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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Landasan Teori 

2.1.1. Signalling Theory 

Teori signaling mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan (investor). 

Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh 

manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik (Nafir : 2014) 

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan 

untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi 

antara perusahaan dan pihak luar. Konsep teori signal dan asimetri informasi 

sangat berkaitan erat dimana teori asimetri informasi terjadi ketika pihak-pihak 

yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama 

mengenai prospek dan risiko perusahaan.  

Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan pihak 

luar seperti investor. Sehingga terjadi asimetri informasi antara manajer dan 

investor. Investor yang merasa mempunyai informasi sedikit, akan berusaha 

menginterpretasikan perilaku manajer. Dengan kata lain, perilaku manajer dalam 

hal menentukan struktur modal bisa dianggap sebagai sinyal oleh pihak luar 

(investor). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan 

mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk 

perusahaan (Mamduh, 2014: 314). 

11 



 
 

 
 

12 

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis  

karena  Informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau 

gambaran  baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang 

akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran 

efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat 

diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil 

keputusan investasi. Dengan melihat laporan arus kas yang mengenai bagaimana 

operasi perusahaan, sehingga dapat menggambarkan kondisi perusahaan 

tersebut. Apabila kondisi operasi perusahaan dalam keadaan baik maka para 

investor akan berinvestasi pada perusahaan itu. 

2.1.2.  Teori Perusahaan dan Keperilakuan Manajerial 

 Teori organisasi modern memandang adanya interaksi antar elemen 

organisasi untuk mendukung tujuan organisasi perusahaan dalam mencapai 

keuntungan merupakan sebuah entitas yang lengkap. Secara lebih spesifik, teori 

organisasi modern berkonsentrasi pada perilaku pengarahan tujuan perusahaan, 

motivasi dan karakteristik penyelesaian masalah. Tujuan organisasi dipandang 

sebagai hasil dari proses saling memengaruhi dalam perusahaan, penentuan 

batas-batas dalam pengambilan keputusan dan peranan dari pengendalian 

internal yang diciptakan oleh perusahaan. Motivasi dipandang sebagai salah satu 

penentu kinerja (Wayan, 2010:5) 
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2.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 

komponen-komponen berikut ini : 

a. Laporan laba rugi (statemen of income) dan /atau laporan laba rugi 

komprehensif (statement of comprehensive income) selama periode; 

b. Laporan perubahan ekuitas (statemen of changes in equities) selama    

periode; 

c. Laporan posisi keuangan (statement of financial position) pada akhir 

periode; 

d. Laporan arus kas ( statement of cash flows) selama periode; 

e. Catatan atas laporan keuangan (notes to financial statement), yang berisi 

ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya;  

f. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif terawal, yang disajikan 

apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif 

atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 

entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (Raja,2012:29) 

2.3 Laporan Arus Kas  

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.  
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2.3.1. Tujuan Laporan Arus Kas 

 Salah satu tujuan laporan keuangan adalah untuk membantu para 

pemakai laporan keuangan dalam membuat prediksi-prediksi tentang arus 

masuk kas (cash inflows) dan arus keluar kas (cash outflows) sebuah 

perusahaan pada masa yang akan datang (Robert, 2008:670). 

2.3.2. Manfaat Arus Kas  

 Laporan  arus  kas  bermanfaat  secara internal bagi  manajemen  dan 

secara  eksternal  bagi para pemodal dan kreditor. Manajemen  memakai laporan  

arus kas untuk menilai likuiditas, menentukan kebijakan dividen, dan  

mengevaluasi imbas dari keputusan-keputusan kebijakan pokok yang 

menyangkut  investasi  dan  pendanaan.   

Dengan kata lain, manajemen  dapat memakai  laporan  arus  kas  untuk   

menentukan apakah dibutuhkan pendanaan jangka pendek untuk membayar 

kewajiban-kewajiban jangka pendek untuk menentukan apakah manajemen 

perlu menaikkan atau menurunkan dividen, dan untuk merencanakan kebutuhan-

kebutuhan investasi dan pendanaan. Di samping itu, apabila  perusahaan pernah 

mengalami kekurangan dana, manajemen dapat memakai laporan ini untuk 

menentukan mengapa kekurangan dana itu sampai terjadi.  

Dengan melihat laporan arus kas dapat dinilai dan diidentifikasi: 

1.  Kemampuan perusahaan untuk memperoleh arus kas masuk bersih 

dimasa mendatang dari kegiatan operasi untuk membayar hutang, bunga 

dan deviden; 

2. Kebutuhan dana dari pihak internal 
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3. Alasan perbedaan penghasilan bersih dengan arus kas bersih dari 

kegiatan operasi 

4. Dampak dari investasi dan pendanaan transaksi kas maupun non kas; 

5. Informasi arus kas historis sebagai alat prediksi arus kas dimasa 

mendatang (Raja, 2005:45) 

2.3.3 Klasifikasi Arus Kas 

Pada dasarnya, laporan arus kas menjelaskan bagaimana saldo kas dalam 

neraca pada awal periode berubah menjadi saldo kas yang dilaporkan pada akhir 

periode. Dalam laporan ini, yang dimaksud dengan kas adalah kas dan ekuivalen 

kas. Ekuivalen kas dapat berupa investasi jangka pendek, yang sangat likuid, 

yang memenuhi dua kriteria berikut ini: 

1. Siap untuk dikonversi menjadi sejumlah kas tertentu. 

2. Mendekati tanggal jatuh tempo sehingga hanya sedikit risiko terkait 

dengan   perubahan nilai investasi akibat perubahan tingkat bunga. 

Biasanya hanya investasi dengan masa jatuh tempo orisinal tiga bulan 

atau atau kurang yang dianggap sebagai ekuivalen kas, menurut defenisi 

tersebut. Contoh ekuivalen kas adalah treasury bill (salah satu surat jangka 

pendek pemerintah Amerika Serikat), dana pasar uang, dan surat berharga 

komersial (utang wesel jangka pendek yang diterbitkan oleh perseroan besar). 

Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam tiga 

kategori : (1) Aktivitas operasi, (2) Aktivitas investasi, (3) Aktivitas 

pendanaan. Bersama-sama, ketiga kategori kas ini menjelaskan saldo kas 

awal periode menjadi saldo kas akhir periode (Robert, 2008:650) 
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Laporan  arus  kas  mengklasifikasi  penerimaan  kas (cash receipts) dan 

pengeluaran kas (cash disbursement) berdasarkan aktivitas-aktivitas  operasi, 

investasi, dan pendanaan. Klasifikasi menurut aktivitas ini akan memberikan 

informasi  yang  memungkinkan  para  pengguna laporan keuangan  untuk  

menilai  pengaruh  aktivitas  tersebut terhadap posisi keuangan  perusahaan  

serta  terhadap  jumlah  kas  dan setara kas. Baik arus kas masuk  maupun  

arus  keluar  kas  dimasukkan  dalam  setiap  kategori  aktivitas tersebut. 

1. Aktivitas  Operasi  

 Laporan  laba  rugi  sebuah  perusahaan  mencerminkan  transaksi dan  

kejadian yang  membentuk  aktivitas operasi  perusahaan.  Aktivitas-aktivitas 

operasi adalah aktivitas penghasil  utama  pendapatan  perusahaan  dan 

aktivitas lainnya yang bukan  merupakan  aktivitas  investasi  dan  aktivitas  

pendanaan. Aktivitas-aktivitas operasi melibatkan transaksi-transaksi 

pembelian atau produksi barang-barang dan jasa serta penjualan dan distribusi 

barang-barang dan  jasa  tersebut  kepada  para  pelanggan. 

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

yang menentukan apakah dari kegiatan-kegiatan usahanya perusahaan dapat 

membuahkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi 

baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Aktivitas-

aktivitas operasi memperlihatkan pengaruh kas dari pendapatan dan beban 

dari transaksi-transaksi. 
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Laporan arus masuk kas dan laporan laba rugi keduanya melaporkan 

aktivitas-aktivitas operasi selama suatu periode fiskal, akan tetapi kedua 

laporan ini berlainan dalam tiga hal pokok. Pertama, laporan arus kas 

melaporkan aktivitas-aktivitas pendanaan dan investasi disamping aktivitas-

aktivitas operasi. Adapun laporan laba rugi terutama melaporkan aktivitas-

aktivitas operasi. Kedua, laporan arus kas melaporkan aktivitas-aktivitas 

operasi atas dasar kas/tunai. Sedangkan laporan laba rugi melaporkannya atas 

dasar akrual.  

Laporan arus kas melaporkan arus kas aktual yang diterima atau 

dibayarkan selama periode fiskal berjalan. Ketiga, konsep “aktivitas-aktivitas 

operasi” dalam laporan arus kas berlainan dengan konsep “pendapatan 

operasi” dalam laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi “pendapatan 

operasi” hanya meliputi pendapatan dan beban yang bersangkutan-paut 

dengan kegiatan-kegiatan usaha pokok perusahaan. Dalam laporan arus kas 

“aktivitas-aktivitas operasi” meliputi pengaruh kas dari semua jenis transaksi 

pendapatan dan beban, termasuk bunga dan pajak. 

2. Aktivitas  Investasi 

 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. 

Demikian pula, sebuah entitas (contohnya, lembaga keuangan) dapat 

mengucurkan pinjaman kepada organisasi lainnya.  



 
 

 
 

18 

Semua transaksi ini muncul dari aktivitas-aktivitas investasi perusahaan  

dan mengakibatkan suatu arus keluar kas selama periode tertentu. 

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu 

dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaaan dan 

pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan 

menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan.  

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 (Robert, 2008 

: 652). 

3. Aktivitas  Pendanaan  

Perusahaan membutuhkan dana untuk bermacam-macam tujuan bisnis.  

Dana ini kerapkali diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda, 

seperti : penerbitan saham, obligasi, promes, dan beraneka perjanjian 

pinjaman lainnya. Aktivitas-aktvitas 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 
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muncul dari penerbitan utang atau surat berharga ekuitas pada perusahaan. 

(Subani : 2015). 

Perusahaan menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, 

dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan 

tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang 

memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk menilai pengaruh dari 

aktivitas tersebut terhadap posisi perusahaan serta terhadap jumlah kas dan 

setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi 

hubungan antara ketiga aktivitas tersebut. Penyusunan laporan arus kas 

melibatkan tiga langkah pokok yaitu : 

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

perbedaan antara saldo awal dan akhir kas dapat dengan mudah dihitung 

dari pemeriksaan atas neraca perbandingan. 

       2. Menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Prosedur ini rumit,   

melibatkan analisis tidak hanya perhitungan laba-rugi tahun berjalan 

tetapi  juga neraca perbandingan dan juga data transaksi terpilih. 

       3. Menentukan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Semua   

perubahan lain dalam perkiraan neraca harus dianalisis guna menentukan 

pengaruhnya pada kas (Subani : 2015) 

2.3.4.  Metode Laporan Arus Kas 

           Terdapat dua metode alternatif pelaporan arus kas dari aktivitas operasi 

dalam laporan arus kas (PSAK 2011 No.2, paragraf 17). Kedua metode tersebut 

adalah : 
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1. Metode Langsung 

 Dalam metode langsung dilaporkan golongan penerimaan kas bruto dari 

aktivitas operasi dan pengeluaran kas bruto untuk kegiatan operasi. Perbedaan 

antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi akan 

dilaporkan sebagai arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, 

metode langsung mengurangkan pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas 

operasi. Metode langsung menghasilkan penyajian laporan penerimaan dan 

pengeluaran kas secara ringkas. 

2. Metode Tidak Langsung  

  Dalam metode tidak langsung, pengaruh dari semua penangguhan 

penerimaan dan pengeluaran kas dimasa lalu dan semua akurat dari penerimaan 

kas dan pengeluaran kas yang diharapkan pada masa yang akan datang 

dihilangkan dan laba bersih yang diperhitungkan laba rugi. Penyediaan ini 

dilakukan dengan menambahkan pos-pos yang tidak memerlukan pengeluaran 

kas kembali ke laba bersih serta penambahan dan pengurangan kenaikan 

maupun penurunan hutang dan piutang. 

 

2.4 Analisis Laporan Arus Kas Dalam Menilai Kinerja Perusahaan 

Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan informasi 

laporan arus kas adalah analisis rasio laporan arus kas. Analisis laporan arus kas 

ini menggunakan komponen dalam laporan arus kas dan komponen neraca dan 

laporan laba rugi sebagai alat analisis rasio. Menurut Darsono dan Ashari 
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(2005:91) alat analisis rasio laporan arus kas yang diperlukan untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan antara lain : 

1. Rasio Arus Kas Operasi (AKO) 

Rasio arus kas menghitung kemampuan kas dalam membayar kewajiban 

lancar. Rasio ini diperoleh dengan membagi kas dengan kewajiban lancar. 

Rasio yang menunjukkan bahwa rasio arus kas operasi berada dibawah satu 

yang berarti terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar 

kewajiban lancar, tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Dalam 

perusahaan, aktivitas normal adalah aktivitas utama yang merupakan kegiatan 

yang terus menerus. Ketidakcukupan menghasilkan arus kas dari aktivitas 

utama untuk membayar kewajiban dari aktivitas normal bisa mengakibatkan 

kebangkrutan perusahaan. Karena masalah terbesar dalam kebangkrutan 

biasanya akibat ketidak mampuan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek. 

    
                       

                
.  

 
2. Rasio Cakupan kas Terhadap Bunga (CKB). 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

membayar bunga atas hutang yang telah ada. Rasio ini diperoleh dengan arus 

kas operasi ditambah pembayaran bunga, dan pembayaran pajak dibagi 

pembayaran bunga. Dengan hasil rasio yang besar menunjukkan bahwa arus 

kas operasi mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menutup biaya 
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bunga sehingga kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar bunga 

sangat kecil. 

    
                             

     
  

3. Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar (CKHL) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang  

lancar berdasarkan kas bersih. Rasio ini diperoleh dengan kas ditambah 

deviden kas dibagi dengan hutang lancar. Rasio yang semakin rendah dari 

tahun sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dalam membayar 

kewajiban lancar semakin rendah, begitu pula sebaliknya. 

     
                            

             
 

4.      Rasio Pengeluaran Modal (PM) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan 

pembayaran hutang yang ada. Rasio ini diperoleh dengan kas dibagi dengan 

pengeluaran modal. Rasio yang rendah menunjukkan kemampuan yang rendah 

sedangkan rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan yang tinggi dari arus 

kas dalam membiayai pengeluaran modal. 

   
                

                 
 

5.      Rasio Total Hutang (TH) 

Rasio ini menunjukan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan 

dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. 

Rasio ini diperoleh dari kas dibagi dengan total hutang. Dengan mengetahui 
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rasio ini, perusahaan bisa menganalisis dalam jangka waktu beberapa lama 

perusahaan akan mampu membayar hutang dengan menggunakan kas yang 

dihasilkan dari aktivitas perusahaan.  

   
                

            
 

6.      Rasio Cakupan Arus Dana (CAD) 

       Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmen (bunga, pajak, dan 

deviden preferen). Digunakannya laba sebelum pajak untuk menentukan 

besarnya nilai pajak yang ditanggung oleh perusahaan, nilai tersebut  diperoleh 

dari laba sebelum pajak (EBIT) yang terdapat pada laporan laba rugi 

komprehensif. Rasio yang besar menunjukkan bahwa kemampuan yang lebih 

baik dari laba sebelum pajak dalam menutup komitmen yang jatuh tempo 

dalam satu tahun.  

    
    

                                        
 

7. Rasio Arus Kas Bersih Bebas (AKBB) 

Laba bersih diperoleh dari hasil penjualan dikurangi pengeluaran beban-

beban yang ditanggung perusahaan. Seperti  pembiaayaan hutang jgk panjang, 

kewajiban leasing dan biaya sewa yang termasuk beban-beban yang terdapat 

pada laporan laba rugi komprehensif guna untuk melihat kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi beban-beban kewajiban kas dimasa mendatang, 

serta berguna untuk melihat arus kas dana yang dikeluarkan perusahaan. 
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Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban kas dimasa mendatang. 

     
                                                            

                                                   
 

2.5 Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan kegiatan operasional 

perusahaan. Adapun dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan 

secara baik dan benar, seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang 

telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi 

Keuangan) atau GAAP (General Acepted Accounting Principle)(Fahmi, 2013:2).  

Menurut (Wibowo dan Faradiza, 2014), kinerja keuangan adalah 

gambaran mengenai kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan yang dianalisis 

dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya 

kondisi keuangan dan prestasi keuangan sebuah perusahaan dalam waktu 

tertentu.  Kinerja keuangan dapat dianalisis melalui rasio arus kas. 

 

2.6 Pandangan  Islam Terhadap Kinerja Keuangan 

Allah SWT Berfirman : dalam surah Luqman, Ayat 31 : 34 

اَذا ُل الَْغْيَث َويَْعلَُن َها فِي اْْلَْزَحاِم َوَها تَْدِزي ًَْفٌس هَّ اَعِة َويٌَُزِّ َ ِعٌَدٍُ ِعْلُن السَّ تَْكِسُب َغًدا َوَها  إِىَّ َّللاَّ

َ َعلِيٌن َخبِيٌس ﴿ ﴾٤٣تَْدِزي ًَْفٌس بِأَيِّ أَْزٍض تَُوىُت إِىَّ َّللاَّ  

 Artinya : 

 “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang 

Hari Kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa 
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yang ada dalam rahim dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui 

(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun 

yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui dan Maha Mengenal (Surah Luqman 31 : 34). 

Di dalam al-Qur’an, Allah SWT telah menjelaskan bahwa tidak ada 

seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi dihari esok. Manusia 

hanya bisa berusaha dan berdoa dalam menjalankan tugasnya, yang penting 

melakukannya dengan hati-hati. Resiko dapat ditemui oleh setiap manusia, baik 

didalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan usahanya. Baik berada 

dalam keadaan aman maupun dalam keadaan yang sangat sulit yang disebut 

dengan kegagalan. 

Kegagalan yang dialami dalam hidup sudah merupakan resiko yang harus 

dihadapi oleh setiap manusia. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi apabila 

manusia terus berusaha, berdoa dan tidak putus asa. Satu-satunya hal yang 

membantu seseorang adalah perbuatannya sendiri, penghargaan yang telah 

diterima, menurut kasih karunia Allah, dengan melakukan hal-hal yang benar, 

seperti berdoa, puasa, memberikan zakat dan amal, bersikap baik kepada orang 

tua, keluarga, tetangga, dan lain-lain. Membantu mereka yang membutuhkan 

bantuan, memerintahkan kebaikan, dan melarang dan menentang kejahatan.  

Manusia hanya bisa bersabar dan berusaha untuk melakukan yang 

terbaik. Oleh karena  itu manusia tidak boleh berputus asa dan harus berusaha 

meskipun keadaan sedang memburuk, karena hakikatnya seorang manusia hanya 

mampu berusaha dan berdoa. 
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Apabila sedang terjadi hal buruk dalam usahanya seperti menurunnya 

tingkat pendapatan pada perusahaan tersebut. Sebagai manusia hanya bisa 

berusaha agar bisa bangkit kembali agar perusahaan dapat beroperasi secara 

stabil kembali tanpa menyerah dan teruslah berusaha. Meraih kesuksesan 

meskipun saat ini keadaan sedang memburuk. Teruslah berusaha dan berdoa, 

maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang mau berusaha dan 

berdoa. Allah akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh hambanya diwaktu 

yang telah ditentukan oleh Allah SWT.   

Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat Al-Anfal ayat 27 yang 

berbunyi: 

ًْتُْن  ُسىَل َوتَُخىًُىا أََهاًَاتُِكْن َوأَ َ َوالسَّ تَْعلَُوىىَ يَا أَيُّهَا الَِّريَي آَهٌُىا ََل تَُخىًُىا َّللاَّ  

Artinya:  

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan   

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS.  

Al-Anfal:27) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia harus menjaga amanat-amanat 

yang telah dipercayakan oleh Allah kepadanya. Dalam hal ini perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya telah memegang amanat-amanat dari para 

stakeholder. Adapun untuk menjaga amanat tersebut perusahaan dapat 

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada para stakeholdernya. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai laporan arus kas untuk mengukur kinerja keuangan 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

     Tabel 2.1  

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Heiby  

(2015) 

Analisis Informasi 

Laporan Arus Kas 

Sebagai Alat Ukur 

Efektivitas Kinerja 

Keuangan Pada PT. 

Gudang Garam     

Tbk 

Rasio arus kas operasi menunjukkan bahwa 

nilai rasio arus kas PT. Gudang Garam, Tbk 

selang tahun 2011-2013 tidak stabil. Hal ini 

dapat dilihat dari perhitungan rasio arus kas 

yang dalam tiga tahun terakhir mengalami 

penurunan hasil. Hal ini disebabkan oleh 

penurunan arus kas operasi yang menyebabkan 

perusahaan kesulitan memenuhi kewajibannya. 

 

Subani 

 (2015) 

 

Analisis Arus Kas 

Untuk Mengukur 

Kinerja Keuangan  

(Studi Pada KUD 

SIDO MAKMUR 

LUMAJANG) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi 

likuiditas selama 4 (empat) 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. 

 

Adriyance 

(2015) 

Analisis Laporan 

Arus Kas Sebagai 

Alat Ukur 

Efektivitas Kinerja 

Keuangan 

Hasil analisis rasio arus kas pada  PT.  Prodia    

Widyahusada Cabang Lampung  meningkat 

tinggi, dibandingkan PT. Prodia Widyahusada 

Cabang Palembang. Hal ini disebabkan arus 

kas operasi PT. Prodia Widyahusada Cabang 

Lampung lebih tinggi. 

 

Kaunang 

(2013) 

 

Kas   Sebagai  Alat 

Ukur Menilai 

Kinerja  Pada  PT  

 Pada dasarnya aktivitas perusahaan adalah 

baik. Hal ini dibuktikan bahwa sumber kas 

yang terbesar berasal dari aktivitas operasi 
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Pegadaian(Persero) 

Cabang Manado 

Timur 

 

yaitu laba bersih yang merupakan sumber kas 

perusahaan. 

 

Purwanto 

(2012) 

Analisis     Laporan

 Arus  Kas  Sebagai

Alat Ukur 

Efektivitas Kinerja 

Keuangan Pada PT 

Hanjaya Mandala  

Sampoerna,Tbk 

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. Hal ini dapat 

dilihat dimana kas bersih yang 

diterima   dari  aktivitas  operasi  perusahaan 

mampu  mengimbangi  pembayaran     

kewajiban  jangka  pendek dan juga keadaan 

arus kas operasi bisa diimbangi oleh 

kegiatan yang berasal dari arus  kas  investasi 

dan pendanaan. Kemudian tingkat likuiditas 

yang dimililiki PT. Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk. Surabaya bisa dikatakan 

dalam keadaaan likuid. Hal ini didukung oleh 

adanya peningkatan penjualan produk yang 

mengakibatkan bertambahnya kas pada arus 

kas operasi. Sehingga perusahaan mampu 

untuk memenuhi segala kewajiban lancarnya. 

 

Hengky 

(2006) 

Analisis       Rasio  

Arus  Kas  Pada      

Perusahaan           

Kelompok Industri 

Semen  

Pada  rasio arus kas operasi (AKO), PT yang 

memperoleh rasio ako yang tertinggi adalah PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Hal 

tersebut membuktikan kinerja yang 

memuaskan, karena menghasilkan arus kas 

operasi yang tinggi sehingga bisa membayar 

kewajiban lancarnya. 

 

   

 

 

 

 

 


