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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar  Belakang  Masalah 

Perusahaan harus mencermati dan menganalisis kinerja perusahaan agar 

dapat bertahan, salah satunya adalah dengan melakukan analisis kinerja dari sisi 

keuangan terhadap laporan keuangan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat 

kinerja perusahaan adalah dengan menggunakan laporan arus kas. Penilaian 

kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis dua aspek, yaitu 

kinerja finansial dan kinerja non-finansial. Kinerja finansial dapat dilihat melalui 

data-data laporan keuangan, sedangkan kinerja non-finansial dapat dilihat 

melalui aspek-aspek non-finansial diantaranya aspek pemasaran, aspek teknologi 

maupun aspek manajemen (Kasmir, 2011:30).  

Oleh karena itu perusahaan harus mampu mencapai kinerja perusahaan 

yang maksimal. Kemudian ditunjang dengan strategi yang matang termasuk 

dalam segi manajemen keuangannya dalam hal pengambilan keputusan, 

sehingga mendorong perusahaan untuk lebih lebih selektif dalam beroperasi 

untuk mencapai laba yang tinggi dan dapat membayar kewajiban jangka pendek 

(likuiditas) maupun kewajiban jangka panjang. 

Dalam rangka pengambilan keputusan, pengelola perusahaan memerlukan 

informasi khususnya informasi mengenai apa yang akan terjadi dimasa yang 

akan datang. Informasi yang cepat dan berkesinambungan berupa informasi 

akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dapat membantu perusahaan untuk 
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mengetahui keadaan dan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Dalam pengertian 

yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi 

keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 

2008:7). Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan biasanya terdiri atas 

laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan 

arus kas dan catatan atas laporan keuangan 

Menurut IAS 7 dan PSAK 2 (Revisi 2009), laporan arus kas harus 

melaporkan arus kas selama periode tertentu dan di klasifikasikan menurut 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (Raja , 2012:47). Laporan Arus Kas 

(cash flow statement) adalah laporan keuangan yang memperlihatkan pengaruh 

dari aktivitas-aktivitas operasi, pendanaan dan investasi perusahaan terhadap 

arus kas selama periode akuntansi tertentu dalam suatu cara merekonsiliasi saldo 

awal dan akhir kas 

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan  perusahaan  

dan aktivitas lainnya yang bukan  merupakan  aktivitas  investasi  dan  aktivitas  

pendanaan. Aktivitas operasi menimbulkan pendapatan dan beban dari operasi 

utama suatu perusahaan. Arus masuk kas terbesar dari operasi berasal dari 

pengumpulan kas pelanggan. Arus keluar kas operasi meliputi pembayaran 

terhadap pemasok dan karyawan, serta pembayaran bunga dan pajak. 

Arus kas operasi dicatat pada bagian awal laporan arus kas. Karena arus 

kas operasi merupakan sumber kas terbesar dan sangat penting untuk sebagian 

besar perusahaan, kegagalan operasi perusahaan untuk menghasilkan arus kas 
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masuk yang besar untuk suatu periode yang panjang dapat merupakan tanda 

adanya kesulitan pada perusahaan. 

Aktivitas  investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang 

serta investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas. Perusahaan membeli 

obligasi dan saham dari perusahaan  lainnya dan juga membeli aktiva jangka 

panjang  seperti properti, bangunan, dan perlengkapan. Pada laporan arus kas 

kegiatan investasi mencakup lebih dari sekedar pembelian dan penjualan aktiva 

yang digolongkan sebagai investasi di neraca. Pemberian pinjaman juga 

merupakan suatu kegiatan investasi karena pinjaman menciptakan piutang 

kepada peminjam. Pelunasan pinjaman tersebut juga dilaporkan sebagai kegiatan 

investasi pada laporan arus kas. Arus Kas dari aktivitas investasi merupakan arus 

kas masuk dan arus kas keluar terkait dengan pembelian dan penghentian aset 

produktif  jangka panjang dan investasi dalam surat berharga  di   perusahaan 

lain  

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan 

jumlah serta komposisi modal dan pijaman perusahaan. Aktivitas pendanaan 

memasok bagi sebuah perusahaan dengan dana dari para pemilik perusahaan 

maupun kreditor. Pengungkapan arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan 

perlu dilakukan sebab berfaedah untuk memprediksi klaim terhadap arus kas 

masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Arus masuk kas dari 

aktivitas-aktivitas pendanaan lazimnya muncul dari penerbitan utang atau surat 

berharga ekuitas (Robert, 2008:652).  
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Laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk dan kas keluar dalam 

sebuah perusahaan. Dari laporan inilah akan tergambar kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang dapat memudahkan manajemen dalam menilai kinerja 

manajemen perusahaan. Penilaian kinerja akan menjadi patokan atau ukuran 

dalam menilai kondisi keuangan saat ini agar manajemen dapat mengambil 

keputusan. Penilaian kinerja akan menjadi tolak ukur apakah manjemen mampu 

atau berhasil dalam menjalankan kebijakan yang telah digariskan. Dengan 

laporan keuangan yang dibuat manajemen dapat menilai dan mengevaluasi 

kinerja mereka dalam suatu periode apakah telah mencapai target-target atau 

tujuan yang telah ditetapkan perusahaan (Kasmir, 2010:9-10).  

Menurut  Peraturan Pemerintah RI  No. 24 Tahun 2005 laporan arus kas 

juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar 

selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, 

laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna 

laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu 

entitas pelaporan dan struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas). 

Likuiditas menggambarkan kemampuan  perusahaan  untuk menyelesaikan  

kewajiban jangka pendeknya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

likuiditas menggambarkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban lancar saat jatuh tempo. Hal itu benar-benar harus 

diperhatikan dalam sebuah perusahaan (Nurvita : 2014). 

Likuiditas  merupakan  suatu  indikator  mengenai kemampuan perusahaan 

untuk  membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh 
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tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia.  Likuiditas diukur 

dengan rasio aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar (Debby : 2016). 

PT Arwana Citra Mulia adalah perusahaan manufaktur yang bergerak 

dibidang sektor industri keramik, yang mengolah bahan mentah menjadi barang 

jadi yang di distribusikan ke berbagai daerah. Terlihat dalam laporan arus kas 

pada aktivitas operasi dalam beberapa tahun terakhir perusahaan ini mengalami  

penurunan pendapatan dalam daya beli masyarakat, yang ingin penulis teliti 

dimana perusahaan tersebut mengalami penurunan penjualan (pendapatan) 

keramik dari tahun 2013-2015. Hal tersebut dapat dikatakan melemah 

disebabkan pasar properti yang juga tak bertumbuh akibat pelemahan ekonomi. 

Hal ini berakibat lemahnya bisnis keramik PT Arwana Citramulia Tbk. Hal itu 

dapat dilihat pada kuartal III 2015, perusahaan ini mencatat penjualan turun 

22,65% dibandingkan tahun lalu (industri.kontan.co.id).   

Terlihat jelas dalam laporan arus kas yang diterima dari pelanggan 

mengalami penurunan dalam aktivitas operasi, begitupun kas neto aktivitas 

operasi, pendanaan dan investasi dari tahun 2013-2015. Persaingan yang sangat 

ketat dalam dunia bisnis juga merupakan pemicu turunnya pendapat sebuah 

perusahaan, karena antara satu perusahaan dengan perusahaan lain akan saling 

bersaing untuk mendapatkan keunggulan dimata masyarakat. Lemahnya 

ekonomi pun mendukung terjadinya dampak buruk bagi perusahaan, karena 

permintaan menurun. 
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 Berikut disajikan tabel 1.1 agar dapat dilihat turunnya nilai dari aktivitas 

operasi, investasi dan pendanaan.  

Tabel 1.1. Arus Kas 

Periode 2013-2015 

(Disajikan Dalam Rupiah) 

Ket 2013 2014 2015 

Arus kas dari operasi 278.878.036.499 238.937.995.916 111.918.147.182 

Arus kas dari 

investasi 
158.716.830.866 87.847.151.860 81.787.405.602 

Arus kas dari 

pendanaan 
133.068.776.625 135.995.706.650 72.261.213.434 

           Sumber: www.idx.com 

Penurunan arus kas dari operasi berkisar 15% dari tahun 2013-2014, 

sedangkan penurunan yang cukup besar pada tahun tahun 2014-2015 mencapai 

53% . Dilihat pada arus kas dari investasi tahun 2013-2014 mencapai 44,7%, 

pada tahun 2014-2015 berkisar 8%. Arus kas dari pendanaan pada tahun 2013-

2014 terjadi peningkatan 1%, sedangkan tahun 2014-2015 kembali terjadi 

penurunan sebesar 47%. Hal ini menjadi masalah bagi perusahaan karena 

terjadinya  ketidakstabilan kinerja keuangan pada perusahaan tersebut. 

Arus kas operasi merupakan sumber kas terbesar dan sangat penting untuk 

sebagian besar perusahaan. Kegagalan operasi perusahaan untuk menghasilkan 

arus kas masuk yang besar untuk suatu periode yang panjang dapat merupakan 

tanda adanya kesulitan pada perusahaan. Saat ini  PT. Arwana Citramulia Tbk 

memang sedang mengalami penurunan pendapatan dari tahun ke tahun yang 

menyebabkan perusahaan harus lebih ekstra dalam mengolah perusahaan agar 

http://www.idx.com/
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mendapatkan pendapatan yang tinggi dalam operasinya untuk mencapai 

efektivitas perusahaan. 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tingkat kinerja perusahaan 

menemukan hasil berbeda-beda. Diantaranya Subani (2015) menyatakan bahwa 

kondisi likuiditas selama beberapa periode mengalami fluktuasi. Hal ini 

disebabkan oleh meningkatnya aktiva lancar yang disertai dengan meningkatnya 

hutang lancar dan kas dalam jumlah yang besarnya terkadang tidak seimbang. 

Purwanto (2012) menyatakan setelah dilakukan analisis laporan arus kas 

perusahaan dapat diketahui bahwa arus kas PT Hanjaya Mandala Sampoerna 

Tbk Surabaya selama kurun waktu 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami 

kenaikan. 

Untuk menganalisis laporan arus kas dalam menilai kinerja keuangan pada 

PT. Arwana Citramulia Tbk, peneliti menggunakan analisis time series (analisis 

laporan keuangan perbandingan antar tahun), analisis trend dan rasio-rasio yang 

berkaitan dengan arus kas seperti: rasio arus kas operasi, cakupan arus kas 

terhadap hutang lancar, cakupan arus kas terhadap bunga, pengeluaran modal, 

total hutang, cakupan arus dana, arus kas bersih bebas.  

Dari latar belakang diatas peneliti  tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Laporan Arus Kas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan 

(Studi Kasus Pada PT. Arwana Citramulia Tbk)”. Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat bagaimanakah kinerja keuangan pada PT. Arwana Citramulia 

dalam  periode  2011-2015. 

 



8 
 

 
 

1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka perumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah analisis rasio arus kas PT. Arwana Citra Mulia   Tbk? 

2.  Bagaimanakah kinerja keuangan PT. Arwana Citra Mulia Tbk 

berdasarkan  analisis rasio  arus kas? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui analisis rasio arus kas pada PT. Arwana Citramulia 

Tbk 

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan  berdasarkan analisis rasio arus 

kas 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara 

teoretis maupun secara praktis sebagai berikut: 

1. Untuk peneliti, penelitian ini dapat memberi informasi kepada peneliti 

serta sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir.  

2. Untuk perusahaan, penelitian ini bisa digunakan untuk  melihat tingkat 

kesehatan dari perusahaan dengan menggunakan berbagai macam model, 

yang tidak terpaku pada satu model saja. Adapun juga bermanfaat 

sebagai antisipasi untuk perusahaan yang sedang mengalami penurunan 

pendapatan untuk dapat memperbaikinya, sehingga dapat menentukan 
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langkah yang tepat untuk kemajuan dari perusahaan serta untuk 

pengambilan keputusan yang lebih baik. 

3. Bagi akademisi, 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 

4. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

informasi untuk kedepannya. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi kedalam lima 

bab dengan sistematika sebagai berikut ini : 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab landasan teori yang berisikan teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian diantaranya tentang laporan 

keuangan, laporan arus kas, analisis laporan arus kas, pandangan 

islam, tinjauan pustaka sebelumnya juga terdapat penelitian 

terdahulu. 
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BAB III   :    METODE PENELITIAN 

Membahas metodologi penelitian yang mencakup lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data, defenisi, teknik pengumpulan data, defenisi 

operasional variabel dan teknik analisis data 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis akan membahas dan menguraikan hasil dari 

penelitian yang menggunakan analisis laporan arus kas beserta 

gambaran umum perusahaan  

BAB V :   PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan ringkasan dari hasil penelitian 

dan pembahasan, saran dan rekomendasi tentang perbaikan yang 

perlu dilakukan dimasa yang akan datang terkait dengan masalah 

temuan pada penelitian ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


