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ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN 

TELEKOMUNIKASI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) 

Tbk. PERIODE 2015-2017 

Abstrak  

Penelitian ini bermaksud menganalisis laporan keuangan dengan tujuan 

mengetahui kinerja keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk. 

periode tahun 2015-2017, dengan menggunakan rasio keuangan kemudian 

dibandingkan dengan standar industri. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 

deksriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui website resmi PT. 

Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk. yaitu www.telkom.co.id. Dalam 

menganalaisis kinerja keuangan, teknik analisis data menggunakan analisis rasio 

yaitu Rasio Likuiditas, Raio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Lavarage.. 

Hasil penelitian menunjukan dilihat dari rasio Likuiditasnya masih memerlukan 

perbaikan, karena masih belum menjangkau standar industri yang ada. Pada Rasio 

Aktivitas, kinerja keuangan PT. Telkom sudah melakukan perbaikan, karena 

TATO dan Inventory Turnover sudah mengalami kenaikan. Pada rasio 

Pofitabilitas mengalami kenaikan setiap rasio, namun masih perlu ada perbaikan 

karena masih dibawah standar industri. Pada Rasio Lavarege PT.Telkom perlu 

melakukan perbaikan, karena melebihi standar industrinya. 

 

Kata kunci: analisis laporan keuangan, rasio keuangan, kinerja keuangan. 

Abtract 

 

This study intends to analyze financial statements with the aim of knowing the 

financial performance of PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. the period 

2015-2017, using financial ratios then compared to industry standards. This type 

of research is quantitative descriptive. Data collection in this study through the 

official website of PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. namely 

www.telkom.co.id. In analyzing financial performance, data analysis techniques 

use ratio analysis namely Liquidity Ratios, Raio Activities, Profitability Ratios, 

and Lavarage Ratios. The results show that the liquidity ratio still needs 

improvement, because it still does not reach the existing industry standards. In the 

Activity Ratio, the financial performance of PT. Telkom has made improvements, 

because TATO and Inventory Turnover have increased. In the Pofitability ratio 

there is an increase in each ratio, but still needs improvement because it is still 

below industry standards. At Rasio Lavarege, PT Telkom needs to make 

improvements, because it exceeds the industry standards. 

 

Keywords: financial statement analysis, financial ratios, financial 

performance 

http://www.telkom.co.id/
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1. PENDAHULUAN 

Perusahaan telekomunikasi yang berada di Indonesia mulai bermunculan, 

mereka berlomba-lomba melakukan inovasi dalam menghasilkan produk dan 

meningkatkan layanan bagi para pelanggan. Mereka melakukan segala upaya 

untuk menarik minat pelanggan, untuk menggunakan barang/jasa mereka. 

Dengan harapan, dengan meningkatnya pengguna, mereka mampu 

meningkatakan laba atau profit yang mereka terima dari tahun ke tahun. Demi 

mewujudkan semua itu, maka perusahaan harus memberikan bukti yang nyata 

kepada para pelanggan dan para investor. laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi semua 

pihak yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. dapat dijadikan sebagai 

gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Sedangkan kinerja keuangan 

perusahaan menurut Kaunang (2013) didefinisikan sebagai suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar.  

Adanya laporan keuangan, kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai 

dengan baik dan benarAnalisis laporan keuangan merupakan salah satu hal 

yang terpenting dalam menejemen keuangan, karena dengan menganalisis 

laporan keuangan yang telah dibuat, dapat memberikan gambaran bagaimana 

kinerja keuangan perusahaan tersebut. Bukan hanya untuk masa lalu dan 

sekarang, namun dengan analisis laporan keuangan, mampu memberikan 

prediksi untuk meningkatkan kinerja perusahaan masa mendatang. Perusahaan 

yang memiliki kinerja keuangan yang baik, pasti perusahaan tersebut dapat 

bertumbuh dengan baik dan semakin maju, begitu juga sebaliknya, apabila 

perusahaan memiliki kesehatan yang kurang sehat, kemungkinan perusahaan 

tersebut memiliki pertumbuhan perusahaan yang kurang baik pula Salah satu 

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

adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. merupakan salah satu perusahaan 

telekomunkasi terbesar di Indonesia. PT Telkom mengklaim sebagai 
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perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. PT. Telkom Indonesia 

(persero) Tbk. adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak 

dibidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan 

telekomunikasi di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia memegang saham 

Telkom sebesar 52.09% sedangkan untuk sisanya yaitu 47.91% dikuasai oleh 

public. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

kode “TLKM” dan New York Stock Exchange (NYSE) dengan kode “TLK”. 

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. menjadi salah satu dalam 6 

perusahaan terbaik dalam penghargaan Forbes Global 2000, yang merupakan 

penghargaan taraf internasional. Forbes global 2000 menetapkan 4 kriteri 

dalam penilainnya, yakni penjualan, laba, asset dan nilai pasar. Pada tahun 

2015 PT Telkom Indonesia (persero) Tbk dalam peringkat #763, kemudian 

pada tahun 2016 PT Telkom Indonesia (persero) Tbk. kembali mendapatkan 

penghargaan ini pada peringkat #659. Alasan peneliti menggunakan PT 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. sebagai objek, karena PT 

Telekomunikasi (persero) Tbk merupakan perusahaan terbaik dari perusahaan 

dalam bidang usaha, jenis barang dan jasa telekomunikasi dan informasi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, yaitu pentingnya 

informasi tentang tingkat kesehatan dan kinerja perusahaan, dimana informasi 

tersebut adalah sesuatu  yang dibutuhkan oleh investor guna sebagai 

pertimbangan mereka dalam menanamkan modalnya, maka dilakukannya 

penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Periode Tahun 2015-2017 . 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan metode diskriptif kuantitatif. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diunduh pada website 

resmi PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Yaitu www.telkom.co.id. 

Subjek penelitian ini adalah PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan 

Objek Penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Telkom periode 2015 -2017 

berupa laporan neraca dan laporan laba rugi. metode pengumpulan data yaitu 

metode dokumentasi dan kepustakaan. Metode analisis data menggunakan 

http://www.telkom.co.id/


4 

 

analisis rasio keuangan berupa rasio likuditas yang terdiri dari Current Ratio, 

Quick Ratio dan Cash  Ratiom. Rasio Aktivitas yang terdiri dari Inventory turn 

Over Total Assets Turnover Fixed Asset Turnove. Rasio Profitabilitas yang 

terdiri dari Net Profit Margin Return on Investmen Return On Equity Ratio. 

Rasio Lavarage yang terdiri dari Debt Ratio dan Debt to Equity Rati. Dengan 

rasio-rasio keuangan yang ada, kemudian dalam menganalisis kinerja keuangan 

perusahaan maka hasil perhitungan rasio-rasio diatas, kemudian dibandingkan 

dengan standar industri.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

No Jenis Rasio 
Tahun Rata-

Rata 
Standar 

Industri 2015 2016 2017 

1 Current Ratio 135.29% 119.97% 104.82% 120.03% 200% 

2 Cash Ratio 79.40% 74.86% 55.41% 69.89% 50% 

3 Quick Ratio 133.78% 118.50% 103.42% 118.57% 150% 

4 Inventory Turnover 194 199 203 199 20 kali 

5 
Total Asset 

Turnover 
0.62 0.65 0.65 0,64 

2 kali 

6 Fixed Turnover 0.87 0.88 0.85 0,87 5 kali 

7 Net Profit Margin 22.75% 25.08% 25.50% 24.44% 20% 

8 Return On Asset 14.03% 16.24% 16.48% 15.58% 30% 

9 Return On Equity 31.03% 34.57% 35.27% 33.62% 40% 

10 Debt To Asset ratio 44% 41% 44% 42.84% 35% 

11 Debt to Equity Ratio 97% 88% 93% 92.58% 90% 

Sumber: data olahan penulis, 2018 

Pembahasan. 

Rasio keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. yang 

dihasilkan dari setiap perhitungan mengalami fluktuasi.Maka dapat dikatakan 

bahwa kinerja keuangan PT. Telkom juga mengalami fluktuasi. Setiap rasio 

yang dihitung mengalami perbaikan, penurunan, dan adapula yang sama 

besarnya. Dari rasio Likuiditas dilihat bahwa kinerja keuangan PT. Telkom 

masih harus memperbaiki pada setiap rasio yang telah dihitung, karena masih 

belum menjangkau standar industri yang ada. Pada Rasio Aktivitas, kinerja 

keuangan PT. Telkom sudah melakukan perbaikan pada Inventory Turn over 

dan TATO, Inventory turnover mengalami kenaikan setiap tahunnya, 
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sedangkan TATO pada tahun 2016 mengalami kenaikan walaupun hanya 

0,01. Pada tahun 2017, hasil yang diperoleh sama dengan tahun 2015. 

Kemudian pada rasio Fixed Turniver, masih harus melakukan perbaikan, 

walapun pada tahun 2016 mengalami kenaikan, pada tahun 2017 mengalami 

penuruan lagi, dan pad atahun 2017 dibawah tahun 2015. Sehingga pada 

Rasio Aktivitas, PT. Telkom masih perlu melakukan perbaikan.Psds rasio 

Invetory TurnOver capaian yang telah dicapai sebesar 0,995. Pada TATO 

sebesar 0,5 dan pada rasio Fixed Turn Over sebesar 0,2. Pada rasio 

Pofitabilitas, kinerja keuangan mengalami penuruan dan kenaikan dari tahun 

2015 sampai 2017. Namun, PT. Telkom sudah berusaha memperbaiki, terlihat 

pada ROA  dan ROE walaupun pada tahun 2016 mengalami penurunan, 

namun pada tahun 2017 mampu menaikkan kembali rasio ini, sehingga dapar 

melebihi rasio pada tahun 2015. Pada NPM rasio juga mengalami kenaikan, 

dari tahun 2016 ke tahun 2017, namun pada tahun 2017 masih dibawah tahun 

2015. Pada rasio NPM capaian yang telah dicapai sebesar 76.99, sedangkan 

pada ROA dan ROE masing–masing sebesar 32,68 dan 52,94. Rasio 

Profiabilitas, PT. Telkom perlu melakukan perbaikan lagi karena hasil rasio 

yang didapatkan masih dibawah standar industrinya. Kemudian pada Rasio 

Lavarege, PT. Telkom perlu melakukan perbaikan lagi, karena dilihat dari 

standar industrinya perusahaan Telkom masih melebihi stadar industrinya, 

dimana pada rasio ini semakin sedikit rasio yang didapatkan semakin baik 

kinerja perusahaan. Pada rasio likuiditas Rata-rata yang didapatan PT. 

Telkom dari tahun 2015 sampai 2017 sebesar 120,03%. Dari hasil rata-rata 

tersebut apabila dibandingkan dengan standar industrinya sebesar 200%, 

maka kinerja keuangan perusahaan PT. Tekom kurang baik dan masih harus 

ada perbaikan. Pada rasio aktivitas, PT. Telkom memiliki kemampuan dalam 

memutarkan persediaan dan menciptakan penjualan atas asset yang 

dimilikinya. Pada rasio ini, perusahaan sudah baik, tetapi masih perlu adanya 

perbaikan seperti perusahaan berusaha meningkatkan efektivitas dalam 

menggunaan asset, seperti pada rasio. Namun apabila dilihat dari tahun 

ketahun, TATO mengalami peningkatan. Meningkatnya rasio ini disebabkan 
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oleh penjualan yang terus naik, dengan total asset yang terus naik pula setiap 

tahunnya. Rata-rata yang didapatkan PT. Telkom dari tahun 2015-2017 untuk 

rasio Inventory Turn Over sebesar 199 dimana ini memperlihatkan bahwa 

perusahaan sangat baik dalam memutarkan persediaan yang perusahaan 

miliki. Kenaikan rasio dikarenakan naiknya pendapatan yang diikuti naiknya 

nilai persediaan. Kemudian, rata-rata yang didapatkan PT. Telkom untuk 

rasio Fixed Turn Over sebesar 0,87kali, sedangkan standar industrinya 

sebesar 5 kali, maka perusahaan diharapkan mampu meningkatkan lagi 

kemampuan perusahaan dalam menggunakan asset tetapnya dalam 

menghasilkan penjualan. Namun apabila dilihat dari tahun ketahun 

perusahaan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2016, namun 

mengalami penurunan dari tahun 2016-2017 dikarenakan peningkatan asset 

tidak lancer yang lumayan banyak dari setiap akun asset tidak lancar. Dari 

perhitungan dapat dilihat bahwa, setiap rasio baik Inventory Turn Over, Total 

Asset Turn Over, dan Fixed Turn Over mengalami fluktuasi, pada rasio ITO 

sudah sangat baik, untuk rasio TATO dan FTO masih harus mengalami 

perbaikan dalam penggunaan total aktiva dan aktova tetapnya dalam 

melakukan penjualan. 

Pada rasio Profitabilitas, merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan laba bersih. ini dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami 

kenaikan terus menerus. Pada rasio ROI, pada tahun 2015 menghasilkan 

14,03% artinya bahwa perusahaan mampu memperoleh pengembalian 

investasi yang disebabkan oleh naiknya jumlah laba bersih (Kasmir, 

2008:203). Pada rasio ini, mengalami kenaikan sehingga dapat dilihat bahwa 

perusahaan memiliki banyak asset yang dapat digunakan untuk menciptakan 

penjualan. Dari rasio ini, PT. Telkom mengalami kenaikan terus menerus 

setiap tahunnnya. ROA dan ROE memiliki perbedaan yang terdapat pada 

pengembalian labanya, jika ROA pengembalian laba atas total aset sedangkan 

ROE pengembalian laba atas total ekuitas. Rata-rata yang didapatkan oleh Net 

Profit Margin sebesar 24,44%, terlihat bahwa pada rasio ini, PT. Telkom 

sudah sangat baik karena sudah diatas standar industrinya sebesar 20%. 
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Selanjutnya rata-rata rasio ROA yang diterima PT. Telkom sebesar 15,58%, 

terlihat bahwa jika dibandingkan dengan standar industrinya masih dibawah 

30%, karena rendahnya perputaran asset, sehingga menimbulkan rasio ini 

masih dibawah stadar industrinya. Namun jika dilihat dari hasil pertahun dari 

tahun 2015 sampai tahun 2017, rasio ini selalu mengalami kenaikan. 

Kemudian pada rasio ROE, rata-rata yang didapatkan oleh PT. Telkom 

sebesar 21,18%, jika dibandingkan dengan stadar industrinya maka PT. 

Telkom masih kurang baik karena masih dibawah standar industrinya yang 

sebesar 40%, sehingga mengakibatkan kekhawairan terhadap pemiliki 

perusahaan. Namun jika dilihat dari tahun ketahun rasio ini selalu meningkat,   

perusahaan setiap tahun selalu berusaha meningkatkan modal sendiri dalam 

menghasilkan laba. Maka rasio profitabilitas, mengalami kenaikan setiap 

tahunnya baik dari rasio NPM, ROA maupun ROE, tetapi PT. Telkom masih 

perlu melakukan perbaikan karena hasil yang didapat untuk rasio ROA dan 

ROE masih dibawah standar industrinya.  

Rasio lavarage, terlihat bahwa perusahaan kurang baik, karena lebih 

dari 50% dari aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh modal. Namun 

resiko yang dimiliki kreditur, karena pada rasio DER perusahaan memiliki 

angka yang lebih dari standar indutrisnya, yang mengakibatkan bahwa 

perusahaan memiliki sedikit jumlah modal untuk dijadikan jainan hutang. 

Dari tahun 2015-2017,  DER kurang baik karena melebihi standar 

industrinya. Kemudian pada rasio DAR pada tahun 2015 menghasilkan 

sebesar 97%, menurut Kasmir (2008:159) kemampuan perusahaan dalam 

membayar utang lancarnya, jika rasio ini semakin sedikit semakin baik. 

Apabila DAR yang dihasilkan rendah maka perusahaan memiliki jumlah 

modal yang besar yang dijaminkan untuk utang. Rata-rata yang didapatkan 

rasio DAR dari tahun 2015-2017 sebesar 42,88%, terlihat bahwa hasil rasio 

yang didapatkan melebihi standar industrinya sebesar 7,84%. Dilihat dari 

setiap tahunnya, DAR mengalami fluktuasi, namun dari tahun 2015 sampai 

tahun 2017 hasil yang didapatkan juga masih diatas standar industrinya, 

namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3%. Namun, naik 



8 

 

kembali 3% pada tahun 2017. Hal ini terjadi karena kenaikan jumlah aktiva 

yang diikuti dengan kenaikan jumlah hutang juga, sehingga pada rasio ini 

tidak mengalami penurunan yang signifikan, begitu pula pada tahun 2016, 

DAR mengalami penurunan dikarena kenaikan hutang sebesar 1.322 

sedangkan total asset naik sebesar 13,438, sehingga rasio ini dapat menurun. 

Kemudian untuk rata-rata yang didapatkan PT. Telkom untuk rasio DER 

sebesar 92,58%, terlihat bahwa rasio ini kurang baik, karena masih diatas 

standar industrinya, sebesar 2,58%. Dalam rasio ini capaian yang dicapai oleh 

perusahaan untuk rasio DAR sebesar 7.84 terlihat bahwa rata-rata yang 

didapat oleh perusahaan lebih dari standar industrinya sebesar 7,84. 

Kemudian pada rasio DER PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

rata-rata nya sebesar 92,58 dimana lebih besar 2,58 dari standar industrinya. 

Dari tahun 2015-2017 DER mengalami fluktuasi, terjadi penurunan pada 

tahun 2016 yaitu sebesar 9% namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 

2017 sebesar 5%. Hal ini dikarenakan kenaikan modal sendiri yang dikuti 

dengan kenaikan total hutang perushaan. Pada tahun 2016 terjadi penuruan 

karena, kenaikan modal sendiri sebesar 12,116 sedangkan kenaikan total 

hutang sebesar 1,322. Dari kedua rasio DAR dan DER PT. Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk. dalam kemampuan perusahaan membiayai aktiva 

perushaan dengan hutang kurang baik, karena dari rata-rata yang diperoleh 

semua rasio dalam rasio lavarage mengalami kelebihan, sehingga diharapakan 

perusahaan mampu mengurangi  hutang perusahaannya.  

4. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Kinerja keuangan perusahaan dilihat dari rasio Likuiditasnya terjadi 

penurunan dari setiap rasio yang dihitung. Sehingga PT. Telekomunikasi 

Indonesia (persero) Tbk. D;am keadaan kurang baik karena masih 

memerlukan  perbaikan  karena  pada rasio Current Ratio dan Quick Ratio 

masih dibawah standar industri. Perbaikan dilakukan dengan pembayaran 

hutang lancar dengan kas yang dimiliki, pembayaran hutang lancar dengan 

aktiva lancar maupun aktiva lancar tanpa persediaan.  
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2. Pada Rasio Aktivitas, kinerja keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia 

(persero) Tbk, masih kurang baik dan mengalami kenaikan dan penurunan, 

pada rasio Inventory Turn Over PT. Telkom mengalami kenaikan, 

sedangkan  untuk Total Asset Turn Over dan Fixed Turn Over, mengalami 

kenaikan dan penurunan. PT. Telkom juga masih dibawah standar 

industrinya, pada rasio Total Asset Turn Over dan Fixed Turn Over, 

sehingga perlu melakukan perbaikan.  

3. Pada rasio Profitabilitas, PT. Telekomuniasi Indonesia (persero) Tbk. 

mengalami kenaikan pada setiap rasio, baik pada Net profit Margin, ROA, 

maupun ROE. Naun untuk kinerja keuangannya masih kurang baik, karena 

masih dibawah standar industri, sehingga perlu dilakukannya perbaikan. 

4. Kemudian pada Rasio Lavarege, kierja keuangan  PT. Telkom kurang 

baik, sehingga masih perlu melakukan perbaikan lagi, karena dilihat dari 

standar industrinya perusahaan PT. Telkom masih melebihi stadar 

industrinya. Jika dilihat dari rasio DAR dan DER mengalami penurunan 

kemudian naik kembali, sehingga PT. Telkom diharapkan mampu 

melkaukan perbakan.   

5. Dari pembahasan dapat disimpulkan, bahwa PT. Telkom perlu melakukan 

perbaikan lagi, karena dilihat dari rasio keuangan yang etlah dihitung, 

masih ada beberapa rasio yang dibawah standar industrinya. Dengam 

memperbaiki kinerja keuangan perusahaan, maka pemegang saham tidak 

akan ragu dalam melakukan investasi pada PT. Telekomunikasi Indonesia 

(persero) Tbk. Dengan mendapatkan suntikan dana dari pemegang 

saham/investor makan perusahaan mampu melakukan pertumbuhan dan 

akan tetap bertahan di dalam pasar.  
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