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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi mengakibatkan pertumbuhan yang menimbulkan persaingan 

cukup ketat diantara industri-industri di segala bidang, begitu juga dalam bidang 

ekonomi termasuk akuntansi dan keuangan. Sehingga dunia usaha dihadapkan pada 

permasalahan yang semakin kompleks dan dinamis. Untuk menghadapi permasalahan 

tersebut, perusahaan dituntut untuk inovatif dan mampu melakukan penyesuaian diri 

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan kelangsungan hidup perusahaan dapat 

dipertahankan . 

Untuk melakukan peningkatan dalam kegiatan operasi dan melakukan suatu 

perubahan ke tingkat yang lebih baik diperlukan dana yang cukup besar dalam 

menunjang perubahan tersebut. Dana tersebut berasal dari sumber internal dan eksternal 

perusahaan. Sumber internal perusahaan berasal dari modal sendiri dan laba yang 

diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan 

sumber eksternal perusahaan dapat diperoleh dari kreditur seperti bank dan lembaga 

keuangan lainnya. 

Dalam mencapai tujuan perusahaan diperlukan adanya usaha yang didukung 

oleh kemampuan dari sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut, 

dimana sumber daya manusia yang dapat merencanakan, mengorganisasikan dan 

memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya secara tepat 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan dalam rangka mencapai 

tujuan perusahaan.  

Dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

sangat penting dalam proses pengambilan keputusan ekonomis. Sehingga dalam 

menjalankan suatu usaha, perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang 

menggambarkan semua aktivitas operasional yang terjadi di perusahaan. Dengan 

menganalisis laporan keuangan, pihak manajemen dapat menentukan langkah yang 

tepat atau mengambil keputusan dengan tepat agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 
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Sejatinya laporan keuangan merupakan informasi yang dapat membantu 

manajer, kreditur,dan pengguna laporan keuangan dalam menginterpresentasikan 

keadaan kinerja suatu perusahaan. Salah satu analisis atas laporan keuangan yang paling 

sering digunakan adalah analisis rasio, namun terdapat alat analisis lain yang tidak kalah 

penting dengan analisis rasio keuangan yaitu dengan analisis arus kas perusahaan. 

Kas merupakan unsur aktiva atau akun yang terdapat dalam aktiva lancar dan 

ditempatkan pada urutan pertama dalam aktiva lancar atau dapat dikatakan bahwa kas 

merupakan modal kerja yang paling likuid, sehingga dengan ketersediaan kas yang 

cukup maka perusahaan tidak akan kesulitan dalam menjalankan kegiatan operasional 

perusahaan selain itu kas pun digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam hal ini 

adalah kewajiban lancar atau kewajiban yang jatuh temponya kurang dari satu tahun, 

dan membagikan deviden kepada para pemegang saham. 

Pihak manajemen bertanggung jawab atas kegiatan operasional perusahaan 

sehingga pihak manajemen dituntut untuk menciptakan profit atau laba yang besar 

untuk menunjang kelayakan perusahaan untuk maju, selain itu pihak manajemen pun 

harus menentukan jumlah kas yang tersedia agar perusahaan mampu memenuhi 

kewajibannya yang akan jatuh tempo, karena kekurangan kas merupakan gejala awal 

dari kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam mengelola 

keuangan akan menunjang perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan 

usaha serta mampu bersaing dengan para pesaing dalam bisnis yang sama. Pihak 

manajemen selain membutuhkan informasi neraca dan laporan laba rugi juga 

memerlukan informasi keuangan lainnya yaitu laporan arus kas. 

Laporan arus kas merupakan suatu laporan yang berguna bagi manajer, investor, 

kreditur dan pemakai lainnya dimana laporan tersebut dapat memberikan gambaran arus 

kas perusahaan sesuai dengan penggolongan aktivitasnya. Laporan arus kas perlu 

dianalisis untuk menaksir kemampuan perusahaan menghasilkan kas sehingga 

perusahaan mendapat kepercayaan dari kreditur, investor, dan mitra usaha lainnya yang 

dapat berpengaruh pada image perusahaan. 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan rujukan dari penelitian terdahulu 

dalam skripsi yang berjudul “Analisis Arus Kas dalam Menentukan Tingkat 

Likuiditas Perusahaan” pada perusahaan industri semen yang terdaftar di Bursa Efek 
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Jakarta (BEJ) yang dilakukan oleh Tika Kartikawati, mahasiswa Universitas Widyatama 

pada tahun 2004.  

Sedangkan perusahaan yang akan penulis teliti ini adalah tiga perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) . 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan 

judul: 

“Analisis Laporan Arus Kas dalam Menentukan Tingkat Likuiditas pada 

Perusahaan” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis mencoba 

untuk mengidentifikasi permasalahan sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisis sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana hasil analisis laporan arus kas pada perusahaan  periode 2004 - 2008 

2. Bagaimana tingkat likuiditas pada perusahaan periode 2004-2008 

3. Bagaimana hasil analisis arus kas dalam menentukan tingkat likuiditas 

perusahaan periode 2004-2008 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis data dan informasi yang 

diperlukan dalam penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi guna memenuhi syarat 

dalam menempuh ujian sarjana. Selain itu maksud dari penelitian ini adalah untuk 

memahami dan mengetahui sejauh mana penerapan ilmu yang penulis telah pelajari 

dengan melihat pada kenyataannya. 

Dalam mengacu pada masalah yang telah di identifikasi diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui hasil analisis laporan arus kas pada perusahaan periode 2004-2008 

2. Mengetahui tingkat likuiditas pada perusahaan periode 2004-2008 

3. Mengetahui hasil analisis arus kas dalam menentukan tingkat likuiditas 

perusahaan periode 2004-2008 

 

 



4 
 

 
 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang akurat dan relevan 

yang dapat digunakan oleh : 

1. Penulis 

Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

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 pemikiran untuk 

dijadikan sebagai bahan masukan atau motivasi 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  

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan telekomunikasi yang menawarkan produk-produk jasa untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari mempunyai banyak sekali transaksi dalam satu 

periode akuntansi sehingga diperlukan suatu informasi yang akurat mengenai kas yang 

masuk maupun kas yang keluar. Untuk mengetahui dengan tepat bagaimana kondisi 

keuangan perusahaan dalam hal ini dititik beratkan pada kas perusahaan tersebut serta 

untuk mengetahui kemampuan dari perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajibannya 

kepada pihak ketiga maka dapat dilakukan analisis atas laporan arus kas perusahaan 

karena laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai 

untuk mengetahui perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan dan 

kemampuan untuk mempengaruhi jumlaharus kas dalam rangka adaptasi dengan 

perubahan keadaan. 

Pengertian arus kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia yang dituangkan dalam 

Standar Akuntansi Keuangan (2007;2.2) adalah : 
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“Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas” 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa arus kas merupakan 

jumlah kas yang mengalir masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam suatu periode 

tertentu atau dengan kata lain, arus kas adalah perubahan yang terjadi pada jumlah kas 

perusahaan selama suatu periode tertentu. 

Arus kas suatu perusahaan dapat tercermin dalam laporan perubahan posisi 

keuangan yang berbasis kas yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas berisikan 

informasi-informasi atau perubahan-perubahan yang berupa penerimaan kas dan 

pengeluaran kas suatu perusahaan pada periode tertentu. 

Mamduh M. 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 diatas 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 penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan baik rutin maupun 

tidak rutin selama satu periode tertentu. 

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 persediaan 

kas dalam jumlah yang besar karena semakin besar kas yang tersedia dalam perusahaan 

maka semakin banyak uang yang 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 memiliki kondisi keuangan 

yang sehat akan mampu bertahan atau menjaga kelangsungan usahanya dan dapat pula 

memenuhi kewajiban-kewajiban pada saat jatuh tempo. 
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Berkaitan dengan likuiditas perusahaan, arus kas memberikan informasi bagi 

manajer mengenai kesanggupan perusahaan menyediakan kas untuk membayar 

kewajiban jangka pendek. 

Lukman Syamsudin (2002;41) mengemukakan tentang 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 kewajibannya jangka pendeknya yang jatuh tempo. 

Likuiditas sering disebut sebagai tingkat kemampuan perusahaan untuk dapat 

membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemampuan untuk membeyar 

kewajiban jangka pendek dari suatu perusahaan dapat diukur dari kemampuannya untuk 

mengubah aktiva non kas menjadi 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 tingkat 

likuiditas perusahaan dengan menggunakan analisis rasio likuiditas. 

Mumduh M. 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 utang 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) 
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3. Rasio Kas (Cash Ratio) 

Nilai rasio yang rendah yang rendah menunjukkan 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 keadaa “likuid” atau dengan kata lain 

perusahaan tersebut mempunyai aktiva lancar yang lebih besar dari utang lancar atau 

uatng jangka pendek, sedangkan perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban 

pada saat jatuh tempo maka perusahaan tersebut dinyatakan dalam keadaan “ilikuid”. 

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa analisis arus kas perusahaan dapat 

dijadikan dasar menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek.  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan 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 ditarik suatu kesimpulan untuk memperoleh data-data 

yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini maka penulis menggunakan cara 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. 
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1.7 Lokasi Penelitian 

Perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk menyusun skripsi ini adalah 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjenis perusahaan 

telekomunikasi. Untuk mendapatkan data dan gambaran dari perusahaan terutama yang 

berkaitan dengan objek yang sedang diteliti maka penulis melakukan pencarian data 

melalui internet dan Pojok Bursa Efek Indonesia di Universitas Sangga Buana (YPKP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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