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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Menurut 

Trianto (2015: 7) penelitian kuantitatif adalah penelitian dimana data yang 

disajikan dalam bentuk angka-angka.  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang 

telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dari situs resminya. 

Sumber data yang dijadikan objek penelitian ialah laporan keuangan berupa 

neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas PT. Semen Indonesia Tbk, 

selama 5 tahun terakhir yang terdiri dari tahun 2011 – 2015. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

dokumentasi dan studi pustaka. menurut Sugiyono (2013: 240) dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dan studi pustaka dilakukan 

dalam rangka pengumpulan teori-teori yang dapat dijadikan sebagai landasan 

yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dengan mempelajari 

kepustakaan baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, mauapun karya ilmiah yang 

berhubungan dengan  penelitian ini.  
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3.4 Definisi Operasional Variabel 

a. Analisis Laporan Arus Kas 

Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan laporan arus kas 

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

menggunakan komponen dalam laporan arus kas, komponen neraca dan laporan 

laba rugi sebagai alat analisis rasio. Menurut Darsono dan Ashari (2005:91), 

alat analisis rasio laporan arus kas yang diperlukan untuk menilai kinerja 

keuangan antara lain:  

1. Rasio Arus Kas Operasi (AKO) 

Rasio arus kas operasi menghitung kemampuan arus kas operasi dalam 

membayar kewajiban lancar. Rasio ini bisa diihitung dengan rumus: 

 

AKO =  
Jumlah Arus Kas Operasi 

Kewajiban Lancar 
 

 

Jika nilai rasio AKO > 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan mampu 

membayar kewajiban lancarnya hanya dengan menggunakan arus kas 

operasinya, tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lainnya. Sebaliknya, 

jika nilai rasio AKO < 1 maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak 

cukup mampu dalam membayar kewajiban lancarnya hanya dengan 

menggunakan arus kas operasinya di tahun tersebut tanpa dukungan aktivitas 

lain. 
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2. Rasio Cakupan Arus Dana (CAD) 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

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

dan dividen preferen). Rasio ini bisa dihitung dengan rumus: 

 

CAD =  
EBIT

Bunga +Penyesuaian Pajak+Dividen Preferen
 

 

Jika nilai rasio CAD > 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki 

kemampuan yang lebih baik dari laba sebelum pajak dalam menutupi 

komitmen yang akan jatuh tempo dalam satu tahun. Sebaliknya, jika nilai 

rasio CAD < 1 maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak memiliki 

kemampuan yang cukup  baik dari laba sebelum pajak dalam menutupi 

komitmen yang akan jatuh tempo dalam satu tahun. 

3. Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga (CKB) 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

membayar bunga atas hutang yang telah ada. Rasio ini  bisa dihitung dengan 

rumus: 

 

CKB = 
Arus Kas Operasi+Bunga+Pajak

Bunga
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Jika nilai rasio CKB > 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan mampu 

dalam membayar biaya bunga dengan menggunakan arus kas operasi. 

Sebaliknya, jika nilai rasio CKB < 1 maka dapat dikatakan bahwa 

perusahaan tidak cukup mampu dalam membayar biaya bunga dengan 

menggunakan arus kas operasi. 

4. Rasio Cakupan Terhadap Hutang Lancar (CKHL) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar 

berdasarkan arus kas operasi bersih. Rasio ini bisa dihitung dengan rumus: 

 

CKHL = 
Arus Kas Operasi +Dividen Kas 

Hutang Lancar
 

 

Jika nilai rasio CKHL > 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan mampu 

membayar kewajiban lancarnya hanya dengan menggunakan arus kas 

operasinya dan dividen kas, tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas 

lainnya. Sebaliknya, jika nilai rasio CKHL < 1 maka dapat dikatakan bahwa 

perusahaan tidak cukup memiliki kemampuan yang lebih dalam membayar 

kewajiban lancarnya hanya dengan menggunakan arus kas operasi dan 

dividen kas di tahun tersebut tanpa dukungan aktivitas lain. 
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5. Rasio Pengeluaran Modal (PM) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan 

pembayaran hutang yang ada. Rasio ini bisa dihitung dengan rumus:  

 

PM = 
Arus Kas Operasi

Pengeluaran Modal 
 

 

Jika nilai rasio PM > 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki 

kemampuan yang tinggi dari arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran 

modal. Sebaliknya, jika nilai rasio PM < 1 maka dapat dikatakan bahwa 

perusahaan memiliki kemampuan yang rendah dari arus kas operasi dalam 

membiayai pengeluaran modal. 

6. Rasio Total Hutang (TH) 

Rasio ini menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan 

dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. 

Dengan mengetahui rasio ini, dapat menganalisis dalam jangka waktu berapa 

lama perusahaan akan mampu membayar hutang dengan menggunakan arus 

kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan. Rasio ini bisa 

dihitung dengan rumus: 

 

TH = 
Arus Kas Operasi

Total Hutang
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Jika nilai rasio TH > 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki 

kemampuan yang cukup baik dalam membayar semua kewajibannya dari 

arus kas yang berasal dari aktivitas normal perusahaan. Sebaliknya, jika nilai 

rasio TH < 1 maka dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan 

yang kurang baik dalam membayar semua kewajibannya dari arus kas yang 

berasal dari aktivitas normal perusahaan. 

7. Rasio Arus Kas Bersih Bebas (AKBB) 

Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban kas dimasa mendatang. Rasio ini  bisa dihitung dengan 

rumus:  

 

AKBB = 

Laba Bersih + Bunga + Depresiasi + Sewa +
Leasing +Dividen−Pengeluaran Modal   

Biaya Bunga+Sewa+Hutang Jk Panjang +
Kewajiban Leasing 

  

 

Jika nilai rasio AKBB > 1, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang 

baik dalam mengelola arus kas bebasnya disebabkan arus kas bebas yang 

dimiliki perusahaan hanya digunakan untuk membayar semua kewajiban 

jatuh tempo. Sebaliknya, jika nilai rasio AKBB < 1 maka dapat diikatakan 

bahwa perusahaan cukup baik dalam mengelola arus kas bebasnya 

disebabkan  arus kas bebas yang dimiliki perusahaan tidak semuannya 
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digunakan untuk membayar semua kewajiban jatuh tempo namun sebagian 

lagi digunakan untuk investasi (pembelian aset tetap). 

8. Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk 

memenuhi kewajibannya dalam jangka 5 tahun mendatang. Rasio ini bisa 

dihitung dengan rumus:  

 

KAK = 
EBIT− Bunga−Pajak −Pengeluaran Modal 

Rata−rata Hutang Lancar Selama 5 Tahun 
 

 

Jika nilai rasio KAK > 1, makadapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki 

kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka 

waktu 5 tahun mendatang. Sebaliknya, jika nialai rasio KAK < 1 maka dapat 

dikatakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kurang baik dalam 

memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang. 

b. Kinerja Keuangan 

Menurut Fahmi (2014: 2) adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

melakukan sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 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). 
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3.5 Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah 

analisis trend (Trend Analysis).  Trend analysis adalah pendekatan yang 

menggunakan perbandingan rasio keuangan perusahaan dari waktu ke waktu 

(misal, dari tahun ke tahun). Jika trend membaik disimpulkan bahwa kinerja 

keuangan perusahaan relatif baik, demikian sebaliknya (Atmaja: 2008: 418). 

Pergerakan trend dapat dilihat dalam bentuk grafik, dan itu ada berbagai 

yang memungkinkan bisa terjadi. Garis trend merupakan garis yang 

menggambarkan arah kecenderungan pergerakan seperti naik dan turun. Garis 

trend sebenarnya menggambarkan suatu kinerja, dari perspektif analisis laporan 

keuangan maka itu menggambarkan hasil kinerja keuangan (financial 

performance) suatu perusahaan selama satu periode akuntansi atau lebih. Dan 

garis itu berbentuk berdasarkan dari data-data yang berlangsung dari waktu ke 

waktu (Fahmi: 2014: 223).  

 


