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Penelitian ini merupakan penelitian yang membandingkan antara dua sektor yang berbeda, 

dengan judul “ Analisis Perbandingan Biaya Modal Antara PT Gudang Garam Tbk dengan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar 

biaya modal yang ditanggung oleh PT Gudang Garam Tbk dengan PT Telekomunikasi Indonesia 

Tbk, dan untuk mengetahui dari kedua perusahaan tersebut, periode manakah perusahaan 

menanggung biaya modal yang lebih besar (antara PT Gudang Garam Tbk dengan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk pada periode 2002-2004.  

Penelitian yang dilakukan opleh penulis, mengambil hipotesis, yaitu biaya modal yang 

ditanggung oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk lebih besar daripada biaya modal yang 

ditanggung oleh PT Gudang Garam Tbk. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa “Analisis biaya modal”, yang merupakan tingkat pengembalian minimum yang 

disyaratkan oleh pemilik dana jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, jika penentuan 

biaya modal keliru, maka keputusan keuangan yang dibuat juga akan keliru. 

Hasil penelitian dan pembahasan, mengambil suatu kesimpulan bahwa analisis perbandingan 

biaya modal yang dilakukan oleh peneliti antara PT Gudang Garam Tbk dengan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang memiliki kemampuan dalam hal memberikan tingkat 

pengembalian minimum seperti yang diharapkan oleh investor, PT Gudang Garam Tbk 

menanggung biaya modal lebih rendah daripada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Analisis biaya modal ini ditujukan bagi manajemen perusahaan, agar lebih memperhatikan 

komposisi struktur modalnya. Perusahaan diharapkan mampu mengurangi utang dari pihak luar 

supaya biaya modal utang yang ditanggungnya tidak menjadi lebih besar. Analisis ini juga 

ditujukan bagi investor agar lebih cermat dalam menanamkan dana atau investasi jangka 

panjangnya pada suatu perusahaan. Dan juga bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi, 

pedoman dan pembanding agar penelitian yang dilakukannya lebih baik daripada penelitian 

sekarang. 

 


