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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Arus Kas 

2.1.1 Pengertian Kas  

Menurut Munawir (2004) kas merupakan asset yang paling likuid atau 

merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya, berarti 

bahwa semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan semakin 

tinggi pula tingkat likuiditasnya. Tetapi suatu perusahaan yang mempunyai tingkat 

likuiditas yang tinggi karena adanya jumlah yang besar berarti perputaran kas tersebut 

rendah dan mencerminkan adanya adanya over investment dalam kas dan berarti pula 

bahwa perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas. Jumlah kas yang relatif kecil 

akan diperoleh tingkat perputaran kas yang tinggi dan keuntungan yang diperoleh 

akan lebih besar, tetapi setiap perusahaan yang hanya mengejar keuntungan 

(rentabilitas) tanpa memperlihatkan likuiditas akhirnya perusahaan itu akan dalam 

keadaan ilikuid apabila sewaktu – waktu ada tagihan. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kas sangat berperanan dalam menentukan kelancaran kegiatan 

perusahaan, oleh karena itu kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik, baik 

sumber penerimaannya maupun penggunaannya (pengeluarannya). Penerimaan dan 

pengeluaran kas adalah suatu perusahaan ada yang bersifat rutin atau terus menerus  

dan ada pula yang bersifat insidentil atau tidak terus menerus. 
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2.1.2 Pengertian Arus kas 

Keberadaan kas dalam suatu perusahaan dapapt dilihat sebagai suatu aliran 

(arus kas). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia definisi arus kas adalah  

“Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar atau setara kas” 

Dari definisi diatas dapat kita ketahui bahwa arus kas merupakan jumlah kas 

yang mengalir masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

Dengan kata lain, arus kas adalah perubahan yang terjadi dalam perkiraan kas suatu 

periode tertentu. 

Pengertian Arus kas masuk dan arus kas keluar menurut Martono dan Harjito (2007)  

adalah: 

“Aliran kas masuk (cash inflow) merupakan aliran sumber – sumber darimana 

kas diperoleh sedangkan arus kas keluar (cash outflow) merupakan kebutuhan 

kas untuk pembayaran – pembayaran” 

Arus kas masuk dan arus kas keluar masing – masing terbagi menjadi dua : 

1. Arus kas masuk (cash inflow) 

1) Bersifat rutin, misalnya :penerimaan dari hasil penjualan secara tunai, 

penerimaan piutang yang telah dijadwalkan sesuai dengan penjualan kredit 

yang dilakukan, dan lain – lain. 

2) Bersifat tidak rutin, misalnya : penerimaan uang sewa gedung, penerimaan 

modal saham, penerimaan utang atau kredit, penerimaan bunga, dan lain – 

lain. 
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2. Arus kas keluar (cash outflow) 

1) Bersifat rutin, misalnya : pembelian bahan baku dan bahan pembantu, 

membayar upah dan gaji, membeli peralatan kantor habis pakai, dan lain – 

lain. 

2) Bersifat tidak rutin, misalnya : pembelian aktiva tetap, pembayran angsuran 

utang, pembayaran dividen, dan lain – lain. 

Kelebihan arus kas masuk terhadap arus kas keluar merupakan saldo kas yang 

akan tertahan di dalam perusahaan. Besarnya saldo kas ini akan mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Jumlah saldo kas perusahaan akan meningkat apabila 

arus kas masuk yang berasal dari penjualan tunai dan kredit dapat terkumpul lebih 

besar dari pada arus kas keluar untuk bahan mentah, tenaga kerja, dan biaya lainnya. 

Makin besar jumlah kas perusahaan berarti perusahaan mempunyai risiko 

yang lebih kecil untuk tidak memenuhi kewajibannya. Tetapi tidak berarti bahwa 

perusahaan harus mempertahankan persediaan kas yang besar, karena semakin besar 

jumlah kas akan semakin besar uang kas yang menganggur. 

2.1.3 Pengertian Laporan Arus Kas  

Menurut Kieso et al (2010) laporan arus kas merupakan laporan yang 

menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu 

entitas untuk periode tertentu. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan 

ingin mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara 

kas. 
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Kas terdiri atas saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand deposit). 

Yang tercakup dalam laporan arus kas adalah termasuk juga setara kas. Setara kas 

adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang cepat 

dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan 

nilai yang tidak signifikan. Agar termasuk ke dalam setara kas, suatu pos harus siap 

atau segera dapat dikonversi menjadi kas, yang artinya memiliki jangka waktu yang 

sangat pendek, misal tiga bulan atau kurang. Yang termasuk setara kas, misalnya 

deposito jangka pendek kurang dari tiga bulan. Investasi dalam bentuk saham tidak 

termasuk dalam setara kas, karena sangat mungkin mengalami risiko perubahan yang 

sangat signifikan. 

2.1.4 Manfaat dan Tujuan Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas bermanfaat secara internal bagi manajemen dan secara 

eksternal bagi investor dan kreditor. Manajemen memakai laporan arus kas untuk 

menilai likuiditas, menentukan kebijakan dividen, dan mengevaluasi imbas dari 

keputusan kebijakan pokok yang menyangkut investasi dan pendanaan. 

Menurut Kieso et al (2010) menjelaskan bahwa informasi dalam laporan arus 

kas dapat berguna untuk membantu para investor, kreditor dan pihak lainnya dalam 

menilai hal-hal berikut : 

1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas dan setara kas di masa 

depan. 

2. Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. 
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3. Penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan 

operasi. 

4. Transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan nonkas selama 

suatu periode. 

Selain untuk menilai hal – hal yang telah di jelaskan di atas informasi arus kas 

suatu entitas juga berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar dalam 

proses pengambilan keputusan ekonomi, para pengguna perlu melakukan evaluasi 

terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian 

perolehannya. 

Tujuan dari pernyataan ini adalah memberikan pengaturan atas informasi 

mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas dalam dari suatu entitas 

melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas 

operasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi selama suatu periode tertentu. 

Menurut Kieso et al (2010) laporan arus kas dirancang untuk memenuhi 

tujuan – tujuan berikut ini : 

1. Menyediakan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas dari 

suatu entitas selama  suatu periode tertentu. 

2. Untuk memaparkan informasi tentang kegiatan – kegiatan operasi, investasi, 

dan pendanaan dari suatu entitas selama periode tertentu. 

3. Memasok informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi 

perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan dan 
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kemampuan untuk mempengaruhi jumalah serta waktu arus kas dalam rangka 

adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang bisnis. 

Menurut Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan 2 (PSAK 2 Revisi, 2009) 

Laporan Arus Kas, manfaat dari dibuatnya laporan arus kas yaitu sebagai – berikut: 

1. Memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk 

mengevaluasi perubahan dalam asset bersih entitas, struktur keuangan 

(likuiditas dan solvabilitas), kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu 

arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang 

berubah. 

2. Menilai kemampuan entitas dalam menghasikan kas dan setara kas dan 

memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuki menilai dan 

nmembandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash fows) 

dari berbagai entitas. 

3. Meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas karena 

dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda 

terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. 

4. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, 

waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Di samping itu, informasi arus kas 

historis juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa 

depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara 

profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga 

(Martiani, dkk : 2012). 
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2.1.5 Klasifikasi Laporan Arus Kas  

 Menurut Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan 2 (PSAK 2 Revisi, 2009) 

Laporan arus kas, tiga klasifikasi dalam arus kas yaitu sebagai berikut : 

1. Aktivitas Operasi  

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan 

aktivitas lain yang merupakan aktivitas investasi dan pendanaan  

Contoh : 

Arus kas masuk dari : penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti atau 

komisi, pendapatan bunga (dapat juga masuk ke dalam aktivitas investasi), 

dan dividen yang diterima (dapat juga masuk di aktivitas investasi). 

Arus kas keluar untuk : pembayaran pemasok, pegawai, pajak, dan bunga 

pinjaman (dapat juga masuk di aktivitas pendanaan. 

2. Aktivitas Investasi  

Aktivitas investasi adalah aktivitas berupa perolehan dan pelepasan asset 

jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk pada setara kas. 

Contoh : 

Arus kas masuk dari : penjualan asset tetap, penjualan asset tak berwujud, 

penjualan saham atau instrumen utang entitas lain, penerimaan dari 

pembayaran pinjaman yang di berikan pada entitas lain. 

Arus kas keluar untuk : pembelian aset tetap, pembelian aset tak berwujud, 

pembelian saham atau instrument utang entitas lain, pengeluaran untuk 

pemberian pinjaaman kepada entitas lain. 
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3. Aktivitas pendanaan  

Aktivitas pendanaan adalah  aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam 

jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. 

Contoh : 

Arus kas masuk dari : menerbitkan saham, menerbitkan instrument utang. 

Arus kas keluar untuk : membeli kembali saham (saham treasuri), membayar 

utang atau pinjaman, membayar dividen kepada pemegang saham (dapat juga 

masuk di aktivitas operasi) 

(Martiani, dkk : 2012). 

2.1.6 Langkah – Langkah dalam Penyiapan  Laporan Arus Kas 

Menurut Kieso et al (2010) menjelaskan bahwa menyusun laporan arus kas 

tidak seperti laporan keuangan utama lainnya, laporan arus kas tidak disiapkan dari 

neraca saldo yang telah disesuaikan. Perusahaan menyusun laporan arus kas secara 

berbeda dibanding dengan tiga jenis laporan keuangan dasar. Laporan arus kas 

memerlukan informasi mendetail terkait perubahan neraca saldo yang terjadi diantara 

dua posisi waktu tertentu. Neraca saldo yang tersesuaikan tidak cukup menyediakan 

data yang diperlukan. Kemudian, laporan arus kas menangani pendapatan kas dan 

pembayaran kas. Maka perusahaan perlu menyesuaikan pengaruh pemakaian 

akuntansi akrual dalam menentukan arus kas. Informasi untuk menyiapkan laporan 

ini biasanya berasal dari tiga sumber : 
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1. Neraca komparatif menyajikan jumlah perubahan aktiva, kewajiban dan 

ekuitas dari awal hingga akhir periode. 

2. Laporan laba – rugi periode berjalan berisi data yang membantu pembaca 

menentukan jumlah kas yang diterima dari atau digunakan oleh operasi 

selama periode berjalan. 

3. Data transaksi tertentu dari buku besar umum memberikan informasi 

tambahan terinci yang dibutuhkan untuk menentukan bagaimana kas diterima 

dan digunakan selama periode berjalan. 

Menyiapkan laporan arus kas dari sumber – sumber data diatas melibatkan 

tiga langkah utama : 

Langkah 1. Menentukan perubahan kas. Prosedur ini bersifat langsung karena 

perbedaan antara saldo kas awal dan akhir dapat dengan mudah dihitung dengan 

memeriksa neraca komparatif. 

Langkah 2. Menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Prosedur ini rumit 

; melibatkan analisis atas laporan laba – rugi tahun berjalan dan neraca komparatif 

serta data transaksi tertentu. 

Langkah 3. Menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi dan 

pembiayaan. Semua perubahan lain dalam akun – akun neraca harus dianalisis untuk 

menentukan pengaruhnya terhadap kas (Kieso, et al: 2008). 

Data yang akan memungkinkan pemakai untuk melakukan prediksi tentang 

pembagian uang kas yang diharapkan dari perusahaan karena itu merupakan 

kuncinya. Namun demikian, keputusan pembagian kas dari perusahaan setiap periode 
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didasarkan pada banyak faktor yang kompleks. Secara khusus berapa bagian dari arus 

kas itu yang disediakan untuk pemegang saham dan berapa untuk kreditor akan 

tergantung kepada kebijakan pendanaan utang yang mungkin diwakili oleh rasio 

target utang-pada-ekuitas. Namun secara keseluruhan, pembagian kasdalam jangka 

panjang harus mencerminkan kapasitas pembangkit arus kas. Investor dan kreditor 

karenanya mungkin mampu untuk mendapatkan bantuan dalam meramalkan tingkat 

dividen masa depan jika mereka mempunyai informasi tentang jenis-jenis arus 

sebagai berikut: 

1. Arus kas yang berkaitan dengan operasi masa berjalan mendasar dari 

perusahaan. 

2. Arus kas berulang dan sewaktu-waktu yang tak berkaitan dengan operasi 

masa berjalan,tetapi berasal dari kejadian yang tak terduga atau keinginan 

untuk mempertahankan lingkungan yang baik untuk perusahaan di masa 

depan. 

3. Arus kas yang diperlukan untuk meningkatkan fasilitas operasi dan 

persediaan,atau memperoleh dari penjualannya apabila tidak diperlukan untuk 

operasi masa depan. 

4. Kas yang diperoleh dari, atua dibayarkan kepada,pemegang obligasi dan 

pemegang saham sebagai bagian dari pendanaan. 

5. Pembayaran bunga dan dividen kepada para investor dengan klaim 

prioritas,seperti pemegang saham preferen. 
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Kelima persyaratan ini, bersama dengan implikasi pajak dari masing-masingnya, 

membentuk dasar untuk format laporan arus kas, yang saat ini terlihat dalam praktik. 

Format ini mencakup tiga bagian berikut: (1) Laporan penerimaan dan pembayaran 

operasi, (2) Laporan aktivitas pendanaan, (3) Laporan aktivitas investasi (Hendriksen 

and Breda, 2000). 

2.1.7 Metode Arus Kas 

Menurut Warren and Reeve (2008) menjelaskan bahwa arus kas yang paling 

sering dan paling penting berkaitan dengan aktivitas operasi. Terdapat dua metode 

alternatiif pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas. Kedua 

metode itu adalah (1) metode langsung dan (2) metode tidak langsung. Dari kedua 

metode tersebut berikut penjelasannya: 

1. Metode langsung (direct method) melaporakan sumber kas operasi dan 

penggunaan kas operasi. Sumber utama kas operasi adalah kas yang diterima 

dari para pelanggan. Sedangkan penggunaan utama dari kas operasi meliputi 

kas yang dibayarkan pada pemasok atas barang dagangan dan jasa serta kas  

yang dibayarkan kepada pegawai sebagai gaji atau upah. Selisih antara 

penerimaan kas dan pembayaran kas dalam suatu operasi merupakan arus kas 

bersih aktivitas operasi. 

Keunggulan utama dari metode langsung adalah bahwa metode ini 

melaporkan sumber penggunaan kas dalam laporan arus kas.  
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Kelemahan utamanya adalah bahwa data yang dibutuhkan seringkali tidak 

mudah didapat dan biaya pengumpulan data umumnya mahal. 

2. Metode tidak langsung  (indirect method) melaporkan arus kas operasi yang 

dimulai dengan laba bersih dan kemudian disesuaikan dengan pendapatan 

serta beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Dengan 

kata lain, laba bersih dan kemudian diseusaikan dengan pendapatan serta 

beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Dengan kata 

lain, laba bersih akrual disesuaikan untuk menentukan jumlah bersih arus kas 

dari aktivitas operasi. 

Keunggulan utama dari metode tidak langsung adalah bahwa metode ini 

memusatkan pada perbedaan anatara laba bersih dan arus kas dari aktiivitas 

operasi. Dalam hal ini, metode tersebut menunjukan hubungan antara laporan 

laba – rugi, neraca dan laporan arus kas. 

Karena datanya dapat tersedia dengan segera, maka metode tidak langsung 

umumnya lebih murah dibandingkan dengan metode langsung . 
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2.2 Likuiditas  

2.2.1 Pengertian Likuiditas  

Pengertian Likuiditas menurut Kieso et al (2010) yaitu “Liquidity ratios 

measure the short term ability of the company to pay its maturing obligations and to 

meet unexpected needs for cash”. Yang artinya Rasio likuiditas mengukur 

kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar nya jatuh tempo kewajiban 

dan untuk memenuhi kebutuhan tak terduga untuk kas. 

Mengacu pada pendapat Lawrence (2006) pengertian likuiditas yaitu “The 

liqiudity of a firm is measured by its ability ti satisfy its short-therm obligation as 

they come due”. Yang artinya Likuiditas perusahaan diukur dengan kemampuannya 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Sementara itu mengacu pada pendapat Riyanto (2001) mengatakan bahwa: 

“Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansiilnya yang segera harus di penuhi”. Dari beberapa 

pendapat diatas, Maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas menunjukan kemampuan 

dari perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. 

 Menurut Kasmir (2012) ketidakmampuan perusahaan membayar 

kewajibannya terutama jangka pendek (yang sudah jatuh tempo) disebabkan oleh 

berbagai faktor yaitu bisa dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memiliki 

dana sama sekali, atau bisa mungkin saja perusahaan memiliki dana, namun saat jatuh 

tempo perusahaan tidak memiliki dana (tidak cukup dana secara tunai sehingga harus 
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menunggu dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aktiva lainnya seperti menagih 

piutang, menjual surat-surat berharga, atau menjual sediaan atau aktiva lainnya). 

Kewajiban keuangan perusahaan suatu perusahaan pada dasarnya dapat digolongkan 

menjadi dua : 

1. Kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan 

(kreditur); dan  

2. Kewajiban keuangan yang berhubungan dengan proses produksi (intern 

perusahaan). 

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang 

berhubungan dengan pihak luar perusahaan atau kreditur dinamakan “likuiditas badan 

usaha”, sedangkan yang berhubungan dengan pihak intern atau proses produksi 

dinamakan “likuiditas perusahaan”. 

2.2.2 Rasio Likuiditas 

Menurut Brigham dan Houston (2010) menjelaskan bahwa rasio likuiditas 

adalah  rasio yang menunjukan hubungan antara kas dan asset lancar lainnya dengan 

kewajiban lancar lainnya. Asset likuid merupakan asset yang diperdagangkan di pasar 

aktif sehingga dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang 

berlaku sedangkan “posisi likuiditas” suatu perusahaan berkaitan dengan pertanyaan 

berikut : 

1. Apakah perusahaan mampu melunasi utangnya ketika utang tersebut jatuh 

tempo di tahun berikutnya ? 
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2. Apakah perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban 

tersebut ? 

Suatu perusahaan dikatakan mempunyai posisi keuangan yang kuat apabila mampu: 

1. Memenuhi kewajiban – kewajibannya tepat pada waktunya ; yaitu pada waktu 

ditagih (kewajiban keuangan terhadap pihak ekstern) ; 

2. Memelihara modal kerja yang cukup untuk operasi yang normal (kewajiban 

keuangan terhadap pihak intern) ; 

3. Membayar bunga dividend yang dibutuhkan ; 

4. Memelihara tingkat kredit yang menguntungkan. 

Suatu analisis likuiditas penuh membutuhkan penggunaan anggaran kas tetapi dengan 

menghubungkan kas dan asset lancar lainnya dengan kewajiban lancar ,analisis rasio 

memberikan ukuran likuiditas yang mudah cepat digunakan. Dua rasio likuiditas 

yang umum digunakan akan dibahas sebagai berikut : 

1. Rasio lancar (Current Ratio) 

Rasio likuiditas yang utama yaitu rasio lancar (current ratio) yang dihitung 

dengan membagi asset lancar dengan kewajiban lancar seperti dinyatakan pada 

berikut ini: 
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Asset lancar meliputi kas,efek yang dapat diperdagangkan, piutang usaha, dan 

persediaan. Kewajiban lancar terdiri atas utang usaha, wesel tagih jangka pendek, 

utang lancar jangka panjang, pajak dan gaji yang masih harus dibayar. Jika suatu 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perusahaan mulai lambat membayar 

tagihan (utang usaha), pinjaman bank dan kewajiban lainnya yang akan 

meningkatkan kewajiban lancar, jika kewajiban lancar naik lebih cepat dari pada 

asset lancar, rasio lancar akan turun ,dan merupakan pertanda adanya masalah. Posisi 

rata-rata industry sebesar 4,2. Namun, karena asetnya lancarnya diperkirakan 

dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun, kemungkinan besar asset dapat 

dilikuidasi mendekati nilai bukunya. Rasio lancar allied sebesar 3,2 dapat melikuidasi 

asset sebesar 31 persen dari nnilai buku dan masih mampu melunasi seluruh kreditor 

lancarnya. 

Alasan digunakannya rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas 

mencakup kemampuan untuk mengukur : 

1. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban lancar. Makin tinggi jumlah 

(kelipatan) asset lancar terhadap kewajiban lancar, maka makin besar 

keyakinan bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar ; 

2. Penyangga kerugian. Makin besar penyangga, makin kecil risikonya. Rasio 

lancar menunjukan tingkat keamanan yang tersedia untuk menututp 

penurunan nilai asset non-kas pada asset tersebut dilepas atau dilikuidasi ; 
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3. Cadangan dana lancar. Rasio lancar merupakan ukuran tingkat keamanan 

terhadap ketidakpastian dan kejutan atas arus kas perusahaan. Ketidak pastian 

dan kejutan atas arus kas perusahaan. Ketidakpastian dan kejutan, seperti 

pemogokan dan kerugian luar aq biasa, dapat membahayakan arus kas secara 

sementara dan tidak terduga. 

2. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Rasio likuiditas kedua adalah quick ratio yang dihitung dengan mengurangi 

persediaan dengan asset lancar, kemudian membagi sisanya dengan kewajiban lacar 

seperti yang dinyatakan berikut ini: 

                           
                       

                 
 

 
    

    
      

                        

Persediaan pada umumnya merupakan asset lancar perusahaan yang paling 

tidak likuid sehingga persediaan merupakan asset, dimana kemungkinan besar akan 

terjadi kerugian jika terjadi likuidasi. Oleh karena itu, rasio yang mengukur 

kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek tanpa 

mengandalkan penjualan persediaan sangat penting artinya. 

Rasio cepat rata-rata industri adalah 2,2 sehinggga rasio cepat yang hanya 

sebesar 1,2 cukup rendah jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain 

dalam industry yang sama.namun jika piutang usaha dapat ditagih, perusahaan dapat 
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melunasi kewajiban lancarnya tanpa harus melikuidasi persediaan (Brigham and 

Houston, 2010). 

3.  Rasio Kas (Cash Ratio) 

Cash  ratio atau disebut juga dengan rasio kas. Rasio kas menggunakan 

pembilang sebagai suatu perkiraan sumber kas, kas dan surat berharga menyajikan 

jumlah kas yang dihasilkan dari operasi perusahaan seperti kemampuan menjual 

persediaan dan menagih kas. Ada yang perlu diingat dalam cash ratio ini bahwa jika 

rasio ini terjadi peningkatan maka itu menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

mengatasi berbagai permasalahan kewajiban jangka pendeknya, namun sebaliknya 

jika kas menggambarkan terjadinya penurunan maka ini menunjukan bahwa 

perusahaan akan bermasalah atau harus menerapkan alternatif strategi dalam 

mengatasi berbagai hal yang menyangkut kebutuhan jangka pendek. Adapun rumus 

cash  ratio  adalah : 

Cash Ratio  
   

                
        

(Fahmi, 2012). 

2.2.3 Pentingnya Likuiditas Bagi Perusahaan  

Pentingnya likuiditas dapat dilihat  dengan mempertimbangkan dampak yang 

berasal dari ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Likuiditas dinyatakan dalam perbedaan tingkatan. Kurangnya likuiditas 
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menghalangi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari diskon atau kesempatan 

mendapatkan keuntungan. Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

lancarnya merupakan masalah likuiditas yang lebih ekstrem. Masalah ini dapat 

mengarah pada penjualan investasi dan asset lainnnya yang dipaksakan, dan 

kemungkinan yang paling parah mengarah pada insolvabilitas dan kebangkrutan. 

Baik pemegang saham perusahaan, kurangnya likuiditas dapat meramalkan 

hilangnya kendali pemilik atau kerugian investasi modal. Saat pemilik memiliki 

kewajiban tak terbatas (pada perusahaan perorangan atau persekutuan), kurangnya 

likuiditas membahayakan asset pribadi mereka. Bagi kreditor perusahaan, kurangnya 

likuiditas dapat menyebabkan penundaan pembayaran bunga dan pokok pinjaman 

atau bahkan tidak dapat ditagih sama sekali. Pelanggan serta pemasok produk dan 

jasa perusahaan juga merasakan masalah likuiditas jangka pendek. Implikasinya 

antara lain mencakup ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kontrak serta 

merusak hubungan  dengan pelanggan dan pemasok penting. 

Berbagai skenario ini memperlihatkan penyebab ukuran likuiditas sangat 

penting dalam analisis suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan gagal memenuhi 

kewajiban lancarnya, maka kelangsungan usahanya dipertanyakan. Dilihat dari sisi 

ini semua ukuran analisis menjadi kurang penting dibandingkan likuiditas. Meskipun 

ukuran akuntansi mengasumsikan kelangsungan hidup perusahaan, analisis perlu 

selalu menilai keabsahan asumsi ini dengan menggunakan ukuran likuiditas dan 

solvabilitas (Subramanyam dan Wild, 2010). 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul penelitian Indikator Hasil Penelitian 

1 
 

Anissa Fitri 
Gustyani 
Santoso 

Pengaruh Arus Kas 
terhadap Tingkat 
Likuiditas 

Arus Kas Operasi 
Arus Kas Investasi 
Arus Kas Pendanaan  
Kas dan Setara Kas 
Tingkat Likuiditas 

Pertama 
variabel arus kas 
operasi 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap tingkat 
likuiditas 
current ratio 
 
Kedua variabel 
arus kas 
investasi 
berpengaruh 
tidak signifikan 
terhadap tingkat 
likuiditas yang 
diwakili current 
ratio 
 
Ketiga arus kas 
pendanaan 
berpengaruh 
tidak signifikan 
terhadap tingkat 
likuiditas yang 
diwakili oleh 
current ratio 
 
Keempat kas 
dan setara kas 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap tingkat 
likuiditas yang 
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diwakili current 
ratio 
 
Kelima secara 
simultan 
variabel 
indenpenden 
tidak memiliki 
hubungan yang 
signifikan 
terhadap tingkat 
likuiditas  

2 
 

Dini 
Purnadiana 

Pengaruh Arus Kas 
terhadap Tingkat 
Likuiditas 

Arus Kas Operasi 
Arus Kas Investasi 
Arus Kas Pendanaan  
Tingkat Likuiditas  

Secara parsial 
terdapat 
pengaruh 
signifikan antara 
arus kas operasi, 
investasi serta 
pendanaan 
terhadap tingkat 
likuiditas 
 
Secara simultan 
terdapat 
pengaruh yang 
signifikan antara 
arus kas operasi, 
investasi serta 
pendanaan 
terhadap tingkat 
likuiditas. 

3 
 

Nurul Hayati & 
Cristina Riani 

Pengaruh Arus Kas 
terhadap Tingkat 
Likuiditas 

Arus Kas Operasi 
Arus Kas Investasi 
Arus Kas Pendanaan 

Secara Parsial 
diketahui bahwa 
hanya ada satu 
variabel yang 
berpengaruh 
terhadap tingkat 
likuiditas yaitu 
arus kas 
pendanaan 
sedangkan 
variabel 
independen 
lainnya tidak 
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berpengaruh 
dan tidak 
signifikan. 
 
Secara simultan 
dari ketiga 
variabel 
independen 
yang terdiri dari 
arus kas operasi, 
investasi dan 
pendanaan 
secara bersama 
– sama terbukti 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap tingkat 
likuiditas. 

4 
 

Susilawati 
Sutisna 

Pengaruh Arus Kas 
terhadap Tingkat 
Likuiditas  

Arus Kas 
Tingkat Likuiditas 

Hasil penelitian 
ini dapat 
disimpulkan 
bahwa tidak 
terdapat 
pengaruh yang 
signifikan antara 
arus kas 
terhadap tingkat 
likuiditas 
perusahaan. 

 

2.4 Hubungan Arus Kas dengan Likuiditas 

Hubungan antara arus kas operasi dengan likuiditas didasarkan pada jumlah 

arus kas dari aktivitas operasi yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan, kegiatan 

operasi perusahaan diperoleh dari aktivitas utama pendapatan perusahaan seperti 

penerimaan dari pelanggan, penerimaan bunga, penerimaan kas lainnya dan 

pembayaran untuk kewajiban perusahaan seperti kepada pemasok, gaji karyawan, 
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beban bunga, pajak dan lainnya,aktivitas dari kegiatan operasi perusahaan akan 

mempengaruhi asset lancar,kas, persediaan dan hutang lancar yang menjadi indikator 

dari tingkat likuiditas (Simamora, 2000). Artinya semakin besar nilai arus kas dari 

aktivitas operasi yang dimiliki maka semakin besar pula kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban lancarnya pada saat jatuh tempo. 

Hubungan antara arus kas investasi dengan likuiditas didasarkan pada jumlah 

arus kas dari aktivitas investasi yang berasal dari penerimaan yaitu penerimaan hasil 

penjualan asset tetap, investasi jangka pendek, penerimaan dividen sedangkan untuk 

pengeluaran yaitu pembayaran investasi jangka pendek dan lainnya, hal ini akan 

mempengaruhi asset lancar, kas, persediaan serta hutang lancar yang menjadi 

indikator dari tingkat likuiditas (Simamora, 2000). Artinya, semakin besar nilai arus 

kas dari asset investasi yang dimiliki maka semakin besar pula kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. 

Hubungan antara arus kas pendanaan dengan likuiditas didasarkan pada 

asumsi bahwa jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan yang berasal dari penerimaan 

penyertaan tambahan modal dari pihak berelasi maupun dari pihak lainnya sedangkan 

untuk pembayaran adalah pembayaran dividen, akan mempengaruhi jumlah kas dan 

setara kas yang digunakan untuk menambah atau mengurangi jumlah dan komposisi 

moda, oleh karena itu aktivitas pendanaan akan mempengaruhi asset lancar, serta kas 

kas yang menjadi indikator dari likuiditas (Simamora, 2000). Artinya, semakin besar 

nilai arus kas dari asset investasi yang dimiliki maka semakin besar pula kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. 
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Berdasarkan uraian singkat dari ketiga penjelasan di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan antara ketiga arus kas operasi, investasi serta pendanaan memiliki 

hubungan terhadap tingkat likuiditas, apabila arus kas dari masing – masing 

aktivitasnya meningkat maka kas yang tersedia dalam suatu perusahaan akan 

bertambah, oleh karena itu apabila kas di dalam suatu perusahaan meningkat maka 

perusahaan tersebut semakin mudah untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh 

tempo sehingga tingkat likuiditas dalam suatu perusahaan akan meningkat apabila 

perusahaan tersebut dapat meningkatkan persediaan kas yang diperoleh. 

2.5  Kerangka pemikiran 

Modal dan laba adalah dua dari konsep paling mendasar dalam 

akuntansi.Keduanya sangat tergantung pada arus kas yang mendasarinya. Dalam 

analisis akhir, arus kas kedalam dan luar perusahaan bisnis adalah kejadian yang 

paling fundamental yang menjadi dasar dari pengukuran akuntansi dan terhadapnya 

investor dan kreditor diasumsikan mendasar keputusan  mereka (Hendriksen dan 

Breda, 2000). 

Tujuan utama dari akuntansi adalah menyediakan informasi kepada investor 

pihak lain dan pihak lain, menyediakan informasi yang berguna untuk menetapkan 

jumlah, waktu dan ketidakpastian dari arus kas prospektif. Arus kas ini di asumsikan 

membentuk dasar untuk mengestimasikan nilai pasar dari utang, ekuitas dan 

instrumen keuangan lain yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Dengan mengakui 

pentingnya arus kas diharuskannya penyajian laporan arus kas dalam laporan 
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tahunan. Laporan ini terbagi menjadi tiga bagian: operasi, investasi dan pendanaan 

(Hendriksen dan  Breda, 2000). 

Terdapat dua metode alternatif pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dalam 

laporan arus kas. Kedua metode itu adalah (1) metode langsung dan (2) metode tidak 

langsung. 

Laporan arus kas memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran 

kas bagi investor dan kreditor,  

2. Membantu pembaca laporan keuangan dalam memperkirakan perbedaan 

antara laba bersih (net income) dengan penerimaan serta pengeluaran kas 

yang terkait dengan pendapatan tersebut, 

3. Membantu menentukan pengaruh transaksi kas dan non kas dari aktivitas 

pendanaan dan investasi terhadap posisi keuangan suatu entitas (Wibowo dan  

Arif,  2003). 

Likuiditas adalah menunjukankemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Peruusahaan yang mampu 

memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam 

keadaan “likuid”, dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan 

tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran 

ataupun aktiva lancar yang lebih besar dari pada hutang lancarnya atau hutang jangka 
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pendek. Sebaliknya jika perusahaan tidak dapat memenuhi segera kewajiban 

keuangannya pada saat ditagih, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan “ilikuid”. 

Dua rasio likuiditas yang umum digunakan akan dibahas sebagai berikut : 

1. Rasio lancar  

2.  Quick ratio atau acid test 

3.  Cash ratio 

2.5.1 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 1  

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari arus kas operasi, arus 

kas investasi dan arus kas pendanaan terhadap tingkat likuiditas. 

Hipotesis 2 

H2 : Arus kas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

likuiditas. 

Hipotesis 3  

H3 : Arus kas investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

likuiditas. 

Hipotesis 4 

H2 : Arus kas pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

likuiditas. 
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2.6 Gambar Kerangka Pemikiran Penelitian 

Gambar 2.1 (Kerangka Pemikiran Penelitian) 

 

Klasifikasi Laporan Arus 

Kas sbb : 

1.Aktivitas Operasi 

2.Aktivitas Investasi 

3.Aktivitas Pendanaan 

Likuiditas 

 

Arus Kas 

1.rasio lancar = 
           

                
 

2.Quick ratio = 
                      

                
 

Asset lancar 

Kewajiban lancar 

 
Perusahaan yang 

mampu memenuhi 

kewajibannya tepat 

pada waktunya berarti 

perusahaan tersebut 

dalam keadaan 

“likuid” 

3.Cash ratio = 
   

                 
        


