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The purpose research of this is to know and analyze fixed asset investment, 

operational profit and the influence of fixed asset investment on operational profit 

in PT Telekomunikasi Indonesia TBK The method used in this research is 

descriptive, while the data analysis technique used is a simple regression using a 

significance test 

. 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan pengembangan perusahaan umunya dapat diketahui bahwa 

masalah investasi merupakan masalah penting, disamping masalah-masalah 

pemasaran, sumber daya manusia, produksi dan yang lainnya. Hal ini menjadi 

tanggung jawab bagi manajer keuangan dalam mengambil keputusan. Persoalan 

mengenai investasi ini sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut 

masalah sumber dana investasi, umur ekonomis dan yang terpenting adalah 

mengenai expected return dari investasi tersebut. Setiap perusahaan tentu tidak 

ingin dana atau modal yang dimiliki terbuang percuma tanpa mendapatkan hasil 

yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dari itu keputusan mengenai investasi 

sangat menunjang terhadap kinerja perusahaan. Jika salah dalam mengambil 

keputusan investasi maka akan mengakibatkan kinerja perusahaan menurun, 

sebaliknya jika keputusan investasi diambil dengan tepat dan bijak, maka akan 

mengakibatkan kinerja perusahaan meningkat. 

Selain beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, ada hal lain yang 

menjadi perhatian penulis, yaitu aktiva tetap yang merupakan investasi yang 

menyerap bagian terbesar dari modal yang ditanamkan dalam perusahaan, bahkan 

dalam beberapa hal tertentu merupakan keharusan bagi perusahaan, karena tanpa 

aktiva tersebut proses produksi yang dilakukan perusahaan tidak akan bisa 

berjalan. Aktiva tetap seringkali disebut sebagai “the earning asset” yaitu aktiva 

yang sesungguhnya menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, oleh karena itu 

melalui aktiva tetap inilah yang memberikan dasar bagi “earning power” 

perusahaan. Perusahaan melakukan investasi dalam aktiva tetap dengan harapan 

akan mendapatkan Return yang lebih besar dibandingkan sebelum melakukan 

investasi. Investasi dalam aktiva tetap dapat ditujukan untuk mengembangkan 

produk dan jasa perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jika 

kekurangan aset untuk mengembangkan produk dan jasa perusahaan sedangkan 

permintaan semakin besar, maka perusahaan akan kehilangan konsumen. Tetapi 

jika terlalu banyak aset yang dimiliki akan mengakibatkan idle fixed asset dimana 
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aktiva tetap yang dimiliki tidak dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu, 

ketepatan dalam menentukan investasi aktiva tetap akan mengakibatkan 

keuntungan dan kelangsungan perusahaan.  

Setiap perusahaan berinvestasi dalam aktiva tetap salah satu tujuannya 

adalah ingin mengembangkan produk dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk tetap bisa bertahan dalam ketatnya 

persaingan antar perusahaan. Di Indonesia, persaingan di dunia bisnis sangatlah 

ketat, yang paling menonjol adalah persaingan antar perusahaan telekomunikasi. 

Sehubungan dengan hal itu, penulis tertarik untuk mengamati perkembangan 

tingkat laba atau profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi di Indonesia. 

Penulis memilih PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk karena pelanggan yang sudah 

menggunakan jasa telekomunikasi pada TELKOM telah banyak dan legal. Sampai 

dengan 31 Desember 2009, jumlah pelanggan TELKOM telah tumbuh sebesar 

21,2% atau menjadi 105,1 juta pelanggan. TELKOM melayani 8,4 juta pelanggan 

telepon tidak bergerak kabel, 15,1 juta pelanggan telepon tidak bergerak nirkabel, 

dan 81,6 juta pelanggan telepon seluler. Maka dengan banyaknya konsumen 

membuat perusahaan tersebut lebih berkembang pesat. Selain itu, juga PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang tingkat volume 

penjualan yang selalu meningkat. Berdasarkan data historis laba bersih PT 

Telkom sepanjang 2011 merosot hingga 4,96% seiring kenaikan sejumlah beban 

yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan angka pendapatan. Sesuai dengan 

laporan keuangan 2011 laba bersih BUMN telekomunikasi tercatat sebesar 

Rp10,97 triliun turun dibandingkan perolehan tahun sebelumnya yaitu Rp11,54 

triliun. Beban total perseroan mengalami kenaikan sebesar 8,03% menjadi 

Rp49,97 triliun dari Rp46,25 triliun. Hal ini mengakibatkan laba sebelum pajak 

penghasilan turun sebesar 2,61% (http://www.neraca.co.id). 

Investasi aktiva tetap  akan melibatkan serangkaian masalah yang relatif 

kompleks, yang harus ditangani oleh manajemen perusahaan, karena investasi 

aktiva tetap biasanya  merupakan komitmen jangka panjang (Long term dan 

Financing) dan memerlukan dana yang cukup besar oleh karena itu sebelum 

perusahaan mengeluarkan uang dalam jumlah besar, perusahaan harus menyusun 

rencana yang matang. Investasi yang berlebihan dalam aktiva yang sifatnya hanya 

mendukung kegiatan operasional perusahaan atau investasi yang tidak mencukupi 

dalam aktiva yang sifatnya mutlak diperlukan untuk menjalankan kegiatan 

perusahaan akan mempunyai konsekuensi yang serius terhadap masa depan 

perusahaan. Aktiva tetap (fixed asset) merupakan aktiva yang memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut:(1) masa manfaat lebih dari satu tahun, (2) digunakan dalam 

kegiatan perusahaan, (3) bukan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal 

perusahaan, (4) memiliki nominal yang cukup besar (Soemarsono 2003: 20). 

Adapun  aktiva tetap yang ada pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk di 

antaranya terdiri dari aktiva tetap untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha 

yang sifatnya mutlak diperlukan dan tidak dapat digantikan seperti jaringan, 

tower, peralatan, mesin dan kendaraan operasional. Aktiva tetap tersebut 

dimaksudkan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari untuk menjaga 

dan memberikan yang terbaik kepada  pelanggan dalam mencapai tujuan utama 

perusahaan yaitu memperoleh laba yang optimal.  
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Investasi aktiva tetap harus dialokasikan dengan sebaik-baiknya agar 

keuntungan perusahaan dapat tercapai. Investasi aktiva tetap berpengaruh 

terhadap laba operasional perusahaan, jika aktivitas perusahaan semakin tinggi 

maka pendapatan atau laba operasional perusahaan juga akan semakin meningkat, 

karena laba atau profit merupakan indikasi kesuksesan perusahaan dari suatu 

badan usaha serta merupakan salah satu tujuan yang mendorong suatu perusahaan 

untuk dapat berkembang lebih lanjut, suatu perusahaan tidak akan mampu 

mencapai tujuan apabila perusahaan tersebut tidak mampu menghasilkan 

pendapatan dan laba. Namun belum tahu dengan pasti apakah benar dengan 

adanya investasi dalam aktiva tetap tersebut akan berpengaruh terhadap laba 

operasional.  

Berdasarkan data historis, aktiva tetap PT Telkom cenderung mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 meningkat sebesar 13,39% dari 

2011 (http://www.telkom.co.id). Hal ini menunjukkan performa perusahaan lebih 

baik, namun bagaimana implikasinya terhadap laba yang secara historis 

cenderung menurun seiring dengan naiknya beban total perseroan. Berdasarkan 

masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

Pengaruh Investasi Aktiva Tetap Terhadap Laba Operasional pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk..  

 

LANDASAN TEORI 
 Aktiva tetap merupakan modal yang penting bagi pelaksanaan kegiatan-

kegiatan dalam perusahaan pada umumnya. Tanpa adanya aktiva tetap perusahaan 

akan menemui kesulitan untuk  melakukan kegiatan operasionalnya, atau bahkan 

dapat dikatakan perusahaan yang tidak mempunyai aktiva tetap tidak  mungkin 

dapat melakukan kegiatan operasionalnya. Begitu penting kehadiran aktiva tetap 

didalam suatu perusahaan, sehingga tanpa adanya aktiva tetap tersebut proses 

produksi dapat terhambat atau bahkan tidak dapat dilakukan. 

 Hartanto (2003: 314), mengemukakan bahwa aktiva tetap adalah: “Setiap 

barang yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan yang dipakai atau digunakan 

secara aktif dalam operasi normal dan mempunyai umur atau masa kegunaan yang 

relatif permanen.” 

 Aktiva tetap menurut Soemarsono S.R (2003: 20) adalah sebagai berikut: 

“Aktiva berwujud (Tangible Fixed Asset) yang: (1) masa manfaatnya lebih dari 

satu tahun, (2) digunakan dalam kegiatan perusahaan, (3) dimiliki tidak untuk 

dijual dalam kegiatan normal perusahaan serta, (4) nilainya cukup besar.” 

 Munawir (2001: 139) mengemukakan bahwa aktiva tetap adalah: “Aktiva 

berwujud yang mempunyai umur relatif permanen (memberikan manfaat kepada 

perusahaan selama bertahun-tahun) dan tidak dimaksudkan untuk dijual (bukan 

barang dagangan) serta nilainya relatif material.” 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari aktiva 

dapat digolongkan ke dalam aktiva tetap harus memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan 

2. Mempunyai wujud 

3. Dimiliki tidak untuk dijual 

4. Mempunyai masa manfaat jangka panjang 
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Pada umumnya tujuan perusahaan mengadakan investasi dalam aktiva 

tetap adalah dengan harapan untuk memperoleh pengembalian di masa yang akan 

datang di antaranya dalam bentuk kenaikan pendapatan/ laba. 

Bambang Hariadi (2002: 120) mengemukakan bahwa: “Investasi dalam 

aktiva tetap dapat diartikan sebagai suatu bentuk investasi jangka panjang dimana 

perusahaan mengalokasikan dananya untuk pengadaan atau penambahan aktiva 

yang digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan.” 

Investasi aktiva tetap menurut E. Tandelilin (2002: 3) adalah sebagai 

berikut: “Suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang 

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa 

yang akan datang yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan yaitu 

menginvestasikan sejumlah dananya pada aset riil.” 

Definisi invetasi aktiva tetap menurut Apandi Nasehatun (1999: 64) 

adalah: “Investasi aktiva tetap adalah pengadaan atau pembelian barang dengan 

tujuan untuk digunakan secara aktif dalam operasi perusahaan atau sebagai 

penggerak kegiatan produksi. Barang-barang mana bersifat tidak cepat habis 

terpakai atau mempunyai masa kegunaan relatif permanen, dan umur”teknis dan 

ekonomis”relatif panjang (di atas satu tahun).” 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa investasi aktiva tetap 

merupakan penanaman dana dalam bentuk aktiva tetap yang mempunyai masa 

jangka panjang untuk menjalankan dan mendukung kegiatan operasional 

perusahaan. 

Amir Abadi Jusuf menjabarkan pengertian laba operasional (2000: 84) 

adalah sebagai berikut: “Laba operasional adalah selisih lebih pendapatan yang 

merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha perusahaan dikurangi dengan beban 

usaha langsung dari kegiatan operasional.” 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen yang berkaitan 

langsung dalam perhitungan laba operasional adalah pendapatan dan beban usaha. 

 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

 Adapun yang menjadi objek penelitian adalah bagian keuangan laporan 

neraca dan laporan laba rugi PT. Telekomunikasi Indonesia yang telah Go Public 

di Bursa Efek Indonesia periode 2003-2012, dengan ruang lingkup yang dikaji 

adalah mengenai pengaruh investasi aktiva tetap terhadap laba operasional. Untuk 

mengetahui lebih jauh tentang objek penelitian berikut gambaran perusahaan. 

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah 

metode deskriptif. Menurut Moh Nazir (2003: 54) mengemukakan metode 

deskriptif adalah suatu metode yang berusaha menyimpulkan, menyajikan serta 

menganalisis data sehingga dapat memberi gambaran yang cukup jelas mengenai 

objek yang diteliti dan menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan. Tujuan dari deskriptif ini adalah membuat deskriptif secara otomatis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang 

diselidiki. 
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HASIL PENELITIAN  

 

 Untuk menganalisis pengaruh Investasi Aktiva Tetap Terhadap 

Laba Operasional PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, digunakan annalisis 

regresi, analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi. Data 

perkembangan Investasi Aktiva Tetap dan Laba Operasional PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 4.3 

Investasi Aktiva Tetap dan Laba Operasional PT Telekomunikasi Indonesia 

Tbk Periode 2003-2012 

 

Sumber: Pojok Bursa FE Unsil  (data diolah kembali) 

 

 

Analisis Regresi  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk periode 2003-2012. Data tersebut merupakan data 

sekunder yang telah diterbitkan dalam Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD). Laporan keuangan tersebut digunakan untuk menghitung rasio-rasio 

keuangan. Oleh karena itu, dilakukan pengujian dan analisis terhadap rasio 

keuangan yang telah dihitung. Untuk mengetahui pola pengaruh variabel bebas 

dalam penelitian ini, maka disusun suatu persamaan regresi linier. Regresi linier 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

(Investasi aktiva tetap) terhadap variabel terikat (Laba operasional). Analisis 

regresi tersebut menghasilkan koefisien-koefisien regresi yang menunjukkan arah 

hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan 

perhitungan komputer program statistik SPSS (Statistical Program Solution 

Service) Windows release 19.0, hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tahun Fixed Assets 

 (Jutaan Rp) 

Laba Operasional 

(Jutaan Rp) 

2003 35,080,181 11,975,939 

2004 40,071,226 14,587,880 

2005 46,192,648 17,170,750 

2006 48,436,605 21,593,241 

2007 60,075,808 26,472,708 

2008 71,066,244 22,307,475 

2009 76,419,897 22,603,141 

2010 75,832,408 22,491,120 

2011 74,897,000 21,948,000 

2012 77,047,000 25,698,000 
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Tabel 4.4 

Analisis Regresi 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.120 3.720  1.914 .092 

AktivaTetap .224 .059 .800 3.769 .005 

a. Dependent Variable: LabaOperasi    

Dari data di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

 Y = 7.120 + 0,224 X 

Dimana: 

Y = Laba Operasional 

X = Investasi Aktiva tetap 

Penjelasan dari persamaan: 

a. Konstanta sebesar 7.120 menyatakan bahwa jika tidak ada perubahan investasi 

aktiva tetap (x = 0), maka laba operasional adalah sebesar 7.120. 

b. aktiva tetap memiliki nilai positif sebesar 0,224, menunjukkan bahwa 

perubahan variabel aktiva tetap sebesar (x = Rp1), akan meningkatkan laba 

operasional sebesar Rp0,224.  

 Untuk mengetahui lebih jelasnya hasil analisis regresi yang diolah, dapat 

disajikan hasil perhitungannya sebagai berikut: 

a. Korelasi dan Determinasi 

Tabel 4.5 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .800
a
 .640 .595 2.97108 

a. Predictors: (Constant), AktivaTetap  

 

 

 R 

Pada tabel koefisien korelasi di atas menunjukkan bahwa hubungan 

antara variabel investasi aktiva tetap dan laba operasional yaitu sebesar 

0,800. 

 R square (R²) 

Koefisien determinasi sebesar 0.640, maka besarnya pengaruh 

investasi aktiva tetap terhadap laba operasional sebesar 64%. Sisanya 

sebesar 36% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti. 

Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor struktur modal, aktiva lancar, 

kebijakan perusahaan dan sebagainya. 

 

 



7 

 

b. Uji Signifikansi 

Tabel 4.6 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 125.376 1 125.376 14.203 .005
a
 

Residual 70.619 8 8.827   

Total 195.994 9    

a. Predictors: (Constant), AktivaTetap    

b. Dependent Variable: LabaOperasi    

 

Diperoleh harga signifikansi sebesar 0,005. Karena harga signifikansi 

kurang dari 0.05, atau nilai Sig. 0,005 < α (0,05) sehingga terima Ha dan tolak Ho, 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan investasi aktiva tetap 

terhadap laba operasional pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

Dari hasil analisis dan pengujian analisis regresi dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan investasi aktiva tetap terhadap laba 

operasional pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Hal ini sesuai dengan teori, 

terdapat pengaruh linier investasi aktiva tetap terhadap laba operasional. 

Bentuk dari investasi aktiva tetap bagi perusahaan untuk mendukung 

kelancaran kegiatan usaha seperti tanah, bangunan, kantor, gedung dan aktiva 

tetap berupa inventaris untuk menjalankan kegiatan usaha yang sifatnya mutlak 

dan tidak dapat digantikan seperti tower, jaringan, mesin, peralatan dan kendaraan 

operasional yang semuanya mempunyai nilai relatif besar. Hal ini merupakan 

pemenuhan kebutuhan para pelanggan, sehingga perusahaan dapat memperluas 

jaringan, apabila perusahaan dapat memperluas jaringan maka diharapkan 

pendapatan operasional akan ikut meningkat. Dengan pendapatan operasional 

yang meningkat akan mengoptimalkan laba operasional. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa investasi aktiva tetap akan mempengaruhi pendapatan 

operasional dan besar kecilnya pendapatan operasional akan berpengaruh terhadap 

laba operasional. 
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