
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju, bidang keuangan 

menjadi bidang yang sangat penting bagi perusahaan. Perekonomian yang 

semakin kompleks dan tidak menentu dengan persaingan antar perusahaan yang 

semakin ketat membuat bidang keuangan harus  mendapat perhatian yang lebih. 

Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam menghadapi persaingan 

yang ketat tersebut, maka diperlukan suatu penanganan dan pengelolaan yang 

dilakukan oleh pihak manajemen dengan baik. Bagi pihak manajemen, selain 

dituntut untuk dapat mengkoordinasikan penggunaan seluruh sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan secara efisien dan efektif, juga dituntut untuk dapat 

menghasilkan keputusan-keputusan yang menunjang terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan di masa yang akan datang. 

Dalam rangka pengambilan keputusan, pengelola perusahaan memerlukan 

informasi khususnya informasi mengenai apa yang mungkin akan terjadi di masa 

yang akan datang. Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan 

bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban serta informasi lainnya 

yang relevan.  Laporan keuangan adalah salah satu sumber informasi yang 

merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang dapat 

digunakan untuk membantu para pengguna dalam menilai kinerja perusahaan 

sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. 

Laporan keuangan yang biasa dibuat oleh perusahaan biasanya terdiri atas 

neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan 

atas laporan keuangan.  

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 

keuangan sangat diperlukan untuk dapat mengevaluasi atas kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian 

dari hasil tersebut. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya 



 
 

yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas serta 

kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

 Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di 

masa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam 

menghasilkan kas (dan setara kas) serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. 

 Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk 

menilai aktivitas, pendanaan, investasi dan operasi perusahaan selama periode 

pelaporan. Selain berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas (dan setara kas), informasi ini juga berguna untuk menilai 

kebutuhan perusahaan dalam memanfaatkan arus kas.  

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai 

laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan  dalam 

menghasilkan kas dan setara kas, dan menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan arus kas tersebut. Arus kas merupakan jiwa (lifeblood) bagi setiap 

perusahaan dan fundamental bagi eksistensi sebuah perusahaan serta 

menunjukkan dapat tidaknya sebuah perusahaan membayar semua kewajibannya. 

Semakin besar jumlah kas yang akan dimiliki oleh perusahaan akan 

semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Apabila perusahaan yang mempunyai 

tingkat likuiditas yang tinggi mencerminkan adanya over investment dalam kas 

dan berarti perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas karena kas tidak 

diputar, sebaliknya jumlah kas yang relatif kecil akan memperoleh tingkat 

perputaran kas yang tinggi. 

Perusahaan industri dipilih sebagai perusahaan yang akan diteliti karena 

sebagian industri mengalami kesulitan likuiditas akibat membengkaknya 

kewajiban. Permasalahan ini diperburuk dengan krisis yang memperlemah daya 

beli serta macetnya arus kas (cash flow) perusahaan (HCB Dharmawan:2000). 

 Oleh karena itu, perusahaan dituntut agar mampu mengelola dana yang 

ada untuk dipergunakan membiayai segala jenis kegiatannya dan harus hati-hati 

dalam menangani masalah keuangan, khususnya dalam pengelolaan sumber dan 



 
 

penggunaan kas yang sangat diperlukan, karena dapat memberikan informasi 

tentang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba serta mengetahui 

kondisi likuiditas perusahaan di masa yang akan datang. 

 Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dan memberikan gambaran 

kepada penulis mengenai permasalahan penelitian ini adalah Pengaruh arus kas 

terhadap tingkat likuiditas perusahaan oleh Yetti Oktaliandri dari Universitas 

Widyatama tahun 2007. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada objek penelitiannya dimana pada penelitian sebelumnya perusahaan 

garmen dan tekstil yang terdaftar di BEJ sedangkan pada penelitian ini 

PT.PINDAD (Persero) 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil masalah penelitian 

dengan judul: “Pengaruh Arus Kas Terhadap Tingkat Likuiditas 

Perusahaan”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai bahan untuk diteliti dan 

dianalisis sebagai berikut: 

1. Bagaimana arus kas perusahaan. 

2. Bagaimana tingkat likuiditas perusahaan. 

3. Bagaimana pengaruh  arus kas terhadap tingkat likuiditas di perusahaan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data, mencari dan 

mendapatkan informasi sehubungan dengan analisis laporan arus kas dalam 

menentukan tingkat likuiditas perusahaan. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah: 



 
 

1. Untuk mengetahui arus kas di perusahaan. 

2. Untuk mengetahui tingkat likuiditas di perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh arus kas terhadap tingkat likuiditas di 

perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang akurat dan 

relevan yang dapat digunakan oleh: 

1. Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan 

dalam menganalisis arus kas perusahaan, dan merupakan media pembanding 

antara teori yang telah diperoleh dari literatur dan perkuliahan dengan 

aplikasinya pada perusahaan tempat diadakan penelitian. 

2. Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk dijadikan 

masukan untuk kemajuan perusahaan tersebut terutama dalam penilaian posisi 

keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis laporan arus kas. 

3. Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

1.5.1 Kerangka Pemikiran 

Akuntansi dalam perusahaan berfungsi mengubah data menjadi informasi 

dalam suatu entitas ekonomi pada periode tertentu di suatu perusahaan. Laporan 

keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, 

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Semua itu akan menjadi tolak 

ukur bagi manajemen dalam menilai kondisi keuangan yang telah dicapai dan 

kelemahan-kelemahan yang ada pada perusahaan. Pada akhirnya informasi 

tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengambil kebijakan dan 



 
 

keputusan yang lebih baik yang akan ditempuh perusahaan pada waktu yang akan 

datang dalam memecahkan masalah atau melakukan perencanaan yang lebih baik 

dari sebelumnya. 

Untuk mengetahui dengan tepat bagaimana kondisi keuangan suatu 

perusahaan serta kemampuannya dalam memenuhi kewajiban keuangan 

perusahaan, maka dapat dilakukan analisis terhadap laporan arus kas perusahaan. 

Pengertian arus kas  menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007:2.2) adalah: 

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

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui 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 

jumlah kas perusahaan selama suatu periode tertentu. 

 Arus kas perusahaan tercermin dalam laporan perubahan posisi keuangan 

yang berbasis kas yaitu laporan arus kas. Informasi yang diberikan berupa 

informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada periode 

tertentu. Untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas 

dan pengeluaran kas diperlukan arus kas yang baik agar transaksi itu berjalan 

lancar tanpa menimbulkan risiko. Sehingga apabila melakukan transaksi 

sebaiknya dinilai dengan besarnya kas yang tersedia. Perusahaan yang baik harus 

membuat perencanaan kas dan prosedur laporan arus kas guna mendukung 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. 

 Hanafi dan Abdul Halim (2005:20) mendefinisikan laporan arus kas 

sebagai berikut: 

“Laporan arus kas menyajikan informasi aliran kas masuk atau 
keluar bersih pada suatu periode, hasil dari tiga kegiatan pokok 
perusahaan yaitu operasi, investasi, dan pendanaan”. 
 

 Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa laporan arus kas dibuat untuk 

mengetahui sumber kas yang diperoleh dan pengalokasian kas selama satu periode 

kegiatan perusahaan. 



 
 

 Tujuan utama dari laporan arus kas adalah memberikan informasi yang 

relevan mengenai pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan baik rutin maupun 

tidak rutin selama satu periode. 

 Makin besar jumlah kas yang ada dalam perusahaan berarti perusahaan 

mempunyai resiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban 

finansialnya. Tetapi hal ini tidak berarti perusahaan harus mempertahankan 

persediaaan kas dalam jumlah yang besar karena semakin besar kas maka semakin 

banyak uang yang tidak digunakan atau menganggur. 

  Perusahaan yang mampu menghasilkan kas yang cukup dari aktivitas 

operasinya kemungkinan besar memiliki kondisi keuangan yang sehat karena 

tidak tergantung pada sumber pembiayaan dari luar perusahaan. Perusahaan yang 

mampu memiliki kondisi keuangan yang sehat akan mampu bertahan hidup dan 

memenuhi kewajiban-kewajiban pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, 

kelancaran kegiatan operasional perusahaan didukung oleh sistem arus kas yang 

terlaksana, terkoordinir dengan baik dan harus memperhatikan unsur-unsurnya 

sebagai pencapaian tujuan kegiatan perusahaan. 

  Tujuan penyajian laporan arus kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) (2007:2.1) adalah:  

“Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para 
pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai 
kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam 
proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu 
melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya”.  
 

 Berkaitan dengan likuiditas perusahaan, arus kas memberikan informasi 

bagi manajer mengenai kesanggupan perusahaan menyediakan kas untuk 

membayar kewajiban jangka pendek. 

 Syamsudin (2002:41) mengemukakan tentanf likuiditas yaitu: 

“Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan 
perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka 
pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar 
yang tersedia”.  
 



 
 

 Menurut pengertian ini, likuiditas berkaitan dengan kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan kas. Tersedianya jumlah kas yang memadai 

sangat diperlukan agar perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang jatuh tempo. 

 Likuiditas sering disebut sebagai tingkat kemampuan perusahaan untuk 

dapat membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemampuan untuk 

membayar kewajiban jangka pendek dari suatu perusahaan dapat diukur dari 

kemampuannya untuk mendapatkan kas. Kebijakan likuiditas merupakan 

ketentuan yang dibuat oleh pihak perusahaan untuk mengatur kemampuan 

perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajiban yang harus 

segera dipenuhi. 

 Untuk menentukan tingkat perbandingan jumlah kas yang tersedia dengan 

kewajiban yang harus segera dipenuhi, perusahaan harus melakukan analisis 

terhadap tingkat likuiditas perusahaan dengan menggunakan analisis rasio 

likuiditas. 

 Hanafi dan Abdul Halim (2005:77) mengemukakan tentang rasio likuiditas 

adalah sebagai berikut:  

“Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 
perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap 
hutang lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban 
perusahaan)”. 
 

 Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan, pada 

umumnya terdiri dari: 

1. Rasio Lancar (Current Ratio) 

2. Rasio Cepat (Quick Ratio/Acid Test Ratio) 

3. Rasio Kas (Cash Ratio) 

4. Rasio Modal Kerja terhadap Total Asset (Working Capital To total Asset 

Ratio) 

 
Nilai rasio yang rendah menunjukan adanya masalah likuiditas bagi 

perusahaan. Sedangkan angka yang tinggi berarti menunjukkan adanya kelebihan 

aktiva lancar. Penilaian likuiditas suatu perusahaan menggunakan analisis rasio 



 
 

pada umumnya digunakan pada perusahaan yang siklus operasinya melampaui 

satu periode akuntansi. 

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada 

waktu jatuh tempo berarti perusahaan tersebut dalam keadaan “likuid” atau 

dengan kata lain perusahaan tersebut mempunyai aktiva lancar yang lebih besar 

dari utang lancar atau utang jangka pendek, sedangkan perusahaan yang tidak 

mampu memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo maka perusahaan tersebut 

dinyatakan dalam keadaan “likuid”. 

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa analisis arus kas perusahaan 

dapat dijadikan dasar menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. 
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1.5.2 Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka secara lengkap hipotesis 

penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut: “Terdapat pengaruh arus 

kas yang signifikan terhadap tingkat likuiditas perusahaan”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. 

Metode deskriptif yaitu suatu metode yang mengolah dan memproses data yang 

terdapat dalam perusahaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, 

kemudian akan dilakukan analisis sehingga dari data tersebut dapat ditari 

kesimpulan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer berupa laporan 

keuangan tahunan. Untuk memperoleh, mengumpulkan dan menyusun data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data dari perusahaan 

yang sedang diteliti untuk kemudian dipelajari, diolah dan dianalisis. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penulis mempelajari literatur-literatur, buku-buku referensi, dan bahan 

perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk 

memperoleh data sekunder sebagai landasan teori. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian skripsi ini dilaksanakan pada PT. PINDAD (Persero) yang 

berlokasi di Jalan Gatot Subroto No. 517 Bandung, Jawa Barat. Adapun waktu 

penelitian dilakukan mulai dari bulan Desember 2008 sampai dengan selesai. 
 
 
 
 
 
 
 


