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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Survey yang dilakukan oleh National Federation of Independent  

Businesses menemukan bahwa 67 persen dari pemilik perusahaan  mengatakan 

bahwa mereka kadang mengalami masalah dalam mengelola arus kas, 19 persen 

dari mereka ini melaporkan arus kas sebagai masalah yang terus-menerus muncul. 

”Satu-satunya cara untuk menghindar dari kondisi sulit yang dapat 

menghancurkan bisnis ini adalah menggunakan prinsip manajemen kas. 

Manajemen kas menyangkut usaha meramalkan, mengumpulkan, mengeluarkan, 

menginvestasikan dan merencanakan kas yang diperlukan oleh perusahaan agar 

dapat beroperasi dengan lancar (Zimmerer, et al: 2008). 

Pengembangan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi 

berbagai proyek investasi yang sangat beresiko dan mengandung pilihan bagi 

manajemen untuk membuat keputusan. Begitu proyek diterima manajemen 

mungkin memiliki fleksibilitas untuk membuat perubahan yang akan 

mempengaruhi arus kas. Sementarra ini  risiko proyek investasi akan didefinisikan 

sebagai variabilitas arus kas dari yang diperkirakan, semakin besar variabilitas 

arus kas maka semakin besar risiko proyek tersebut (Horne and Wachowicz, 

2007). 

Kas mempunyai kedudukan strategis dalam kegiatan operasional 

perusahaan dan dalam jumlah yang memadai sangat menunjang kinerja suatu 



2 
 

perusahaan. Sebagai bentuk aktiva yang paling likuid, kas dapat segera digunakan 

untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan (Arifin, 2007 ). 

Berbagai pengalaman menunjukan bahwa biasanya perusahaan baru, kecil  

dan menengah sering mengalami kesulitan arus kas. Disinilah pentingnya 

memahami pengelolaan arus kas. Kita tentu menyadari bahwa tidak ada yang pasti 

dalam berbisnis. Pebisnis jangan sampai malas mempelajari pengelolaan arus kas, 

apalagi menyepelekannya. Hanya ada tiga hal besar yang harus dilakukan terkait 

arus kas itu : (1) Merencanakannya, (2) Mengawasi pelaksanaanya dan (3) 

Mengelolanya dengan benar (Ngangi dan Mawardi, 2010).` 

Scott Trenner mengatakan bahwa memantau arus kas anda itu “lebih 

penting dari pada melihat laporan laba-rugi atau neraca”. Perusahaan Scott 

Trenner menderita masalah arus kas yang sangat serius karena ia memusatkan 

perhatian hanya pada pertumbuhan yang cepat. Keadaan kas perusahaan begitu 

parah sehingga perusahaannya mengalami kesulitan untuk menggaji 

karyawannya. Titik awal perubahan muncul ketika menyusun laporan keuangan 

untuk melacak dan menganalisis arus kasnya. Kami mengubah arus kas negatif 

menjadi arus kas positif sebesar $1.000 per minggu dan menutup defisit sekitar 

$140.000 dalam waktu tiga tahun” (Zimmerer, et al: 2008). 

Sejauh ini pembahasan informasi arus kas telah menekankan penyediaan 

informasi untuk membantu investor dan kreditor meramalkan arus kas yang 

mungkin dibagikan dalam bentuk dividen dan bunga pelunasan pokok dan untuk 

mengevaluasi yang mungkin terjadi. Tujuan tambahan dalam penyajian data 

mengenai arus kas adalah memungkinkan suatu evaluasi atas likuiditas 
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perusahaan yang mengacu pada hubungan antara kewajiban jangka pendek 

perusahaan dan pos-pos kas. Saat ini cukup untuk mencatat bahwa informasi 

likuiditas merupakan bagian dari informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi 

fleksibilitas keuangan (Hendriksen and  Breda, 2000). 

Prospek bisnis eceran (retail) dengan potensi yang ada kelihatannya 

semakin cerah, salah satu indicator adalah dengan semakin banyak pasar 

swalayan yang bermunculan, tidak hanya terbatas di kota besar. Keberadaan pasar 

swalayan bahkan sudah merebak ke kota kecil, tentu dengan skala yang kecil 

tetapi pada dasarnya menyediakan semua kebutuhan sehari-hari masyarakat 

sekitar dengan produk yang cukup lengkap. Melihat keadaan ini dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, setidaknya bisa diramalkan bahwa jumlah 

pasar swalayan di Indonesia akan selalu meningkat. Nama-nama seperti Hero, 

Macro, Carrefour, Indomart, Super Indo dan Alfa mart adalah pelaku bisnis ritel 

yang cukup dikenal masyarakat. Pengambilan keputusan dalam bisnis eceran 

salah satunya adalah membutuhkan alat analisis yang dapat digunakan oleh 

pengecer (retailer) untuk memutuskan investasi yang sebaiknya dilakukan untuk 

suatu jenis persediaan (Arifin, 2007). 

Di Indonesia, kesan bahwa mayoritas konsumen mulai mengejar value 

sudah tampak  dalam beberapa tahun belakang ini. Pasar-pasar swalayan dipaksa 

oleh konsumen untuk menekan harganya serendah mungkin agar dapat menarik 

konsumen yang lebu-ih besar lagi. Pasar swalayan dan Pasaraya (department 

store) rupanya sudah tidak lagi menjadi bagian kehidupan masyarakat kelas atas 

saja,melainkan juga kelas menengah yang sedang tumbuh amat pesat. Belakangan 
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ini, ide menjual value di AS juga banyak ditiru disini. Salah satu penirunya adalah 

munculnya grosir-grosir besar yang bersedia menjual barang langsung kepada 

konsumen. Bedanya, jiwa dagang eceran menjual value dalam arti yang 

sesungguhnya, termasuk pelayanan, lokasi grosir serta ketersediaan untuk 

menerima kembali barang yang tidak disukai masih belum dapat diberikan kepada 

konsumen disini (Kasali, 1997). 

Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan 

pembelian barang dagang (komoditas) untuk dijual lagi dengan harga yang lebih 

tinggi tanpa mengubah bentuk wujudnya. Proses transaksi pada perusahaan 

dagang tidak berbeda dengan perusahaan jasa, tetapi pada perusahaan dagang 

terdapat terdapat unsure perhitungan harga pokok penjualan (cost of good sold) 

(Sugiono, dkk: 2009). 

Kegiatan dari perusahaan dagang yaitu menjual produk berupa barang 

kepada publik. Namun barang yang dijual ini tidak diproduksi sendiri, melainkan 

dibeli dari pihak ketiga (pemasok). Karena menjual produk berupa barang, barang 

yang dijual bersifat tangible (terlihat) dan bisa dirasakan. Contoh perusahaan yang 

menawarkan produknya berupa barang tapi tidak diproduksi sendiri adalah took 

barang kelontong, supermarket, dan kebanyakan took elektronik. Contoh 

perusahaan di Indonesia yang terkenal sebagai perushaaan dagang adalah 

Indomaret, Alfamart, Matahari, Makro, Giant, Hero, Dan sejenisnya (Sulistiawan, 

2006). 

Keputusan ekonomi yang diambil pengguna laporan keuangan 

memerlukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan 
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setara kas dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Kemampuan ini akhirnya 

menentukan kemampuan pembayaran kepada para karyawan dan para pemasok, 

kemampuan pembayaran bunga, pembayaran kembali pinjaman dan pembagian 

penghasilan kepada para pemilik. Para pengguna dapat mengevaluasi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dengan lebih baik jika mereka 

mendapat informasi yang difokuskan pada posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan perusahaan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007). 

Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan 

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Informasi sumber daya ekonomi 

yang dikendalikan dan kemampuan perusahaan dalam memodifikasi sumber daya 

ini di masa lalu berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas setara kas dimasa depan. Informasi struktur keuangan berguna 

untuk memprediksi kebutuhan pinjaman di masa depan dan bagaimana 

penghasilan bersih (laba) dan arus kas di masa depan akan didistribusikan kepada 

mereka yang memiliki hak di dalam perusahaan, informasi tersebut juga berguna 

untuk memprediksi seberapa jauh perusahaan akan berhasil meningkatkan lebih 

lanjut sumber keuangannya. Informasi likuiditas dan solvabilitas berguna untuk 

memprediksi kemampuan perusahaan dalam pemenuhan komitmen keuangannya 

pada saat jatuh tempo. Likuiditas merupakan ketersediaan kas jangka pendek di 

masa depan setelah memperhitungkan komitmen yang ada. Solvabilitas 

merupakan ketersediaan kas jangka panjang untuk memenuhi komitmen pada saat 

jatuh tempo (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007). 
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Berdasarkan uraian diatas menjadi latar belakang mengapa penelitian ini 

dilakukan. Dengan demikian penulis memberikan judul untuk penelitian ini 

:“PENGARUH ARUS KAS TERHADAP TINGKAT LIKUIDITAS PADA 

PERUSAHAAN DAGANG YANG TERDAFTAR DI BEI” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas,maka 

tersusun identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Keadaan arus kas aktivitas operasi,aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan perusahaan apakah terjadi peningkatan atau penurunan pada 

setiap Perusahaan Dagang Ritel yang terdaftar di BEI. 

2. Keadaan tingkat likuiditas perusahaan apakah terjadi peningkatan atau 

penurunan pada setiap Perusahaan Dagang Ritel yang terdaftar di BEI. 

3. Pengaruh arus kas secara simultan dan secara parsial terhadap tingkat 

likuiditas perusahaan pada Perusahaan Dagang Ritel yang terdaftar di 

BEI. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

yang akan memberikan gambaran atas manfaat dari analisis sumber dan 

penggunaan kas sebagai alat bantu dalam meningkatkan tingkat likuiditas 

Perusahaan Dagang yang terdaftar di BEI. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui : 

1. Keadaan dari arus kas dan tingkat likuiditas Perusahaan Dagang yang 

terdaftar di BEI . 
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2. Apakah terdapat pengaruh atau tidak secara parsial dari  arus kas 

terhadap tingkat likuiditas pada Perusahaan Dagang yang terdaftar di 

BEI. 

3.  Apakah terdapat pengaruh atau tidak secara simultan dari arus kas 

terhadap tingkat likuiditas pada Perusahaan Dagang yang terdaftar di 

BEI. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan bagi penulis, bagi perusahaan tempat 

dilakukannya penelitian dan bagi peneliti selanjutnya. Kegunaan dari penelitian 

yang dilakukan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Dengan melakukan penelitian ini penulis dapat mengetahui, memahami 

dan mempelajari bagaimana arus kas terhadap tingkat likuiditas suatu 

perusahaan serta melihat kesesuaian teori yang ada dengan praktik di 

lapangan. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi 

perusahaan yang menjadi objek penelitian maupun perusahaan lain karena 

dengan membaca atau mempelajari penelitian ini pembaca akan mengerti 

bagaimana pentingnya arus kas di banding dengan laporan keuangan 

lainnya serta menjaga tingkat likuiditas melalui pengelolaan arus kas. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya  
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Hasil penilitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

informasi yang bermanfaat serta dapat digunakan untuk kepentingan 

peneliti selanjutnya maupun pembaca, selain itu peneliti selanjutnya dapat 

menyempurnakan dari hasil penelitian ini yang masih terdapat kekurangan 

– kekurangan karena hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini belum 

dapat diterima.  

1.5 Metode Penilitian dan Teknik Pengumpulan Data 

1.5.1 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini adalah 

metode deskriptif. Menurut Narbuko dan Achmadi (2002) mengatakan bahwa : 

“Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dengan cara menyajikan 

data,menganalisis dan menginterpretasi”. Sedangkan penelitiannya dilakukan 

secara survei, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta 

dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual 

dengan melakukan evaluasi serta perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal 

yang telah dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah yang serupa 

dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana dan pengambilan 

keputusan di masa yang akan datang. 
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1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

1. Penelitian kepustakaan (Library research) 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : Teknik Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan 

cara membaca dan memahami untuk data-data teoritis dan literatur, catatan 

kuliah bahan tulisan lain yang berhubungan dengan penlitian ini. Sehingga 

dapat dijadikan sebagai masukan data sekunder. 

2. Penelitian Lapangan (Field research) 

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data dari perusahaan 

yang sedang diteliti untuk kemudian dipelajari, diolah dan dianalisis. 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder data 

diperoleh melalui laporan keuangan publikasi perusahaan dagang ritel yang 

terdaftar di bursa efek indonesia (BEI). Sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam 

penelitian adalah  bulan September 2014. 


