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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan berupaya seoptimal mungkin mencapai tujuan 

yang telah mereka rencanakan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan 

jangka panjang. Dalam kegiatan perusahaan, semua bagian seperti 

pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan akan menjadi 

satu  kesatuan kerja yang harus saling mendukung dalam proses pencapaian 

tujuan, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. (Nanda Tiara dan 

Khairani Siti,   2014) 

Menurut Alifilia Khadafiani, (2013) Pada umumnya perusahaan 

yang bersifat ekonomis bertujuan untuk mendapatkan laba yang diperoleh 

dari selisih antara total revenue dengan total biaya yang telah  dikeluarkan 

oleh perusahaan. Total Revenue (TR) adalah penerimaan total dari hasil 

penjualan output, sedangkan total biaya merupakan semua pengorbanan 

yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dalam 

satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi 

maupun yang belum terjadi. Perusahaan dituntut untuk dapat 

mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerjanya agar tetap mampu 

bersaing dan mengikuti perkembangan jaman.  

Perencanaan yang tepat adalah kunci bagi para manager. 

Perencanaan yang tepat dan baik adalah perencanaan yang bias mengetahui 
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serta menghubungkan setiap kekuatan dan kelemahan perusahaan itu 

sendiri. Rasio keuangan merupakan bentuk informasi akuntansi yang 

berperan penting dalam setiap proses penilaian kinerja suatu perusahaan. 

Sehingga dengan adanya rasio keuangan tersebut kita dapat mengetahui 

kondisi keuangan suatu perusahaan serta kinerja yang telah dicapai dalam 

periode waktu tertentu. (Alifilia Khadafiani, 2013) 

Perusahaan akan merencanakan dan mengendalikan hal-hal apa saja 

yang dianggap penting dalam proses pencapaian tujuan. Salah satu elemen 

yang dianggap penting dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan 

adalah anggaran. Anggaran oleh banyak perusahaaan diyakini dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Anggaran merupakan suatu rencana 

terperinci untuk dimasa yang akan dating dan dinyatakan dalam ukuran 

kuantitatif. Kegiatan bidang ini sangat erat hubungannya, baik dalam tahap 

penyusunan hingga tahap pelaksanaan dan realisasi anggaran. (Nanda Tiara 

dan Khairani Siti,   2014). 

Biaya operasional merupakan unsur terpenting dalam menjalankan 

segala kegiatan operasional perusahaan. Biaya  (expense) adalah kas sumber 

daya yang telah atau akan dikorbankan untuk mewujudkan tujuan tertentu. 

Pengertian biaya dijelaskan oleh Mulyadi (2003: 4) uang yang dikeluarkan 

untuk mengadakan (mendirikan, melakukan,dan sebagainya) sesuatu ; 

ongkos; belanja; pengeluaran. Sedangkan operasional berarti secara 

(bersifat) operasi; berhubungan dengan operasi, menurut Jopie Yusup, 

(2006: 33) biaya dan operasional berarti biaya-biaya yang tidak 
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berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan 

aktivitas operasi perusahaan sehari-hari. 

Dalam jenis biaya operasional dibedakan menjadi dua yaitu yang 

pertama biaya administrasi umum yang mencakup gaji atau upah, 

kesejahteraan karyawan, biaya reparasi dan biaya penyusutan. Dan kedua 

adalah biaya pemasaran. Semua elemen dalam biaya operasional tentunya 

sangat penting dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan mempunyai 

pengaruh masing-masing terhadap kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. 

Informasi yang berhubungan dengan kondisi perusahaan yang 

umumnya ditunjukkan dalam laporan keuangan yang merupakan salah satu 

gambaran kinerja perusahaan. Dari laporan dapat diketahui beberapa 

informasi antara lain :rasio-rasio keuangan , arus kas, serta ukuran kinerja-

kinerja lainnya. Menurut Sofyan Syafri Harahap, (2008: 297) adalah “angka 

yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan 

dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. 

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, adalah perusahaan 

informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi 

secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan 

telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon 

tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. 

Dengan pelanggan yang begitu banyak serta menjadi perusahaan 

telekomunikasi terbesar, tidak heran masalah yang dihadapi akan semakin 

kompeks, oleh karena itu, perananan aggaran bagi perusahaan sangatlah 
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penting sebagai bentuk awal perencanaan perusahaan dimana tidak hanya 

dianggap sebagai penunjang kegiatan operasional perusahaan saja tetapi 

digunakan juga sebagai tolak ukur dalam mencapai keberhasilan usaha-

usaha yang telah digariskan sebelumnya. 

Kinerja perusahaan dapat dilihat melalui berbagai macam variabel 

atau indikator. Variabel yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan 

keuangan perusahaan yang bersangkutan. Apabila kinerja sebuah 

perusahaan publik meningkat, nilai keusahaannya akan semakin tinggi. 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), (1995) kinerja perusahaan dapat 

diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi 

posisi dan kinerja keuangan dimasalalu seringkali digunakan sebagai dasar 

untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan dan hal-hal 

lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran deviden, 

upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Kinerja merupakan hal penting 

yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja 

merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

mengalokasikan sumber dayanya. 

Sesuai dengan apa yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk 

mengkaji perihal perusahhan dengan mengangkat judul “Analisis Pengaruh 

Anggaran Biaya Reparasi, Biaya Penyusutan, Dan Biaya Pemasaran 

Terhadap Kinerja Keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom).” 

 



  5 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah biaya reparasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan PT. 

Telkom? 

2. Apakah biaya penyusutan berpengaruh terhadap kinerja keuangan PT. 

Telkom? 

3. Apakah biaya pemasaran berpangurah terhadap kinerja keuangan PT. 

Telkom? 

4. Apakah Biaya reparasi, biaya penyusutan dan biaya pemasaran 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan PT. Telkom? 

C. Tujuan Penelitian  

Setiap penelitian yang digunakan mempunyai tujuan dan manfaat 

yang hendak dicapai sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh biaya reparasi, biaya penyusutan, dan biaya pemasaran 

terhadap kinerja keuangan PT. Telkom.  

D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan dapat berguna bagi kepentingan 

berbagai pihak antara lain: 

1. PT. Telekomunikasi Indonesia 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran atau masukan berupa 

saran-saran serta pertimbangan kepada manajemen dibidang finansial. 
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2. Bagi penulis 

a. Menambah pengetahuan penulis dalam menganalisis pengaruh anggaran 

biaya reparasi, biaya penyusutan, biaya pemasaran terhadap kinerja 

keuangan. 

b. Sebagai latihan dalam menyusun suatu penelitian ilmiah dalam 

memecahkan permasalahan berdasarkan teori yang diterima. 

3. Bagi pihak lain 

Memberikan informasi yang dapat memberikan suatu gambaran bagi 

penelitian yang berhubungan dengan masalah yang disajikan dengan  

pembatasan pada masalah yang sejenis. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB   I    PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan yang 

ingin dicapai, manfaat dari hasil penelitian, serta sistematika 

penulisan skripsi yang digunakan. 

BAB  II      TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan secara singkat teori yang melandasi 

penelitian, termasuk pembahasan tentang pengertian anggaran 

biaya reparasi, biaya penyusutan, dan biaya pemasaran. 

Pembahasan berikutnya adalah mengenai teori kinerja 
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keuanagan, rasio keuangan, tinjauan penelitian terdahulu, dan 

penentuan hipotesis. 

BAB   III    METODE PENELITIAN 

Disini dikemukakan tentang kerangka pemikiran, metode analisa 

data, sumber dan jenis data serta teknik pengumpulan data yang 

penulis lakukan, dan teknik analisis data. 

BAB  IV     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan gambaran umum obyek penelitian, analisis 

data, dan pembahasan hasil analisis data. 

BAB   V     PENUTUP 

Penulis akan menyimpulkan permasalahan yang dibahas 

berdasarkan analisa yang telah dilakukan, diertai saran-saran 

sebagai masukan demi kelanjutan dan perkembangan 

perusahaan. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 


