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Penelitian ini berjudul “Analisis Perbandingan Sumber dan Penggunaan Dana pada PT. Telkom, 

Tbk dan PT. Indosat, Tbk”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber dan 

penggunaan dana manakah yang lebih baik antara PT. telkom, Tbk dan PT. Indosat, Tbk. 

Dari hasil analisis yang penulis lakukan terhadap perbandingan sumber dan penggunaan dana 

(dalam pengertian kas) PT. Telkom pada tahun 1999/2000 jumlah sumber dana lebih besar dari 

pada penggunaan dana yang diperoleh dari operasi perusahaan, sehingga perusahaan kelebihan 

dana (kas), tahun 2000/2001 jumlah penggunaan dana lebih besar dari pada sumber sehingga 

perusahaan kekurangan dana, tahun 2001/2002 jumlah penggunaan lebih besar dari pada sumber 

sehingga perusahaan kekurangan dana, tahun 2002/2003 jumlah sumber dana lebih besar dari 

penggunaan sehingga perusahaan kelebihan dana, tahun 2003/2004 jumlah sumber dana lebih 

besar dari pada penggunaan sehingga perusahaan kelebihan dana. Sedangkan perbandingan 

sumber dan penggunaan dana PT. Indosat pada tahun 1999/2000 jumlah penggunaan dana lebih 

besar dari pada sumber yang diperoleh dari operasi perusahaan, sehingga perusahaan kekurangan 

kas, tahun 2000/2001 jumlah penggunaan lebih besar dari pada sumber sehingga perusahaan 

kekurangan kas, tahun 2001/2002 jumlah sumber dari pada penggunaan dana sehingga 

perusahaan kelebihan dana, tahun 2002/2003 jumlah penggunaan lebih besar dari pada sumber 

dana sehingga perusahaan kekurangan dana, dan pada tahun 2003/2004 jumlah sumber lebih 

besar dari pada penggunaan sehingga perusahaan kelebihan dana.  

Hasil yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan metode time series PT. Telkom, 

Tbk pada tahun 2001 dan 2002 mengalami penurunan dan tahun 2003 dan 2004 mengalami 

kenaikkan, sedangkan PT. Indosat, Tbk pada tahun 2001 dan 2002 mengalami penurunan, 

sedangkan tahun 2003 dan 2004 mengalami kenaikkan. 

Sumber dan penggunaan dana PT. Telkom, Tbk dan PT. Indosat, Tbk dinilai dari metode cross 

section menunjukan bahwa pada tahun 2001 PT. Telkom, Tbk lebih baik dari pada PT. Indosat, 

Tbk dan tahun 2002 PT. Telkom, Tbk lebih baik dari pada PT. Indosat, Tbk tahun 2003 PT. 

Indosat, Tbk lebih baik dari pada PT. Telkom, Tbk dan pada tahun 2004 PT. Indosat, Tbk lebih 

baik dari pada PT. Telkom, Tbk. 

 


