus : 

 

 

3. Rasio rentabilitas 

Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu 

yang dinyatakan dalam prosentase (Riyanto, 2001:35). Rentabilitas yang 

digunakan adalah  

a. Rasio laba sebelum pajak dengan total aktiva (ROA) 

Rasio laba sebelum pajak dengan aktiva (ROA) adalah ukuran 

dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 
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menghasilkan keuntungan (Riyanto, 2001:336). Laba dalam 

perhitungan ini adalah laba sebelum dikurangi beban bunga dan pajak. 

Contoh : Rasio laba sebelum pajak dengan total aktiva yang dicapai 

adalah 100% yang berarti setiap Rp 100,- aktiva yang digunakan 

mampu menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp 100,-. Rasio laba 

sebelum pajak dengan total aktiva dapat diukur dengan rumus, sebagai 

berikut : 

 

b. Rentabilitas modal sendiri  (return on net worth) 

Rentabilitas modal sendiri (return on net worth)  adalah ukuran 

suatu perusahaan dari modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk 

menghasilkan keuntungan (Riyanto, 2001:336). Dalam perhitungan ini 

laba yang digunakan adalah laba usaha setelah dikurangi dengan beban 

bunga dan pajak. Contoh : Rentabilitas modal sendiri adalah 50% yang 

berarti setiap Rp 100,- modal sendiri menghasilkan laba bersih setelah 

pajak Rp 50,-.  Rentabilitas modal sendiri dapat diukur dengan rumus, 

sebagai berikut : 
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2.1.8. Standar Penilaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Modal Kerja 

Untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan modal kerja suatu perusahaan dapat 

diukur dengan menggunakan analisis rasio yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas dan 

rasio rentabilitas. Hasil dari perhitungan rasio tersebut dapat memberi gambaran 

tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan apabila 

dibandingkan dengan angka rasio standar. 

Standar yang digunakan untuk penilaian tingkat efisiensi penggunaan modal 

kerja adalah 

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor : KEP-

100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). Untuk penilain tingkat kesehatan BUMN menggunakan tiga 

aspek, yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. 

Namun, dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan aspek keuangan 

karena penelitian ini hanya meneliti tingkat efisiensi penggunaan modal kerja.  
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Berikut ini adalah standar pengukuran tingkat efisiensi penggunaan modal 

kerja berdasarkan keputusan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

nomor : KEP-100/MBU/2002 : 

Tabel 2.1 Standar yang Ditetapkan oleh Menteri BUMN 

Rasio 
Standar Menteri BUMN 

Interval Kriteria 

Rasio Lancar  

(Current Ratio) 

>125% Sangat Baik 

110%-125% Baik 

100%-110% Cukup Baik 

<100% Kurang Baik 

Perputaran Piutang (Receivable 

TurnOver) 

>6 kali Sangat Baik 

4kali-6 kali Baik 

2 kali-4 kali Cukup Baik 

<2 kali Kurang Baik 

Rasio laba sebelum pajak 

dengan total aktiva (ROA) 

>18 % Sangat Baik 

13%-18% Baik 

9%-13% Cukup Baik 

<9% Kurang Baik 

Rentabilitas modal sendiri 

(return on net worth) 

>15% Sangat Baik 

9%-15% Baik 

4%-9% Cukup Baik 

<4% Kurang Baik 

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor : 

KEP-100/MBU/2002 

 

Analisis Efisiensi..., Nita Mursita, Ma.-IBS, 2009



 31

2. Dalam penelitian ini penulis membuat rata-rata rasio keuangan industri 

telekomunikasi di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 

tahun 2004 sampai 2008 karena PT Telkom Tbk. termasuk dalam industri 

telekomunikasi di Indonesia. Berikut ini adalah rata-rata rasio keuangan 

industri telekomunikasi di Indonesia : 

Tabel 2.2 Rata-Rata Rasio Keuangan Industri Telekomunikasi di Indonesia 

Rasio 
Rata-Rata Rasio 

Keuangan Industri 

Telekomunikasi 

Rasio Lancar (Current Ratio) 166,08% 

Rasio Cepat (Quick Ratio) 163,04% 

Perputaran Modal Kerja (Working Capital TurnOver) -4,98 kali 

Perputaran Piutang (Receivable TurnOver) 16,86 kali 

Rasio laba sebelum pajak dengan total aktiva (ROA) 5,20% 

Rentabilitas modal sendiri (return on net worth) -1,73% 

Sumber : Data laporan keuangan industri telekomunikasi yang publikasi di BEI yang 

diolah 
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2.1.9. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul 
Variabel 

Penelitian 
Kesimpulam 

1. 

Susi Trianingsih 

(2003) 

Analisis Rasio 

Keuangan Untuk 

menilai 

Manajemen 

Modal Kerja Pada 

PT Matahari 

Putra Prima Tbk. 

Rasio 

Likuiditas 

dan rasio 

efektivitas 

• Dilihat dai rasio likuiditas PT 

Matahari Putra Prima Tbk. 

mengalami penurunan 

• Dilihat dari rasio efektivitas PT 

Matahari Putra Prima Tbk. 

mengalami peningkatan 

2. 

Makmun dan 

Lokot Z. 

Nasution 

(2005) 

Analisis Tingkat 

Efisiensi PT PLN 

(Persero): 

Pendekatan 

Analisa Rasio, 

DEA, dan 

Edward I. Altman 

Analisis 

rasio, DEA, 

dan Edward 

I. Altman 

• Dilihat dari analisis rasio 

keuangan PT PLN menunjukkan 

penurunan kinerja dari tahun 

1998-2000. 

• Dilihat dari analisis 

kecenderungan tingkat 

kebangkrutan menunjukkan bahwa 

dalam periode 1998-2002 PT PLN 

sebenarnya diambang 

kebangkrutan. 

• Dilihat dari analisis pendekatan 

DEA menunjukkan kinerja PT 

PLN sangat tidak efisien. 

3. 

Triani Pujiastuti 

(1996) 

Analisis 

Perkembangan 

Rentabilitas 

Marjin 

Keuntungan 

dan 

• Dari hasil analisis perkembangan 

rentabilitas modal kerja 

mengalami peningkatan dari tahun 
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Modal Kerja dan 

Fakto-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Rentabilitas 

Modal Kerja 

Studi Kasus Pada 

PT Aneka Karya 

di Klaten 

Perputaran 

Aktiva 

Lancar  

1987-1994 yang dilihat dari marjin 

keuntungan dan perputaran aktiva 

lancar yang mengalami 

peningkatan yang berarti 

penggunaan modal kerjanya 

efisien. 

• Marjin keuntungan dan perputaran 

aktiva lancar secara signifikan 

berpengaruh terhadap rentabilitas 

modal kerja. 

• Marjin keuntungan mempunyai 

pengaruh yang paling dominan 

terhadap rentabilitas modal kerja. 

4. 

Sri Patoyah 

(2005) 

Analisis 

Efisienasi 

Penggunaan 

Modal Kerja 

Pada Koperasi 

Pegawai Republik 

Indonesia 

(KPRI) 

“Harapan” 

Kecamatan 

Gemuh 

Kabupaten 

Kendal Tahun 

2001-2003 

 

Rasio 

Likuiditas, 

Rasio 

Aktivitas, 

dan Rasio 

Rentabilitas 

• Penggunaan modal kerja Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) pada periode 2001-2003 

termasuk kriteria cukup efisien 

yang dapat dilihat dari hasil 

analisis rasio likuiditas, analisis 

rasio aktivitas, dan analisis rasio 

rentabilitas yang dibandingkan 

dengan Standar yang telah 

ditetapkan oleh Departemen 

Koperasi dan PPKM. 

 

Analisis Efisiensi..., Nita Mursita, Ma.-IBS, 2009



 34

2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Struktur kekayaan suatu perusahaan erat hubungannya dengan struktur 

modalnya. Dengan membandingkan elemen-elemen aktiva dengan elemen-elemen 

pasiva, dapat diperoleh gambaran tentang keadaan keuangan suatu perusahaan. 

Dalam melaksanakan aktivitasnya, perusahaan harus melakukan evaluasi dan 

pengukuran terhadap apa yang telah dilakukannya sehingga perusahaan dapat 

mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa yang akan datang yang dapat 

dilihat dari perhitungan rasio. Namun demikian, untuk dapat membelanjai aktivitas 

operasional perusahaan sehari-hari tersebut perusahaan selalu membutuhkan modal 

kerja, dimana uang atau dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan dapat 

kembali masuk ke dalam perusahaan dalam jangka waktu yang relatif pendek melalui 

hasil penjualan produknya. Modal kerja merupakan salah satu sumber daya yang 

terbatas, dan setiap badan usaha membutuhkan modal kerja untuk membelanjai 

operasionalnya sehari-hari, misalnya untuk membeli bahan baku, membayar upah 

buruh, gaji pegawai, dan sebagainya. Perusahaan secara umum harus 

mempertahankan jumlah modal kerja yang menguntungkan, yaitu jumlah aktiva 

lancar harus lebih besar dari hutang lancar. Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. 

Pernyataan ini diperkuat oleh Bambang Riyanto (2001;58) tentang pendefinisian 

modal kerja berdasarkan konsep kualitatif :  

”Oleh karenanya maka modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari 

aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasinal 
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perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan 

aktiva lancar di atas hutang lancar. Modal kerja dalam pengertian ini sering 

disebut modal kerja neto (net working capital).” 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa apabila perusahaan tidak dapat 

mempertahankan tingkat modal kerja yang memuaskan, maka kemungkinan sekali 

perusahaan akan berada dalam keadaan insolvent (tidak mampu membayar 

kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo) dan bahkan mungkin terpaksa harus 

dilikuidir (bangkrut).  

Menurut Lukman Syamsuddin (2005;227) : 

”Net working capital ini seringkali digunakan untuk mengukur resiko 

”technical insolvency” (ketidakmampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban-kewajiban yang segera jatuh tempo). Semakin besar net working 

capital, maka semakin likuid keadaan suatu perusahaan dan semakin kecil 

kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban 

yang segera jatuh tempo.” 

Untuk dapat mengendalikan net working capital tersebut, maka dapat 

dilakukan dengan membuat laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Mengenai 

penggunaan modal kerja, semakin besar aktiva lancar dapt menutupi hutang lancar 

berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya 

yang artinya perusahan semakin likuid. Tingkat likuiditas perusahaan hendaknya 

diikuti oleh penggunaan dana secara efektif dan efisien, karena apabila terjadi 

kelebihan dana yang disebabkan oleh ketidakefektivan penggunaan dana ini 
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menunjukkan adanya pengendapan dana yang disebut dengan idle money. Kelebihan 

dana ini bukannya menguntungkan perusahaan tetapi akan merugikan perusahaan 

sebab dana tersebut tidak menambah keuntungan. 

Tunggal (1995:165) menyebutkan indikasi pengelolaan modal kerja yang baik 

adanya efisiensi modal kerja yang dapat dilihat dari perputaran modal kerja yang 

dimiliki dari aset kas di investasikan dalam komponen modal kerja sampai saat 

kembali menjadi kas. Efisiensi modal kerja dapat dilihat dari perputaran modal kerja 

(working capital turnover) dan perputaran piutang (receivable turnover). Semakin 

pendek periode perputaran modal kerja, maka semakin cepat perputarannya sehingga 

modal kerja semakin tinggi dan perusahaan semakin efisien. 

Pengelolaan aktiva lancar harus benar-benar tepat, karena kesalahan dalam 

pengelolaannya akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Hal yang 

penting dalam modal kerja tidak hanya pada aspek petimbangan likuiditas dan 

aktivitas, tetapi juga dalam aspek pertimbangan rentabilitas. Hal ini dikarenakan 

tujuan dari kegiatan perusahaan adalah mendapatkan laba, dan salah satu cara dalam 

meningkatkan perolehan laba adalah dengan meningkatkan efisiensi penggunaan 

dana perusahaan melalui modal kerja. Akan tetapi, laba yang tinggi belumlah 

merupakan ukuran bahwa suatu perusahaan berjalan dengan baik dan efisien. 

Efisiensi suatu perusahaan baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang 

diperoleh dengan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. 
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Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka berfikir 

dari efisiensi penggunaan modal kerja secara sistematis pada gambar berikut :  

 

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritia 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Waktu dan Tempat Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, 

menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang 

dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan 

yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. 

Periode penelitian adalah tahun 2004 sampai tahun 2008. Pengambilan 

periode ini karena data yang dipublikasikan hanya dari tahun 2004 sampai 2008. 

 

Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. PT Telkom Tbk. dimana penulis melakukan analisis efisiensi penggunaan 

modal kerja  PT Telkom Tbk. 

2. Standar rasio keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) dengan keputusan Nomor : KEP-100/MBU/2002 tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  

3. Rata-rata rasio keuangan industri telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama lima tahun dari tahun 2004 sampai 2008. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dihimpun dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder tersebut diperoleh melalui sumber data historis mengenai data laporan laba 

rugi dan neraca PT Telkom Tbk., PT Indosat Tbk., PT Excelcomindo Pratama Tbk., 

PT Bakrie Telecom Tbk., PT Mobile-8 Telecom Tbk., dan PT Infoasia Teknologi 

Global Tbk. dalam periode tahun 2004 sampai 2008 dan data keputusan menteri 

Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 yang dikeluarkan dan 

dipublikasikan oleh Telkom, Indosat, Bakrie, Mobile-8, Excelcomindo, Infoasia 

Teknologi global, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN).  

 

3.2.1 Data yang dihimpun 

 Data diambil dari sumber-sumber yang tersedia dan sebagian data lagi 

merupakan hasil pengolahan dari data yang sudah tersedia. Data yang digunakan 

adalah : 

1. Data laporan laba rugi dan neraca PT Telkom Tbk. yang berasal dari website 

PT Telkom Tbk. dan Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Data laporan laba rugi dan neraca PT Indosat Tbk. yang berasal  dari website 

PT Indosat Tbk. dan Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Data laporan laba rugi dan neraca PT Excelcomindo Pratama Tbk. yang 

berasal website PT Excelcomindo Pratama Tbk. dan Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 
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4. Data laporan laba rugi dan neraca PT Bakrie Telecom Tbk. yang berasal dari 

website PT Bakrie Telecom Tbk. dan Bursa Efek Indonesia (BEI). 

5. Data laporan laba rugi dan neraca PT Mobile-8 Telecom Tbk. yang berasal 

dari website PT Mobile-8 Telecom Tbk. dan Bursa Efek Indonesia (BEI). 

6. Data laporan laba rugi dan neraca PT Infoasia Teknologi Global Tbk. yang 

berasal dari website PT Infoasia Teknologi Global Tbk. dan Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

7. Data keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-

100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik 

Negara yang diperoleh dari website Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data serta informasi yang dilakukan oleh penulis 

dalam penelitian ini, yaitu dengan cara sebagai berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Data yang diperoleh dari berbagai litaratur, berupa text book, jurnal 

dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini 

yaitu analisis efisiensi penggunaan modal kerja. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research)  

Data yang diperoleh dari data yang dikeluarkan dan dipublikasikan 

oleh Telkom, Indosat, Bakrie, Mobile-8, Excelcomindo, Infoasia Teknologi 

global, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
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yang berupa data historis mengenai data laporan laba rugi dan neraca PT 

Telkom Tbk., PT Indosat Tbk., PT Excelcomindo Pratama Tbk., PT Bakrie 

Telecom Tbk., PT Mobile-8 Telecom Tbk., dan PT Infoasia Teknologi Global 

Tbk. dalam periode tahun 2004 sampai 2008 dan data Keputusan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002. 

 

3.3. Metode Analisis Data 

3.3.1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam menganalisis efisiensi penggunaan modal kerja, penulis menggunakan 

teknik analisa sebagai berikut : 

1. Analisis rasio adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari 

pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individual atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut. Analisis rasio yang digunakan untuk 

mengukur efisiensi modal kerja adalah  

a. Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

• Rasio lancar (current ratio) 

 

• Rasio cepat (quick ratio) 
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b. Rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

• Perputaran modal kerja (working capital turnover) 

 

• Perputaran piutang (receivable turnover) dan periode 

pengumpulan piutang (Collection periods) 

 

 

c. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

• Rasio laba sebelum pajak dengan total aktiva (ROA) 

 

• Rentabilitas modal sendiri (return on net worth) 
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2. Untuk penilaian efisiensi penggunaan modal kerja, penulis akan 

membandingkan hasil dari perhitungan rasio tersebut dengan standar rasio 

keuangan yang telah ditetapkan, dalam hal ini standar rasio keuangan yang 

ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 

keputusan Nomor : KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan rata-rata rasio keuangan industri 

telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama lima tahun 

dari tahun 2004 sampai 2008. Tabel di bawah ini merupakan standar 

pengukuran efisiensi penggunaan modal kerja baik standar yang ditetapkan 

oleh Menteri BUMN maupun rata-rata rasio keuangan industri telekomunikasi 

kecuali Rasio Cepat (Quick Ratio) dan Perputaran Modal Kerja (Working 

Capital TurnOver)  hanya dibandingkan rata-rata rasio keuangan industri 

telekomunikasi di Indonesia 
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 Tabel 3.1. Standar Pengukuran Efisiensi Penggunaan Modal Kerja 

Rasio 
Standar Menteri BUMN Rata-rata rasio keuangan 

industri telekomunikasi 

Interval Kriteria Interval Kriteria 

Rasio Lancar  

(Current Ratio) 

>125% Sangat Baik 
>166,08% Di atas rata-rata 

110%-125% Baik 

100%-110% Cukup Baik 
<166,08% Di bawah rata-rata 

<100% Kurang Baik 

Rasio Cepat (Quick 

Ratio) 

  >163,04% Di atas rata-rata 

<163,04% Di bawah rata-rata 

Perputaran Modal 

Kerja (Working 

Capital TurnOver) 

  >-4,98 kali Di atas rata-rata 

<-4,98 kali 
Di bawah rata-rata 

Perputaran Piutang 

(Receivable 

TurnOver) 

>6 kali Sangat Baik 
>16,86 kali Di atas rata-rata 

4kali-6 kali Baik 

2 kali-4 kali Cukup Baik 
<16,86 kali Di bawah rata-rata 

<2 kali Kurang Baik 

Rasio laba sebelum 

pajak 

dengan total aktiva 

(ROA) 

>18 % Sangat Baik 
>5,20% Di atas rata-rata 

13%-18% Baik 

9%-13% Cukup Baik 
<5,20% Di bawah rata-rata 

<9% Kurang Baik 

Rentabilitas modal 

sendiri 

(return on net 

worth) 

>15% Sangat Baik 
>-1,73% Di atas rata-rata 

9%-15% Baik 

4%-9% Cukup Baik 
<-1,73% Di bawah rata-rata 

<4% Kurang Baik 

Sumber : data diolah dan Surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 

Nomor: KEP-100/MBU/2002 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Sejarah berdirinya PT Telkom Tbk. 

PT Telkom Tbk. (Telkom) merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya 

dimiliki pemerintah, dan perusahaan penyedia layanan telepon tidak bergerak 

terkemuka di Indonesia. Sementara itu, anak perusahaan yang mayoritas sahamnya 

dikuasai Telkom adalah PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) yang merupakan 

perusahaan operator layanan telepon seluler yang terbesar di Indonesia. Telkom 

menyediakan beragam layanan telekomunikasi lainnya, termasuk interkoneksi, 

jaringan, data dan internet, serta layanan terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk 

memberikan layanan jaringan telekomunikasi yang handal serta layanan 

telekomunikasi dan informasi berkualitas tinggi.  

Sejarah Telkom berawal pada tahun 1856, tepatnya tanggal 23 Oktober 1856, 

yaitu saat pengoperasian telegrap elektromagnetik pertama di Indonesia yang 

menghubungkan antara Batavia (Jakarta) dengan Buitenzorg (Bogor) oleh Pemerintah 

Kolonial Belanda. Selanjutnya pada tahun 1884, didirikanlah perusahaan swasta yang 

menyediakan layanan pos dan telegrap domestik dan kemudian layanan telegrap 

internasional. Layanan telepon mulai diperkenalkan tahun 1882 sampai dengan 1906, 

layanan telepon disediakan oleh perusahaan swasta.  
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Pada 1906, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk lembaga pemerintah 

untuk mengendalikan seluruh layanan pos dan telekomunikasi di Indonesia. Pada 

1961, sebagian besar dari layanan ini dialihkan kepada perusahaan milik negara. Pada 

1965 pemerintah memutuskan pemisahan layanan pos dan telekomunikasi ke dalam 

dua perusahaan milik negara, yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi. Pada 

tahun 1974, PN Telekomunikasi dibagi menjadi dua perusahaan milik negara, yaitu 

Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang bergerak sebagai penyedia 

layanan telekomunikasi domestik dan internasional serta PT. Industri Telekomunikasi 

Indonesia (“PT. INTI”) yang bergerak sebagai pembuat perangkat telekomunikasi. 

Pada tahun 1980, bisnis telekomunikasi internasional diambil alih oleh PT Indonesian 

Satellite Corporation (“Indosat”) yang baru saja dibentuk saat itu. 

Selanjutnya pada 1991, Perumtel mengalami perubahan status, yaitu menjadi 

perseroan terbatas milik negara dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. 

Telekomunikasi Indonesia, atau Telkom. Sebelum tahun 1995, operasi bisnis Telkom 

dibagi ke dalam dua belas wilayah operasi yang dikenal sebagai wilayah 

telekomunikasi atau witel. Setiap witel bertanggung jawab penuh terhadap seluruh 

aspek bisnis di wilayahnya masing-masing mulai dari penyedia layanan telepon 

hingga manajemen dan keamanan properti. 

Pada tanggal 14 Nopember 1995, Pemerintah melakukan penjualan saham 

Telkom melalui penawaran saham perdana (Initial Public Offering) di Bursa Efek 

Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (keduanya telah melebur menjadi Bursa Efek 

Indonesia pada bulan Desember 2007). Saham Telkom juga tercatat di NYSE dan 
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LSE dalam bentuk American Depositary Shares (“ADSs”) dan ditawarkan pada 

publik di Bursa Efek Tokyo dalam bentuk Public Offering Without Listing.   

Kemudian pada tahun 1999, industri telekomunikasi mengalami perubahan 

signifikan. Undang-undang Telekomunikasi No.36 (Undang-undang Telekomunikasi) 

yang berlaku efektif pada bulan September 2000 merupakan pedoman yang mengatur 

reformasi industri telekomunikasi, termasuk liberalisasi industri, memfasilitasi 

masuknya pemain baru dan menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Reformasi 

yang dilakukan Pemerintah kemudian menghapus kepemilikan bersama Telkom dan 

Indosat di sebagian besar perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Hal ini bertujuan 

untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kompetitif. Hasilnya, pada tahun 2001 

Telkom mengakuisisi 35,0% saham Indosat di Telkomsel yang menjadikan total 

saham Telkom di Telkomsel menjadi sebesar 77,7%. sementara Indosat mengambil 

alih 22,5% saham Telkom di Satelindo dan 37,7% saham Telkom di Lintasarta. Pada 

tahun 2002, Telkom menjual 12,7% sahamnya di Telkomsel kepada Singapore 

Telecom Mobile Pte Ltd (“SingTel Mobile”) sehingga kepemilikan saham Telkom di 

Telkomsel berkurang menjadi 65,0%.  

 

4.1.2. Struktur Organisasi PT Telkom Tbk. 

Secara garis besar, struktur organisasi PT Telkom Tbk. pada 2008 terdiri dari 

RUPS, Dewan Komisaris, Komite di bawah Dewan Komisaris, Direksi, Komite di 

bawah Direksi dan Corporate Secretary.  
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Telkom Tbk. 

 

Sumber : www.telkom.co.id 

RUPS 

Dewan Komisaris 

Direktur Utama Komite-Komite dibawah  

Dewan Komisaris 

 

Head of Internal 

Audit 

Wakil Direktur Utama 

Head of Corporate 

Communication 

Head of Corporate 

Affair 

Direktur 

Network & 

Solution 

(COO) 

 

Direktur 

Consumer 

Direktur 

Enterprise 

& 

Wholesale 

Direktur 

  IT & 

Supply 

(CIO) 

Direktur 

Keuangan 

Direktur 

Compliance 

& Risk 

Management 

 

Direktur 

Human 

Capital & 

GA 

 

EVP 

Strategic 

Investment 

& 

Corporate 

Planning 

Divisi  

Long Distance 

Divisi 

Multimedia 

Divisi 

Fixed Wireless 

Network 

Divisi  

Enterprise Service 

(ESC) 

Divisi  

Carrier and 

Interconnection 

Service (CISC) 

Unit 

 Investor 

Relation & 

Corporate 

Secretary 

Unit 

Corporate 

Service 

Unit  

Support 

Service 

Unit 

Enterprise 

Service 

Komite-Komite 

Dibawah Direksi 

Analisis Efisiensi..., Nita Mursita, Ma.-IBS, 2009



 49

A. Dewan Komisaris  

Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasan operasional 

persero, termasuk semua aspek seperti perencanaan dan pengembangan, operasional 

dan anggaran, kepatuhan anggaran dasar persero dan penerapan keputusan RUPS. 

Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam memberikan saran dan pendapat kepada 

RUPS mengenai laporan keuangan tahunan, rencana pengembangan perseroan, 

penunjukan kantor akuntan publik sebagai auditor dan hal-hal penting lainnya. Selain 

itu, Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk mengevaluasi rencana kerja dan 

anggaran perseroan, mengikuti perkembangan perseroan, dan jika ada gejala yang 

menunjukkan perseroan sedang dalam masalah Dewan komisaris dapat meminta 

direksi untuk mengumumkannya kepada para pemegang saham dan memberikan 

rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh. 

Saat ini, Dewan Komisaris PT Telkom Tbk. terdiri dari satu orang Komisaris 

utama dan empat orang Komisaris, dua orang di antaranya merupakan Komisaris 

Independen. Berikut ini adalah Dewan Komisaris PT Telkom Tbk.: 

1. Tanri Abeng (Komisaris Utama) 

Selain menjabat sebagai Komisaris Utama, juga menjabat sebagai 

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. 

2. P. Sartono (Komisaris Independen) 

Selain menjabat sebagai Komisaris Independen, juga menjabat sebagai 

anggota Komite Audit, anggota Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko, 

serta Sekretaris Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 
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3. Arif Arryman (Komisaris Independen) 

Selain menjabat sebagai Komisaris Independen, juga menjabat sebagai 

Ketua Komite Audit, dan anggota Komite Pengkajian Perencanaan dan 

Risiko. 

4. Mahmuddin Yasin (Komisaris) 

Selain menjabat sebagai Komisaris, juga menjadi Ketua Komite 

Pengkajian Perencanaan dan Risiko, dan anggota Komite Nominasi dan 

Remunerasi. 

5. Bobby A.A. Nazief (Komisaris) 

Selain menjabat sebagai Komisaris, juga menjadi Wakil Ketua Komite 

Pengkajian Perencanaan dan Risiko, dan anggota Komite Audit. 

 

B. Komite di bawah Dewan Komisaris 

Saat ini  dewan komisaris memiliki tiga komite, yaitu Komite Audit, Komite 

Pengkajian Perencanaan dan Risiko (KPPR), dan Komite Nominasi dan Remunerasi.  

1. Komite Audit 

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan 

Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi 

kepada Dewan Komisaris, mengindentifikasi hal-hal yang memerlukan 

perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang 

diberikan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit terdiri atas dua orang 

Komisaris Independen, satu orang Komisaris, dan empat orang anggota 
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eksternal independen dari luar Telkom. Komite Audit diketuai oleh Komisaris 

Independen Perseroan. Dua anggota memiliki keahlian di bidang akuntansi, 

keuangan, dan pengendalian internal. 

2. Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko (KPPR) 

Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko (KPPR) bertugas untuk 

mengkaji rencana jangka panjang persero serta rencana anggaran bisnis 

tahunan, selanjutnya memberikan rekomendasi yang akan disampaikan 

kepada Direksi. Komite ini juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan 

memantau pelaksanaan rencana bisnis perseroan. Komite Pengkajian 

Perencanaan dan Risiko terdiri dari delapan anggota, yaitu (i) Mahmuddin 

Yasin (Ketua); (ii) Bobby A.A. Nazief (wakil Ketua); (iii) Ario Guntoro 

(Sekretaris); (iv) P. Sartono (Komisaris Independen); (v) Arif Arryman 

(Komisaris Independen); (vi) Adam Wirahadi; (vii) Widuri M. Kusumawati; 

dan (viii) Rama Kumala Sari. Semua anggota Komite Pengkajian Perencanaan 

dan Risiko (kecuali Mahmuddin Yasin, Bobby A.A. Nazief, Arif Arryman 

dan P. Sartono) adalah anggota independen eksternal. 

3. Komite Nominasi dan Remunerasi 

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk merumuskan 

kriteria pemilihan dan prosedur pencalonan untuk posisi strategis di 

Perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), 

membantu Dewan Komisaris dan melakukan konsultasi dengan Direksi dalam 

pemilihan calon untuk posisi strategis di Perusahaan, dan merumuskan sistem 
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remunerasi untuk Direksi berdasarkan kewajaran dan kinerja. Komite 

Nominasi dan Remunerasi terdiri dari: (i) Tanri Abeng, Komisaris Utama dan 

Ketua; (ii) P. Sartono, Komisaris Independen dan Sekretaris; (iii) Mahmuddin 

Yasin, Komisaris. 

 

C. Direksi 

Fungsi utama Direksi adalah memimpin, mengendalikan, dan mengelola aset 

Perseroan. Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris atas pengelolaan 

harian PT Telkom Tbk.. Saat ini Direksi terdiri dari delapan Direktur, yaitu Direktur 

Utama, Direktur Keuangan, Direktur Human Capital & General Affairs, Direktur 

Consumer, Direktur Network & Solution, Direktur Enterprise & Wholesale, Direktur 

IT & Supply dan Direktur Compliance & Risk Management. 

1. Direktur Utama 

Ruang lingkup dan tanggung jawab: Memimpin dan mengurus 

perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan, memelihara dan mengurus 

aset persero. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan kepemilikan termasuk 

perjanjian dengan pihak ketiga. 

2. Direktur Keuangan 

Ruang lingkup dan tanggung jawab: mengelola fungsi keuangan 

secara terpusat yang mencakup penyelenggaraan operasional keuangan 
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diseluruh unit bisnis melalui pusat keuangan serta memastikan pengendalian 

investasi pada anak perusahaan.  

3. Direktur Human Capital & General Affairs 

Ruang lingkup dan tanggung jawab: mengelola fungsi Human 

Resources and General Affairs. Selain itu, bertanggung jawab untuk 

menjalankan peran utama dalam  mengelola operasional SDM di seluruh unit 

bisnis melalui Human Resources Center dan memastikan pengendalian 

beberapa unit Corporate Service, Support Service dan Enterprise Service 

meliputi: Human Resources Center (“HR Center”), Training Center (“TTC”), 

Management Consultant Center (“MCC”), Community Development Center 

(“CDC”), dana pensiun dan yayasan milik PT Telkom Tbk. 

4. Direktur Network & Solution 

Ruang lingkup dan tanggung jawab: mengelola fungsi operasional 

bisnis, menjalankan pengelolaan infrastruktur dan layanan. Selain itu, 

bertanggung jawab dalam pengelolaan bisnis unit lainnya, yaitu Divisi Long 

Distance, Divisi Multimedia, Divisi Fixed Wireless Network dan 

layananlayanan pendukung lainnya seperti Research & Development Center 

(“R&D”), Maintenance Service Center (“MSC”) dan Telkom Construction 

Center (“TCC”).  

5. Direktur Consumer 

Ruang lingkup dan tanggung jawab: mengelola fungsi jalur 

pengiriman dan layanan pelanggan segmen ritel dan individual. 
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6. Direktur Enterprise & Wholesale 

Ruang lingkup dan tanggung jawab: mengelola fungsi jalur 

pengiriman dan pelanggan. Selain itu bertanggung jawab untuk  mengelola 

jalur pengiriman dan layanan pelanggan korporasi dan membawahi Divisi 

Enterprise Service (“ESC”) dan Divisi Carrier and Interconnection Service 

(“CISC”). 

7. Direktur IT & Supply 

Ruang lingkup dan tanggung jawab: mnegelola fungsi pendayagunaan 

teknologi informasi persero dan mengelola fungsi supply management. Selain 

itu, bertanggung jawab atas pengelolaan pusat layanan informasi dan supply 

center. 

8. Direktur Compliance & Risk Management 

Ruang lingkup dan tanggung jawab: mengelola fungsi kepatuhan, 

hukum dan pengelolaan risiko perseroan. 

 

Direksi Telkom secara bersama-sama bertanggung jawab atas keseluruhan 

pengelolaan operasi Telkom, termasuk menciptakan struktur pengendalian internal, 

memastikan pelaksanaan fungsi audit internal di setiap kegiatan manajemen dan 

mengambil tindakan berdasarkan temuan-temuan audit internal sejalan dengan 

kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.  
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D. Komite di bawah Direksi 

Untuk mengambil keputusan atau membuat kebijakan yang bersifat inisiatif. 

Direksi membentuk sembilan komite, yaitu  Komite  Etika dan Disiplin,  Komite 

Costing, Tariff, Pricing & Marketing, (Tariff & Pricing), Komite  Corporate Social 

Responsibility (“CSR”), Komite regulasi, Komite disclosure, Komite pengelolaan 

anak perusahaan, Komite Produk, Infrastruktur dan Investasi, Komite treasury dan 

keuangan, dan Komite risiko.  

1. Komite  Etika dan Disiplin  

Komite Etika dan Disiplin bertugas untuk menerapkan GCG, 

mengimplementasikan etika perusahaan, menegakkan disiplin pegawai, serta 

menetapkan kebijakan lain seperti  kebijakan tentang etika, kebijakan tentang 

SDM, dan kebijakan tentang organisasi. 

2. Komite Costing, Tariff, Pricing & Marketing (Tariff & Pricing) 

Komite Costing, Tariff, Pricing & Marketing (Tariff & Pricing) 

bertugas untuk merubah metode costing, metode penetapan tarif, dan 

penetapan pricing (lebih rendah atau sama dengan cost).  

3. Komite  Corporate Social Responsibility (“CSR”)  

Komite  Corporate Social Responsibility (“CSR”) bertugas untuk 

memutuskan program-program CSR yang akan dilaksanakan sebagai bentuk 

komitmen Telkom dalam mendukung pengembangan kualitas hidup 

masyarakat secara berkelanjutan. 
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4. Komite Regulasi 

Komite Regulasi bertugas untuk menentukan posisi perusahaan di 

peraturan ICT (Teknologi Komunikasi dan Informasi) dalam bentuk jawaban 

dan rekomendasi Telkom kepada pemerintah untuk menanggapi peraturan 

yang baru serta memberi pertimbangan terhadap peraturan yang ada. 

5. Komite Disclosure  

Komite Disclosure bertugas untuk memastikan keterbukaan informasi 

kepada investor tentang Telkom (tepat waktu, faktual, akurat dan sesuai 

dengan aturan dan hukum pasar modal), mengungkap (Disclosure) pelaporan 

perusahaan terkait dengan ICFR, menetapkan disain dan pengungkapan hasil 

evaluasi rutin DCP (Disclosure Control Procedures), dan menyiapkan materi 

RUPS. 

6. Komite Pengelolaan Anak Perusahaan   

Komite Pengelolaan Anak Perusahaan bertugas melakukan fit & 

proper test terhadap calon Direksi atau calon Komisaris dari anak perusahaan, 

baik dari dalam atau luar Telkom..                                                                                                    

7. Komite Produk, Infrastruktur dan Investasi  

Komite Produk, Infrastruktur dan Investasi bertugas untuk 

mengembangkan produk baru, Retirement produk yang ada, memutuskan 

produk derivative dan gimmicks yang menyerap belanja modal cukup besar, 

merencanakan infrastruktur terintegrasi, Post Audit technology Compliance, 

membangun alat produksi instan, dan menetapkan program-program investasi. 
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8. Komite treasury dan keuangan 

Komite treasury dan keuangan bertugas untuk memutuskan 

kewenangan atas transaksi-transaksi treasury dan transaksi keuangan lainnya 

serta membuat kebijakan moneter, seperti logistik, akunting, dan belanja 

modal dan biaya operasional. 

9. Komite risiko 

Komite risiko bertugas untuk menetapkan Risk acceptance criteria, 

Risk Register (Risk inclination, Risk response) untuk perseroan dan unit bisnis 

dibawahnya, menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko persero, 

menghilangkan proses bisnis yang tidak efisien, penguatan pengendalian 

internal dan mitigasi risiko, dan menyetujui transaksi-transaksi operasional 

tertentu yang mempunyai potensi risiko yang signifikan bagi persero.  

 

E. Departemen-Departemen di bawah Direksi  

1. Departemen Corporate Affair 

Departemen Corporate Affair dipimpin Head of Corporate Affair, di 

bawah Direktur Utama. Unit ini bertanggung jawab untuk mengelola 

administrasi Direksi, pengelolaan kinerja bisnis dan pengelolaan sinergi.  

2. Departemen Corporate Communication 

Departemen Corporate Communication dipimpin oleh Head of 

Corporate Communication, bertanggungjawab langsung kepada Direktur 

Utama untuk mengelola hubungan dengan pemegang saham, manajemen 
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saham dan sekuritas, komunikasi perusahaan dan manajemen pencitraan serta 

pengelolaan hubungan dengan komunitas.  

3. Unit Investor Relations & Corporate Secretary 

Dipimpin oleh Vice President (“VP”), di bawah Direktur Keuangan. 

Unit Investor Relations and Corporate Secretary (IRCS) bertanggung jawab 

atas hubungan antara perusahaan dengan para pemegang saham dan 

stakeholder. selain itu, IRCS mendukung manajemen dengan menyajikan 

informasi yang terpercaya dan akurat dalam menangani beragam isu yang 

terkait kepatuhan dan GCG.  

4. Departemen Strategic Investment & Corporate Planning 

Departemen Strategic Investment & Corporate Planning 

bertanggungjawab kepada Direktur Utama dalam memberikan dukungan dan 

saran kepada Direksi berdasarkan pada rencana bisnis perusahaan, baik untuk 

jangka panjang dan jangka pendek. 

5. Departemen Internal Audit 

Departemen Internal Audit merupakan bagian dari struktur 

pengendalian internal yang bertanggungjawab untuk melakukan audit dan 

menilai efektivitas sistem perusahaan secara independen, mekanisme 

pengendalian internal dan mendukung manajemen serta unit-unit operasional 

untuk mencapai target-target dengan tugas-tugas, yaitu kepatuhan SOA, 

penerapan GCG, dan pendekatan audit melalui penerapan proses bisnis 

berbasis risiko. 
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4.1.3. Produk dan Jasa PT Telkom Tbk. 

PT Telkom Tbk. menawarkan lebih dari 200 produk dan layanan, yang 

dikelompokkan berdasarkan portofolio bisnis, sebagai berikut: 

1. Sambungan Telepon Tidak Bergerak Kabel 

Sambungan telepon tidak bergerak kabel Telkom meliputi panggilan 

antar pelanggan tetap dalam jarak kurang dari 30 km (Telkom local), layanan 

telepon jarak jauh dalam wilayah Indonesia (Telkom SLJJ), layanan telepon 

internasional (Telkom SLI007), dan layanan internet broadband yang 

memanfaatkan teknologi Asymmetric Digital Subscriber Line (“ADSL”) 

dengan kecepatan tinggi hingga 1024 kbps (downstream) (Telkom Speedy).  

2. Sambungan Telepon Tidak Bergerak Nirkabel 

Sambungan Telepon tidak bergerak nirkabel Telkom merupakan 

layanan jasa telekomunikasi akses suara dan data yang berbasis tanpa kabel. 

Saat ini, jasa-jasa (produk) yang ditawarkan oleh Telkom adalah CDMA 

(Telkom Flexi), GSM (Kartu AS, KartuHalo, dan Simpati). 

3. Data dan Internet 

Data dan Internet Telkom meliputi layanan premium untuk panggilan 

Voice over Internet Protocol (VoIP), layanan akses internet dial-up tanpa 

perlu berlangganan, layanan portal web Telkom, dan layanan bernilai tambah 

dan konvergensi antara e-mail dan system selular. Saat ini, jasa (produk) yang 

ditawarkan adalah Telkom Global01017, TelkomSave, TelkomNet Instan, 

Plasa.com, i-VAS Card, dan Ventus. 
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4. Jaringan dan Interkoneksi 

Jaringan dan interkoneksi Telkom meliputi layanan interkoneksi untuk 

penyelenggara jasa dan jaringan lainnya (other licensed operator/OLO), dan 

layanan TV kabel. Saat ini, jasa (produk) yang ditawarkan adalah 

TelkomIntercarrier, dan TelkomVision. 

 

4.2. Analisis Deskriptif 

Untuk menganalisis efisiensi penggunaan modal kerja pada PT Telkom Tbk., 

digunakan tiga alat analisis yaitu analisis likuiditas, aktivitas dan rentabilitas. 

 

4.2.1.  Analisis Likuiditas 

Untuk mengetahui besarnya tingkat likuiditas PT Telkom Tbk. digunakan dua 

rasio, yaitu Rasio Lancar (Current Ratio) dan Rasio Cepat (Quick Ratio). 
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4.2.1.1.Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar PT Telkom Tbk. tahun 2004-2008 dapat dilihat dalam 

perhitungan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.1 Perhitungan Rasio lancar (Current Ratio) 

Tahun 

Aktiva 

Lancar 

Hutang 

Lancar Current Ratio 

dalam jutaan rupiah 

2004 9.203.934 11.677.042 78,82% 

2005 10.304.550 13.513.168 76,26% 

2006 13.920.792 20.535.685 67,79% 

2007 15.978.095 20.674.629 77,28% 

2008 14.622.310 26.998.151 54,16% 

Sumber : Data Laporan Keuangan PT Telkom Tbk. yang diolah 

 

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa rasio lancar PT Telkom 

Tbk. mengalami penurunan selama periode 2004 (78,82%) sampai 2008 (54,16%), 

kecuali pada periode 2006 sampai 2007 mengalami peningkatan (dari 67,79% hingga 

77,28%). Penurunan rasio lancar yang terjadi selama periode 2004-2008 disebabkan 

oleh : 

1. Peningkatan hutang lancar sebesar Rp. 16.913.588.000.000 yang disebabkan 

adanya : 

a. Peningkatan hutang usaha sebesar Rp. 7.914.834.000.000 

b. Peningkatan hutang lain-lan sebesar Rp. 6.886.000.000 

c. Peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp. 

3.042.266.000.000 
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d. Peningkatan pendapatan yang diterima dimuka sebesar Rp. 

1.712.123.000.000 

e. Peningkatan hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalama satu 

tahun sebesar Rp. 4.753.411.000.000. 

Selain disebabkan adanya peningkatan hutang usaha, hutang lain-lain, beban 

yang masih harus dibayar, pendapatan yang diterima dimuka, dan hutang 

jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun, juga disebabkan adanya : 

a. Penurunan hutang pajak sebesar Rp. 852.791.000.000 

b. Penurunan utang dividen sebesar Rp. 62.689.000.000 

c. Penurunan uang muka pelanggan dan pemasok sebesar Rp. 

137.298.000.000 

d. Penurunan hutang bank jangka pendek sebesar Rp. 1.055.633.000.000. 

2. Peningkatan aktiva lancar sebesar Rp. 5.418.376.000.000 yang disebabkan 

adanya : 

a. Peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp. 2.033.822.000.000 

b. Peningkatan penyertaan sementara sebesar Rp. 247.095.000.000 

c. Peningkatan piutang usaha sebesar Rp. 190.666.000.000 

d. Peningkatan piutang lain-lain sebesar Rp. 53.105.000.000 

e. Peningkatan persediaan sebesar Rp. 308.865.000.000 

f. Peningkatan beban dibayar dimuka sebesar Rp. 1.247.704.000.000 

g. Peningkatan pajak dibayar dimuka sebesar Rp. 728.366.000.000 

h. Peningkatan aktiva lancar lainnya sebesar Rp. 38.799.000.000 
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i. Peningkatan piutang restitusi pajak sebesar Rp. 569.954.000.000. 

Adapun penurunan rasio lancar yang cukup signifikan terjadi pada tahun 

2008, yaitu sebesar 23,12 basis poin jika dibandingkan tahun 2007. Hal ini 

disebabkan adanya : 

1. Peningkatan hutang lancar sebesar Rp. 6.323.522.000.000  yang disebabkan 

oleh : 

a. Peningkatan hutang usaha sebesar Rp. 5.264.450.000.000 yang berasal 

dari peningkatan hutang dengan pihak ketiga sebesar 

Rp.4.831.216.000.000 dan hutang dengan pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa sebsar Rp. 433.234.000.000. Untuk peningkatan  

kepada pihak ketiga disebabkan oleh peningkatan pembelian peralatan, 

barang dan jasa sebesar Rp. 5.000.116.000.000, penurunan hutang 

sehubungan dengan pola bagi hasil sebesar Rp. 148.696.000.000 dan 

penurunan hutang kepada penyelenggara telekomunikasi sebesar Rp. 

20.204.000.000, sedangkan peningkatan hutang dengan pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa disebabkan oleh peningkatan biaya 

hak penyelenggaraan sebesar Rp. 393.758.000.000, peningkatan 

hutang kepada penyelenggara telekomunikasi sebesar Rp. 

42.805.000.000, dan penurunan pembelian peralatan, barang dan jasa 

sebesar Rp. 3.329.000.000.  

b. Peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp. 

1.352.556.000.000 yang berasal dari peningkatan beban operasi, 
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pemeliharaan dan jasa telekomunikasi sebesar Rp. 675.090.000.000, 

peningkatan beban umum, administrasi, dan pemasaran sebesar Rp. 

34.588.000.000, peningkatan beban bunga dan beban bank sebesar Rp. 

136.783.000.000, adanya penambahan program pensiun dini sebesar 

Rp. 788.205.000.000, dan penurunan beban gaji dan imbalan sebesar 

Rp. 282.110.000.000.  

c. Peningkatan  pendapatan yang diterima dimuka sebesar Rp. 

328.171.000.000 yang berasal dari peningkatan pendapatan kartu pulsa 

prabayar sebesar Rp. 342.005.000.000, penurunan jasa telekomunikasi 

dan lainnya sebesar Rp. 13.383.000.000.  

d.  Peningkatan hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu 

tahun sebesar Rp. 2.223.454.000.000 yang berasal dari peningkatan  

pinjaman penerusan sebesar Rp. 44.152.000.000, peningkatan hutang 

bank sebesar Rp. 1.792.259.000.000, peningkatan hutang akuisisi 

bisnis sebesar Rp. 163.345.000.000, dan peningkatan hutang sewa 

guna usaha sebesar Rp. 223.668.000.000.  

Selain disebakan oleh peningkatan hutang usaha, beban yang masih harus 

dibayar, pendapatan yang diterima dimuka, dan peningkatan hutang jangka 

panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun, penurunan rasio lancar juga 

disebabkan oleh : 

a. Penurunan hutang pajak sebesar Rp.2.312.461.000.000 yang berasal 

dari penurunan pajak penghasilan pribadi sebesar Rp. 16.148.000.000, 
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penurunan angsuran pajak penghasilan badan sebesar Rp. 

379.684.000.000, penurunan pajak penghasilan pribadi LN sebesar Rp. 

112.368.000.000, penurunan kurang bayar pajak penghasilan sebesar 

Rp. 1.644.873.000.000, penurunan Rp. 210.541.000.000, peningkatan 

pajak penyerahan barang dan impor sebesar Rp. 3.714.000.000, dan 

peningkatan Rp. Pajak penyerahan jasa sebesar Rp. 42.277.000.000. 

b. Penurunan hutang bank jangka pendek sebesar Rp. 527.669.000.000 

yang berasal dari pelunasan hutang pada bank BCA sebesar Rp. 

100.000.000, Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000, Bank BNI 

sebesar Rp. 333.334.000.000, dan Bank Syariah Mega sebesar Rp. 

10.535.000.000. selain itu, ada peningkatan hutang pada Bank Niaga 

sebesar Rp. 5.200.000.000 dan Bank Ekonomi sebsar Rp. 

11.000.000.000 

c. Penurunan hutang lain-lain sebesar Rp. 4.720.000.000 

d. Penurunan uang muka pelanggan dan pemasok sebesar 

Rp.229.000.000. 

2. Penurunan aktiva lancar sebesar Rp. 1.355.785.000.000 yang disebabkan 

oleh: 

a. Penurunan kas dan setara kas sebesar Rp. 3.250.846.000.000 yang 

berasal dari penurunan simpanan pada bank sebesar Rp. 

78.528.000.000, penurunan deposito berjangka sebesar Rp. 

3.172.566.000.000, dan peningkatan kas sebesar Rp. 248.000.000. 
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Untuk penurunan simpanan pada bank disebabkan oleh penurunan 

pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp. 

31.444.000.000 yang berasal penurunan simpana dalam bentuk mata 

uang rupiah sebesar Rp. 89.918.000.000 dan peningkatan simpanan 

dalam bentuk mata uang valas sebesar Rp. 58.474.000.000, dan 

penurunan pada pihak ketiga sebesar Rp. 47.089.000.000 yang berasal 

dari penurunan simpanan dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp. 

43.189.000.000 dan penurunan simpanan dalam bentuk mata uang 

valas sebesar Rp. 3.895.000.000. Untuk penurunan deposito berjangka 

disebabkan oleh penurunan deposito dengan pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa sebesar Rp. 1.989.905.000.000 yang berasal dari 

penurunan deposito dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp. 

2.846472.000.000 dan peningkatan deposito dalm bentuk mata uang 

valas sebesar Rp. 856.567.000.000, dan penurunan deposito dengan 

pihak ketiga sebesar Rp. 1.182.661.000.000 yang berasal dari 

penurunan deposito dalm bentuk mata uang rupiah sebesar Rp. 

210.253.000.000 dan penurunan deposito dalam bentuk mata uang 

valas sebesar Rp. 972.408.000.000. 

b. Penurunan piutang lain-lain sebesar Rp. 41.634.000.000. 

Selain disebabkan penurunan kas dan setara kas dan piutang lain-lain, juga 

disebabkan oleh : 

a. Peningkatan penyertaan sementara sebesar Rp. 107.540.000.000 
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b. Peningkatan piutang usaha sebesar Rp. 148.281.000.000 yang berasal  

peningkatan piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa sebesar Rp. 95.889.000.000 dan peningkatan piutang dengan 

pihak ketiga sebesar Rp. 52.392.000.000. Untuk peningkatan piutang 

dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa disebabkan oleh 

peningkatan piutang dengan instansi pemerintah sebesar Rp. 

116.835.000.000, dengan PT Patra Telekomunikasi Indonesia sebesar 

Rp. 8.855.000.000, peningkatan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 

Rp. 11.675.000.000, penurunan piutang dengan PT Aplikasinusa 

Lintasarta sebesar Rp. 2.630.000.000 dan pihak lainnya sebesar Rp. 

15.496.000.000, sedangkan peningkatan piutang dengan pihak ketiga 

disebabkan oleh peningkatan dengan pelanggan individual dan bisnis 

sebesar Rp. 32.214.000.000, dengan penyelenggara jasa luar negeri 

sebesar Rp. 111.952.000.000, dan peningkatan penyisihan piutan ragu-

ragu sebesar Rp. 91.774.000.000. 

c. Peningkatan persediaan sebesar Rp. 300.509.000.000 yang berasal dari 

peningkatan persediaan komponen sebesar Rp. 191.204.000.000, 

modul sebesar Rp. 32.870.000.000, dan kartu SIM, RUIM, dan 

voucher Prabayar sebesar Rp. 76.435.000.000. 

d. Peningkatan beban yang dibayar dimuka sebesar Rp. 468.363.000.000 

yang berasal dari peningkatan sewa sebesar Rp. 113.039.000.000, 

peningkatan gaji sebesar Rp. 22.634.000.000, peningkatan ijin 
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penggunaan frekuensi sebesar Rp. 338.564.000.000, peningkatan 

lainnya sebesar Rp. 23.460.000.000 penurunan asuransi sebesar Rp. 

8.025.000.000, dan penurunan penerbitan buku petunjuk telepon 

sebesar Rp. 21.309.000.000. 

e. Peningkatan pajak yang dibayar dimuka sebesar Rp. 745.372.000.000. 

f. Peningkatan aktiva lainnya yang berbentuk deposito berjangka yang 

direstriksi sebesar Rp. 4.687.000.000. 

g. Peningkatan piutang restitusi pajak sebesar Rp. 161.943.000.000. 

Adapun peningkatan rasio lancar yang terjadi pada tahun 2007 sebesar 9,5 

basis poin jika dibandingkan tahun 2006. Hal ini disebabkan adanya : 

1. peningkatan aktiva lancar sebesar Rp. 2.057.303.000.000 yang disebabkan 

oleh : 

a.  Peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp. 1.824.955.000.000 yang 

berasal dari peningkatan simpanan pada bank sebesar Rp. 

138.477.000.000, peningkatan deposito berjangka sebesar Rp. 

1.685.221.000.000, dan peningkatan kas sebesar Rp. 1.257.000.000. 

Untuk peningkatan simpanan pada bank disebabkan oleh peningkatan 

pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp. 

42.134.000.000 yang berasal peningkatan simpana dalam bentuk mata 

uang rupiah sebesar Rp. 23.487.000.000 dan peningkatan simpanan 

dalam bentuk mata uang valas sebesar Rp. 18.647.000.000, dan 

peningkatan pada pihak ketiga sebesar Rp. 91.347.000.000 yang 
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berasal dari peningkatan simpanan dalam bentuk mata uang rupiah 

sebesar Rp. 129.070.000 dan penurunan simpanan dalam bentuk mata 

uang valas sebesar Rp. 37.723.000.000. Sedangkan untuk peningkatan 

deposito berjangka disebabkan oleh peningkatan deposito dengan 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp. 

778.001.000.000 yang berasal dari peningkatan deposito dalam bentuk 

mata uang rupiah sebesar Rp. 739.909.000.000 dan peningkatan 

deposito dalm bentuk mata uang valas sebesar Rp. 38.092.000.000, 

dan peningkatan deposito dengan pihak ketiga sebesar Rp. 

907.220.000.000 yang berasal dari peningkatan deposito dalm bentuk 

mata uang rupiah sebesar Rp. 765.631.000.000 dan peningkatan 

deposito dalam bentuk mata uang valas sebesar Rp. 141.589.000.000. 

b. Peningkatan penyertaan sementara sebesar Rp. 75.012.000.000.  

c. Peningkatan  piutang lain-lain sebesar Rp. 2.773.000.000.  

d. Peningkatan beban yang dibayar dimuka sebesar Rp. 334.081.000.000 

yang berasal dari peningkatan sewa sebesar Rp. 46.197.000.000, 

peningkatan gaji sebesar Rp. 26.164.000.000, peningkatan ijin 

penggunaan frekuensi sebesar Rp. 297.825.000.000, penurunan 

lainnya sebesar Rp. 5.217.000.000 penurunan asuransi sebesar Rp. 

24.638.000.000, dan penurunan penerbitan buku petunjuk telepon 

sebesar Rp6.250.000.000.  

e. Peningkatan pajak yang dibayar dimuka sebesar Rp. 57.832.000.000. 
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f. Peningkatan aktiva lainnya yang berbentuk deposito berjangka yang 

direstriksi sebesar Rp. 71.898.000.000. 

g. Peningkatan piutang restitusi pajak sebesar Rp. 48.429.000.000. 

Selain disebakan oleh peningkatan kas dan setara kas, penyertaan sementara, 

piutang lain-lain, beban dibayar dimuka, pajak dibayar dimuka, aktiva lancar 

lainnya, dan piutang restitusi pajak, peningkatan rasio lancar juga disebabkan 

oleh : 

a. Penurunan piutang usaha sebesar Rp. 355.789.000.000 yang berasal  

Penurunan piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

sebesar Rp. 80.604.000.000 dan Penurunan piutang dengan pihak 

ketiga sebesar Rp. 284.185.000.000. Untuk Penurunan piutang dengan 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa disebabkan oleh 

Penurunan piutang dengan instansi pemerintah sebesar Rp. 

85.574.000.000, peningkatan piutang dengan PT Patra Telekomunikasi 

Indonesia sebesar Rp. 726.000.000, peningkatan piutang dengan PT 

Aplikasinusa Lintasarta sebesar Rp. 1.423.000.000, penurunan dengan 

pihak lainnya sebesar Rp. 3.711.000.000 dan penyisihan piutang ragu-

ragu sebesar Rp. 15.532.000.000, , sedangkan penurunan piutang 

dengan pihak ketiga disebabkan oleh peningkatan piutang dengan 

pelanggan individual dan bisnis sebesar Rp. 39.582.000.000, dengan 

penyelenggara jasa luar negeri sebesar Rp. 7.432.000.000, dan 

peningkatan penyisihan piutan ragu-ragu sebesar Rp331.199.000.000. 

Analisis Efisiensi..., Nita Mursita, Ma.-IBS, 2009



 71

b. Penurunan persediaan sebesar Rp. 1.888.000.000 yang berasal dari 

penurunan persediaan komponen sebesar Rp. 7.451.000.000, 

penurunan persediaan kartu SIM, RUIM, dan voucher Prabayar 

sebesar Rp. 7.953.000.000, dan peningkatan persediaan modul sebesar 

Rp. 13.516.000.000. 

2. Peningkatan hutang lancar sebesar Rp. 138.944.000.000 yang disebabkan 

oleh:  

a. Peningkatan hutang lain-lain sebesar Rp. 7.460.000.000.  

b. Peningkatan hutang pajak sebesar Rp.483.147.000.000 yang berasal 

dari penurunan pajak final sebesar Rp. 3.113.000.000, penurunan 

pajak penghasilan pribadi sebesar Rp. 1.309.000.000, penurunan pajak 

penyerahan jasa sebesar Rp. 65.618.000.000, peningkatan pajak 

angsuran pajak penghasilan badan sebesar Rp. 58.249.000.000, 

peningkatan pajak penghasilan pribadi LN sebesar Rp. 

40.345.000.000, peningkatan pajak kurang bayar pajak penghasilan 

sebesar Rp. 318.793.000.000, peningkatan pajak pertambahan nilai 

sebesar Rp. 135.244.000.000.  

c. Peningkatan  pendapatan yang diterima dimuka sebesar Rp. 

376.180.000.000 yang berasal dari peningkatan pendapatan kartu pulsa 

prabayar sebesar Rp. 286.869.000.000, peningkatan jasa 

telekomunikasi dan lainnya sebesar Rp. 89.311.000.000.  
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d. Peningkatan hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu 

tahun sebesar Rp. 155.400.000.000 yang berasal dari peningkatan 

hutang bank sebesar Rp. 1.553.361.000.000, peningkatan hutang 

akuisisi bisnis sebesar Rp. 80.417.000.000, peningkatan hutang sewa 

guna usaha sebesar Rp. 6.715.000.000, penurunan  pinjaman 

penerusan sebesar Rp. 23.138.000.000, dan penurunan wesel bayar 

jangka menengah sebesar Rp. 1.461.955.000.000. 

Selain disebakan oleh peningkatan hutang lain-lain, hutang pajak, pendapatan 

yang diterima dimuka, dan peningkatan hutang jangka panjang yang jatuh 

tempo dalam satu tahun, juga disebabkan oleh : 

a. Penurunan hutang usaha sebesar Rp. 13.019.000.000 yang berasal dari 

peningkatan hutang dengan pihak ketiga sebesar Rp.160.565.000.000 

dan penurunan hutang dengan pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa sebsar Rp. 173.584.000.000. Untuk peningkatan  kepada 

pihak ketiga disebabkan oleh peningkatan pembelian peralatan, barang 

dan jasa sebesar Rp. 149.339.000.000, peningkatan hutang 

sehubungan dengan pola bagi hasil sebesar Rp. 43.525.000.000 dan 

penurunan hutang kepada penyelenggara telekomunikasi sebesar Rp. 

32.299.000.000, sedangkan penurunan hutang dengan pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa disebabkan oleh penurunan biaya hak 

penyelenggaraan sebesar Rp. 216.009.000.000, penurunan hutang 

kepada penyelenggara telekomunikasi sebesar Rp. 87.551.000.000, 
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dan peningkatan pembelian peralatan, barang dan jasa sebesar Rp. 

129.976.000.000.  

b. Pelunasan hutang dividen sebesar Rp. 1.380.000.000.  

c. Penurunan uang muka pelanggan dan pemasok sebesar Rp. 

19.901.000.000.  

d. Penurunan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp. 

734.622.000.000 yang berasal dari peningkatan beban operasi, 

pemeliharaan dan jasa telekomunikasi sebesar Rp. 315.958.000.000, 

peningkatan beban umum, administrasi, dan pemasaran sebesar Rp. 

107.444.000.000, peningkatan beban bunga dan beban bank sebesar 

Rp. 34.164.000.000, peningkatan beban gaji dan imbalan sebesar Rp. 

404.569.000.000, dan adanya pelunasan program pensiun dini sebesar 

Rp. 1.528.429.000.000. 

e. Penurunan hutang bank jangka pendek sebesar Rp. 114.321.000.000 

yang berasal dari penurunan hutang pada bank BCA sebesar Rp. 

133.334.000, Bank Mandiri sebesar Rp. 133.333.000.000, peningkatan 

hutang pada Bank BNI sebesar Rp. 133.334.000.000, peningkatan 

hutang pada Bank Niaga sebesar Rp. 16.477.000.000 dan Bank 

Syariah Mega sebesar Rp. 10.535.000.000, dan pelunasan hutang pada 

Bank Bumiputera Indonesia sebesar Rp. 8.000.000. 
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4.2.1.2.Rasio Cepat (Quick Ratio)  

Rasio cepat PT Telkom Tbk. tahun 2004-2008 dapat dilihat dalam 

perhitungan pada tabel dibawah ini :  

Tabel 4.2 Perhitungan Rasio cepat (Quick Ratio) 

Tahun 

Aktiva 

Lancar 

Hutang 

Lancar Persediaan Quick 

Ratio 
dalam jutaan rupiah 

2004 9.203.934 11.677.042 203.085 77,08% 

2005 10.304.550 13.513.168 220.327 74,63% 

2006 13.920.792 20.535.685 213.329 66,75% 

2007 15.978.095 20.674.629 211.441 76,26% 

2008 14.622.310 26.998.151 511.950 52,26% 

Sumber : Data Laporan Keuangan PT Telkom Tbk. yang diolah 

 

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa rasio cepat PT Telkom 

Tbk. mengalami penurunan selama periode 2004 (77,08%) sampai 2008 (52,26%), 

kecuali pada periode 2006 sampai 2007 mengalami peningkatan (dari 66,75% hingga 

76,26%). Penurunan rasio cepat yang terjadi selama periode 2004-2008 disebabkan 

adanya 1.) peningkatan aktiva lancar sebesar Rp. 5.418.376.000.000; 2.) peningkatan 

hutang lancar sebesar Rp. 15.321.109.000.000; 3.) dan peningkatan persediaan 

sebesar Rp. 308.865.000.000. Untuk penyebab peningkatan hutang lancar dan  

peningkatan aktiva lancar merujuk pada penjelasan yang ada di analisis rasio lancar, 

sedangkan peningkatan persediaan disebabkan oleh : 

a. Peningkatan persediaan komponen sebesar Rp. 203.044.000.000. 
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b. Peningkatan persediaan modul sebesar Rp. 58.619.000.000. 

c. Peningkatan persediaan kartu SIM, RUIM dan voucher prabayar sebesar Rp. 

47.202.000.000. 

Sedangkan penurunan rasio cepat yang cukup signifikan terjadi pada tahun 

2008,  yaitu sebesar 24,00 basis poin jika dibandingkan tahun 2007. Hal ini 

disebabkan adanya 1.) peningkatan hutang lancar sebesar Rp. 6.323.522.000.000 ; 2.) 

penurunan aktiva lancar sebesar Rp. 1.355.785.000.000; 3.) dan peningkatan 

persediaan sebesar Rp. 300.509.000.000. Untuk penyebab peningkatan hutang lancar 

dan penurunan aktiva lancar merujuk pada penjelasan yang ada di analisis rasio 

lancar, sedangkan untuk peningkatan persediaan disebabkan oleh  

a. Peningkatan komponen sebesar Rp. 191.204.000.000. 

b. Peningkatan kartu SIM, RUIM, dan Voucher sebesar Rp. 76.435.000.000. 

c. Peningkatan modul sebesar Rp. 32.870.000.000. 

Adapun peningkatan rasio cepat yang terjadi pada tahun 2007 sebesar 9,51 

basis poin jika dibandingkan tahun 2006. Hal ini disebabkan oleh 

1.) peningkatan aktiva lancar sebesar Rp. 2.057.303.000.000 2.)  peningkatan hutang 

lancar sebesar Rp. 138.944.000.000 3.) dan penurunan persediaan sebesar Rp. 

1.888.000.000. Untuk penyebab peningkatan aktiva lancar dan penurunan hutang 

lancar merujuk pada penjelasan yang ada di analisis rasio lancar, sedangkan untuk 

penurunan persediaan disebabkan oleh : 

a. Penurunan persediaan komponen sebesar Rp. 7.451.000.000 
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b. Penurunan persediaan kartu SIM, RUIM, dan voucher Prabayar sebesar Rp. 

7.953.000.000. 

c. Peningkatan persediaan modul sebesar Rp. 13.516.000.000. 

 

4.2.2.  Analisis Aktivitas 

Untuk mengetahui besarnya tingkat aktivitas PT Telkom Tbk. digunakan rasio 

aktivitas, yaitu Perputaran Modal kerja (Working Capital Turnover) dan Perputaran 

Piutang dan Periode Pengumpulan Piutang (Receivable Turnover and Collection 

Periods). 

 

4.2.2.1.Perputaran Modal Kerja (Working capital turnover) 

Perputaran modal kerja pada PT Telkom Tbk. tahun 2004-2008 dapat dilihat 

dalam perhitungan pada tabel di bawah ini :  

Tabel 4.4 Perhitungan Perputaran Modal Kerja (Working Capital TurnOver) 

Tahun Aktiva Lancar 

Hutang 

Lancar 

Pendapatan 

Usaha 
Perputaran 

Modal kerja 
dalam jutaan rupiah 

2004 9.203.934 11.677.042 33.947.766 -13,73 kali 

2005 10.304.550 13.513.168 41.807.184 -13,03 kali 

2006 13.920.792 20.535.685 51.294.008 -7,75 kali 

2007 15.978.095 20.674.629 59.440.011 -12,66 kali 

2008 14.622.310 26.998.151 60.689.784 -4,90 kali 

Sumber : Data Laporan Keuangan PT Telkom Tbk.yang diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa tingkat 

perputaran modal kerja PT Telkom Tbk. bernilai negatif dan nilai dasar turun, artinya 
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modal kerja yang digunakan berasal dari hutang lancar dan perputaran dana yang 

tertanam dalam modal kerja mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya 

penurunan modal kerja bersih PT Telkom Tbk. atau peningkatan hutang lancarnya 

lebih besar dari aktiva lancarnya. Selama periode 2004 (-13,73 kali) sampai 2008 (-

4,90 kali) tingkat perputaran modal kerja PT Telkom Tbk mengalami penurunan, 

kecuali pada periode 2006 sampai 2007 perputaran modal kerja PT Telkom Tbk. 

mengalami peningkatan (dari -7,75 kali hingga -12,66 kali). 

 Penurunan perputaran modal kerja yang terjadi selama periode 2004-2008 

disebabkan adanya 1.) peningkatan aktiva lancar sebesar Rp. 5.418.376.000.000; 2.) 

peningkatan hutang lancar sebesar Rp. 15.321.109.000.000; 3.) dan peningkatan 

pendapatan usaha sebesar Rp. 26.742.018.000.000. Untuk penyebab peningkatan 

hutang lancar dan  peningkatan aktiva lancar merujuk pada penjelasan yang ada di 

analisis rasio lancar, sedangkan peningkatan pendapatan usaha disebabkan oleh : 

a. Peningkatan pendapatan telepon sebesar Rp. 13.995.966.000.000. 

b. Peningkatan pendapatan interkoneksi sebesar Rp. 2.602.773.000.000. 

c. Peningkatan pendapatan data dan internet sebesar Rp. 9.904.016.000.000. 

d. Peningkatan pendapatan jaringan sebesar Rp. 425.166.000.000. 

e. Peningkatan pendapatan pola bagi hasil sebesar Rp. 45.476.000.000. 

f. Peningkatan jasa telekomunikasi lainnya sebesar Rp. 424.235.000.000. 

g. Penurunan pendapatan Kerja Sama Operasi (KSO) sebesar Rp. 

656.614.000.000. 
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Penurunan perputaran modal kerja yang cukup signifikan terjadi pada tahun 

2008, yaitu sebesar 7,75 kali jika dibandingkan tahun 2007. Hal ini disebabkan 

adanya 1.) Peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp. 1.249.773.000.000; 2.) 

peningkatan hutang lancar sebesar Rp. 6.323.522.000.000; 3.) dan penurunan aktiva 

lancar sebesar Rp. 1.355.785.000.000. Untuk penyebab peningkatan hutang lancar 

dan penurunan aktiva lancar merujuk pada penjelasan yang ada di analisis rasio 

lancar, sedangkan peningkatan pendapatan usaha disebabkan oleh : 

1. Peningkatan pendapatan telepon sebesar Rp. 1.423.009.000.000 yang 

disebabkan oleh : 

a. Peningkatan pendapatan telepon seluler sebesar Rp. 

2.693.963.000.000 yang berasal dari peningkatan pendapatan pulsa 

sebesar Rp. 1.869.076.000.000, pendapatan abonemen bulanan sebesar 

Rp. 260.066.000.000, pendapatan jasa penyambungan  sebesar Rp. 

154.533.000.000, dan pendapatan fitur sebesar Rp. 410.288.000.000. 

b. Penurunan pendapatan telepon tidak bergerak sebesar Rp. 

1.270.954.000.000 yang berasal dari penurunan percakapan lokal dan 

jarak jauh dalam neger sebesar Rp. 1.284.993.000.000, penurunan 

pendapatan abonemen bulanan sebesar Rp. 32.665.000.000, 

peningkatan pendapatan pasang baru sebesar Rp. 6.300.000.000, 

peningkatan pendapatan kartu telepon sebesar 10.644.000.000, dan 

peningkatan pendapatan lain-lain sebesar Rp. 29.760.000.000. 
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2. Peningkatan pendapatan jaringan sebesar Rp. 372.101.000.000 yang berasal 

dari peningkatan sewa sirkit sebesar Rp. 218.307.000.000, dan sewa 

transponder satelit sebesar Rp.153.794.000.000. 

3. Peningkatan pendapatan data dan internet sebesar Rp. 28.623.000.000 yang 

berasal dari peningkatan pendapatan internet sebesar Rp. 849.297.000.000, 

peningkatan pendapatan komunikasi data sebesar Rp. 758.950.000.000, 

peningkatan pendapatan e-Business sebesar Rp. 8.970.000.000, penurunan 

pendapatan SMS sebesar Rp. 1.570.694.000.000, dan penurunan pendapatan 

VoIP sebesar Rp. 17.900.000.000. 

4. Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya sebesar Rp. 388.519.000.000. 

Selain disebabkan oleh peningkatan pendapatan telepon, jaringan, data dan 

internet, dan jasa telekomunikasi lainnya, peningkatan pendapatan usaha juga 

disebabkan adanya : 

1. penurunan pendapatan interkoneksi sebesar Rp. 860.553.000.000 yang berasal 

dari penurunan pendapatan seluler sebesar Rp. 827.983.000.000, penurunan 

pendapatan internasional sebesar Rp. 94.661.000.000, dan peningkatan 

pendapatan lain-lain sebesar Rp. 62.091.000.000. 

2. Penurunan pendapatan pola bagi hasil sebesar Rp. 101.926.000.000 yang 

berasal dari penurunan amortisasi pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp. 

109.728.000.000 dan peningkatan pendapatan pola bagi hasil sebesar Rp. 

7.802.000.000. 
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Adapun peningkatan perputaran modal kerja yang terjadi pada tahun 2007 

sebesar 4,9 kali jika dibandingkan tahun 2006. Hal ini disebabkan adanya 1.) 

peningkatan aktiva lancar sebesar Rp. 2.057.303.000.000; 2.) peningkatan hutang 

lancar sebesar Rp. 138.944.000.000; 3.) dan peningkatan pendapatan usaha sebesar 

Rp. 8.146.003.000.000. Untuk penyebab peningkatan aktiva lancar dan penurunan 

hutang lancar merujuk pada penjelasan yang ada di analisis rasio lancar, sedangkan 

untuk peningkatan pendapatan usaha disebabkan oleh : 

1. Peningkatan pendapatan telepon sebesar Rp.2.037.596.000.000 yang 

disebabkan oleh : 

a. Peningkatan pendapatan telepon seluler sebesar Rp. 

2.015.418.000.000 yang berasal dari peningkatan pendapatan pulsa 

sebesar Rp. 2.565.911.000.000, pendapatan abonemen sebesar Rp. 

74.356.000.000, pendapatan jasa penyambungan sebesar Rp. 

21.168.000.000, dan penurunan pendapatan fitur sebesar Rp. 

646.017.000.000. 

b. Peningkatan pendapatan telepon tidak bergerak sebesar Rp. 

21.168.000.000 yang berasal dari peningkatan pendapatan abonemen 

bulanan sebesar Rp. 209.073.000.000, penurunan pendapatan 

percakapan lokal dan jarak jauh dalam negeri sebesar Rp. 

107.864.000.000, penurunan pendapatan pasang baru sebesar Rp. 

46.483.000.000, penurunan pendapatan kartu telepon sebesar Rp. 
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2.962.000.000, dan penurunan pendapatan lain-lain sebesar Rp. 

29.586.000.000. 

2. Peningkatan pendapatan interkoneksi sebesar Rp. 969.846.000.000 yang 

berasal dari peningkatan pendapatan seluler sebesar Rp. 857.784.000.000, 

peningkatan pendapatan internasional sebesar Rp. 60.340.000.000, dan 

peningkatan pendapatan lain-lain sebesar Rp. 51.722.000.000. 

3. Peningkatan pendapatan data dan internet sebesar Rp. 5.618.948.000.000 

yang berasal dari peningkatan pendapatan SMS sebesar Rp. 

3.997.189.000.000, Peningkatan pendapatan internet sebesar Rp. 

467.326.000.000, peningkatan pendapatan komunikasi data sebesar Rp. 

1.232.514.000.000, peningkatan pendapatan e-Business sebesar Rp. 

1.618.000.000, dan penurunan pendapatan VoIP sebesar Rp. 79.699.000.000. 

4. Peningkatan pendapatan pola bagi hasil sebesar Rp. 12.501.000.000 yang 

berasal dari peningkatan amortisasi pendapatan yang ditangguhkan sebesar 

Rp. 161.828.000.000 dan penurunan pendapatan pola bagi hasil sebesar Rp. 

149.327.000.000. 

5. Peningkatan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya sebesar Rp. 

7.890.000.000. 
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Selain disebabkan oleh peningkatan pendapatan telepon, interkoneksi, data 

dan internet, pola bagi hasil, dan jasa telekomunikasi lainnya, peningkatan 

pendapatan usaha juga disebabkan adanya: 

1. Penurunan pendapatan Kerja Sama Operasi (KSO) sebesar Rp. 

489.414.000.000 yang berasal dari penurunan pendapatan minimum Telkom 

sebesar Rp. 207.516.000.000, penurunan pendapatan bagian atas pendapatan 

KSO yang harus dibagi sebesar Rp. 274.587.000.000, dan penurunan 

amortisasi pendapatan kompensasi KSO yang ditangguhkan sebesar Rp. 

7.311.000.000. 

2. Penurunan pendapatan jaringan sebesar Rp. 11.364.000.000 yang berasal dari 

penurunan pnedapatan sewa transponder satelit sebesar Rp. 60.189.000.000 

dan peningkatan pendapatan sewa sirkit sebesar Rp. 48.825.000.000. 
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4.2.2.2.Perputaran dan Periode Pengumpulan Piutang (Receivable turnover and 

Collection Periods) 

Perputaran dan periode pengumpulan piutang pada PT Telkom Tbk. tahun 

2004-2008 dapat dilihat dalam perhitungan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.3 Perhitungan Perputaran Piutang (Receivable Turnover) dan 

Periode Pengumpulan Piutang (Collection Periods) 

Tahun 

Pendapatan 

Usaha 

Piutang 

Usaha Perputaran 

Piutang 

Periode 

Pengumpulan 

Piutang dalam jutaan rupiah 

2004 33.947.766 3.319.103 9,67 kali 37,74 hari 

2005 41.807.184 3.577.909 11,68 kali 31,24 hari 

2006 51.294.008 3.717.277 13,80 kali 26,45 hari 

2007 59.440.011 3.361.488 17,68 kali 20,64 hari 

2008 60.689.784 3.509.769 17,29 kali 21,11 hari 

Sumber : Data Laporan Keuangan PT Telkom Tbk. yang diolah 

 

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa perputaran piutang PT 

Telkom Tbk. mengalami peningkatan selama periode 2004 (9,67 kali) sampai 2008 

(17,29 kali), kecuali pada periode 2007 sampai 2008 mengalami penurunan (dari 

17,68 kali hingga 17,29 kali). Periode pengumpulan piutang mengalami penurunan 

selama periode 2004 (37,74 hari) sampai 2008 (21,11 hari), kecuali pada periode 

2007 sampai 2008 mengalami peningkatan (dari 20,64 hari hingga 21,11 hari). 

Peningkatan perputaran piutang yang terjadi selama periode 2004-2008 

disebabkan adanya 1.) peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp. 

26.742.018.000.000; 2.) dan peningkatan piutang usaha sebesar Rp. 190.666.000.000. 
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Untuk penyebab peningkatan piutang usaha merujuk pada penjelasan yang ada di 

analisis perputaran modal kerja, sedangkan peningkatan piutang usaha disebabkan 

oleh : 

1. Peningkatan piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

sebesar Rp. 125.870.000.000 yang disebabkan oleh : 

a. Peningkatan piutang dengan instansi pemerintah sebesar Rp. 

260.560.000.000 

b. Peningkatan piutang dengan PT Patra Telekomunikasi Indonesia 

sebesar Rp. 14.508.000.000. 

c. Peningkatan piutang dengan pihak lainnya sebesar Rp. 

19.650.000.000. 

d. Peningkatan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp. 

16.268.000.000. 

e. Penurunan piutang dengan PT Aplikasinusa Lintasarta sebesar Rp. 

6.770.000.000  

f. Penurunan piutang dengan unit KSO sebesar Rp. 145.810.000.000, 

2. Peningkatan piutang dengan pihak ketiga sebesar Rp. 64.796.000.000 yang 

disebabkan oleh : 

a. Peningkatan piutang dengan pelanggan individual dan bisnis sebesar 

Rp. 409.468.000.000. 

b. Peningkatan piutang dengan penyelenggara jasa luar negeri sebesar 

Rp. 320.899.000.000 
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c. Peningkatan penyisihan piutan ragu-ragu sebesar Rp. 

665.571.000.000. 

Peningkatan perputaran piutang yang cukup signifikan terjadi pada tahun 

2007, yaitu sebesar 3,88 kali jika dibandingkan tahun 2006. Hal ini disebabkan 

adanya 1.) peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp. 8.146.003.000.000; 2.) dan 

penurunan piutang usaha sebesar Rp. 355.789.000.000.  Untuk penyebab peningkatan 

pendapatan usaha merujuk pada penjelasan yang ada di analisis perputaran modal 

kerja, sedangkan penurunan piutang usaha disebabkan oleh : 

1. Penurunan piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

sebesar Rp. 80.604.000.000 yang disebabkan oleh : 

a. Penurunan piutang dengan instansi pemerintah sebesar Rp. 

85.574.000.000. 

b. Penurunan piutang dengan pihak lainnya sebesar Rp. 3.711.000.000 

c. Peningkatan piutang dengan PT Patra Telekomunikasi Indonesia 

sebesar Rp. 726.000.000. 

d. Peningkatan piutang dengan PT Aplikasinusa Lintasarta sebesar Rp. 

1.423.000.000. 

e. Penurunan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp. 15.532.000.000. 

2. Penurunan piutang dengan pihak ketiga sebesar Rp. 284.185.000.000 yang 

disebabkan oleh : 

a. Peningkatan piutang dengan pelanggan individual dan bisnis sebesar 

Rp. 39.582.000.000. 

Analisis Efisiensi..., Nita Mursita, Ma.-IBS, 2009



 86

b. Peningkatan piutang dengan penyelenggara jasa luar negeri sebesar 

Rp. 7.432.000.000. 

c. Peningkatan penyisihan piutan ragu-ragu sebesar Rp331.199.000.000. 

Adapun penurunan piutang yang terjadi pada tahun 2008 sebesar 0,39 kali jika 

dibandingkan tahun 2007. Hal ini disebabkan adanya 1.) peningkatan pendapatan 

usaha sebesar Rp. 1.249.773.000.000; 2.) dan  peningkatan piutang usaha sebesar Rp. 

148.281.000.000. Untuk penyebab peningkatan pendapatan usaha merujuk pada 

penjelasan yang ada di analisis perputaran modal kerja, sedangkan peningkatan 

piutang usaha disebabkan oleh : 

1. Penurunan piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

sebesar Rp. 80.604.000.000 yang disebabkan oleh : 

a. Penurunan piutang dengan instansi pemerintah sebesar Rp. 

85.574.000.000 

b. Peningkatan piutang dengan PT Patra Telekomunikasi Indonesia 

sebesar Rp. 726.000.000. 

c. Peningkatan piutang dengan PT Aplikasinusa Lintasarta sebesar Rp. 

1.423.000.000.  

d. Penurunan dengan pihak lainnya sebesar Rp. 3.711.000.000. 

e. Penurunan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp. 15.532.000.000. 

2. Penurunan piutang dengan pihak ketiga sebesar Rp. 284.185.000.000 yang 

disebabkan oleh : 
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a. Peningkatan piutang dengan pelanggan individual dan bisnis sebesar 

Rp. 39.582.000.000. 

b. Peningkatan piutang dengan penyelenggara jasa luar negeri sebesar 

Rp. 7.432.000.000. 

c. Peningkatan penyisihan piutan ragu-ragu sebesar Rp331.199.000.000. 

 

4.2.3.  Analisis Rentabilitas 

Untuk mengetahui besernya tingkat rentabilitas PT Telkom Tbk. digunakan 

rasio rentabilitas, yaitu Rasio Laba Sebelum Pajak Dengan Total Aktiva (ROA) dan 

Rentabilitas Modal Sendiri (Return on Net Worth). 
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4.2.3.1.Rasio Laba Sebelum Pajak Dengan Total Aktiva (ROA) 

Rasio laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva PT Telkom Tbk. tahun 

2004-2008 dapat dilihat dalam perhitungan pada tabel di bawah ini :  

Tabel 4.5 Perhitungan Rasio laba sebelum pajak dengan total aktiva 

(ROA) 

Tahun 
Laba sebelum Pajak 

Total 

Aktiva ROA 

dalam jutaan rupiah 

2004 12.749.395 56.179.192 22,69% 

2005 16.241.424 62.171.044 26,12% 

2006 21.993.605 75.135.745 29,27% 

2007 25.595.653 82.058.760 31,19% 

2008 20.312.808 91.256.250 22,26% 

Sumber : Data Laporan Keuangan PT Telkom Tbk. yang diolah 

 

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rasio laba sebelum pajak 

dengan total aktiva PT Telkom Tbk. mengalami peningkatan selama periode 2004 

(22,69%) sampai 2007 (31,19%). Sedangkan, pada periode 2007 sampai 2008 

mengalami penurunan (dari 31,19% hingga 22,26%). Peningkatan rasio laba sebelum 

pajak dengan total aktiva yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2005, yaitu 

sebesar 3,43 basis poin jika dibandingkan tahun 2004. Hal ini disebabkan adanya : 

1. Peningkatan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp. 3.492.029.000.000 yang 

disebabkan oleh : 

a. Peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp. 7.859.418.000.000 yang 

berasal dari peningkatan pendapatan telepon sebesar Rp. 
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4.285.891.000.000, peningkatan pendapatan interkoneksi sebesar Rp. 

1.554.103.000.000, peningkatan pendapatan data dan internet sebesar 

Rp. 2.125.582.000.000, peningkatan pendapatan pola bagi hasil 

sebesar Rp. 21.706.000.000, dan peningkatan pendapatan jasa 

telekomunikasi lainnya sebesar Rp. 7.776.000.000. Selain terjadi 

peningkatan juga terjadi penurunan pendapatan Kerja Sama Operasi 

(KSO) sebesar Rp. 67.967.000.000 dan penurunan pendapatan 

jaringan sebesar Rp. 67.673.000.000.  

b. Peningkatan beban usaha sebesar Rp. 5.276.548.000.000 yang berasal 

dari peningkatan beban karyawan sebesar Rp. 1.653.082.000.000, 

peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi 

sebesar RP. 1.386.754.000.000, peningkatan pendapatan beban umum 

dan administrasi sebesar Rp. 164.104.000.000, peningkatan beban 

penyusutan sebesar Rp. 1.132.182.000.000, peningkatan beban 

penurunan nilai aktiva sebesar Rp. 616.768.000.000, peningkatan 

kerugian dari komitimen pembelian sebesar Rp. 79.359.000.000, dan 

peningkatan beban pemasaran sebesar Rp. 244.299.000.000. 

c. Peningkatan penghasilan (beban) lain-lain sebesar Rp. 

909.159.000.000 yang berasal dari peningkatan pendapatan bunga 

sebesar Rp. 26.745.000.000, penurunan beban bunga sebesar Rp. 

92.868.000.000, penurunan kerugian selisih kurs sebesar Rp. 

703.953.000.000, peningkatan bagian laba bersih perusahaan asosiasi 
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sebesar Rp. 7.459.000.000, dan peningkatan penghasilan lain-lain 

sebesar Rp. 78.134.000.000.  

2. Peningkatan  total aktiva sebesar Rp. 5.991.852.000.000 yang disebabkan 

oleh: 

a. Peningkatan aktiva lancar sebesar Rp. 1.100.616.000.000 yang berasal 

dari peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp. 518.561.000.000, 

peningkatan penyertaan sementara sebesar Rp. 2.115.000.000, 

peningkatan piutang usaha sebesar Rp. 258.806.000.000, peningkatan 

piutang lain-lain sebesar Rp. 97.478.000.000, peningkatan persediaan 

sebesar Rp. 17.242.000.000, dan peningkatan beban dibayar dimuka 

sebesar Rp. 95.800.000.000. Selain terjadi peningkatan, juga terjadi 

penurunan pajak dibayar dimuka sebesar Rp. 58.315.000.000 dan 

penurunan aktiva lancar lainnya sebesar Rp. 114.929.000.000.  

b. Peningkatan aktiva tidak lancar sebesar Rp. 4.891.236.000.000 yang 

berasal dari peningkatan penyertaan jangka panjang sebesar Rp. 

18.787.000.000, peningkatan aktiva tetap setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan sebesar Rp. 6.071.144.000.000, peningkatan aktiva tetap 

pola bagi hasil setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 

50.278.000.000, dan peningkatan rekening Escrow sebesar Rp. 

96.216.000.000. Selain terjadi peningkatan, juga terjadi penurunan 

uang muka dan aktiva tidak lancar lainnya sebesar Rp. 

426.314.000.000, penurunan pensiun dibayar dimuka sebesar Rp. 
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722.000.000, dan penurunan Goodwill dan aktiva tidak berwujud 

lainnya sebesar Rp. 918.153.000.000. 

Adapun penurun rasio laba sebelum pajak dengan total aktiva yang terjadi 

pada tahun 2008  cukup tinggi, yaitu sebesar 8,93 basis poin jika dibandingkan tahun 

2007. Hal ini disebabkan adanya : 

1. Penurunan laba sebelum pajak sebesar Rp. 5.282.845.000.000 disebabkan 

oleh : 

a. Peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp. 1.249.773.000.000 yang 

berasal dari peningkatan pendapatan telepon sebesar Rp. 

1.423.009.000.000, peningkatan pendapatan data dan internet sebesar 

Rp. 28.623.000.000, peningkatan pendapatan jaringan sebesar Rp. 

372.101.000.000, dan peningkatan pendapatan jasa telekomunikasi 

lainnya sebesar Rp. 388.519.000.000. Selain terjadi peningkatan, juga 

terjadi penurunan pendapatan interkoneksi sebesar Rp. 

860.553.000.000 dan penurunan pendapatan pola bagi hasil sebesar 

Rp. 101.926.000.000. 

b. Peningkatan beban usaha sebesar Rp. 5.415.006.000.000 yang berasal 

dari peningkatan beban karyawan sebesar Rp. 612.744.000.000, 

peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi 

sebesar Rp. 2.627.089.000.000, peningkatan beban penyusutan sebesar 

Rp. 1.629.099.000.0000, peningkatan beban pemasaran sebesar Rp. 
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580.582.000.000, dan penurunan beban umum dan administrasi 

sebesar Rp. 43.508.000.000. 

c. Penurunan penghasilan (beban) lain-lain sebesar Rp. 

1.117.612.000.000 yang berasal dari peningkatan pendapatan bunga 

sebesar Rp. 153.171.000.000, peningkatan beban bunga sebesar Rp. 

145.653.000.000, peningkatan kerugian selisih kurs sebesar Rp. 

1.318.985.000.000, peningkatan bagian laba bersih perusahaan 

asosiasi sebesar Rp. 13.834.000.000, dan peningkatan penghasilan 

lain-lain sebesar Rp. 180.021.000.000. 

2. Peningkatan total aktiva sebesar Rp. 9.197.490.000.000 yang disebabkan 

oleh: 

a. Peningkatan aktiva tidak lancar sebesar Rp. 10.553.275.000.000 yang 

berasal dari peningkatan penyertaan jangka panjang sebesar Rp. 

55.263.000.000, peningkatan aktiva tetap setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan sebesar Rp. 10.513.782.000.000, peningkatan uang muka 

dan aktiva tidak lancar lainnya sebesar Rp. 750.924.000.000, dan 

peningkatan rekening Escrow sebesar Rp. 49.448.000.000. Selain 

terjadi peningkatan, juga terjadi penurunan aktiva tetap pola bagi hasil 

setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 228.437.000.000, 

penurunan pensiun dibayar dimuka sebesar Rp. 301.000.000, dan 

penurunan Goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya sebesar Rp. 

587.404.000.000.  
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b. Penurunan aktiva lancar sebesar Rp. 1.355.785.000.000 yang berasal 

dari penurunan kas dan setara kas sebesar Rp. 3.250.846.000.000 dan 

penurunan piutang lain-lain sebesar Rp. 41.634.000.000. Selain terjadi 

penurunan, juga terjadi peningkatan penyertaan sementara sebesar Rp. 

107.540.000.000, peningkatan piutang usaha sebesar Rp. 

148.281.000.000, peningkatan persediaan sebesar Rp. 

300.509.000.000, peningkatan beban dibayar dimuka sebesar Rp. 

468.363.000.000, peningkatan pajak dibayar dimuka sebesar Rp. 

745.372.000.000, peningkatan aktiva lancar lainnya sebesar Rp. 

4.687.000.000, dan peningkatan piutang restitusi pajak sebesar Rp. 

161.943.000.000. 

 

4.2.3.2.Rentabilitas Modal Sendiri (Return on Net Worth) 

Rentabilitas modal sendiri PT Telkom Tbk. tahun 2004-2008 dapat dilihat 

dalam perhitungan pada tabel di bawah ini :  

Tabel 4.6 Perhitungan Rentabilitas modal sendiri (Return on Net Worth) 

Tahun 

Laba bersih setelah 

pajak 

Modal 

Sendiri 
Rentabilitas 

 Modal Sendiri 
dalam jutaan rupiah 

2004 6.614.568 18.128.036 36,49% 

2005 7.993.566 23.292.401 34,32% 

2006 11.005.577 28.068.689 39,21% 

2007 12.857.018 33.748.579 38,10% 

2008 10.619.470 34.314.071 30,95% 

Sumber : Data Laporan Keuangnan PT Telkom Tbk. yang diolah 
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Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rentabilitas modal sendiri 

PT Telkom Tbk. mengalami penurunan selama periode 2004 (36,49%) sampai 2008 

(30,95%), kecuali pada periode 2005 sampai 2006 mengalami peningkatan (dari 

34,32% hingga 39,21%). Penurunan rentabilitas modal sendiri yang terjadi selama 

periode 2004-2008 disebabkan oleh : 

1. Peningkatan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 4.004.902.000.000 yang 

disebabkan adanya : 

a. Peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp. 26.742.018.000.000 yang 

berasal dari peningkatan pendapatan telepon sebesar Rp. 

13.995.966.000.000, peningkatan pendapatan interkoneksi sebesar Rp. 

2.602.773.000.000, peningkatan pendapatan pola bagi hasil sebesar 

Rp. 45.475.000.000, peningkatan pendapatan data dan internet sebesar 

Rp. 9.904.016.000.000, peningkatan pendapatan jaringan sebesar Rp. 

425.166.000.000, peningkatan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya 

sebesar Rp. 425.235.000.000, dan penurunan pendapatan Kerja Sama 

Operasi (KSO) sebesar Rp. 656.614.000.000. 

b. Peningkatan beban usaha sebesar Rp. 19.022.423.000.000 yang 

berasal dari peningkatan beban karyawan sebesar Rp. 

4.206.669.000.000, peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa 

telekomunikasi sebesar Rp. 7.688.098.000.000, peningkatan beban 

umum dan administrasi sebesar Rp. 1.028.839.000.000, peningkatan 
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beban penyusutan sebesar Rp. 4.631.018.000.0000, dan peningkatan 

beban pemasaran sebesar Rp. 1.467.799.000.000.   

c. Penurunan penghasilan (beban) lain-lain sebesar Rp. 156.182.000.000 

yang berasal dari peningkatan pendapatan bunga sebesar Rp. 

353.893.000.000, peningkatan beban bunga sebesar Rp. 

311.682.000.000, peningkatan kerugian selisih kurs sebesar Rp. 

392.999.000.000, peningkatan bagian laba bersih perusahaan asosiasi 

sebesar Rp. 17.051.000.000, dan peningkatan penghasilan lain-lain 

sebesar Rp. 177.555.000.000. 

d. Peningkatan beban pajak sebesar Rp. 2.288.128.000.000 yang berasal 

dari peningkatan beban  pajak kini sebesar Rp. 1.556.447.000.000 dan 

peningkatan manfaat  pajak tangguhan sebesar Rp. 95.278.000.000. 

e. Peningkatan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang 

dikonsolidasi sebesar Rp. 2.097.342.000.000. 

2. Peningkatan modal sendiri sebesar Rp. 16.186.035.000.000 yang disebabkan 

oleh peningkatan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 

8.877.172.000.000, peningkatan saldo laba yang belum ditentukan 

penggunaannya sebesar Rp. 3.935.891.000.000, peningkatan selisih transaksi 

restrukturisasi entitas sepengendalian sebesar Rp. 7.648.271.000.000, 

peningkatan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebesar Rp. 

8.724.000.000, peningkatan modal saham yang diperoleh kembali sebesar Rp. 
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4.264.073.000.000, dan penurunan laba yang belum direalisasi atas pemilikan 

efek yang tersedia untuk dijual sebesar Rp. 19.950.000.000. 

Penurunan rentabilitas modal sendiri yang cukup signifikan terjadi pada tahun 

2008, yaitu sebesar 7,15% jika dibandingkan tahun 2007. Hal ini disebabkan adanya : 

1. Penurunan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 2.237.548.000.000 yang 

disebabkan oleh : 

a. Peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp. 1.249.773.000.000 yang 

berasal dari peningkatan pendapatan telepon sebesar Rp. 

1.423.009.000.000, peningkatan pendapatan data dan internet sebesar 

Rp. 28.623.000.000, peningkatan pendapatan jaringan sebesar Rp. 

372.101.000.000, dan peningkatan pendapatan jasa telekomunikasi 

lainnya sebesar Rp. 388.519.000.000. Selain terjadi peningkatan, juga 

terjadi penurunan pendapatan interkoneksi sebesar Rp. 

860.553.000.000 dan penurunan pendapatan pola bagi hasil sebesar 

Rp. 101.926.000.000. 

b. Peningkatan beban usaha sebesar Rp. 5.415.006.000.000 yang berasal 

dari peningkatan beban karyawan sebesar Rp. 612.744.000.000, 

peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi 

sebesar Rp. 2.627.089.000.000, peningkatan beban penyusutan sebesar 

Rp. 1.629.099.000.0000, peningkatan beban pemasaran sebesar Rp. 

580.582.000.000, dan penurunan beban umum dan administrasi 

sebesar Rp. 43.508.000.000. 

Analisis Efisiensi..., Nita Mursita, Ma.-IBS, 2009



 97

c. Penurunan penghasilan (beban) lain-lain sebesar Rp. 

1.117.612.000.000 yang berasal dari peningkatan pendapatan bunga 

sebesar Rp. 153.171.000.000, peningkatan beban bunga sebesar Rp. 

145.653.000.000, peningkatan kerugian selisih kurs sebesar Rp. 

1.318.985.000.000, peningkatan bagian laba bersih perusahaan 

asosiasi sebesar Rp. 13.834.000.000, dan peningkatan penghasilan 

lain-lain sebesar Rp. 180.021.000.000. 

d. Penurunan beban pajak sebesar Rp. 2.288.128.000.000 yang berasal 

dari penurunan pajak kini sebesar Rp. 1.410.316.000.000 dan 

penurunan pajak tangguhan sebesar Rp. 510.086.000.000. 

e. Penurunan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang 

dikonsolidasi sebesar Rp. 757.169.000.000. 

3. Peningkatan modal sendiri sebesar Rp. 565.492.000.000 yang disebabkan oleh 

peningkatan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 

3.857.106.000.000, peningkatan selisih transaksi restrukturisasi entitas 

sepengendalian sebesar Rp. 90.000.000.000, peningkatan selisih kurs karena 

penjabaran laporan keuangan sebesar Rp. 8.302.000.000, peningkatan modal 

saham yang diperoleh kembali sebesar Rp. 2.087.462.000.000., penurunan 

laba yang belum direalisasi atas pemilikan efek yang tersedia untuk dijual 

sebesar Rp. 30.303.000.000, dan penurunan saldo laba yang belum ditentukan 

penggunaannya sebesar Rp. 1.272.151.000.000. 
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Adapun peningkatan rentabilitas modal sendiri yang terjadi pada tahun 2006 

sebesar 4,89 basis poin jika dibandingkan tahun 2005. Hal ini disebabkan adanya : 

1. Peningkatan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 3.012.011.000.000 yang 

disebabkan oleh : 

a. Peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp. 9.486.824.000.000 yang 

berasal dari peningkatan pendapatan telepon sebesar Rp. 

6.249.470.000.000, peningkatan pendapatan interkoneksi sebesar Rp. 

939.377.000.000, peningkatan pendapatan data dan internet sebesar 

Rp. 2.130.863.000.000, peningkatan pendapatan jaringan sebesar Rp. 

132.103.000.000, peningkatan pendapatan pola bagi hasil sebesar Rp. 

113.195.000.000, peningkatan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya 

sebesar Rp. 21.050.000.000, dan penurunan pendapatan Kerja Sama 

Operasi (KSO) sebesar Rp. 99.233.000.000.  

b. Peningkatan beban usaha sebesar Rp. 5.064.333.000.000 yang berasal 

dari peningkatan beban karyawan sebesar Rp. 1.950.718.000.000, 

peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi 

sebesar Rp1.579.387.000.000, peningkatan beban umum dan 

administrasi sebesar Rp. 591.632.000.000, peningkatan beban 

penyusutan sebesar Rp. 1.523.448.000.0000, peningkatan beban 

pemasaran sebesar Rp. 115.275.000.000, penurunan beban penurunan 

nilai aktiva sebesar Rp. 616.768.000.000, dan penurunan kerugian dari 

komitmen pembelian sebesar Rp. 79.359.000.000. 
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c. Peningkatan penghasilan (beban) lain-lain sebesar Rp. 

1.329.690.000.000 yang berasal dari peningkatan pendapatan bunga 

sebesar Rp. 310.298.000.000, peningkatan beban bunga sebesar Rp. 

109.086.000.000, peningkatan keuntungan selisih kurs sebesar Rp. 

1.353.135.000.000, penurunan bagian laba bersih perusahaan asosiasi 

sebesar Rp. 17.498.000.000, dan penurunan penghasilan lain-lain 

sebesar Rp. 207.159.000.000. 

d. Peningkatan beban pajak sebesar Rp. 1.856.040.000.000 yang berasal 

dari peningkatan pajak kini sebesar Rp. 1.377.558.000.000 dan 

penurunan pajak tangguhan sebesar Rp. 478.482.000.000. 

e. Peningkatan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang 

dikonsolidasi sebesar Rp. 884.130.000.000. 

2. Peningkatan total modal sendiri sebesar Rp. 4.776.288.000.000 karena  

Peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 

5.634.470.000.000, peningkatan selisih transaksi retrukturisasi entitas 

sepengendali sebesar Rp. 90.000.000.000, peningkatan laba yang belum 

direalisasi atas pemilikan efek yang tersedia untuk dijual sebesar Rp. 

9.613.000.000, peningkatan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 

sebesar Rp. 5.584.000.000, dan peningkatan modal saham yang diperoleh 

kembali sebesar Rp. 952.211.000.000. 
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4.2.4. Kesimpulan Analisis Deskriptif 

Tabel 4.7 Rasio Likuidtas, Aktivitas dan Rentabilitas 

Tahun 

Likuiditas Aktivitas Rentabilitas 

Current 

Ratio 

Quick 

Ratio 

Perputaran 

Modal 

Kerja 

Perputaran 

Piutang 
ROA 

Rentabilitas 

Modal Sendiri 

2004 78,82% 77,08% -13,73 kali 9,67 kali 22,69% 36,49% 

2005 76,26% 74,63% -13,03 kali 11,68 kali 26,12% 34,32% 

2006 67,79% 66,75% -7,75 kali 13,80 kali 29,27% 39,21% 

2007 77,28% 76,26% -12,66 kali 17,68 kali 31,19% 38,10% 

2008 54,16% 52,26% -4,90 kali 17,29 kali 22,26% 30,95% 

Sumber : Laporan keuangan PT Telkom Tbk, yang diolah 

Berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas, aktivitas, dan rentabilitas secara 

analisis deskriptif dalam disimpulkan bahwa  

1. Rasio lancar maupun rasio cepat cenderung menurun, artinya perseroan 

mengalami peningkatan hutang lancar yang tidak diimbangi oleh 

peningkatan aktiva lancar secara memadai sehingga likuiditas perseroan 

secara signifikan mengalami penurunan, kecuali pada periode 2006-2007 

mengalami peningkatan. 

2. Perputaran modal kerja cenderung menurun, artinya aktivitas perusahaan 

mengalami penurunan yang disebabkan oleh peningkatan hutang lancar 

yang lebih besar dari peningkatan aktiva lancar, kecuali pada periode 2005-
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2006 perputaran modal kerja mengalami peningkatan karena peningkatan 

hutang lancar lebih kecil dari peningkatan aktiva lancar. Dari hasil analisis 

perputaran piutang dan periode pengumpulan piutang cenderung meningkat, 

artinya aktivitas perseroan mengalami peningkatan yang disebabkan 

pendapatan usaha yang lebih besar dari peningkatan piutang usaha, kecuali 

pada periode 2007-2008 perputaran piutang mengalami penurunan karena 

peningkatan piutang usaha lebih besar dari peningkatan pendapatan usaha. 

3. Rasio laba sebelum pajak dengan total aktiva periode 2004-2007 cenderung 

mengalami peningkatan, artinya rentabilitas perseroan mengalami 

peningkatan yang disebabkan oleh  peningkatan laba sebelum pajak dan 

peningkatan total aktiva dan pada priode 2007-2008 rasio laba sebelum 

pajak dengan total aktiva mengalami penurunan yang disebabkan penurunan 

laba sebelum pajak dan peningkatan total aktiva. Sedangakan dari analisis 

rentabilitas modal sendiri dapat disimpulkan bahwa rentabilitas modal 

sendiri perseroan cenderung mengalami penurunan, artinya rentabilitas 

perseroan mengalami penurunan yang disebabkan oleh peningkatan modal 

sendiri yang lebih besar dari peningkatan laba bersih setelah pajak, kecuali 

pada periode 2005-2006 rentabilitas modal sendiri mengalami peningkatan. 

Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja PT Telkom Tbk. 

mengalami penurunan dari tahun 2004-2008 yang dapat dilihat dari hasil analisis 

likuiditas yang ditunjukkan oleh rasio lancar dan rasio cepat, analisis aktivitas yang 

ditunjukkan oleh perputaran modal kerja dan perputaran piutang dan periode 
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pengumpulan piutang, dan analisis rentabilitas yang ditunjukkan oleh rasio laba 

sebelum pajak dengan total aktiva dan rentabilitas modal sendiri. 

 

4.3.  Analisis Penilaian Efisiensi Penggunaan Modal Kerja 

Setelah mengetahui perhitungan dari segi likuiditas, aktivitas dan rentabilitas, 

selanjutnya untuk menilai efisiensi dilakukan dengan membandingkan hasil dari 

perhitungan rasio tersebut dengan standar pengukuran yang telah ditetapkan.  

 

4.3.1. Analisis Rasio Likuiditas  

Analisis rasio likuiditas yang digunakan untuk penilaian efisiensi penggunaan 

modal kerja, yaitu Rasio Lancar dan Rasio Cepat. 

4.3.1.1.Rasio Lancar (Current Ratio) 

Tabel 4.8 Perbandingan Rasio lancar (Quick Ratio) 

Tahun 
Current  

Ratio 

Standar 

Menteri 

BUMN 

Kriteria 

Rata-Rata 

Industri 

Telekomunikasi 

Kriteria 

2004 78,82% 
<100% Kurang baik <166,08% Di bawah rata-rata 

2005 76,26% 
<100% Kurang baik <166,08% Di bawah rata-rata 

2006 67,79% 
<100% Kurang baik <166,08% Di bawah rata-rata 

2007 77,28% 
<100% Kurang baik <166,08% Di bawah rata-rata 

2008 54,16% 
<100% Kurang baik <166,08% Di bawah rata-rata 

Sumber : Data diolah dan Surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 

Nomor: KEP-100/MBU/2002 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio lancar PT Telkom Tbk. 

yang dicapai sejak tahun 2004-2008 adalah 78,82%, 76.26%, 67,79%, 77,28% dan 

54,16%. Jika angka-angka tersebut dibandingkan dengan standar menteri BUMN 

rasio lancar PT Telkom Tbk. dari tahun 2004-2008 termasuk dalam kriteria kurang 

baik dan berada di bawah rata-rata industri telekomunikasi Indonesia. 

 

4.3.1.1.Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Tabel 4.9 Perbandingan Rasio cepat (Quick Ratio) 

Tahun 
Quick 

Ratio 

Rata-Rata Industri 

Telekomunikasi 
Kriteria 

2004 77,08% 
<163,04% 

Di bawah rata-rata 

2005 74,63% 
<163,04% 

Di bawah rata-rata 

2006 66,75% 
<163,04% 

Di bawah rata-rata 

2007 76,26% 
<163,04% 

Di bawah rata-rata 

2008 52,26% 
<163,04% 

Di bawah rata-rata 

Sumber : Data diolah dan Surat keputusan Menteri Badan  

Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 

 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio cepat PT Telkom Tbk. 

yang dicapai sejak tahun 2004-2008 adalah 77,08%, 74,63%, 66,75%, 76,26%, dan 

52,26%. Jika angka-angka tersebut dibandingkan dengan rata-rata industri 

telekomunikasi di Indonesia rasio cepat PT Telkom Tbk. dari tahun 2004-2008 
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termasuk dalam kriteria kurang baik dan berada di bawah rata-rata industri 

telekomunikasi di Indonesia 

 

4.3.2.  Analisis Rasio Aktivitas 

Analisis rasio aktivitas yang digunakan untuk penilaian efisiensi penggunaan 

modal kerja, yaitu Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Piutang dan Periode 

Pengumpulan Piutang 

 

4.3.2.1.Perputaran Modal Kerja (Working Capital TurnOver) 

Tabel 4.10 Perbandingan Perputaran Modal Kerja (Working Capital 

TurnOver) 

Tahun 

Perputaran 

Modal 

Kerja  

Rata-Rata Industri 

Telekomunikasi 
Kriteria 

2004 -13,73 kali 
<-4,98 kali 

Di atas rata-rata 

2005 -13,03 kali 
<-4,98 kali 

Di atas rata-rata 

2006 -7,75 kali 
<-4,98 kali 

Di atas rata-rata 

2007 -12,66 kali 
<-4,98 kali 

Di atas rata-rata 

2008 -4,90 kali 
>-4,98 kali Di bawah rata-rata 

Sumber : Data diolah dan Surat keputusan Menteri Badan Usaha  

Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 

  

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perputaran modal kerja PT 

Telkom Tbk. yang dicapai pada tahun 2004-2008 adalah -13,73 kali,-13,03 kali, -7,75 
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kali, -12,66 kali, dan -4,90 kali. Jika tingkat perputaran modal kerja tersebut 

dibandingkan dengan rata-rata industri telekomunikasi di Indonesia, perputaran 

modal kerja PT Telkom Tbk. pada tahun 2004-2007 berada di atas rata-rata, 

sedangkan pada periode 2007-2008 berada di bawah rata-rata industri telekomunikasi 

di Indonesia. 

 

4.3.2.2.Perputaran Piutang dan Periode Pengumpulan Piutang (Receivable TurnOver 

and Collection Periods) 

Tabel 4.11 Perbandingan Perputaran dan Periode Pengumpulan Piutang 

(Receivable TurnOver and Collection Periods) 

Tahun 
Perputaran 

Piutang 

Periode 

Pengumpulan 

Piutang 

Standar 

Menteri 

BUMN 

Kriteria 

Rata-Rata 

Industri 

Telekomunikasi 

Kriteria 

2004 9,67 kali 37,74 hari >6 kali Sangat Baik <16,86 kali 
Di bawah 

rata-rata 

2005 11,68 kali 31,24 hari >6 kali Sangat Baik <16,86 kali 
Di bawah 

rata-rata 

2006 13,80 kali 26,45 hari >6 kali Sangat Baik <16,86 kali 
Di bawah 

rata-rata 

2007 17,68 kali 20,64 hari >6 kali Sangat Baik >16,86 kali 
Di atas 

rata-rata 

2008 17,29 kali 21,11 hari >6 kali Sangat Baik >16,86 kali 
Di atas 

rata-rata 

Sumber : Data diolah dan Surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 

Nomor: KEP-100/MBU/2002 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perputaran dan periode 

pengumpulan piutang PT Telkom Tbk. yang dicapai pada tahun 2004-2008 adalah 

9,67 dan 37,74 hari, 11,68 kali dan 31,24 hari, 13,80 kali dan 26,45 hari, 17,68 kali 

dan 20,64 hari, dan 17,29 kali dan 21,112 hari. Jika perputaran dan periode rata-rata 

pengumpulan piutang PT Telkom Tbk dibandingkan dengan standar menteri BUMN 

perputaran dan periode pengumpulan piutang PT Telkom Tbk. dari tahun 2004-2008  

termasuk dalam kriteria sangat efisien. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri 

telekomunikasi di Indonesia perputaran dan periode pengumpulan piutang PT 

Telkom Tbk. dari tahun 2004-2006 berada di bawah rata-rata, sedangkan pada 

periode 2007-2008 berada diatas rata-rata industri telkomunikasi di Indonesia. 

 

4.3.3.  Analisis Rasio Rentabilitas 

Analisis rasio Rentabilitas yang digunakan untuk penilaian efisiensi 

penggunaan modal kerja, yaitu Rasio Laba Sebelum Pajak Dengan Total aktiva 

(ROA) dan Rentabilitas Modal Sendiri (Return on Net Worth). 
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4.3.3.1.Rasio Laba Sebelum Pajak Dengan Total Aktiva (ROA) 

Tabel 4.12 Perbandingan Rasio laba Sebelum Pajak Dengan Total Aktiva 

(ROA) 

Tahun ROA 

Standar 

Menteri 

BUMN 

Kriteria 

Rata-Rata 

Industri 

Telekomunikasi 

Kriteria 

2004 22,69% 
>18% 

Sangat 

Baik 

>5,20% 
Di atas rata-

rata 

2005 26,12% 
>18% 

Sangat 

Baik 

>5,20% 
Di atas rata-

rata 

2006 29,27% 
>18% 

Sangat 

Baik 

>5,20% 
Di atas rata-

rata 

2007 31,19% 
>18% 

Sangat 

Baik 

>5,20% 
Di atas rata-

rata 

2008 22,26% 
>18% 

Sangat 

Baik 

>5,20% 
Di atas rata-

rata 

Sumber : Data diolah dan Surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 

Nomor: KEP-100/MBU/2002 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio laba sebelum 

pajak dengan total aktiva PT telkom Tbk. yang dicapai sejak tahun 2004-2008 

adalah 22,69%, 26,12%, 29,27%, 31,19% dan 22,26%. Jika angka-angka 

tersebut dibandingkan dengan standar menteri BUMN rasio laba sebelum 

pajak dengan total aktiva PT Telkom Tbk. pada tahun 2004-2008 termasuk 

dalam kriteria sangat efisien dan berada di atas rata-rata industri 

telekomunikasi di Indonesia.  
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4.3.3.2.Rentabilitas Modal Sendiri (Return on Net Worth) 

Tabel 4.13 Perbandingan Rentabilitas modal sendiri (Return on Net Worth) 

Tahun 

Rentabilitas 

Modal 

Sendiri 

Standar 

Menteri 

BUMN 

Kriteria 

Rata-Rata 

Industri 

Telekomunikasi 

Kriteria 

2004 36,49% 
>15% 

Sangat 

Baik 

>-1,73% 
Di atas rata-

rata 

2005 34,32% 
>15% 

Sangat 

Baik 

>-1,73% 
Di atas rata-

rata 

2006 39,21% 
>15% 

Sangat 

Baik 

>-1,73% 
Di atas rata-

rata 

2007 38,10% 
>15% 

Sangat 

Baik 

>-1,73% 
Di atas rata-

rata 

2008 30,95% 
>15% 

Sangat 

Baik 

>-1,73% 
Di atas rata-

rata 

Sumber : Data diolah dan Surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 

Nomor: KEP-100/MBU/2002 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rentabilitas modal sendiri PT 

Telkom Tbk. yang dicapai sejak tahun 2004-2008 adalah 36,49%, 34,32%, 39,21%, 

38,10% dan 30,95%. Jika angka-angka tersebut dibandingkan dengan standar menteri 

BUMN rentabilitas modal sendiri PT Telkom Tbk. pada tahun 2004-2008 termasuk 

dalam kriteria sangat efisien dan berada di atas rata-rata industri telekomunikasi di 

Indonesia. 
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4.2.4. Kesimpulan Analisis Penilaian Penggunaan Modal Kerja  

Berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas, aktivitas, dan rentabilitas yang 

dibandingkan dengan standar  Menteri BUMN dan rata-rata rasio keuangan industri 

telekomunikasi yang ada di Indonesia dapat disimpulkan bahwa : 

1. Rasio lancar perseroan termasuk dalam kriteria kurang baik jika dibandingkan 

dengan standar menteri BUMN dan berada dibawah rata-rata industri 

telekomunikasi di Indonesia dan rasio cepat perseroan berada dibawah rata-

rata industri telekomunikasi di Indonesia. Jadi, likuiditas perseroan teermasuk 

kriteria kurang baik jika dibandingkan dengan standar menteri BUMN dan 

berada dibawah rata-rata industri telekomunikasi di Indonesia. 

2. Perputaran modal kerja perseroan berada diatas rata-rata industri 

telekomunikasi di Indonesia, kecuali pada periode 2007-2008 berada dibawah 

rata-rata industri telekomunikasi di Indonesia dan perputaran piutang 

perseroan termasuk dalam kriteria sangat efisien jika dibandingkan dengan 

standar menteri BUMN dan berada dibawah rata-rata industri telekomunikasi 

di Indonesia, kecuali pada periode 2006-2008 berada diatas rata-rata industri 

telekomunikasi di Indonesia. Jadi, aktivitas perseroan termasuk dalam kriteria 

sangat efisien jika dibandingkan dengan standar menteri BUMN dan berada 

diatas rata-rata industri telekomunikasi di Indonesia. 

3. Rasio laba sebelum pajak dengan total aktiva termasuk dalam kriteria sangat 

efisien jika dibandingkan dengan standar menteri BUMN dan berada diatas 

rata-rata industri telekomunikasi di Indonesia dan rentabilitas modal sendiri 
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termasuk dalam kriteria sangat efisien jika dibandingkan dengan standar 

menteri BUMN dan berada diatas rata-rata industri telekomunikasi di 

Indonesia. Jadi, rentabilitas perseroan termasuk dalam kriteria sangat efisien 

jika dibandingkan dengan standar menteri BUMN dan berada diatas rata-rata 

industri telekomunikasi di Indonesia. 

Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penggunaan modal kerja PT 

Telkom Tbk. termasuk kriteria efisien dan berada diatas rata-rata dari tahun 2004-

2008  yang dapat dilihat dari hasil analisis likuiditas yang ditunjukkan oleh rasio 

lancar dan rasio cepat, analisis rasio aktivitas yang  ditunjukkan oleh perputaran 

modal kerja dan perputaran piutang, dan analisis rasio rentabilitas yang ditunjukkan 

oleh rasio laba sebelum pajak dengan total aktiva dan rentabilitas modal sendiri yang 

dibandingkan dengan standar menteri BUMN dan rata-rata rasio keuangan industri 

telekomunikasi di Indonesia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data tentang efisiensi penggunaan modal kerja pada 

PT Telkom Tbk. tahun 2004-2008 dapat disimpulkan bahwa 

a. Penggunaan modal kerja PT Telkom Tbk. dari periode 2004-2008 termasuk 

kriteria efisien yang dapat dilihat dari hasil analisis rasio likuiditas, analisis 

rasio aktivitas, dan analisis rasio rentabilitas yang dibandingkan dengan 

standar menteri BUMN. 

b. Penggunaan modal kerja PT Telkom Tbk. dari periode 2004-2008 berada di 

atas rata-rata industri telekomunikasi di Indonesia yang dapat dilihat dari hasil 

analisis rasio likuiditas, analisis rasio aktivitas, dan analisis rasio rentabilitas. 

Dengan demikian, secara keseluruhan penggunaan modal kerja PT Telkom Tbk. 

periode 2004-2008 termasuk efisien. 
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5.2. Saran 

5.2.1. Saran Bagi PT Telkom Tbk. 

Saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini kepada PT 

Telkom Tbk. sebagai perusahaan yang penulis teliti adalah sebagai berikut : 

1. Pihak manajemen perusahaan harus mampu meningkatkan dan menjaga 

likuiditasnya secara baik, karena apabila likuiditasnya terlalu tinggi justru 

akan menyebabkan kinerja perusahaan menurun dan apabila likuiditasnya 

terlalu rendah akan menyebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. 

2. Pihak manajemen perusahaan harus mengurangi pembiayaan modal  dengan 

menggunakan dana pinjaman atau hutang dari pihak luar dengan cara menjual 

saham PT Telkom Tbk. karena jika menggunakan dana pinjaman atau hutang 

dari pihak luar terlalu besar, maka  akan menyebabkan kinerja perusahaan 

menurun.  

 

5.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan, diharapkan 

penelitian ini dapat memotivasi peneliti selanjutnya untuk meneliti Efisiensi 

Penggunaan Modal Kerja lebih lanjut. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan 

hal berikut : 

1. Dalam memilih industri yang akan dijadikan sebagai objek penelitian 

sebaiknya mempertimbangkan kondisi ekonomi industri tersebut. 
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2. Sebaiknya perusahaan yang dijadikan objek penelitian bukan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) agar hasilnya dapat dibandingkan dengan perusahaan 

BUMN. 

3. Sebaiknya menggunakan standar atau pembanding yang dipergunakan pada 

industri telekomunikasi internasional. 
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LAMPIRAN 1 

Laporan Aktiva Lancar PT Telkom Tbk. 

Periode 2004-2008 
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LAMPIRAN 2 

Laporan Aktiva Tidak Lancar PT Telkom Tbk. 

Periode 2004-2008 
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LAMPIRAN 3 

Laporan Hutang Lancar PT Telkom Tbk. 

Periode 2004-2008 
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LAMPIRAN 4 

Laporan Ekuitas PT Telkom Tbk.  

Periode 2004-2008 
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LAMPIRAN 5 

Laporan Laba/Rugi PT Telkom Tbk. 

Periode 2004-2008 
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LAMPIRAN 6 

Hasil Perhitungan Rasio Keuangan PT Indosat Tbk. 

Tahun Curent ratio Quick ratio Perputaran modal kerja 

2004 138,78% 136,34% 5,84 kali 

2005 138,58% 134,83% 5,53 kali 

2006 83,28% 81,65% -10,76 kali 

2007 92,59% 91,20% -19,07 kali 

2008 90,49% 88,22% -18,37 kali 

Sumber : Data laporan keuangan PT Indosat Tbk yang diolah 

 

Tahun perputaran piutang ROA 
Rentabilitas Modal 

Sendiri 

2004 8,05 kali 8,55% 12,39% 

2005 10 kali 7,18% 11,34% 

2006 9,63 kali 5,91% 9,28% 

2007 15,99 kali 6,47% 12,34% 

2008 13,92 kali 4,50% 10,79% 

Sumber : Data laporan keuangan PT Indosat Tbk yang diolah 

 

Analisis Efisiensi..., Nita Mursita, Ma.-IBS, 2009



 

  

LAMPIRAN 7 

Hasil Perhitungan Rasio Keuangan PT Excelcomindo Pratama Tbk. 

Tahun Curent ratio Quick ratio Perputaran modal kerja 

2004 89,59% 83,15% -50,19 kali 

2005 61,19% 59,28% -7,43 kali 

2006 51,45% 49,91% -8,74 kali 

2007 23,92% 23,08% -1,21 kali 

2008 60,03% 57,97% -3,94 kali 

Sumber : Data laporan keuangan PT Excelcomindo Pratama Tbk. yang diolah 

 

Tahun perputaran piutang ROA 
Rentabilitas Modal 

Sendiri 

2004 22,08 kali -0,72% -4,40% 

2005 20,85 kali -3,35% -6,17% 

2006 22,92 kali 7,93% 15,23% 

2007 20,95 kali 2,76% 5,62% 

2008 10,8 kali -0,26% -0,35% 

Sumber : Data laporan keuangan PT Excelcomindo Pratama Tbk yang diolah 
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LAMPIRAN 8 

Hasil Perhitungan Rasio Keuangan PT Bakrie Telecom Tbk. 

Tahun Curent ratio Quick ratio Perputaran modal kerja 

2004 72,42% 69,33% -4,64 kali 

2005 198,52% 195,93% 1,24 kali 

2006 176,09% 171,96% 2,67 kali 

2007 180,22% 216,24% 3,13 kali 

2008 216,24% 212,89% 1,77 kali 

Sumber : Data laporan keuangan PT Bakrie Telecom Tbk yang diolah 

 

Tahun perputaran piutang ROA 
Rentabilitas Modal 

Sendiri 

2004 5,97 kali -12,52% -131,57% 

2005 6,24 kali -11,62% -17,19% 

2006 8,59 kali 3,40% 4,86% 

2007 29,14 kali 4,71% 7,69% 

2008 20,05 kali 2,08% 2,69% 

Sumber : Data laporan keuangan PT Bakrie Telecom Tbk yang diolah 

 

Analisis Efisiensi..., Nita Mursita, Ma.-IBS, 2009



 

  

LAMPIRAN 9 

Hasil Perhitungan Rasio Keuangan PT Infoasia Teknologi Global Tbk. 

Tahun Curent ratio Quick ratio Perputaran modal kerja 

2004 634,09% 633,52% 2,12 kali 

2005 451,84% 451,84% 3,29 kali 

2006 713,53% 702,60% 4,68 kali 

2007 134,72% 130,86% 14,99 kali 

Sumber : Data laporan keuangan PT Infoasia Tenologi Global Tbk yang diolah 

 

Tahun perputaran piutang ROA 
Rentabilitas Modal 

Sendiri 

2004 8,43 kali 10,79% 22,10% 

2005 8,3 kali 8,46% 15,83% 

2006 5,13 kali 4,93% 7,67% 

2007 5,34 kali 3,26% 6,00% 

Sumber : Data laporan keuangan PT Infoasia Tenologi Global Tbk yang diolah 
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LAMPIRAN 10 

Hasil Perhitungan Rasio Keuangan PT Mobile-8 Telecom Tbk. 

Tahun Curent ratio Quick ratio Perputaran modal kerja 

2005 12,29% 11,27% -0,43 kali 

2006 214,29% 211,99% 1,03 kali 

2007 427,48% 377,18% 0,78 kali 

2008 66,30% 59,00% -1,94 kali 

Sumber : Data laporan keuangan PT Mobile-8 Telecom Tbk yang diolah 

 

Fren perputaran piutang ROA 
Rentabilitas Modal 

Sendiri 

2005 36,41 kali -13,95% -39,66% 

2006 36,68 kali 2,78% 2,21% 

2007 48,87 kali 1,25% 2,80% 

2008 31,62 kali -24,56% -146,96% 

Sumber : Data laporan keuangan PT Mobile-8 Telecom Tbk yang diolah 
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LAMPIRAN 11 

Hasil Perhitungan Rata-Rata Rasio Keuangan Industri Telekomunikasi 

Tahun Curent ratio Quick ratio Perputaran modal kerja 

2004 202,74% 199,88% -12,12 kali 

2005 156,45% 154,63% -1,81 kali 

2006 217,74% 214,14% -3,15 kali 

2007 156,04% 152,47% -2,34 kali 

2008 97,44% 94,07% -5,48 kali 

total 830,41% 815,19% -24,90 kali 

rata2 166,08% 163,04% -4,98 kali 

Sumber : Data diolah 

 

Tahun perputaran piutang ROA 
Rentabilitas Modal 

Sendiri 

2004 10,84 kali 5,76% -13,00% 

2005 15,58 kali 2,14% -0,26% 

2006 16,13 kali 9,04% 13,08% 

2007 23,00 kali 8,27% 12,09% 

2008 18,74 kali 0,80% -20,58% 

total 84,29 kali 26,01% -8,67% 

rata2 16,86 kali 5,20% -1,73% 

Sumber : Data diolah 
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