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ABSTRAK 

HUBUNGAN ANALISIS LAPORAN ARUS KAS  DENGAN  

TINGKAT LIKUIDITAS BANK 

 

 Dengan laju perkembangan ekonomi yang sangat pesat di masa sekarang, 

mempengaruhi persaingan di antara Bank-bank BUMN. Untuk dapat bersaing, 

maka perusahaan harus dapat mengelola seluruh kekayaan, kewajiban dan modal 

yang dimiliki semaksimal mungkin sehingga kegiatan operasi perusahaan dapat 

berjalan dengan baik. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis laporan 

arus kas perusahaan, tingkat likuiditas perusahaan serta untuk mengetahui 

hubungan analisis laporan arus kas dengan tingkat likuiditas perusahaan. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari 

3 (tiga) bank BUMN yang go public yaitu PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank 

Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, selama kurun waktu 4 

(empat) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan 

dengan menguraikan terlebih dahulu data yang ada kemudian dianalisis serta 

dibandingkan dengan teori yang ada dan diinterpretasikan penerapannya, sehingga 

dapat memberikan informasi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan. 

 Hasil penelitian yang telah penulis lakukan melalui analisis laporan arus 

kas dapat diketahui bahwa dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 secara 

umum pada ketiga bank BUMN kas bersihnya nya berada dalam keadaan yang 

baik, kecuali yang terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di tahun 

2004, hal tersebut diakibatkan adanya kenaikan penggunaan kas pada aktivitas 

operasi yang disebabkan adanya kenaikan pinjaman yang diberikan kepada 

nasabah. Kondisi likuiditas perusahaan selama 3 periode mengalami fluktuasi, hal 

ini disebabkan oleh naik turunnya jumlah kas, total deposits, total loans dan total 

assets. Dengan menggunakan korelasi pearson product moment dapat diketahui 

bahwa hubungan antara analisis laporan atus kas dengan tingkat likuiditas 

perusahaan berada pada level yang kuat. Hipotesis yang diajukan penulis yaitu 

“Terdapat hubungan yang signifikan antara analisis laporan arus kas dengan 

tingkat likuiditas perusahaan”tidak dapat diterima/ditolak, artinya analisis laporan 

arus kas ada hubungannya dengan tingkat likuiditas perusahaan.   

 

 

 

 

 


