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ABSTRAK
ANALISIS LAPORAN ARUS KAS UNTUK MENGUKUR LIKUIDITAS
DAN FLEKSIBILITAS PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014-2018
OLEH :
DEWI PURWASIH
11573201879
Berdasarkan hasil laporan perasuransian di Indonesia yang di rilis OJK
tahun 2018 menunjukkan semakin meningkatnya pertumbuhan aset finansial dan
perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia yang semakin baik, sehingga
akan semakin kompetitif dan perusahaan dituntut untuk mengelola
perusahaannya dengan baik, maka dari itu pengawasan kinerja keuangan
perusahaan asuransi perlu dilakukan melalui laporan arus kas. Laporan arus kas
merupakan laporan yang menyediakan informasi yang relevan tentang
kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan kondisi likuiditas
perusahaan di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
bagaimana laporan arus kas dalam mengukur likuiditas dan fleksibilitas
perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI selama tahun penelitian 2015 sampai
dengan tahun 2018. Untuk mengetahui itu maka penelitian ini menggunakan dua
rasio arus kas yaitu rasio likuiditas arus kas dan rasio fleksibilitas arus kas.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data
menggunakan teknik Purposive Sampling berjumlah 9 perusahaan dari populasi
15 perusahaan, dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dalam
bentuk laporan keuangan tahunan. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif menggunakan rasio arus kas
sebagai alat analisis. Nilai standar analisis bisa di katakan baik apabila >1.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan diketahui
tingkat likuiditas dan fleksibilitas perusahaan asuransi yang go public di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2014-2018 dalam kategori kurang baik <1. Terbukti
dari hasil analisis rasio likuiditas arus kas menunjukkan nilai rata-rata selama 5
tahun senilai 0,45, begitu juga dengan hasil analisis rasio fleksibilitas arus kas
menunjukkan nilai rata-rata selama 5 tahun<1 yaitu sebesar 0,87.
Kata Kunci : Rasio Arus Kas, Laporan keuangan, Likuiditas, Fleksibilitas
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Laporan

keuangan

sangat

diperlukan

untuk

mengukur

hasil

usahaperkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, untuk mengetahui sudah
sejauhmana perusahaan mencapai tujuannya dan untuk menilai kinerja keuangan
darisuatu perusahaan. Oleh karena itu diperlukan analisa agar terlihat kelemahankelemahanperusahaan

serta

hasil

yang

dianggap

baik

kemudian

hasil

analisatersebut digunakan untuk membuat perbaikan penyusunan rencana yang
akandilakukan untuk masa yang akan datang. Laporan arus kas merupakan
laporanyang menyediakan informasi yang relevan tentang kemampuan perusahaan
dalammendapatkan laba dan kondisi likuiditas perusahaan di masa mendatang.
Olehsebab itu, kas merupakan faktor penting yang perlu mendapatkan
perhatiankhusus (Novia Widya Utami, 2019)
Perusahaan asuransi merupakan salah satu pilar dari perekonomian suatu
negara, di mana selain mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk premi
yang dapat diinvestasikan ke berbagai industri dalam sektor ekonomi melalui
lembaga pasar modal, asuransi juga dapat memproteksi risiko kerugian keuangan
yang terjadi dalam transaksi ekonomi maupun yang dialami langsung oleh industri
atau masyarakat.Industri lembaga keuangan seperti perbankan dan pembiayaan
yang berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan cara
menyediakan kredit dan pembiayaan, sangat membutuhkan peran asuransi dalam
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melindungi risiko kerugian dari agunan (aset yang dijaminkan untuk mendapat
kredit/ pembiayaan) yang diterimanya.
Dari hasil laporan perasuransian di Indonesia yang di rilis oleh Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) tahun 2018 menunjukan, semakin meningkatnya
pertumbungan aset finansial yang dikelola oleh perusahaan, disamping itu pula
semakin berkembangnya perusahaan asuransi di Indonesia, sehingga akan
semakin kompetitif, dan perusahaan dituntut untuk mengelola perusahaanya
dengan baik.
Namun perusahaan asuransi sendiri sebenarnya sering mengalami masalah
tekanan likuiditas yang tinggi seperti yang alami perusahaan asuransi Jiwasraya.
Pada bulan Oktober 2018 lalu PT Asuransi Jiwasraya telah menunda pembayaran
polis jatuh tempo pada produk Bancassurancemiliknya. Hal ini di karenakan
karena adanya tekanan likuiditas yang tengah mendera perusahaan asuransi ini.
Adapun total saving plan yang jatuh tempo dan tidak bisa di lunasi adalah Rp 802
miliar (Trio Hamdani, 2018). Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya terkait
likuiditas ini masih berlanjut sampai sekarang dan belum menemukan titik terang.
Berdasarkan Fenomena diatas maka pengawasan terhadap perusahaanperusahaan asuransi perlu dilakukan, terutama pengawasan terhadap kinerja
keuangan industri asuransi itu sendiri. Kinerja keuangan suatu perusahaan
asuransi dapat diartikan sebagai prospek, pertumbuhan potensi perkembangan
yang baik bagi perusahaan. Sedangkan laporan keuangan yang telah dianalisis
akan sangat diperlukan pimpinan untuk dijadikan sebagai alat pengambilan
keputusan lebih lanjut untuk masa mendatang, dan juga alat ukur bagi para
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kreditur dan investor dalam menanamkan modal di perusahaan. Evaluasi kineraja
keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan arus kas.
Dimana analisis laporan arus kas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai
jenis rasio.
Likuiditas secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas tidak hanya berkatan
dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi juga
berkaitan dengan kemampuan perusahaan uuntuk mengubah aset lancar tertentu
menjadi uang kas. Likuiditas merupakan salah satu hal penting yang relatif sulit
dipecahkan. Dipandang dari sisi kreditur, perusahaan yang memiliki likuiditas
yang tinggi merupakan perusahaan yang baik karena dana kreditur yang dipinjam
perusahaan dapat dijamin oleh aset lancar yang jumlanya relatif lebih banyak.
Tetapi jika dipandang dari sisi manajemen, perusahaan yang memiliki likuiditas
yang tinggi menunjukkan kinerja manajemen yang kurang baik karena likuiditas
yang tinggi menunjukkan adanya saldo kas yang tidak digunakan, persediaan
yang berlebihan, atau karena tingginya piutang usaha.
Penelitian yang di lakukan oleh Bella Kristi Lalujan, dkk (2016),
menunjukkan bahwa Likuiditas pada PT. BTPN Tbk berada pada posisi yang baik
terutama saat diukur dengan Rasio Arus Kas Operasi (AKO), dibandingkan
dengan Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga (CKB) dan Rasio Cakupan Kas
Terhadap Hutang Lancar

(CKHL). Rasio likuiditas yang berdasarkan pada

laporan arus kas sesungguhnya PT. BTPN Tbk masih mampu menjalankan
aktivitasnya karena jika dilihat dari pos kas dan setara kas pada akhir tahun
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perusahaan. Aktivitas yang dilakukan PT. BTPN Tbk yang bersumber dari arus
kas baik itu aktivitas operasi, investasi dan pendanaan diperuntukkan pada
kegiatan usaha yang bersifat riil untuk tujuan menciptakan laba perusahaan.
Berbeda dengan penelitian Okfira Mitra Setyawati, dkk (2015)
menunjukkan hasil yang negatif. Walaupun pada tahun 2011 jumlah saldo PT
SMART Tbk meningkat di bandingkan dengan tahun 2010, namun dari ketiga
perhitungan rasio ada satu rasio yang rendah yaitu rasio kas, dimana skor cash
rasio PT SMART Tbk adalah senilai 0,2 yang artinya untuk setiap RP 1 hutang
lancar yang di miliki PT SMART Tbk hanya mampu membayar Rp 0,20 atau 20
sen. Hal ini merupakan skor yang cukup rendah karena kas dan surat berharganya
hanya bisa menutup 20% dari hutang lancar yang jatuh tempo pada satu tahun
buku.
Chintia

Debby Mogi, dkk (2016), menemukan bahwa pada laporan

keuangan perusahaan Unicare cabang Manado pada periode 2013 bahwa
perusahaan tersebut dapat mengatasi setiap kesulitan keuangan, dan sudah bisa
membayar hutang jangka pendeknya maupun jangka panjangnya, ini bisa dilihat
pada analisis laporan arus kas.
Sedangkan Fleksibilitas adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan
tindakan-tindakan yang efektif berkaitan dengan jumlah dan waktu aliran kas,
sehingga perusahaan tersebut dapat menjawab tantangan kebutuhan yang tidak
diharapkan (tak terduga) dan mengambil kesempatan yang ada (Murti, 2016).
Perusahaan dengan fleksibilitas keuangan yang tinggi mengalami dampak yang
lebih rendah saat terjadi krisis. Fleksibilitas keuangan merupakan bagian dari
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strategi bisnis perusahaan dan penting untuk keputusan struktur modalnya (Bancel
& Mitoo, 2011). Fleksibilitas keuangan mampu mempengaruhi keputusan struktur
modal yang akan diambil oleh manajer perusahaan dan pada setiap tahapan
besarnya perusahaan keputusan struktur modal akan berbeda-beda. Semakin
tinggi leverage perusahaan, semakin kecil fleksibilitas yang dimiliki perusahaan,
yang berarti perusahaan akan menggunakan tambahan hutang yang lebih sedikit.
Penelitian yang dilakukan oleh Denis (2011) menyatakan bahwa
perusahaan mencapai fleksibilitas keuangan melalui pengelolaan likuiditas
perusahaan, melalui kebijakan struktur modal dan kebijakan pembayaran.
Perusahaan yang memiliki banyak utang akan tidak fleksibel karena kas akan
terbatas untuk ekspansi dan harus melunasi utang tersebut. Kepemilikan kas
memungkinkan perusahaan dengan cepat mendanai peluang investasi ketika
pembiayaan eksternal (utang atau ekuitas) mahal atau memakan waktu.
Perusahaan dengan fleksibilitas yang tinggi biasanya tidak memiliki masalah
dalam meningkatkan modal saat penjualan naik dan pendapatan dalam kondisi
kuat. Penelitian Alipour, et al. (2015) dan Rapp, et al. (2014) menemukan bahwa
perusahaan dengan fleksibilitas keuangan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat
hutang yang lebih sedikit.
Sementara itu, Anderson dan Carverhill (2012) menyatakan tingkat hutang
jangka panjang yang lebih tinggi akan meningkatkan fleksibilitas perusahaan dan
mengurangi hutang jangka pendek. Temuan Byoun (2008) juga menunjukkan
bahwa perusahaan besar lebih suka menggunakan dana internal untuk menjaga
fleksibilitas keuangan. Di sisi lain, perusahaan kecil mengeluarkan ekuitas dan
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meningkatkan kepemilikan kas meskipun memiliki leverage yang rendah untuk
mengatasi kurangnya fleksibilitas keuangan, sehingga membalikkan hierarki
pembiayaan eksternal yang disarankan oleh teori pecking order.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek
yaitu penelitian ini dilakukan pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI).Perbedaan selanjutnya adalah dari rentan waktu penelitian
yaitu selama 5 tahun.
Perbedaan lain pada penelitian ini adalah ditambahakannya variabel
fleksibilitas.Dari penelitian Agustina, lia (2017) yang berjudul Analisis laporan
arus kas untuk menilai kinerja keuangan pada PT Gudang Garam Tbk yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menyatakan bahwa fleksibilitas dapat
mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali kewajibannya
dengan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi, tanpa harus melikuidasi
aset yang dipakai dalam operasi. Dengan kata lain, fleksibilitas sangat erat
kaitannya dengan likuiditas, karena sama-sama berhubungan dengan kewajiban.
Yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah karena
kinerja perusahaan merupakan salah satu indikator yang penting, tidak saja bagi
perusahaan, tapi juga bagi investor. Evaluasi kineraja keuangan dapat dilakukan
dengan menggunakan analisis laporan arus kas, dimana analisis laporan arus kas
dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis rasio. Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan dua jenis rasio arus kas yaitu rasio likuiditas arus kas dan
rasio fleksibilitas arus kas. Rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan rasio
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fleksibilitas digunakan untuk membayar kembali kewajibannya di masa yang akan
datang dengan kas bersih dari aktivitas operasi.
Berdasarkan uaraian pada latar belakang di atas maka peneliti melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Laporan Arus Kas Untuk Mengukur
Likuiditas dan Fleksibilitas Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar di
BEI periode 2014-2018”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalah
sebagai berikut :
1) Bagaimanakah laporan arus kas dalam mengukur likuiditas pada
perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI periode 2014-2018 ?
2) Bagaimanakah laporan arus kas dalam mengukur fleksibilitas pada
perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI periode 2014-2018 ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1) Untuk mengetahui bagaimana laporan arus kas dalam mengukur likuiditas
perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
2) Untuk mengetahui bagaimana laporan arus kas dalam mengukur
fleksibilitas perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak
sebagai berikut :
1. Bagi Perusahaan Asuransi
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi
perusahaan dalam menganalisis laporan arus kas dalam mengukur likuiditas dan
fleksibilitas terhadap kinerja perusahaan.
2. Bagi Investor
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor maupun
kepada calon investor yang akan menanamkan modal pada perusahaan asuransi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Bagi Akademik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar sumber informasi
bagi penelitian yang akan datang, serta dapat dijadikan untuk membandingkan
teori yang satu dengan teori yang lain selama perkuliahan dan dapat
mengembangkan daya fikir yang sistematis.

BAB II
LANDASAN TEORI
1. Teori Sinyal (Signalling Theory)
Signalling theory menekankan pada pentingnya informasi yang di
keluarkan perusahaan kepada investor yang bertujuan untuk kepentingan investasi
karena hal tersebut merupakan informasi penting bagi investor yang menyajikan
tentang keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini
maupun keadaaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu
perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan,
akurat dan tepat waktu sangat di perlukan oleh investor di pasar modal sebagai
alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.
Menurut Jogiyanto (2012), informasi keuangan yang di keluarkan oleh
perusahaan sangat di perlukan bagi investor sebagai signal dalam mengambil
keputusan investasi pada suatu perusahaan. Jika pengumuman tersebut
mengandung nilai positif, maka di harapkan pasar akan bereaksi pada waktu
pengumuman tersebut di terima oleh pasar.
Informasi keuangan yang di perlukan bagi investor sebagai signal untuk
berinvestasi adalah berupa laporan tahunan. Salah satu informasi yang
diungkapkan dalam laporan tahunana dalah laporan arus kas, yaitu laporan
keuangan yang menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang
diklasifikasikan atas aktivitas operasi, serta aktivitas lainnya dalam satu periode
yang dapat di gunakan sebagai evalasi perubahan aset bersih entitas, struktur

9

10

keuangan (likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan mempengaruhi jumlah
serta waktu yang berhubungan dengan arus kas dalam penyesuaiannya. Laporan
arus kas hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan
informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik
pihak dalam maupun pihak luar. Jika suatu perusahaan ingin sahamnya dibeli oleh
investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan arus kas secara
terbuka dan transparan.
2. Laporan Arus Kas
a. Pengertian Laporan Arus Kas
Hery (2015: 4) menyatakan bahwa laporan arus kas (statement of
cashflows) adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus
kas keluar secara terperinci dan masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas
operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan/pembiayaan untuk
satu periode waktu tertentu. Martani (2012: 145) menyatakan bahwa laporan arus
kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang ams kas masuk dan
arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu priode tertentu.
Kieso (2008: 247) menyatakan bahwa laporan arus kas yaitu laporan yang
melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas
yang berasal dari aklivitas operasi, investasi dan pendanaan dari suatu perusahaan
selama satu periode dalam suatu format yang merekonsiliasi saldo kas awal dan
saldo kas akhir periode.
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Jadi kesimpulannya, laporan arus kas merupakan ringkasan transaksitransaksi keuangan yang berhubungan dengan kas tanpa memperhatikan
hubungannya dengan penghasilan yang diperoieh maupun biaya-biaya yang
terjadi.
Darsono dan Ashari (2010: 89) menyatakan bahwa Sebagai pihak yang
akan menanamkan dana pada perusahaan, kreditor dan investor berkepentingan
terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Salah satu
indikator kemampuan dalam membayar kewajiban adalah likuiditas. Perusahaan
yang likuid berarti mempunyai kemampuan dalam membayar kewajiban dalam
jangka pendek. Salah satu indikator yang berguna dalam menilai likuiditas
perusahaan adalah arus kas perusahaan yang ditunjukkan pada laporan arus kas.
Laporan arus kas memuat informasi sumber dan penggunaan kas perusahaan
selama satu periode tertentu.
Melihat dari laporan arus kas, kita dapat menilai dan mengidentifikasi:
1) Kemampuan perusahaan untuk memperoleh arus kas masuk bersih dimasa
mendatang dari kegiatan operasi untuk membayar hutang, bunga dan
dividen.
2) Kebutuhan dana dari pihak ekstemal
3) Alasan perbedaan antara 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.
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Informasi arus kas mempunyai kegunaan yang lebih baik dalam menilai
likuiditas perusahaan dibandingkan informasi yang ada pada neraca. Hal ini
karena informasi akuntansi berbasis akrual banyak menggunakan alat-alat alokasi
yang digunakan oleh akuntan.
b. Tujuan Laporan Arus Kas
PSAK No. 2 paragraf 04 ( l A I : 2015) menyatakan bahwa laporan arus
kas disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang memungkinkan para
pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih perusahaan, struktur
keuangan (tennasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan mempengaruhi
jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan
peluang.
Laporan arus kas berguna secara internal bagi manajemen dan secara
ekstemal bagi para investor, kreditor, dan pihak lain. Dengan mengadakan analisis
laporan arus kas, pihak manajemen akan mengetahui apakah kebijakan yang telah
dilakukan berjalan dengan baik dalam hal memperoleh serta menggunakan kas
tersebut pada periode tertentu. Selain itu, laporan arus kas juga dapat digunakan
untuk menentukan kebijakan deviden, menilai efisiensi dan efeklivitas setiap
departemen serta mengukur kinerja setiap departemen yang telah diberikan
wewenang, mengevaluasi imbas dan kebijakan pokok investasi dan pendanaan,
serta memperoleh informasi yang reievan dalam penyusunan anggaran biaya,
anggaran pendapatan maupun anggaran laba rugi untuk menentukan prosedur dan
kebijakan yang lebih tepat sehingga dapat diperoieh hasil yang lebih baik dengan
menjaga struktur permodalan yang sehat
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c. Kegunaan laporan arus kas
Harahap dan Sofyan Syafri (2011) menyatakan bahwa kegunaan laporan
arus kas yaitu:
1) Kemampuan perusahaan merencanakan dan mengontrol arus kas masuk
dan arus kas keluar perusahaan pada masa lalu.
2) Perusahaan dapat mengetahui

keadaan arus kas perusahaan, dan

kemampuan membayar dividen dimasa yang akan datang.
3) Informasi bagi investor dan creditor untuk memproyeksikan return dari
sumber kekayaan perusahaan.
4) Menyajikan informasi tentang perbedaan antara laba bersih dengan
penerimaan dan pengeluaran kas.
5) Bagaimana Investasi dapat mempengaruhi keuangan perusahaan dalam
satu periode.
d. Pengelompokkan dalam laporan arus kas.
Harahap dan Sofyan Syafri (2011) menyatakan bahwa dalam laporan ini
penerimaan dan pengeluaran kas dikelompokkan dari sumber sebagai berikut:
1) Arus kas dari kegiatan operasi perusahaan
Kegiatan operasi yang di maksud adalah kegiatan dari aktivitas utama
pendapatan perusahaan dan aktivitas lainnya yang bukan bagian dari aktivitas
investasi dan aktivitas pendanaan, serta seluruh aktivitas dan peristiwa lainnya
yang tidak dapat dianggap sebagai kegiatan investasi atau pembiayaan. Kegiatan
ini biasannya mencakup: kegiatan produksi, pengiriman barang, pemberian
service.
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2) Arus kas dari kegiatan pembiayaan/pendanaan (financing)
Kegiatan yang termasuk kegiatan pembiayaan adalah aktivitas yang
mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman
jangka panjang perusahaan berupa kegiatan mendapatkan sumber-sumber dana
dari pemilik dengan melakukan pinjaman yang berguna untuk membayar hutang.
3) Arus kas dari kegiatan investasi
Arus kas dari kegiatan investasi yang di maksud adalah arus kas yang di
peroleh dari aktiva berwujud maupun yang tidak berwujud, dan arus kas dari
penerimaan dan penarikan pinjaman, utang, surat berharga, serta aktiva lainnya
yang di gunakan dalam proses produksi.
e. Format Laporan Arus Kas
Harahap dan Sofyan Syafri (2011) menyatakan bahwa format dasar
laporan arus kas adalah :
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Tabel II.1
Format Laporan Arus Kas Metode Langsung
PTXXX
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Kas yang diterima dari pelanggan

xxx

Bunga yang diterima

xxx

Kas yang yang dibayarkan ke karyawan

(xxx)

Kas yang yang dibayarkan ke pemasok

(xxx)

Kas untuk biaya operasi lain

(xxx)

Pembayaran pajak

(xxx)

Arus kas dari aktivitas operasi

xxx

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Kas yang diterima dari penjualan aktiva

xxx

Pembayaran atas pembelian aktiva tetap

(xxx)

Arus kas dari aktivitas investasi

xxx

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerbitan surat berharga

xxx

Pembayaran dividen

(xxx)

Arus kas dari aktivitas pendanaan

xxx

Kenaikan (penurunan) kas

xxx

Kas pada awal periode

xxx

Kas pada akhir periode

xxx

Sumber : data diolah 2019
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Tabel II.2
Format I.aporan Arus Kas Metode Tidak Langsung
PT XXX
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017
ARUS KAS DARI AKTIVM AS OPERASI
Laba Bersih

xxx

Penyesuaian unluk :
Penyusutan

xxx

Kenaikan piutang usaha

(xxx)

Kenaikan persediaan

(xxx)

Penurunan utang usaha

xxx

Pembayaran pajak penghasilan

(xxx)

Arus kas bersih dari aktivitas operasi

xxx

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Kas yang diterima dari penjualan aktiva

xxx

Pembayaran atas pembelian aktiva tetap

(xxx)

Arus kas dari aktivitas investasi

xxx

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerbitan surat berharga

xxx

Pemabayaran deviden

(xxx)

Arus kas dari aktivitas pendanaan

xxx

Kenaikan (penurunan) kas

xxx

Kas pada awal periode

xxx

Kas pada akhir periode

xxx

Sumber : data diolah 2019
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3. Likuiditas
a. Pengertian Likuiditas
Menurut Darmawi (2011) likuiditas adalah suatu istilah yang dipakai
untuk menunjukan persediaan uang tunai dan asset lain yang dengan mudah
dijadikan uang tunai. Bank dianggap likuid jika bank mempunyai cukup uang
tunai atau asset likuid lainnya, disertai kemampuan untuk meningkatkan jumlah
dana dengan cepat dari sumber lain, untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan
komitmen keuangan lain pada saat yang tepat. Tingkat likuiditas mengacu pada
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang
menggambarkan tingkat kesehatan dari suatu perusahaan. Tingkat likuiditas yang
tinggi akan menunjukan kekuatan kondisi keuangan perusahaan.
Menurut Cooke (1989) dalam Tristanti (2012), perusahaan 26 dengan
tingkat likuiditas yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan informasi
secara sukarela yang lebih luas kepada pihak luar.
b. Rasio Likuiditas
Kasmir (2014: 110) menyatakan bahwa likuiditas merupakan rasio yang
menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka
pendek. Dan Sutrisno (2012: 14) menyatakan bahwa likuiditas adalah rasio-rasio
yang digunakan unluk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar
hutang-hutang jangka pendeknya.
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Berdasarkan definisi di atas, likuiditas adalah merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar atau
memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau hutang-hutang lancarnya
pada saat jatuh tempo.
c. Tujuan Dan Manfaat Rasio Likuiditas
Kasmir (2014: 131) menyatakan bahwa perhitungan rasio likuiditas
memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan
terhadap perusahaan. Berikut ini tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil
rasio likuiditas:
a) Dapat di jadikan sebagai tolak ukur kemampuan perusahaan dalam
melunasi hutang-hutang jangka pendeknya.
b) Dapat di jadikan sebagai tolak ukur kemampuan perusahaan dalam
membandingkan antara jumlah persediaan dengan modal.
c) Dapat di jadikan sebagai tolak ukur kemampuan uang kas yang tersedia
diperusahaan dalam membayar hutang.
d) Dapat dijadikan sebagai tolak ukur perencanaan kas dan utang di masa
yang akan datang.
e) Dapat membandingkan kondisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu.
f) Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masingmasing
kompenen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
g) Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki
kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.
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4. Fleksibilitas
Fleksibilitas adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan tindakantindakan yang efektif berkaitan dengan jumlah dan waktu aliran kas, sehingga
perusahaan tersebut dapat menjawab tantangan kebutuhan yang tidak diharapkan
(tak terduga) dan mengambil kesempatan yang ada (Murti, 2016). Perusahaan
dengan fleksibilitas keuangan yang tinggi mengalami dampak yang lebih rendah
saat terjadi krisis. Fleksibilitas keuangan merupakan bagian dari strategi bisnis
perusahaan dan penting untuk keputusan struktur modalnya (Bancel & Mitoo,
2011). Fleksibilitas keuangan mampu mempengaruhi keputusan struktur modal
yang akan diambil oleh manajer perusahaan dan pada setiap tahapan besarnya
perusahaan keputusan struktur modal akan berbeda-beda. Semakin tinggi leverage
perusahaan, semakin kecil fleksibilitas yang dimiliki perusahaan, yang berarti
perusahaan akan menggunakan tambahan hutang yang lebih sedikit.
Penelitian yang dilakukan oleh Denis (2011) menyatakan bahwa
perusahaan mencapai fleksibilitas keuangan melalui pengelolaan likuiditas
perusahaan, melalui kebijakan struktur modal dan kebijakan pembayaran.
Perusahaan yang memiliki banyak utang akan tidak fleksibel karena kas akan
terbatas untuk ekspansi dan harus melunasi utang tersebut. Kepemilikan kas
memungkinkan perusahaan dengan cepat mendanai peluang investasi ketika
pembiayaan eksternal (utang atau ekuitas) mahal atau memakan waktu.
Perusahaan dengan fleksibilitas yang tinggi biasanya tidak memiliki masalah
dalam meningkatkan modal saat penjualan naik dan pendapatan dalam kondisi
kuat.

20

Penelitian Alipour, et al. (2015) dan Rapp, et al. (2014) menemukan
bahwa perusahaan dengan fleksibilitas keuangan yang lebih tinggi akan memiliki
tingkat hutang yang lebih sedikit. Sementara itu, Anderson dan Carverhill (2012)
menyatakan tingkat hutang jangka panjang yang lebih tinggi akan meningkatkan
fleksibilitas perusahaan dan mengurangi hutang jangka pendek. Temuan Byoun
(2008) juga menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih suka 10 menggunakan
dana internal untuk menjaga fleksibilitas keuangan. Di sisi lain, perusahaan kecil
mengeluarkan ekuitas dan meningkatkan kepemilikan kas meskipun memiliki
leverage yang rendah untuk mengatasi kurangnya fleksibilitas keuangan, sehingga
membalikkan hierarki pembiayaan eksternal yang disarankan oleh teori pecking
order.
5. Analisis Rasio Arus Kas
Menurut Darsono dan Ashari (2010 : 91), alat analisis rasio laporan arus kas
yang diperlukan untuk menilai likuiditas dan fleksibilitas kinerja keuangan
perusahaan antara lain
a. Rasio Likuiditas Arus Kas
1) Rasio Arus Kas Operasi (AKO)
Rasio arus kas menghitung kemampuan arus kas operasi dalam membayar
kewajiban lancar. Rasio ini diperoieh dengan membagi arus kas operasi dengan
kewajiban lancar.
Darsono dan Ashari (2010: 91)
Arus Kas Operasi
Rasio Arus Kas Operasi (AKO) =
Hutang Lancar
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Apabila rasio ini berada di bawah satu maka terdapat kemungkinan
perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancarnya begitupun sebaliknya
apabila rasionya lebih dari satu maka besar kemungkinan perusahaan mampu
memenuhi kewajiban lancarnya tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain
(Darsono dan Ashari, 2010).
2) Rasio Pengeluaran Modal (PM)
Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan
pembayaran hutang yang ada. Rasio ini diperoieh dengan arus kas operasi dibagi
dengan pengeluaran modal.
Darsono dan Ashari (2010: 91)
Arus Kas Operasi
Rasio Pengeluaran Modal (PM)=
Pengeluaran Modal
Rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan yang tinggi dari arus kas
dalam membiayai pengeluaran modal. Apabila rasio yang diperoieh lebih dari satu
maka perusahaan dikatakan memiiiki kemampuan yang baik untuk membiayai
pengeluran modalnya, apabila kurang dari satu maka perusahaan kurang mampu
untuk membiayai pengeluaran modalnya (Darsono dan Ashari, 2010).
3) Rasio Total Hutang (TH)
Rasioini menunjukan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan
dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. Rasio
ini diperoieh dari kas dibagi dengan total hutang, Dengan mengetahui rasio ini,
kita bisa menganalisis dalam jangka waktu beberapa lama perusahaan akan
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mampu membayar hutang dengan menggunakan arus kas yang dihasilkan dari
aktivitas operasional perusahaan.
Darsono dan Ashari (2010: 91)
Arus Kas Operasi
Rasio Total Hutang (TH) =
Total Hutang
Rasio yang cukup rendah menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai
kemampuan yang kurang baik dalam membayar semua kewajibannya dari arus
kas yang berasal dari aktivitas normal operasi perusahaan.
Apabila rasio yang diperoieh lebih dari satu berarti perusahaan mempunyai
kemampuan yang cukup baik untuk membayar semua kewajibannya dari arus kas
operasi, sebaliknya apabila rasio yang diperoieh kurang dari satu maka perusahaan
mempunyai kemampuan yang kurang baik dalam membayar semua kewajibannya
dari arus kas operasi (Darsono dan Ashari, 2010).
b. Rasio Fleksibilitas Arus Kas
1) Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK)
Rasio ini mengukur kemampuan perusahan dalam menyediakan kas untuk
memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.
Darsono dan Ashari (2010: 91)
EBIT – Bunga – Pajak – Pengeluaran Modal
Rasio Kecukupan =
Arus Kas (KAK)

Rata-rata hutang lancar selama 5 tahun

Semakin tinggi rasio ini semakin kecil kemungkinan perusahaan akan
mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
Akibatnya, rasio ini menandakan apakah perusahaan dapat membayar
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hutanghutangnya dan bertahan hidup jika sumber dana eksternal terbatas atau
terlalu mahal dan atau dengan kata lain rasio ≥ 1 kinerja keuangan dikatakan baik
(Darsono dan Ashari, 2010).
6. Pandangan Islam
Islam sangat memperhatikan masalah utang-piutang. Utang (qardh)
merupakan harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih
kembali dengan nilai yang sepadan. Landasan syariah transaksi qardh
diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat ibnu majah dan ijma
para ulama. Allah SWT mengajarkan kepada kita, agar meminjamkan sesuatu
bagi agama Allah SWT. Hal ini terkandung dalam Al-Qur’an surat Al-Hadid ayat
11, yaitu:
ض ﱠ
5ٌ 68ِ :َ 8ٌ <ْ ََ?ُ @َ?ُ َو@َ?ُ أBCِ DE
ُ 8ِ Qْ ُ6 يSِ ْ َذا ا@ﱠVWَ
َ ُFَG DًIJ
َ Kَ DL
ً 8ْ َM َﷲ
Artinya :
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan
memperoleh pahala yang banyak”
(QS. Al-Hadid: 11)

Ijma para ulama pun telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan,
kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa
pertolongan dan bantuan saudaranya.
Dalam melaksanakan tugasnya, seorang akuntan harus memiliki
pengetahuan dan pengalaman yang memadai, dikarenakan hasil yang dilakukan
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seorang akuntan merupakan hal yang sangat berguna bagi para stakeholders
dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modal mereka. Selain itu,
seorang akuntan juga dituntut untuk memiliki sifat yang jujur dalam
melaksanakan audit terhadap laporan keuangan sebuah entitas.
Dalam Al-qur’an Nya, Allah SWT memberikan petunjuk kepada
manusia dalam mempergunakan akal pikirannya dan dituntut untuk
berperilaku jujur dan benar dalam hal apapun. Sebagaimana firman Allah
SWT dalam surat Al-Baqarah:42)

Artinya:
“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan
(janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”.
(Q.S. Al-Baqarah:42)

Selain ayat diatas, Allah SWT juga berfirman dalam Q.S AnNisaaa’:135. Karena seorang akuntan sangat diperlukan, maka akuntan
tersebut harus independen dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena itu
Allah memberi pedoman sebagai berikut:
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Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi
saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibubapakmu dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun
miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan
jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
ketahuilah Allah mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S An-Nisa’:135).

7. Penelitian Terdahulu
Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang dirangkum dalam tabel
II.3 dibawah ini :
Tabel II.3
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya
No.

Judul, Penulis,

Hasil Penelitian

Sampel, Metode,

Perbedaan dan
Pesamaan

Sumber
1.

Hasil penelitian menunjukkan Perbedaan :

Judul :
Analisis
arus

kas

laporan PT.

Gudang

Garam,

pada Tidak

meneliti

opersi, umumnya memiliki laporan arus masalah likuiditas

investasi

dan kasyang baik dapat dilihat dari dan fleksibilitas.

pendanaan

PT. setiap rata-rata perbandingan Objek penelitian

Gudang Garam Tbk.

arus kas yang ada.Sebaiknya Persamaan :

Penulis :

karyawan PT. Gudang Garam Sama-sama
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B. meningkatkan

Andre

dan menganalisis

dan mempertahankan

Wehantouw

tren

positif laporan arus kas

Jantje J. Tinangon

khususnya pada 3 tahun terakhir

Sampel :

yang

mengalami

PT. Gudang Garam penurunan,dengan memperbaiki
Tbk.

arus kas sehingga menghasilkan

Metode :

arus

yang

yang mendapatkan

Metode
digunakan

kas

baik

serta

kepercayaan

dalam penuh dari investor.

penelitian ini untuk
menganalisis

data

adalah

dengan

metode

analisis

deskriptif
kuantitatif.
Sumber :
Jurnal EMBA Vol.3
No. 1 Maret 2015
2.

Hasil penelitian menunjukkan Perbedaan :

Judul :

Analisa laporan arus bahwa pada laporan keuangan Tidak
kas sebagai dasar perusahaan

Unicare

meneliti

cabang tentang

Manado pada periode 2013 fleksibilitas.

pengukuran
likuiditas

pada menunjukkan

bahwa Objek penelitian.
waktu

perusahaan

“UNICARE”

Manado sudah dapat mengatasi penelitian.

cabang Manado

setiap kesulitan keuangan, dan Menggunakan

Penulis :

sudah bisa membayar hutang rasio likuiditas.

Chintia

Debby jangka

Unicare

cabang Kurun

perusahaan

pendeknya

maupun Persamaan :

Mogi, dkk.

jangka panjangnya, ini bisa Sama-sama

Sampel :

dilihat pada analisis laporan menganalisis

Perusahaan

arus kas yang dibuat oleh laporan arus kas
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“UNICARE”

penulis dengan meneliti data- untuk

cabang Manado

data

Metode :

Berdasarkan perhitungan yang

Kualitatif

dengan dibuat dengan jelas kemampuan

menghitung

dari

rasio perusahaan

mengukur

perusahaan. likuiditas.

untuk

memeuhi

likuiditas

kewajiban jangka pendeknya

Sumber :

sudah terlaksana.

Jurnal berkala ilnia
efisiensi.

Volume

16. No. 1 (2016)
3.

Berdasarkan pengujian simultan Perbedaan :

Judul :

Pengaruh arus kas dengan uji F, diperoleh hasil Objek penelitian,
likuiditas nilai Fhitung > Ftabel maka Tidak

terhadap
pada

perusahaan ketiga variabel independen yang menganalisis
tetapi

telekomunikasi yang terdiri

mencari

terdaftar di BEI

dari arus kas operasi, investasi, pengaruh laporan

Penulis :

dan pendanaan,

arus kas,

Nurul Hidayati dan secara bersama-sama terbukti Tidak

meneliti

fleksibilitas

Christina Riani

berpengaruh

Sampel :

secara

Perusahaan

likuiditas. Nilai sig. F sebesar Menggunakan alat

simultan

terhadap perusahaan

uji yang berbeda.

telekomunikasi yang 0,014 berada
terdaftar

di

BEI dibawah 0,05 (0,014 < 0,05) Persamaan :
Sama-sama

periode 2004-2009

sehingga diketahui

Metode :

bahwa secara simultan semua meneliti

Model

laporan arus kas

empiris variabel

melalui uji asumsi independen

ini

berpengaruh dan likuiditas

klasik (uji t an uji f)

secara signifikan.

Sumber :

Berdasarkan pengujian parsial

Jurnal Spread, Vol.1 dengan
No.1 (2011)

tentang

uji t, diketahui bahwa hanya ada
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satu variabel
yang

berpengaruh

terhadap

likuiditas
yaitu

arus

kas

pendanaan,

sedangkan semua
variabel

independen

lainnya

tidak berpengaruh
dan tidak signifikan karena
thitung <
ttabel dan nilai sig. t > 0,05.
4.

Judul :

Hasil penelitian ini disajikan Perbedaan :
laporan sebagai

Analisis
arus

berikut:

pada

PT Tidak

menenliti

untuk menganalisis laporan arus kas di tentang

kas

mengukur likuiditas PT. BTPN. Arus Kas Operasi fleksibilitas,
pada

BTPN (AKO) sebesar 56,32%, 1,644% Objek penelitian

PT.

Tbk.

untuk Cakupan Kas Terhadap Persamaan :

Penulis :

Bunga

(CKB),

dan

untuk Sama-sama

Bella Kristi Lalujan, Cakupan Kas Terhadap Hutang menganalisis
dkk. Sampel :

Lancar (CKHL) yaitu sebesar laporan arus kas

PT. BTPN Tbk.

37,42%.

Dengan

Metode :

likuiditas

perusahaan

demikain untuk

berada likuiditas

Kuantitatif yang di pada posisi yang baik terutama
ukur dengan Rasio saat di ukur dengan rasio AKO,
arus

kas

operasi dibandingkan
rasio CKB

(AKO),

kas likuiditas

cakupan

bunga pada

terhadap
(CKB)

CKHL.
yang

laporan

rasio sesungguhnya

dan

kas masih

cakupan
terhadap

dan

dengan

mampu

rasio
Rasio

berdasarkan
arus

kas

perusahaan
menjalankan

hutang aktivitasnya, hal ini dapat di

lancar (CKHL)

mengukur

lihat dari pos kas dan setara kas
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Sumber :
Jurnal

pada akhir tahun perusahaan.

administrasi

bisnis 2016
5.

Judul :

Berdasarkan analisis pola arus
kinerja kas, dapat diketahui aktivitas

Analisis

operasi perusahaan

perusahaan

Perbedaan :
Tidak

meneliti

tentang

berdasarkan laporan menghasilkan net cash yang

fleksibilitas,

arus kas pada PT bernilai negatif. Dengan

Objek penelitian

Sukses demikian kondisi keuangan PT

Indomobil

Persamaan :

Internasional Tbk.

Indomobil Sukses Internasional

Sama-sama

Penulis :

Tbk adalah tidak baik. Arus kas

menganalisis

Arief Tri Hardiyanto dari
dan Stefan Michael aktivitas investasi memberikan
Benyamin Bertus

hasil yang negatif, Dengan

Sampel :

demikian kondisi keuangan PT

PT

Indomobil Indomobil

Sukses Internasional Sukses Internasional Tbk adalah
Tbk.

baik Arus kas pendanaan

Metode :

menghasilkan jumlah arus kas

Metode

penelitian bersih yang
bernilai positif. Dari penjelasan

menggunakan
metode

analisis ketiga pola arus kas, maka dapat

deskriptif kualitatif disimpulkan bahwa kondisi
(non-statistik)

keuangan

Sumber :

PT Indomobil Sukses

Jurnal

Ilmiah Internasional Tbk secara umum

Akuntansi Fakultas dalam kondisi kurang baik.
Ekonomi

Vol.

1, Kemudian, berdasarkan

No. 2, Tahun 2015, analisis laporan arus kas,
Hal 63-76

diperoleh informasi bahwa
perusahaan memiliki tingkat

laporan arus kas
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likuiditas dan
solvabilitas yang kurang baik.
Struktur

modal

perusahaan

belum cukup efektif dan efisien.
6.

Hasil penelitian menunjukkan Perbedaan :

Judul :

Liquidity Analysis bahwa perbedaan antara rasio Tidak
Using Cash Flow likuiditas tradisional dan rasio menganalisis
Ratios

and arus kas. Sebuah kesimpulan fleksibilitas.

Traditional

Ratios: hanya

The

rasio Obejek penelitian.

berdasarkan

tradisional

bisa Persamaan :

juga

Telecommunications menyebabkan keputusan yang Sama-sama
Sector in Australia salah

likuiditas meneliti likuiditas

mengenai

Penulis :

sejumlah

Ross Kirkham

kasus tertentu ditemukan bahwa kas.

Sampel :

perusahaan di anggap mampu

Perusahaan-

dalam menghadapi masalah arus
dari kas

perusahaan

atau

Dalam dan laporan arus

perusahaan.

dalam

keadaan

perusahaan tidak likuid padahal

sektor
telekomunikasi

di sebenarnya sumber daya arus
kas cukup.

Australia
Metode :
Metode

penelitian

menggunakan
metode

analisis

deskriptif kuantitatif
Sumber :
Jurnal of new ide
bisnis and trands
7.

Judul :

Model DA mengklasifikasikan Perbedaan :

Predicting business 83,3

%

dari

kasus

yang Tidak

meneliti
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failure using cash dikelompokkan dengan benar.
flow

statement Pendekatan

tentang likuiditas

cross-divalidasi dan fleksibilitas.

based measures

(metode jackknife atau metode Objek penelitian

Penulis :

leave-one-out)

dengan

benar Persamaan :

Shyam B. Bhandari diklasifikasikan 79,5 %

Sama-sama

dan Rajesh Iyer

kasus. Uji chi-square dari Wilks meneliti

Sampel :

'lambda signifikan pada tingkat laporan arus kas

50

perusahaan

di 0,000

yang

berarti

model

Amerika Serikat

sebagai

Metode :

keseluruhan berkinerja sangat

Pendekatan

cross- baik

dalam

tentang

memprediksi

(metode kegagalan bisnis.

divalidasi
jackknife

atau

metode

leave-one-

out) dan Uji chisquare
Sumber :
Jurnal of Emerald
Insigh,

Managerial

Finance. Vol. 39,
No. 7, Tahun 2013
8.

Judul :
Analisis
arus

kas

menilai

Hasil

penelitian

laporan simpulkan

dapat

bahwa

di

kinerja

untuk keuangan pada PT. Gudang
kinerja Garam Tbk yang terdaftar di

keuangan pada PT Bursa

Kurun

waktu

hanya selama 3
tahun.

Indonesia

Objek penelitian

Garam berdasarkan keseluruhan dari

pada PT. Gudang

Tbk yang terdaftar hasil analisis rasio likuiditas

Garam Tbk yang

di

terdaftar di Bursa

Gudang

Bursa

Efek keuangan,

Efek

Perbedaaan :

fleksibilitas

Indonesia.

keuangan dan arus kas bebas

Efek

Indonesia

Penulis :

perusahaan belum baik. Hal ini

Persamaan :
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Lia Agustina

di

sebabkan

oleh

kenaikan Sama-sama

Sampel :

kewajiban lancar lebih besar di menganalisis

PT. Gudang Garam bandingkan dengan kas bersih laporan arus kas
Tbk.

yang diperoleh dari aktivitas untuk

Metode :

operasi dan semakinn besarnya likuiditas

Metode

mengukur
dan

analisis total kewajiban yang harus di fleksibilitas

deskriptif kualitatif biayai

perusahaan perusahaan.

metode menggunakan kas bersih yang

dan
komparatif

diperoleh dari aktivitas operasi.

Sumber :
Jurnal

Sultanist,

ISSN : 2338-4328
Vol.6 , No.1 , Juni
2017
9.

Judul :

Hasil penelitian menunjukkan

Analisa
arus

laporan bahwa

keuangan

perusahaan

Perbedaaan :
Tidak

meneliti

kas

untuk meningkat dari tahun 2011 di

mengukur

bandingkan tahun 2010. Tetapi

fleksibilitas.

likuiditas

ketiga perhitungan rasio ada

Objek penelitian

perusahaan

pada satu rasio yang rendah yaitu

tentang

yang berbeda.

PT. SMART Tbk

rasio kas. Dimana skor cash

Kurun

Penulis :

rasio PT SMART Tbk adalah

penelitian hanya

Okfira

Mitra senilai 0,2 yang artinya untuk

waktu

2 tahun.

Setyawati, dkk.

setiap RP 1 hutang lancar yang

Persamaan :

Sampel :

di miliki PT SMART Tbk hanya

Sama-sama

PT. SMART Tbk

mampu membayar Rp 0,20 atau

menganalisis

Metode :

20 sen. Hal ini merupakan skor

laporan arus kas

Metode

kualitatid yang cukup rendah karena kas

untuk mengukur

dengan

mengukur dan surat berharganya hanya

likuiditas

meggunakan rasio- bisa menutup 20% dari hutang
rasio arus kas.

perusahaan.

lancar yang jatuh tempo pada Menggunakan
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Sumber :
Jurnal

satu tahun buku.

analisis

Akuntansi

perhitungan yang

UBHARA, ISSN :

sama.

2460-7762
10.

Perbedaaan :

Judul :
Analisa
arus

laporan

kas

menilai

Hasil penelitian menunjukkan

untuk bahwa

PT.

ACE

Hardware

kinerja Indonesia, Tbk dalam keadaan

keuangan pada PT. cukupbaik, meskipun rasio arus
Ace

Hardware kas menunjukkan angka yang

Tidak

meneliti

tentang
fleksibilitas dan
likuiditas.
Objek penelitian

Indonesia Tbk.

rendah,

rasio

yang berbeda.

Penulis :

semakin meningkat pada akhir

Persamaan :

namun

angka

Tara tahun penelitian. Meningkatkan

Herlina
Dareho

kas

Sampel :

penting

perusahaan
bagi

PT. Ace Hardware Hardware

sangatlah
PT.

ACE

Indonesia,

Tbk

Indonesia Tbk.

terlebih pada aktivitas operasi

Metode :

yang merupakan aktivitas utama

Metode

deskriptif kas

perusahaan

yaitu

membuat kedepannya kinerja keuangan

pencandraan secara perusahaan
sistematis, faktual membaik.
dan

aktual

mengenai

fakta-

fakta dan sifat-sifat
populasi

atau

daerah tertentu.
Sumber :
Jurnal EMBA. Vol.
4, No.2, Tahun 2016

akan

agar

semakin

Sama-sama
menganalisis
laporan arus kas
perusahaan.
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11.

Judul :

laporan disimpulkan bahwa analisis

Analisa
arus

Perbedaaan :

Hasil penelitian dapat

Tidak

untuk rasio arus kas untuk mengukur

kas

kinerja kinerja keuangan PT

menilai

meneliti

tentang
fleksibilitas dan

keuangan pada PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk

likuiditas.

Indofood

Objek penelitian

Sukses yang terdaftar di Bursa Efek

Makmur Tbk yang Indonesia dapat diketahui

yang berbeda.

terdaftar di Bursa bahwa rasio arus kas

Persamaan :

Efek Indonesia.

menunjukkan kondisi keuangan

Sama-sama

Penulis :

yang kurang baik, karena dari

menganalisis
laporan arus kas

Lasmaria Ulan Sari delapan rasio yang
Sianipar, dkk.

diperhitungkan dalam menilai

Sampel :

kinerja

keuangan

PT.

Indofood menunjukkan

Sukses

Makmur cenderung menurun.

Tbk yang terdaftar
di

Bursa

Efek

Indonesia.
Metode :
Metode

deskriptif

kualitatif,
deskriptif
komparatif

dan

metode induktif.
Sumber :
Jurnal
SULTANIST, ISSN
: 2338-4328, Vol. 5,
No.2, Tahun 2016
Sumber : data diolah 2019

perusahaan.

seluruhnya Kurun

trend

yang sama
tahun.

waktu
yautu

5
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8. Desain penelitian
Berdasarkan penjelasan dari teori yang telah di bahas, maka desain
penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Gambar II.1
mengukur

Likuiditas

mengukur

Fleksibilitas

Laporan Arus
Kas

Sumber : data diolah 2019

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah termasuk penelitian kuantitatif yaitu
suatu proses menemukan pengetahuan dimana menggunakan data berupa angka
sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.
B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode
dokumentasi. Menurut Sugiyono (2014) dokementasi merupakan catatan perisiwa
yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari perusahaan asuransi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan data periode 2014 – 2018
yang dapat dilihat melalui laman resmi BEI dan official website masing-masing
perusahaan.
C. Jenis Data
Dalam penelitiann ini menggunakan data sekunder. Menurut Nur dan
Bambang (2014) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoieh
penelitian secara tidak langsung/melalui media perantara (diperoieh dan dicatat
oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa laporan
keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
dengan data periode 2014 – 2018 yang dapat dilihat melalui laman resmi BEI dan
official website masing-masing perusahaan.
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D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek
yang mempunyai kualitas dan karaktersitik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Populasi
dalam penelitian ini meliputi perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2014-2018 yaitu sejumlah 15 perusahaan, sebagai berikut :
Tabel III.1
Populasi Penelitian
Kode
Nama perusahaan Asuransi
Perusahaan
1.
ABDA
Asuransi Bina Dana Arta Tbk.
2.
AHAP
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.
3.
AMAG
Asuransi Multi Artha Guna Tbk.
4.
ASBI
Asuransi Bintang Tbk.
5.
ASDM
Asuransi Dayin Mitra Tbk.
6.
ASJT
Asuransi Jasa Tania Tbk.
7.
ASMI
Asuransi Kresna Mitra Tbk.
8.
ASRM
Asuransi Ramayana Tbk.
9.
JMAS
Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.
10. LPGI
Lippo General Insurance Tbk.
11. MREI
Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.
12. MTWI
Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
13. PNIN
Paninvest Tbk.
14. TUGU
Asuransi Tugu Pratana Indonesia Tbk.
15. VINS
Victoria Insurance Tbk.
Sumber : data diolah (2019)

No.

38

2. Sampel
Sampel adalah bagiam dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
(Sugiyono, 2013). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
teknik purposive sampling yaitu pemilihan pengambilan sampel dengan
berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteriakriteria yang digunakan
dalam penelitian ini mencakup :
a. Perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
b. Tersedia laporan keuangannya periode 2014-2018.
Table III.2
Pemilihan Sampel Berdasaran Kriteria Penelitian
No
.

Kode
Perusa
haan

1.

ABDA

2.

AHAP

3.

AMAG

4.

ASBI

5.

ASDM

6.

ASJT

7.

ASMI

8.

ASRM

9.

JMAS

Nama Perusahaan
Asuransi yang
Terdaftar di BEI
Asuransi
Bina
Dana Arta Tbk.
Asuransi
Harta
Aman
Pratama
Tbk.
Asuransi
Multi
Artha Guna Tbk.
Asuransi Bintang
Tbk.
Asuransi
Dayin
Mitra Tbk.
Asuransi
Jasa
Tania Tbk.
Asuransi
Kresna
Mitra Tbk.
Asuransi
Ramayana Tbk.
Asuransi
Jiwa
Syariah Jasa Mitra

Tahun
2014 2015 2016 2017 2018

X

X

X

X

Kesim
pulan

X

X

X

X
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Abadi Tbk.
10. LPGI
Lippo
General
Insurance Tbk.
11. MREI
Maskapai
Reasuransi
Indonesia Tbk.
12. MTWI Malacca
Trust
Wuwungan
Insurance Tbk.
13. PNIN
Paninvest Tbk.
14. TUGU Asuransi
Tugu
Pratama Indonesia
Tbk.
15. VINS
Victoria Insurance
Tbk.
Sumber : data diolah (2019)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adapun daftar perusahaan asuransi yang menjadi sampel dan telah
memenui kriteria untuk penelitian adalah sebagai berikut :
Tabel III.3
Sampel Penelitian
No. Kode
Nama perusahaan Asuransi
Perusahaan
1.
ABDA
Asuransi Bina Dana Arta Tbk.
2.
AHAP
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.
3.
AMAG
Asuransi Multi Artha Guna Tbk.
4.
ASBI
Asuransi Bintang Tbk.
5.
ASDM
Asuransi Dayin Mitra Tbk.
6.
ASJT
Asuransi Jasa Tania Tbk.
7.
ASRM
Asuransi Ramayana Tbk.
8.
MREI
Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.
9.
PNIN
Paninvest Tbk.
Sumber : data diolah (2019)
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E. Operasionalisasi Variabel
Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai
berikut:
Tabel III.4
Operasionalisasi Variabel
Variabel

Defenisi

Likuiditas

Kemampuan perusahaan Rasio Likuiditas Arus Kas
dalam

Rumus yang digunkan

memenuhi :

kewajiban jangka pendek

1. Rasio Arus Kas Operasi
(AKO)
2.

Rasio

Pengeluaran

Modal (PM)
3. Rasio Total Hutang
(TH)
(Darsono dan Ashari :
2011)
Fleksibilitas

Kemampuan perusahaan Rasio Fleksibilitas Arus
untuk membayar kembali Kas :
kewajibannya di

masa

yang akan datang dengan
kas bersih dari aktivitas
operasi
Sumber : data diolah (2019)

1. Rasio Kecukupan
Arus Kas (KAK)
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F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis datayang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data
statistik yang sudah terkumpul sebagaimana adanya. Dalam penenlitian ini
peneliti menggunakan rasio arus kas sebagai alat analisisnya. Rasio yang
digunakan adalah sebagai berikut :
1. Rasio Likuiditas Arus Kas
a. Rasio Arus Kas Operasi (AKO)
Darsono dan Ashari (2010: 91)
Arus Kas Operasi
AKO =
Hutang Lancar
b. Rasio Pengeluaran Modal (PM)
Darsono dan Ashari (2010: 91)
Arus Kas Operasi
PM =
Pengeluaran Modal
Keterangan : pengeluaran modal diproksikan dengan perolehan aset
tetap (Darsono dan Ashari, 2010).
c. Rasio Total Hutang (TH)
Darsono dan Ashari (2010: 91)
Arus Kas Operasi
TH =
Total Hutang
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2. Rasio Fleksibilitas Arus Kas
a. Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK)
Darsono dan Ashari (2010: 91)
EBIT – Bunga – Pajak – Pengeluaran Modal
KAK =
Rata-rata hutang lancar selama 5 tahun

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis rasio arus kas perusahaan asuransiyang terdaftar di
BEI degan tahun amatan 2014-2018, maka kesimpulan penelitian ini adalah
secara keseluruhan diketahui tingkatlikuiditas dan fleksibilitas perusahaan
asuransi yang go publicdi Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018 dalam
kategori kurang baik.
1. Likuiditas Perusahaan
Hasil analisis menunjukkan sebagian besar perusahaan asuransi belum
mempunyai likuiditas yang baik dilihat dari rasio total hutang (TH) perusahaan.
Hasil analisis rasio total hutang (TH) menunjukkan sebagian besar perusahaan
asuransi mempunyai nilai rasio kurang dari 1, ini berarti TH perusahaan berada di
bawah standar (Darsono dan Ashari,2010). Hasil ini dapat diartikan bahwa setiap
rupiah total hutang perusahaan tidak mampu dijamin oleh arus kas yang
dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan. Perhitungan ini mengacu pada
laporan arus kas perusahaan.
Likuiditas perusahaan asuransi pada tahun 2014 dalam kondisi baik
dengan nilai diatas rata-rata. Namun pada tahun-tahun berikutnya selalu menurun.
Tahun terendah terjadi pada tahun 2017.
Pada tabel IV.31 dapat diketahui bahwa perusahaan yang memiliki ratarata likiditas yang baik adalah PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. (ABDA).
Perusahaan ini memiliki dua nilai rasio yang lebih dari satu atau bisa dikatakan
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baik. Dua rasio tersebut adalah rasio arus kas operasi (AKO) dengan nilai rata-rata
selama 5 tahun sejumlah 4,22 dan rasio pengeluaran modal (PM) dengan nilai
rata-rata selama 5 tahun sejumlah 4,06.
Sedangkan perusahaan asuransi yang memiliki nilai rata-rata likuiditas
selama 5 tahun yang paling rendah adalah perusahaan asuransi Paninvest Tbk.
(PNIN). Ketiga nilai rasio perusahaan ini menunjukkan nilai yang kurang baik
dengan jumlah rata-rata selama 5 tahun selalu minus.
2. Fleksibilitas Perusahaan
Berdasarkan hasil analisis rasio flesibilitas perusahaan asuransi yang
terdaftar di BEI periode 2014-2018 menunjukkan nilai yang kurang baik.
Fleksibilitas perusahaan kurang baik karena dibawah standar <1 (Darsono dan
Ashari,2010).
Fleksibilitas perusahaan asuransi pernah dalam keadaan baik pada tahun
2016 dan 2017 namun pada 2018 kembali turun dengan nilai rata-rata di bawah
standar (<1). Tahun terendah terjadi pada tahun 2018. Hal ini disebakan karena
jumlah kewajiban perusahaan selama 5 tahun lebih besar dibandingkan dengan
jumlah kas perusahaan, dengan kata lain perusahaan belum dapat memenuhi
kewajiban lancarnya selama 5 tahun.
Pada tabel IV.42 dapat diketahui bahwa perusahaan asuransi yang
memiliki nilai rata-rata fleksibilitas selama 5 tahun yang paling baik adalah
perusahaan asuransi Paninvest Tbk. (PNIN). Perusahaan ini memiliki nilai ratarata fleksibilitas perusahaan selama 5 tahun senilai 5,04. Sedangkan perusahaan
asuransi yang memiliki nilai rata-rata fleksibilitas perusahaan selama 5 tahun yang

103

paling rendah adalah PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. (AHAP) yaitu
dengan nilai rata-rata senilai -0,84.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikanadalah
sebagai berikut:
1. Bagi Perusahaan Asuransi
1) Kedua rasio perusahaan kurang baik dilihat dari rasio total hutang
(TH) dan rasio kecakupan arus kas (KAK), saran yang dapat
diberikanadalah perlu untuk mengevaluasi kembali kebijakan utang
perusahaan,dimana proporsi utang perusahaan tidak boleh lebih besar
dari aktivaataupun modal perusahaan.
2) Rasio total hutang (TH) perusahaan dapat ditingkatkan dengan
menurunkan jumlahutang lancar perusahaan atau menambah aktiva
lancar perusahaan,sehingga diperoleh proporsi utang yang seimbang
dengan aktiva lancaryang dimiliki perusahaan.
3) Rasio kecakupan arus kas (KAK)perusahaan dapat diperbaiki dengan
menetapkan kebijakan yang tepat dalam menambah modal, yaitu
menambah modal dari modal sendiri tidak bergantung pada pinjaman
pihak luar. Aktivitas investasi memang berdampak positif terhadap
perusahaan di masa yang akan datang, akan tetapi pengeluaran untuk
investasi yang berlebihan dapat menyebabkan kas perusahaan tidak
likuid.
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2. Bagi Investor
Bagi investor ketika ingin menanamkan saham disuatu perusahaan yang
diperhatikan tidak hanya bagian laba nya saja tetapi juga harus memperhatikan
nilai kas yang tersedia juga. Karena jika nilai kas yang tersedia kecil maka
kemungkinan perusahaan tidak akan mampu untuk memenuhi kewajiban jangka
pendek maupun jangka panjang perusahaan tersebut.
3. Bagi Akademik
Penelitian selanjutnya di harapkan dapat meneliti dengan menggunakan
sampel dan populasi lebih banyak serta periode variabel penelitian yang lebih
panjang sehingga tingkat akurasi pada hasil penelitian diharapkan dapat lebih
akurat.
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