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Penelitian ini merupakan studi kasus dengan judul “Analisis Perhitungan Biaya Modal 

Perusahaan Jasa Telekomunikasi PT Indonesian Satellite Corporation Tbk Periode 

2002-2006.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya 

modal yang ditanggung oleh PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. 

Perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis biaya modal rata-rata 

tertimbang. Komponen biaya modal yang digunakan adalah biaya utang setelah pajak, 

biaya ekuitas saham biasa, dan struktur modal. Biaya utang merupakan tingkat 

keuntungan yang disyaratkan oleh kreditur atas sejumlah modal yang diinvestasikan 

pada perusahaan. Biaya utang bank, merupakan ingkat keuntungan yang disyaratkan 

oleh kreditur atas sejumlah uang yang dipinjamkan pada perusahaan. Biaya ekuitas 

saham biasa, merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor dalam 

penanaman modalnya di perusahaan. Struktur modal merupakan proporsi 

pembelanjaan jangka panjang yang digunakan perusahaan, dimana penggunaannya 

berbasis nilai pasar. Biaya modal rata-rata tertimbang (weighted average cost of 

capital/WACC) merupakan tingkat pengembalian yang harus dihasilkan oleh 

perusahaan atas investasi proyek untuk mempertahankan nilai pasar sahamnya.  

Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa tingkat pajak yang dimiliki 

perusahaan cenderung terus menurun, yaitu secara urut dari tahun 2002 sebesar 

18,30%; tahun 2003 sebesar 37,29%; tahun 2004 sebesar 5,91%; tahun 2005 sebesar 

14,09%; tahun 2006 sebesar 9,87%. Tingkat pajak tertinggi terjadi pada tahun 2003 

sebesar 37,29% dan tingkat pajak terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 9,87 %. 

Tingkat pertumbuhan deviden rata – rata cenderung mengalami fluktuasi, yaitu secara 

urut mulai dari tahun 2002,2003,2004,2005 dan 2006 sebesar 1,74%, 44,28%, 6,21%. 

Biaya ekuitas saham biasa berturut-turut dari tahun 2002,2003,2004,2005,2006 adalah 

3,31%; 45,25%; 8,89%; *,37%; 7,53. Biaya modal tahun 2002 sebesar 8,94%. Pada 

tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 11,18%. Peningkatan semakin tinggi pada 

tahun 2004 sebesar 12,85%. Penurunan kembali terjadi tahun 2005 sebesar 12,10%. 

Penurunan semakin tajam pada tahun 2006 sebesar 8,89%. Biaya modal tertinggi 

yang ditanggung perusahaan adalah pada tahun 2004, dan biaya terendah terjadi pada 

tahun 2006. 

 

 

This reseach was case study which title ”Analisis Perhitungan Biaya Modal 

Perusahaan Jasa Telekomunikasi PT Indonesian Satellite Corporation Tbk Periode 

2002-2006.” the objective of it was knew how many cost of capital during 202 – 

2006. 

Analyze data was account weight average cost of capital. Cost of capital component 

was used cost of debt before taxes, cost of equity, and structure of capital. Cast of 

debt was return rate from creditor of some equity which invested in company. Cost of 

banking debt was return rate of share holding in the company. Structure of capital was 

proportion of long term debt was used of the company, which used market value. 



Weighted average cost of capital was return rate whish must had of the company of 

project share market. 

Analyze data result was showed tax rate from 2002 until 2006 was 2002 was 18,30%; 

2003 was 37,29%; t 2004 was 5,91%; 2005 was 14,09%; 2006 was 9,87%. The 

highest worth was 37,29, and the lowest worth was 9,87 %. The dividend rate from 

2002,2003,2004,2005 and 2006 were 1,74%, 44,28%, 6,21%. Cost of equity 

2002,2003,2004,2005,2006 was 3,31%; 45,25%; 8,89%; ,37%; 7,53%. Weighted 

average cost of capital in 2002 was 8,94%. In 2003 was 11,18%. in 2004 was 12,85%. 

In 2005 was 12,10%. In 2006 was8,89%. 

 


