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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perubahan konstelasi ekonomi global sejak krisis 2008 lalu, yang terasa 

begitu luas dan mendalam telah memunculkan berbagai tantangan baru 

semakin komplek dalam pengelolaan stabilitas makro ekonomi di tengah 

berbagai upaya yang ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan 

struktural dalam negeri. Perekonomian Indonesia selama tahun 2015 

dihadapkan pada rangkaian kejutan external dalam perekonomian global, 

yang berdampak ke Indonesia baik dari jalur keuangan atau perdagangan. 

Pemulihan ekonomi global ternyata tidak sesuai harapan, berjalan lambat, 

tidak seimbang, dan masih penuh ketidakpastian. Negara maju, terutama 

perekonomian Amerika Serikat memperlihatkan pemulihan yang lebih solid. 

Sedangkan perekonomian negara berkembang, terutama di Tongkok, 

mengalami perlambatan struktural sehingga memicu kemerosotan harga 

komoditas, yang pada gilirannya terus menekan kinerja ekspor Indonesia. 

Kemerosotan harga komoditas yang semakin berdampak terhadap 

memburuknya kinerja ekonomi negara berkembang dan ketidakpastian 

mengenai kecepatan dan besarnya kenaikan suku bunga di Amerika Serikat 

menjadi dua kekuatan utama yang mewarnai rangkaian gejolak di pasar 

keuangan global selama tahun 2015 yang pada giliranya berdampak kepada 

menurunnya arus modal ke negara  berkembang termasuk Indonesia. 

Perekonomian Indonesia tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk 
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Domestik Bruto (PDB)  atas dasar harga berlaku mencapai RP 11.540,8 

triliun dan PDB perkapita mencapai Rp 45,2 juta. ekonomi tahun 2015 

tumbuh 4,79% melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5.02%.  Hal ini 

disebabkan penurunnya daya beli masyarakat dan investasi (www.bps.go.id). 

Persaingan yang ketat dalam dunia bisnis juga menjadi pemicu yang 

kuat bagi manajemen perusahaan untuk menampilkan performa terbaik dari 

perusahaan yang dipimpinnya. Karena baik buruknya performa perusahaan 

akan berdampak terhadap nilai pasar perusahaan di pasar dan juga 

mempengaruhi minat investor untuk menanam atau menarik investasinya dari 

sebuah perusahaan. Hal ini tentu saja menuntut pihak manajemen perusahaan 

untuk lebih dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya agar dapat 

digunakan secara efisien dan efektif (Hery: 2011: 2). 

Adanya dorongan untuk pembangunan infrastruktur di seluruh 

Indonesia yang dipimpin pemerintah, yang di mulai dari pertengahan tahun 

2015, diperkirakan akan menyebabkan meningkatnya penjualan semen di 

Indonesia pada tahun 2015. Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia 

(ASI) dibandingkan September 2014, penjualan semen bulan lalu naik 2,82 % 

dari 5,63 juta ton  menjadi 5,79 juta ton. Namun kenyataannya,  akumulasi 

penjualan semen pada Januari – September 2015 sebesar 42, 29 juta ton, 

turun 1,6% dibanding periode sama tahun silam sebanyak 42,99 juta ton 

(www.kemenperin.go.id). 

http://www.bps.go.id/
http://www.kemenperin.go.id/
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Penurunan penjualan semen ini juga dirasakn oleh PT. Semen Indonesia 

Tbk, dahulu PT. Semen Gresik Tbk selaku produsen semen yang terbesar di 

Indonesia. Adapun produk dari PT. Semen Indonesia antara lain: semen 

portland tipe 1 (OPC), semen portland tipe II, semen portland tipe III, semen 

portland tipe V, special blended cement (SBC), dan portland pozzolan cement 

(PPC). Penjualan semen di awal tahun 2015 mengalami penurunan. Lesunya 

penjualan ini dikarenakan buruknya cuaca selain itu juga konsumsi semen 

dalam negeri juga mengalami penurunan. Di Jawa turun 5,4% dari 2.46 juta 

ton tahun lalu menjadi 2.33 juta ton. di Sumatera turun sekitar 8,3%. 

Kalimantan juga turun 4,3%. Sulawesi turun 8,5% dan Nusa Tenggara juga 

mengalami penurunan hingga 8,8%. namun di Maluku dan Papua mampu 

tumbuh sekitar 3,3% (Andri). 

Pada tahun 2015, volume penjualan PT. Semen Indonesia Tbk, 

mengalami peningkatan. Adapun data volume penjualan PT. Semen 

Indonesia Tbk, dari tahun 2011 sampai tahun 2015 adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.1 

Volume Penjualan PT. Semen Indonesia  

Tahun 2011-2015 

(Disajikan Dalam Juta Ton) 

Tahun Volume Penjualan Pendapatan  

2011 19,7 16.378.793.758 

2012 22,6 19.598.247.884 

2013 27,8 24.501.240.780 
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2014 28,5 26.987.038.135 

2015 28,7 26.948.004.471 

Sumber: Data olahan 2017 

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa volume penjualan PT. semen 

Indonesia Tbk, selama 5 tahun berturut-turt (2011-2015) selalu mengalami 

peningkatan. Namun tidak dibarengi dengan pendapatan yang diperoleh. 

Sebab pada tahun 2015 pendapatan PT. Semen Indonesia Tbk, mengalami 

penurunan sehingga ini juga berdampak pada perolehan arus kas bersih 

perusahaan sebesar Rp. 3.964.018.180.000 pada tahun 2015 dibandingkan 

pada tahun 2014 sebesar Rp. 4.925.949.511.000. 

Sedangkan laba bersih PT Semen Indonesia Tbk menurun sebesar 

18,71% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang selalu mengalami 

peningkatan. Penurunan kinerja SMGR pada tahun 2015 tersebut disebabkan 

penurunan pendapatan Pokok Persero dari 26.99 Triliun menjadi 26.95 

Triliun dan langkah efisisensi beban produksi Perseroan yang belum 

maksimal. Selain itu. disebabkan turunnya kebutuhan semen di sektor 

perumahan dan apartemen. adapun data laba yang diperoleh PT semen 

Indonesia dpat dilihat pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Laba PT. Semen Indonesia  

Tahun 2011-2015 

(Disajikan Dalam Ribuan Rupiah) 

Tahun Pendapatan Laba 

2011 16.378.793.758 3.960.604.545 
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2012 19.598.247.884 4.924.791.472 

2013 24.501.240.780 5.852.022.665 

2014 26.987.038.135 5.642.317.940 

2015 26.948.004.471 4.662.164.336 

Sumber: Data olahan 2017 

Dari tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir PT. 

Semen Indonesia Tbk, mengalami penurunan laba bersih. Pada Tahun 2013-

2014 penurunan laba bersih mencapai 3,58% sedangakan pada tahun 2014-

2015 laba bersih PT. Semen Indonesia Tbk, semakin menurun sebesar 

17,37%. Penurunan laba bersih ini disebabkan buruknya cuaca sehingga 

konsumsi semen dalam negeri juga mengalami penurunan. Selain itu, belum 

bergeraknya pembangunan infrastruktur yang dijanjikan pemerintah serta 

menurunnya pembangunan perumahan akibat perekonomian yang lesu 

sehingga menyebabkan  pendapatan perusahaan menurun.  

Perusahaan harus mencermati dan menganalisis kinerja perusahaan 

untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup, salah satunya adalah 

dengan melakukan analisis kinerja dari sisi keuangan terhadap laporan 

keuangan. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada 

dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan 

tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. 

Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi 

yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi 

ekonomi, pangsa  pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya. 
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Laporan keuangan adalah laporan pertanggung jawaban manajer atau 

pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan 

kepadanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap 

perusahaan; yaitu pemiliki perusahaan (pemegang saham), pemerintah 

(instansi pajak), kreditor (bank atau lembaga keuangan), maupun pihak yang 

berkepentingan lainnya. Bagi investor dan kreditor laporan keuangan 

memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, perusahan 

posisi keuangan, dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Raharjo:  

2007: 53). 

Pada Umumnya laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi, laporan 

laba ditahan (untuk perusahaan persero), neraca, dan laporan arus kas. 

Laporan laba rugi menunjukkan besarnya jumlah laba bersih, dan tidak 

menunjukkan jumlah kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Laporan laba 

ditahan menunjukkan besarnya dividen tunai yang diumumkan oleh investee 

kepada investor sepanjang periode berjalan, bukan besarnya dividen tunai 

yang dibayarkan. Neraca komparatif menunjukkan besarnya penambahan 

aktiva tetap yang terjadi selama periode berjalan, namun tidak menunjukkan 

bagaimana penambahan aktiva tetap tersebut dibiayai. Selain itu juga, dalam 

neraca komparatif menunjukkan adanya penambahan jumlah lembar saham 

biasa yang beredar dan penurunan jumlah utang obligasi, tetapi tidak 

menunjukkan penurunan jumlah utang obligasi tersebut dibiayai. Dengan 



7 

 

 

 

 

laporan arus kas, informasi mengenai dari mana saja sumber penerimaan kas 

dan untuk apa saja kas dikeluarkan akan tersaji secara rinci. 

Dalam beberapa kasus, ukuran laba tidak memberikan gambaran yang 

akurat mengenai hasil kinerja perusahaan yang sesungguhnya selama periode 

tertentu. Ketika perusahaan melaporkan beban non kas (non cash outlay 

expense) yang besar, seperti beban penyisihan piutang ragu-ragu dan 

penyusutan aktiva tetap, ukuran laba mungkin akan memberikan gambaran 

yang suram mengenai hasil kondisi operasional perusahaan. Beban nonkas 

yang besar ini akan membuat laba bersih seolah-olah tampak lebih kecil. 

Padahal beban-beban tersebut diakui tanpa adanya pengeluaran dari uang kas.  

Sebaliknya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan laba yang lebih 

tinggi, laba bersih yang dihasilkan tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut 

memiliki uang kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kas jangka 

pendeknya. Hal ini dikarenakan bahwa laporan laba rugi disusun atas dasar 

akrual (bukan dasar kas), yaitu melalui sebuah proses penanding antara beban 

dengan pendapatan sehingga laba yang dihasilkan tidak identik dengan 

besarnya uang kas yang tersedia. 

Tidak heran apabila sebuah perusahaan yang bonefit dengan tingkat 

pertumbuhan laba yang besar namun mengalami kesulitan dalam hal tingkat 

likuiditas. seringkali perusahaan yang tergolong bonefit membelanjakan 

kelebihan uang kasnya yang tidak terpakai dalam kegiatan operasional 

dengan cara melakukan investasi maupun ekspansi (Hery: 2012 : 201-202). 
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Laporan arus kas merinci sumber penerimaan maupun pengeluaran 

berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Informasi apa pun 

yang kita ingin ketahui mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu 

tersaji secara ringkas lewat laporan arus kas ini. Laporan arus kas juga dapat 

digunakan sebagai alat untuk menganalisis apakah rencana perusahaan dalam 

hal investasi maupun pembiayaaan telah berjalan sebagaimana mestinya. 

Dalam penelitiaan ini, perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah 

PT. Semen Indonesia Tbk. dengan sember data berupa laporan arus kas 

periode 2011-2015.  PT. Semen Indonesia Tbk dahulu PT. Semen Gresik Tbk 

adalah produsen semen yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2015 Laba 

bersih PT Semen Indonesia Tbk menurun sebesar 18,71% dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya yang selalu mengalami peningkatan. Penurunan 

kinerja SMGR pada tahun 2015 tersebut disebabkan penurunan pendapatan 

Pokok Persero dari 26.99 Triliun menjadi 26.95 Triliun dan langkah efisisensi 

beban produksi Perseroan yang belum maksimal. selain itu juga, disebabkan 

turunnya kebutuhan semen di sektor perumahan dan apartemen. 

Ditengah ketatnya persaingan dalam dunia bisnis maka harus 

mencermati dan menganalisis kinerja perusahaan, salah satunya adalah 

dengan melakukan analisis kinerja dari sisi keuangan. Adapun rasio yang 

digunakan dalam menilai kinerja keuangan pada perusahaan ini berupa 

analisis rasio arus kas terdiri dari rasio-rasio sebagai berikut: Rasio Arus Kas 
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Operasi (AKO) digunakan untuk menghitung kemampuan arus kas operasi 

dalam membayar kewajiban lancar.  

Rasio Cakupan Arus Dana (CAD) digunakan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen-

komitmennya. Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga (CKB) digunakan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang 

yang telah ada. Rasio Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar (CKHL) 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang 

lancar berdasarkan arus kas operasi bersih. 

Rasio Pengeluaran Modal (PM) digunakan untuk mengukur modal 

tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang yang ada. Rasio Total 

Hutang (TH) menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh 

perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk 

membayar hutang. Rasio Arus Kas Bersih Bebas (AKBB) berguna untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kas dimasa 

mendatang. Dan Rasio Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) berguna untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk 

memenuhi kewajibannya dalam jangka 5 tahun mendatang. 

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa laporan arus kas 

mempunyai informasi yang sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan terutama bagi investor. Oleh karena itu, 

penulis merasa tertarik untuk meneliti perubahan kondisi kas perusahaan yang 
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dinilai dengan pergerakan rasio-rasio arus kas untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan. Sehingga dapat diketahui baik tidaknya kinerja perusahaan, 

karena kinerja perusahaan merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan 

dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian yang diambil 

penulis adalah “Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Untuk Menilai 

Kinerja Keuangan Pada PT. Semen Indonesia Tbk Periode 2011-2015”. 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana analisis laporan arus kas dalam menilai 

kinerja keuangan pada PT. Semen Indonesia Tbk periode 2011-2015? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis  laporan 

arus kas dalam menilai kinerja keuangan pada PT. Semen Indonesia Tbk 

periode 2011-2015. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi yang akurat 

dan relevan yang dapat digunakan oleh: 

a. Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan untuk 

dijadikan bahan masukan untuk kemajuan perusahaan tersebut terutama 
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dalam penilaian posisi keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis 

laporan arus kas. 

b. Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan tambahan pengetahuan  

dan dapat menjadi bahan refensi  khususnya untuk mengkaji topik-topik 

yang berkaitan dengan kinerja keuangan pada peruahaan.  

c. Penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Sebagai sarana pembelajaran untuk 

menambah wawasan pengetahuan dalam menganalisis arus kas 

perusahaan, dan media pembanding antara teori yang diperoleh dari 

literatur dan perkuliahan dengan aplikasinya pada perusahaan yang diteliti. 

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dikemukakan teori-teori yang mendasarkan masalah 

yang sedang diteliti yang meliputi laporan keuangan, pengertian arus 

kas, tujuan dan kegunaan arus kas, klasisfikasi laporan arus kas, 

teknik penyusunan laporan arus kas, pengertian kas dan setara kas, 

kinerja keuangan dan analisa laporan arus kas. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini memuat jenis penelitian, sumber dan jenis data, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisa 

data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang sejarah perusahaan, visi dan 

misi, keunggulan perusahaan, jenis-jenis produk yang dihasilkan  

dan lain-lainnya.  

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini memuat hasil beserta analisa data yang meliputi 

analisa rasio arus kas beserta pembahasannya. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian, penulis membuat 

kesimpulan dari hasil analisa kemudian menganalisa keterbatasan 

penelitian yang dilakukan peneliti dan memberikan saran atau 

masukan yang berisi perbaikan-perbaikan yang berguna bagi penulis 

selanjutnya. 

 


