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Abstract

The lesearch aims to compare the financial peformarce of PT. Telekomunikasi
lndonesia Ttrk. With PT. Indosat Tbk. fot 2012-2016 Period by employing
Financial Ratio method that encompasses liquidity leverage/solvency, activity,
and plofitability. Based on the statistical test, it iound all financial ratio of PT.

Telekomunikasi Indonesia Tbk with PT. Indosat Tbk is different significantly.
Then, the descriptive analysis concludes that curent ratio, debt to asset ratio
total asset turnover arrd retum on asset of PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk is
better than PT. Indosat Tbk and so does th financial perforrnance.

Keywotd: Fhraflcinl Ratio, Eiflaflcial Pefoxfiafi ce

Pendahultan
Industd telepon seluler Indonesja

telah memasuki babak baru. Sejak

diberlalukannya Undang-undan8 No.
36/1999 tentang telekomunikasi dan
lcgulasi pemerintah tahun 2002 yang
mengijinL operdlor seluler ludr neBeri

memasuki pasar lndonesia, sejak saat

itul$ industri telelomunilasi lndone>id
masuk pada babak liberalisme
telekomunikasi. Kondisi
menyebabkan para pelaku di pasar
seljlerkrdonesia terus berkembang
menjadi lebih banyak. Perkembangan
industri telekomunikasi ini ikut
meningkatkan pula minat para jnvestor

ddn (alon in\ e"lor unlul berin\ esldsi

padr industri lersebul. lndu'tri ini
memiliki peluang dan prospek yang

ceral dimasa mendatang mengingat
tinggrnya jun ah pengguna jasa

lelelom,rnil.)si di Indonesia. Dari
laporan tallunJn perusal-raan

telekomudkasi di Indonesia diperoleh
data balrwa PT. Telkom Tbk dan PI.
lndosat Tbk merupakan dua perusahaan
telekomurikasi raksasa yang merajai dan
secara konsisten memonopoli industri
telelomlrn .rsr .eluler di lndonesia
Persaingan operator seluler di kedua
perusahaan tersebut dilakukan dalam
memperebutkan calon konsumen

' lndonesia yang sangat besar gtma
mempertahankan dan meningkatkan
pangsa pasamya masing-masing.

Melihat gejala ini, tentunya para
investor dipasar saham akan semakin
rerlrrik untuk berbisnis ddn berinrestasi
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pada industri ini. Akan tetapi,
ketidakpastian dalam beinvestasj di
pasar saham mendorong investor rmtuk
berhati-hati dalam mengambil keputusan
terhadap saham yang akan dibeli agar
dapat memaksimalkan /etulr yang
dikombinasikan dengar isiko tertentu
dalam setiap keputusan investasinya.
Salal satu aspek penting yang perlu
dipprhJlikdn dalam mpl.LLulm -trate8i
investasinya di pasar saham yaitu
dengan melihat kinerja keuangan
perusalaannya (Claude 1996 dalam
Rudianto 2012).

Unh:k menjlai kine4a keuangan
dJn pr$la.i peru"ahran. .m.rli>i.
keuangan memerlukan tolal ukur yaitu
rasio atau indeks yang menghubmgkan
dua data keuangan yarg satu dengan

lang lainnvr. Analiris d.rn .mtarpre,ld\i
dad macarn-macam rasio dapat
memberikan pandangan yang lebih baik
lcnldng kondisi keLrnntrn dff presldsi
perusallaan. Dengan menggunalan alat
analisit berupa rasio akan dapat
menjelaskan atau membedkan gambaran
tentang posisi keuangan suatu
peru.ahaan teruldmJ Jprbrl.r .rngLa ra.io
pembanding ydnB drBunakan tebdg.ri
clJndr. Anali>i5 Rasio adalJr an.rlisis
yar1g bersumber dari laporan keuangan
perugalaan. Melalui analisis rasio dapat
dilihat perkembangan
perusahaan dari

kine4a
segifulansial

perusaiaan dari tahtln ke tahun serfa
dapat melalukan tindakan preventjJ
untukmenghindari kegagalan usaha.
Analisi. rasio keudnBdn sendin dimulai
dengan iaporan keuangan dasar yaitu
dari neraca, perhitungan laba ruEli dan
laporan arus kas.Rasio kcuangan dan
kinerjd perusahaan mempun) ai

hubungan yang erat. Rasio keuangan
ad.r bajlval iurrl.rlurra darl 5etidp rrrio
itu mempunyai kegunaannyamasing-
masing. Bagi investor, dia akan melihat
rasio dengan penggunaan yang paling
.c-uri dengdn anJi"i. )ang dkdn dir
lakukan, Jika rasio fersebut tidak
mempre-entdsiJ..ar tujuJn ddri dn.rLsir
ydng dldn did hk .dn rnaka r.rsio

tersebut tidak akan dipergunakan-
Rasjo yang dapat digunakan

untuk menilai kine4a keuangan
perLr5rhJdn, ydilu rrsio liluiditar. ra.io
lmetage. ra'io dkti\ ilrc ddn r.r-io
profitabili tas. Rasio likuiditas digr.makan
untuk mengukur keriampuan

Pcru"rhadn daldm memenufu
kewajiban-kewajiban finansialnya yang
harus scgera dipencrhi atau kewajiban
jangka pendek. Adapun rumus umum
y.rng digundkan untuk mcnguL r raiio
likurdilr- dddldh ,rktiva l.u1(rr dibdgi
hutang lancar. Rasio Leoerage yaitu rasio
yang mengukur seberapa banyak

PerLrsJharn men96unrlarr d.rn.r dari
hutang (pinjaman). Adapur rumus yang
digunakan adalah total hutang dan total
aktiva. Rasio aktivitas atau dikenal juga
sebagai raisio efisiensi, yaitu rasio yang
mengukur efisiensi peiusahaan dalam
menggunakan asei aseb:rya. Adapun
rumus yang digxiakan adalah penjualan
bersih dibagi total aktiva- Rasio
profitabjlitas atau rentabilitas, yaitu rasio
yang menunjukkan kemampuan
pen$ahaan rmtuk memperoleh
keuntungan dari penggunaan modalnya.
Adapun rumus yang digunakan adalah
laba bersih setelai pajak dibagi total
aktiva (Ha4ito, Martono 2013:53).

Berdd<drl,rn uraian terlebut di.rlJs
dapat dipahami bahwa dalam upaya
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menganatsis kinerja keuangan di
Perusahaan Telekomunikasi Indonesia
fbl dan Peru*ahan lndo:at fbk,

fenggunJdn rasio leuangan dapal
digunakan untuk mengukur
perbandingan krneia keuangan antara
perusahaan-perusahaan

Permasalahan yang dihadapi adalah
bdgajman.r ledud perusdid.rn lersebut
mengelola perusahaan sesuai dengan
pro$d ur manajcmen keu.rngdn )ang
baik dalam perusahaan sehingga
menimbulkan keinginan dalam
mpldLukan p{.neliti.m lcntanB dn.rlisi'
kelrdnp,dn di perusdhddn rer>ebur

Berda5rrkdn tabel di aLa' dapat
dilihrl bdiwd rkhvr ydng dimiliki olel-

perusahaan PT. Telekomunikasi
Indonesia Tbk lebih besar diband;ngkan
dengdn dkti\r PT. hdosat ltk. \amur
\al ini tidak dJprl Llijddikdn \udtr
lJnd.rvn bah\ d pcru'ah;rn yang lebil
bdil adalah Pl. lelelomunilar
lndonesia Tbl h.rl ini kdrenr

pengukuran mengguraka Comfian Size

seperli ini memilrli banyal lekurallg.r
di antdrdnyr h.my; berdasarkan dar

elemen-elemen tiap akun.
Melalui .ma[i-rr rd-io keuangdn.

peneliti dapat mengukur sejaul mana

keJdd.rn Leudntm ma*mg-masirg

Perusdhddn bril Peru'ahr.rn
Telekomunikasi maupun perusahaan

terutama ditinjau dari rasio keuangan
dntdr.r kedud peru-did.rn ler-ebut.
Pemilihan perusahaan PT.

Telelomrnikasi lndonesid Tbl d.!lr P'l

Lndosdl lbL. dilarenal.ajl perusahrar
ler-ebul memiliki nilai ftS yang l"bi}
dominan dibandingkar dengan
pemsahaan Telekomunikasi lainnya.

\ iJdi peru-ahan rlrupur
uLuran penrsalaan ddprt ju8r dilihrt
dari iun{ah ,5r1 ddri peruid}d.n
-Fbagrimra )ang lerlilil d.rl,rm lrbc
bPrilul yang mPnBgmbarkan jumldl
assef da PT. Telekommikasi lidonesia
Tbk dan PI. Indosat Tbk:

lndocal sehlrBga ddpdl diketahu
perbandingdn leadaan keuang.uurya.

Berdasarkan latar belakang diataE
penulis lert.rrik unluk melrlukdi
pcnelitian den8dn iudul: "Andisic
Perbandingan Kine4a Keuangan PT.

Telekomunikasi Indonesia. Tbk Dengan
PT. Indosat. Tbk Periode 20L2-2016" .

Kaiian Teod
Kine4a keuangan merupakan

proses pekeiaan yang dilirkukan oleh
pcrusahaan yang berhubungan dengan

keuangan perusahaan mulai dari
penetapan modal usaha, pengelolaan
keuangan dalam rangka pendapatan
dan belanja perusahaan. Kinerja
keuangan pada dasamya berkenaan
dengan cara dan teknik pengelolaan

'label 1.1 : Perbirndingan .4sset PT. Telekomrnikasi lndonesia Tbk. dan PT. Indosat TL'k.

PT. Telekomunikasi Indonesia tbk
(Dalam Jutaan Rupiah)

PT.lndosatTbk
(Dalam Jutaan Rupiah)

2l\1t 111 369 000 55.225.061

2013 't)7 951 OOO 54.520 891

2n14 140.895.000 53 ?54 841

?015 166.173.000 55.388.517
2016 179511000 50.838.704
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keuargan yang ada diperusaluan yang
meliputi sumber daya manusia,
lebiirk.rrt dan \islem dar pro+dur lang
ada.

Husnan dan Pujiastuti (2005)

mengemukakan bahwa kine4a
keumgrJn berkendan dengJn hrsildari
lcputu"Jn lcudn8dn ydng dibudl
se.Jr.1 terus menerLls pJdJ rurtu
Iembaga atau institusi di dalanmya
menlangkut dndli\ic ccjauh mdn"
perkembangan pendapatan dan
lerdar.u pengeluaran ddldm bPntul
laporan. Kinerja keuan€ian alan
memberikar informasi tentang keadaan
keuargan dalam sebuah lembaga
maupun perusahaan.

Perhitrmgan dapat dilalukan
dengan metode metode yang dapat
membedkan kesimpulan dan analisis.
Sedangkan perbandingan dapat
dilakukan dalam dua hasjl yaitu:
a. Time Seties Analysis
Time Serie Analysis adalah
perbandingan yang berkenaan dengan
waktu pelaksanaan kegiatan. Time

Series Analysis dilakukan dengan cara
menganalisis perbandingan dengan
memperhatikan waktu atau periode,
dengan tujuan yang diharapkan dalam
bentuk $afik.
b. Cross Seclianal Approac

Crcss Sectjofinl Approdc yaitu analisis
perbandingan dengan cara melakukan

sqaull perkembangan
pendapatan dan keadaar-r pengeluaran
dalam bentuk laporan untuk
memberikan informasi tentang keadaan
keuangan dalam sebuah lembaga
perusahaarl.

Kasmn (2013) menjelaskan bahwa
rasjo keuangan merupakan kegiatan
membandingkan angka-angka yang
ada dalam laporan keuangan dengan
cara membagi satu angka dengan
angka yar-rg lainnya. Perbardingan
dapat dilakulGn antara satu komponen
dengan komponen yang ada diantara
laporan kcuangan- Kemudiar angka
yang diperbandingkan dapat bcrupa
angka-angka dalam satu pefiode
maupun beberapa pedode.
Melode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti
melakukan pendekatan sfudi
kompaEti{ dengan analisis suruey.
Menuut Sugiyono (2004:9), studi
Komparati-f merupakan bagian dari
proses pembuatan keputusan dengan
cara membandingkan variabel mandiii
untuk sampel yang lebih dari satu atau
dalam waktu yang berbeda.
Sedangkan metode yang penlrlis
glurakan adalah deskripti{ analisis,
dimana menurut sugiyono (2004:11),

desk pti{ aralisis adalah metode
yang berusaia mengumpulkan data
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dalam

Leuangan sebenarnYa,

yang sesuai dengan keadaan
menyajikan

yang
danperhitungan

perrsaiaan.
Berdasarkan teori tersebut di atas

dapat dipahami bahwa kinerja
keuangan perusahaan berkenaan
dengan hasil dad keputusan keuangan
yang dibuat rutin oleh perusahaan yang
didaianmya mengandung analisis

menganalisisnya sehingga dapat
memberikan in{ormasi dalam
pengambilan keputusan.

Lokasi penelifan adalah PT.
Telekommikasi krdonesia Tbk- dengan
PT. Indosat Tl'rk. yang tercatat di Bursa
EIek Indonesia (BEI) ke www.idx.co.id.
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Data yang diguiakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder
atau sumber sekunder. Menurut
Sugiyono (2004:129), sumber sekunder
merlpakan sumber yang secara tidak
la]lgsullg memberikar data kepada
pengumpul data. Pengertian tersebut
dapat dijelaskan balwa data sekunder
dddldh datJ )Jng diperolch dari b.rhan-

bdhdn )dng lp'\edra di bulu-buLu,
maialah, jurnal dan sumber lainnya

analisis rasio keuangan dan teknik
analisis komparatif. Analisis tersebut
dapat dijabarkan bedkut ini:
1. Analisis l{asio Keuangan

a. C rrenL Ratio

Cutrcnf Rdtio adalah rasio yang
membandingkan akliva lancar
perusalaan clengan hutang lancar.

b. Debt RdLio

D,bi Rnri" digunJ..m unruk mengukur
berapa persen aset perusahaan yang
dibelanjai oleh hutang.
. total asset T /rlorrr
Totil Asset I r'ro?er. merupakan rasio
yang digunakan untuk mengukur
perputaran semua aktiva yang
dimiliki perusahaan dan mengukur
berapa jumlah penjualan yang diperoleh
dad sctiap rupiah aktiva.

d. RetuttL un Assef

Retu/n On Asset menrmjukkar
kemampuan perusahaan urtuk
menghasilkan laba berclasarkan total
aktiva yang dimiliki perarsal-raan.

Analisis l)eskriptil
Dalam penelitian ini analisis data
menBBundk.rn ppndckalJn \lJ L i\li(
deskiptif yang meiupakan statistik
y..rrrg dig,unaLajl unhrL men8analisi.
data dengan cara mendeskdpsikan atau

menggambarkar data yang telah

terkumpul sebagainana adanya tanpa
bermdl\ud mcmbunl lerimpulJn r,rng
berldku untuk umum Jlau Benerdlisd\i.
lermasuk ddlam stah\iil desIr;ptif
antdrJ Idin adalah pcnydjidn ddt.
melJlui label, grat 11.., drdgr,rm lin8kdrdn

pir toBrdm, perhitungar modus. medi.rn.

mean. lpenguklJ.m lmdensi :entrdl)
persentil,

iii
ci

v.
di

tri

m

hi

berhubungan dengan peneljtian. Jenis
data yang digunakan peneliti dalam
penelilian ini adalah :

1- Data Kualitatif
Data kualitatif adalah data yang

berbentuk kat4 kalimat, skema dan
gambar, jenis data kualita$f ini ialah

sej,rrah d.rn rlrultur org.rnj-.rsi

perusahaan yang telah mengalami proses

pengolahan oleh sumbemya
2. Data Kuantitalif

Data kuantitatiJ adalah data yang

berbentuk angka-angka atau datt.
kualilalif yang disajikan dalam bentuk
.rnBld. Ddla ini menLrniulk,tn nilJr

terhadap besaran atau variabel yang

diwakilinya. Sifat data ini adalai data

rentet waktu yaihl data yang meruPakan
hasil pengamatan dalam suatu periode

tertentu.
Data yang digunakan dalam

peneliridn ini dddldh ber.umber ddri

Bursa Efek Indonesia dengan mengakses

di internet dengan memilih dua

perusalaan yang bergerak dibidang
industri Telekomunikasi, yaitu PT.

Telekomunikasi lndonesia Tbk dengan
PT.lndosat Tbk.

Teknik analisis yang digunakan
dalam penelitiai ini adalah teknik

perhitungan desil,
perhitungan penyebaran data melalui
perhitunSan rrlr'ralr ddn .ldndd-r
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de\ id-i. perlirun8Jn persenlJre
(Sugiyono 2014).

3. Uji Normalitas Data
Pengujian ini be*ujuan untuk

mengujr rpalah ddldm m,rdel regre.i
vadabel terikat dan variabel bebas

keduanya mempunyai distribusi normal
atau tidak. Menurut Santoso (2012:230)

bahwa ujj normalitas diuji dengan
notmal probzbilify plof da kolmogoror

srrilro?,. Dengan uji 
'lormt 

prcbability plaf,

apabila grafik dalam pengtjian tersebut
menunjukkan penyebaran data yang
berada disekitar wilayah gads djagonal

dan mengikuti arah garis diagonal, maka
model rr.gre*i tersebul mpmenuli d\um.i
normalitas. Dengan uji kolmogotoztl.

smirfiou, data normal jika signifikansinya
> d = O05 (lebih besar dad 0,05).

4. Analisis Komparatif
Teknik analisis data clalam

pcnclili.rn ini menggr"rnakan uii 5lrtitlic
yaitu uji perbedaan dua rata-Iata (uji t)
atau dalam penelitian ini uji statistic t
lndependent ?'esl (Uji t Independen). Uji
perbedaan dua rata-rata akan di$makan
untuk mengetalui kinerja keuangar PT.

Telekomunikasi Tbk dengan PT. Indosat

Tbk. Adapun hipotesisnya yakni:

Telekomunikasi hdonesia Tbk. dengan

PT. lndosat'Ibk. tahun 2012-2016).

Hl: [1 ld2 + (terdapat
dike

dan
masi

Telel
118,'
baiv
dijan

Perur

rnelu

52,19

bah

dijar
Apab

Tal

per beda.m ljnerjd leuang.rn I"T.

Telekomunikasi lndonesia, Tbk. dengan
PT lndosat, TLrk tahun (20L2-20L6\.

Pembahasan,
Analisis kine4a keuangan

meliputi analisis untuk mengkaji rasio -

rasio kinerja keuangan perusahaan

dengan menggunakan pendekatan
angka-angka pada laporan keuargan
perusahaan PT. Telekomunikasi
Indonesia Tbk da]l PI'. lndosat Ttk.
hasil analisisnya disajikal sebagai

be kut;
Perbandingan Cufient Ratio PT.
Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan
PT.Indosat Tbk,

Current Rafio (CR) merupakan
lasio untuk mengukur kemampuan
perusahaar dalam membayar hutang
jangka pendek atau utang yang
segera jatuh tempo pacla saat di tagih.
Berdasarkan analisls, current rutio

perusalaan PT Telekomunikasi
lndonesia Tbk dan PT. Indosat Tt'k
disajikan dalam bentuk tabel sebagai
berikut:

I
;lru
arrr,
Tmi
f ,o1f

H0 : pr1 g2 = (tidak terdapat
perbedadn Lineqa keudngrrl ll.

Tabel4.1: Perbanding^\ Cuteflt Ratio PT. ^f elekomunikasi

diliha
Telek,
Indos
masin

Rata{
Indon
ini

Perusi
hutanl

Indonesia Tbk dan PT. Indosat Ttrk.

Tahun

PT. Telekomunikasi Indonesia
Tbk PT. Indosat Tbk

Akliva
Lancar

Hutang
cR (9.)

Alliva
Lancar

Hutang CR
(%)

2012 27.973.000 21.107.000 11b,04 8.308.810 11.015.751 75.43

2013 33.075.000 2A 4i7 000 115.31 7.169.017 1i 494 {i7 53_13

2014 3i 762 000 31.786.000 1n6,2 I ss].584 21.L47.849
2015 47.912.000 35.413.000 135.29 9.914.677 20.052.600 49.46

2076 47.701.000 i9.762.000 L19,97 8.073.481 19.046.592 42,30

Rata-nta CR 178,77 Rata-rata CR 52.79
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Berdasarkan tabel diatas dapai
diketahui bahwa nilai rata-rata crr,.erf
/atid PT. Telekomrmikasi Indonesia Tbk
dan PT. Indosat Tbk selama lima tahun
masing-masing sebesar 118,77% dan
52,19%. Rata- tala current mtio PT.
Telekomunikasi [rdonesia Ttrk sebesar

118,77%. Nilai ini dapat disimpulkan
bahwa setiap 100% hutang lancar

dijamin oleh 11&77% aktiva lancar
perr.rcahaan. \emal'in rinEgi iurtint rclio
semakin besar kemapuan perusahaan
melunasi hutang{utangnya. Rata-rata

current ntio PT. lndosat Tbk sebesar

5219%. Nilai ini dapat disimpulkan
bahwa setrap 100% hutang lancar

dijamin oleh 52,19"/" harta perusahaan.

Apabila dibandingkan nilai rata-rata
curtent ratio kedua perusahaan maka

Tabel 4.2: PelbandinganDebt to Asset Ratio PI. Telekomunikasi Indonesia Tbk

Berdasarkan tabel di atas dapat
dilihat bahwa nilai rata-rata DAR P'1.

Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT.

tndosat Ttk. selama lima tahun masing-
masing sebesar 40,65% dar. 71,22"/".

Rata-rata DAR PT. Telekomr.rnikasi

i]rdonesia Tbk sebesar 40,65%. Nilai
ini dapaf disirnpulkan bahwa aktiva
peru*Jra.u sebesar 40.o5o. dibiayai olel
h,rlang. Rdia-rdld DAR Pl.lndosdl lbL

yang mampu membayar hutang lancar
perucrha.rn ad.-rlah Pt. Lelekomunilca.i
lndonesia'Ibk.
2. Pelbandingan Debt to Asset Ratio

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk
dan PT. Indosat Tbk.

Debf to Asset Rafir (DAR)

merupakan rasio yang digunakan
r]ntl* mengukur berapa persen aset
perusahaan yang dibiayai oleh hutang.

Semakin besar DA& maka semakin
besar resiko yang dihadapi perusahaan,
karena semakin besar juga beban

hutang dan bmga yang harus dibayar
perusahaall. Berdasarkan analisis, DAII
perusalaan PT telekomunikasi
Indonesia Tbk dan PT. Indosat Tbk
disajikan dalam bentuk tabel sebagai

berikut:

.cbccdr 71,22"". Nibi ini dapat
disimpulkan bahwa aktiva perusahaan

sebesat 7'l,22yo d;biayai oleh hutang.
Semakin tinggi DAR menunjukkan
perusahaan tersebut semakin beresiko.
Hal Lni alan membual prrJ lredilor
meminta imbalan Fmg tinggi. Apabila
dibandingkan antara kedua perusahaan

terlihat bahwa lata- rata DAR PT.

lndo"Jt fbk lebih rirggr dibandingLd-r

81

dan PT.Indosat Tbk

Tahun

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk PT- Ifidosat Tbk

Total Tolal DAR Totd Tolal DAR

tn1, 44 391 000 t11 359 000 39_86 64 88

2013 50.527.000 't)7 981 000 i9 49 38 003.293 54.520.891
2014 E4 770 000 'r 40 89s.000 53 254 841 73.i4
2015 77 74a OOO 16617i OOO 41.74 42.124.676 76.O5

2n16 74.067.O00 179 611 000 41.?4 36 661.585 7)1
Rata-rata DAR 4n.65 Rara-rara DAR 71 22
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dengan PT. Telekomunikasi Indonesia

Tbk. Hasil ini menunjukkan bahwa

kcppmililJn hul'rng It. lndosrl fbk

lebih besar dibandingkan Posisi hutang

PT. Telekomunikasi Tbk.

3. Perbandingan Total Asset T tnoaet

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk
dan PT. Indosat Tbk

Tatal Asset T /tou,e/ merupakan

rasio yang digunakan untuk mengukur

Tabet 4.3: Perbanding an Totttl AssetT fl@nef PT Telekomunikasi Indonesia Tbk-

dan PT. Indosat Tbk.

efekiivitas pemanfaatan aktiva dalam

menghasilkan penjualan. Semakin besar

peiputaran aktiva semakin efektiti{
perusahaan mengelola aktivanya.

Rerrlasarkan analisis, tofdl asset turnaoet

perusahaan PT lelekommikasi
Indoneriia Tbk dan PT. Indosat Tbk

disaiikan dalam benhrk tabet sebagai

berikut:

Berdasarkal tabel di atas daPat

dileldhui bah r^ a rr{a-rdlr IATO
PT Telekomunikasi lndonesia 'Ibk

sebesar 0,64 kali. Nilai ini daPat

disimpulkan baiwa Pelusahaan mamPu

mengelola perputaran aktivanya sebesar

0,64 kali dalam lima tahun. Rata-rata

TATO PL Indosat Tbk sebesar 0,47

kali. Nilai ini daPat disimPulkan bahwa

pemsahaan mamPu nengelola

perputaran aktivanya sebesar 0,47 kali

selama lima fdhun. -emdlin linggi rasio

ini semakin baik, karena Penggunaan
aktiva yang efektil dalam menghasilkan

penjualan. Apabila dibandingkan antara

kedua petusahaan hasil diatas

menunjul..kan bJh11a lemrmpurn Pl.
Telekornunikasi Indonesia Tbk dalam

mengoptimalkan total asetnyadalam
menBhrsilLdn Penjurldn culuP tin88i

dibandingkan dengan PI Indosat I'bk

4, Perbandingan Returll On Asset PT.

Telekomunikasi Indonesia Tbk dan

PT.Indo6at Tbk
Relutn On Assef menunjukkan

kemampuar perusahaan untuk

menghasilkan laba berdasarkan total

aktiva yang dimiliki Perusahaan.
Berdasarkan a alisis, Return On Asset

Perusahaan PT Telekomunikasi

lndonesia Tbk disaiikan dalam benhrk

tabel sebagai be kut:

Tahun

PT. Telekomunikasi Indonesia PT.Indosat Tbk

Penjualan
Total
Aktiva

TATO
(kali) Penjualan

Total
Akliva

TATO
(kali)

7{\12 77.143.000 111.369.000 0.(,9 )1 414.412 \5 )?5 061 040

2013 a1967.A00 127.951.000 0.64 )i a55 272 54 520 891 n44

2014 Rg 696 000 140 895.000 ?4 n85101 53.254.841 o.45

2015 1A2.470.000 166.173.000 0.61 26.76a.525 55 388.517 0.48

2016 116 333.000 179.511.000 0.64 291A4 624 qn R3a 704

Rata-rata TATO 

-

o.64 R,ra-rata TATO 0,47
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Tabel 4.4: Perbandingan Retutn On Asset lll Telekomunikasi lndonesia Tbk dan

tsi

bk

iai

I
l

J
lr

Berdasarkan tabel di atas dapat
diketahui balwa nilai rata,rata ROA
PT. 'I elekomunikasi Indonesia Tbk dan
PT. Indosat Tbk masing-masing sebesat
J5.c7o. dan -1,41"^. Rdla-rJla ROA ll.
Telekomunikasi lndonesia Tbk sebesar
15,57%. Nilai ini dapat disimpcrlk;m
bahwa selama lima tahun perusahaan
mampu memperoleh laba sebesar
15,57%. Semakin tinggi nilai ROA
menunjukkan kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba semakjn
ba$r-. Hal ini jdu}l berbeda dengan nrlar
raia- rata ROA PT. Indosat Tbk yang
mengalami kerugian sebesat ,1,41%

selama lima tahun. Apabila
dibardingl"rn Jl'lldrd ledu.r ppru\dhran.
hr-ii,rr; mcnunjull,rn brhwd ll.

Telekomunikasi lndonesia'Ibk memilki
kemampu:m perolehan laba yang sangat
tinggi dalam mengoptj malkan asetnya
dibandingkan dengan PT. krdosat Tt'k.
5. Analisis Deskdptif Variabet

Dald pcnelili,rn ini diperoleh ddri
sirur re'mi Bursd I rck hdonesia lrkni
IDX (http://www.idx.co.id). Jumlah
sampel dalam peneUtian ini seb;myak
5 tahun yakni dari tahun 2012-2016.
Pengolahan dJrd ddldm penelitian ini
penggunakan Program Statistical
fn*ny fu Sotiol S.icn,c tStS\) 21.
Hasil pengujian deskriptif masing
masing variabel dengan menggunakan
birntuan SPSS adalah sebagai be kut:

Tabel 4,5: Statistik Deskriptif Vaiabel

PT. Indosat Tbk

Tahun

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk PI. Indosat Tbk

Laba
bersih
selelah

Total
Akliva

ROA
(%l

Laba
bersih
setelah

Total
Aktiva

ROA
(v"'l

20'12 18.362.000 111 369 0110 16.49 55.225 061 0.88
2o13 20.290 000 '127 .951.000 t5_86 (2.666.459\ 5,1 520 891 (4.89)
2014 2t 446 qln 140.895.000 181) 11.858 02?) 53.2U.A41 (i 49'|
20't5 23.317.000 166173 O|O 14.03 (1 t6i 474\ 55.388.5r7 t2 1\
2016 29.172.000 179 6t I O/JO 16.24 't.275.655 50 fl38 704 2.51

Rata-rata ROA 1r.57 Rata-rara Rc)A ('t.411

Descriptive Slatistics

N Minimum Maximu Mean srd.
:R TLKM 5 106.22 135.29 1.1877E2 10.55175
:I{ ISAT 5 40.63 75.4i 52.1900 '13.96316

I]AR TLKM 5 38,87 n.7a 40.6480 1.95464

DAR ISAT 5 64.88 76.O5 71..2160 4.21667
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TAT 'I'LKM
5 .61 .69 .6420 .02950

IAT ISAT .40 .57 .46E0 .06380
lOA TLKM 5 14.03 16.49 15.s680 .98406
ROA_ISAT 4.E9 2.51 -1.4180 3.062E0
Valid N (listwise) 5

de
Sa

a. Yariabel Currenf Rat[a

Hasil analisis diatas menunjukkan
nilai koefisien Kolmogorov Sl]tirnov (KS)
untuk variabel Current Ratio adalah
sebe.ar 0.b71 dcngan nilri ,ignilildn5i
sebesar 0,759. Nilai signifikansi yang
diperoleh inj lebih besar dari nilai
alpha yang digunakan sehingga maka
Ho dite rna. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa data current ratio
dari PT. Telkom, fbk dan PL Indosat,
TbL yang didmati teldh berdi*lflbu:i
normal.
b. Variabel Dcbl Ratlo

Hasil analisis diatas menuniukkan
nilai koefisien Kolmogorov Smirnov (KS)
unfuk variabel Debt fa asset /4fio adalah
-ebeldr 0.Blq dengdn nildi "ignifitdnri
sebesar 0,482. Nilai signifikarsi yang
diperoleh ini lebih besar dafi nilai alpha
yang digunakan sehingga maka Fto
diterima. Dengai demikian dapat
disimpulkan bahwa data debt to asset
ratio dad PT. Telkom, TlTk dan PT.
lndosat, Tbk yang dianati telah
berdistribusi normal.
c. Variabel ?ofal ,Asset Turnooet

Hasil analisis diatas menunjukkan
nilai koefisien Kolmogorov Smimov (KS)
untuk variabel Tolal rsset turnoter adalafl
$be.dr 0.b85 dengalr nildi signifitanri
sebesar 0,735. Nilai signifikansi yang
diperoleh ini lebih besar dad nilai alpha
yang digunakan sehingga maka Ho
diterima. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa data total asset
turnover dari PT. Telkom, Tbk dan pT.
Indosat, Tbk yang diamati telah
berdistdbusi normal.
d. Vatiabel Retun On Asset

Hasil anarlisis diatas menunjukkan
nilaj koefisien Kolmogorov Smirnov
(KS) untuk variabel Refrrn or assef
adalah sebesar OB73 dengan nilai
signifikansi sebesar 0431. Nilai
signifikansi yang diperoleh iri lebjh
besar dari nilai alpha yang diguiakan
sehingga maka FIo diterima. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa data
retlrrn on agset dafi PT. Telkom, Tbk dan
PT. Indosat Tbk yang diamati telah
berdist busi normal
Kesinpulan

Berdasarkan hasil analisis darr
pembahasan pada bab sebelurmya,
maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai bedkut (1). Dilihat
dati uji independenf sample t-test
diperoleh bahwa terdapat perbedaan
yanB signifikan antara nilai C& DAR,
TATO ddn ROA )an8 dimiliLi oleh m.
Telekomunikasi Indonesia Ttrk dengan
lT. lndo\al, lbk. (2). Ddri .mdli*is
kinerja keuangan yang telah
dilakukan, diperoleh bahwa secara
menyelurul) kinerid kcudngdn pl.
Telplomunil.rsi lndonerid fbk diu kur
dengan empdl rd,io yritu CR, DAR.
lAfO ddn RO^ .dngat mendomind\i
dan lebih baik apabila dibandingkan
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Sebaiknya Pll. Indosat Tbk

dengan PL Indosat Tbk.
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