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ABSTRAK 

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS SEBAGAI ALAT UKUR UNTUK MENILAI 

KINERJA KEUANGAN 

 

(Studi Kasus Pada PT Perkebunan Nusantara IV Sumatera Utara Periode 2014-2018) 

Oleh: Dhea Ayusvia Sandra 

Laporan arus kas sebagai salah satu unsur laporan keuangan menyajikan 

penerimaan dan pengeluaran kas dari perusahaan selama periode tertentu. Arus kas dalam 

perusahaan dapat ditelusuri dari aktivitas-aktivitas dalam perusahaan, aktivitas-aktivitas 

yang berlangsung dalam perusahaan dapat di klasifikasikan pada aktivitas operasi, aktivitas 

investasi dan aktivitas pendanaan. Laba bersih yang dihasilkan sebuah perusahaan belum 

menjamin bahwa perusahaan tersebut memiliki kas yang cukup untuk membiayai 

aktivitasnya. Informasi tersebut tidak dapat dipelajari dengan sendirinya dari laporan 

keuangan yang lain selain laporan arus kas. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan PT 

Perkebunan Nusantara IV Sumatera Utara dengan menggunakan analisis rasio laporan arus 

kas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang 

bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka. Jenis data 

yang dikumpulkan adalah data sekunder, serta teknik pengumpulan data menggunakan studi 

kepustakaan dan dokumentasi, dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio 

laporan arus kas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio arus kas operasi, cakupan kas 

terhadap hutang lancar, dan total hutang selama 5 tahun (2014-2018) menunjukkan hasil 

dibawah 1 yang berarti perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban serta komitmennya. 

Kemudian pada rasio cakupan kas terhadap bunga, cakupan arus dana dan arus kas bersih 

bebas mengalami fluktuasi, dan pada rasio kecukupan arus kas mengalami peningkatan yang 

cukup yang menggambarkan arus kas operasi mampu memenuhi fleksibilitas perusahaan. 

 

Kata Kunci: Analisis Rasio, Laporan Arus Kas, Kinerja Keuangan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya arus kas dalam perusahaan dapat ditelusuri dari aktivitas-

aktivitas dalam perusahaan, sebab seluruh akivitas perusahaan dimaksudkan untuk 

menghasilkan kas. Aktivitas-aktivitas yang berlangsung dalam perusahaan 

berdasarkan dampaknya terhadap kas secara garis besar dapat di klasifikasikan pada 

aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. 

Laporan arus kas sebagai salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan 

penerimaan dan pengeluaran kas dari perusahaan selama periode tertentu, darimana 

kas datang dan bagaimana kas dibelanjakan. Laba bersih yang dihasilkan sebuah 

perusahaan belum menjamin bahwa perusahaan tersebut memiliki kas yang cukup 

untuk membiayai aktivitasnya. Informasi tersebut tidak dapat dipelajari dengan 

sendirinya dari laporan keuangan yang lain selain laporan arus kas. 

Laporan arus kas yang direkomendasikan oleh pihak manajemen haruslah 

sesuai dengan format yang tercantum dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan) No. 02, dalam standar tersebut laporan arus kas merupakan laporan 

mengenai arus masuk dan arus keluar bersih yang digolongkan menjadi tiga kategori 

utama sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan serta menggunakan metode 

yang telah ditetapkan yaitu metode langsung ataupun metode tidak langsung. 

1 
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Dengan dibuatnya laporan arus kas, setiap perusahaan dapat memprediksi kemajuan 

perusahaan disetiap tahun berjalan dan perusahaan tidak mengalami kerugian serta 

kebangkrutan. Dimana hal ini dapat dilihat dari penyajian laporan arus kas yang 

disusun oleh bagian keuangan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah 

dilakukan perusahaan. Apabila perusahaan telah melakukan hal tersebut, diharapkan 

perusahaan akan tetap bertahan walaupun terkadang kondisi ekonomi tidak stabil 

keadaannya. 

Berikut adalah laporan arus kas PT. Perkebunan Nusantara IV Tahun 2015 

yang dapat dilihat pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV DAN ENTITAS ANAK 

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN 

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 

31 Desember 2015 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi  

Penerimaan kas dari pelanggan 5.181.495.256.460 

Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan (3.972.222.985.245) 

Kas yang diperoleh dari operasi 1.209.272.271.215 

Penerimaan kas lainnya 35.853.514.016 

Pembayaran pajak (743.766.010.252) 

Pembayaran bunga (321.161.349.340) 

Penerimaan bunga 69.751.527.845 

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi 249.949.953.484 

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi  

Penambahan tanaman perkebunan (570.457.223.629) 

Perolehan aset tetap (344.050.326.797) 

Penambahan aset tidak lancar lainnya
 

(35.195.089.381) 

Laba pelepasan saham perusahaan asosiasi - 

Pelepasan saham perusahaan asosiasi - 

Penerimaan dividen 84.085.804.379 

Penerimaan dari penjualan aset tetap - 

Penambahan penyertaan anak perusahaan (30.650.314.000) 

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi (896.267.149.428) 

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan  

Pembayaran utang bank (607.579.000.000) 

Pembayaran dividen (285.898.164.782) 

Penerimaan dari pinjaman bank 822.820.523.133 

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan (70.656.641.649) 

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN 

SETARA KAS 

 

(716.973.837.593) 

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 1.716.669.890.319 

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 999.696.052.726 

Sumber: Annual Report PTPN IV 

Permasalahan yang penulis temukan dalam proses penganalisisan laporan arus 

kas PTPN IV Sumatera Utara menunjukkan bahwa: 
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1. Dalam laporan arus kas di atas penulis menemukan bahwa selama periode 2015 

arus kas dari aktivitas operasi terdapat pos pembayaran kas kepada pemasok dan 

karyawan, dimana hal ini memunculkan masalah yaitu pemasok dan karyawan 

adalah dua hal yang berbeda dalam lingkungan perusahaan. Pemasok berasal 

dari eksternal perusahaan dan karyawan berasal dari internal perusahaan. 

Lingkungan internal organisasi adalah berbagai hal atau pihak yang berkaitan 

langsung dengan kegiatan organisasi, contohnya adalah karyawan. Lingkungan 

eksternal organisasi adalah lingkungan diluar perusahaan yang terkait dengan 

kegiatan organisasi, contohnya adalah pemasok. 

Tabel 1.2  

Arus Kas 

Periode 2014-2017 

(Disajikan Dalam Rupiah) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Kas dan 

setara 
kas 

1.716.669.890.319 999.696.052.726 1.241.428.944.535 764.585.535.542 248.722.262.691 

Arus kas 

dari 

aktivitas 
operasi 

 

1.332.598.795.854 

 

249.949.953.484 

 

858.255.059.911 

 

844.376.162.222 

 

954.789.328.709 

Arus kas 

dari 
aktivitas 

investasi 

 

(789.279.724.964) 

 

(896.267.149.428) 

 

(800.951.706.638) 

 

(573.574.932.209) 

 

(615.450.974.553) 

Arus kas 

dari 

aktivitas 

pendana

an 

 

(111.292.215.663) 

 

(70.656.641.649) 

 

184.429.538.536 

 

(747.644.639.006) 

 

(816.192.029.286) 

Sumber: Annual Report PTPN IV 

2. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kas dan setara kas PTPN IV 

Sumatera mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun dasar yaitu 
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tahun 2014, perhitungan penurunan ini dihitung menggunakan analisis trend 

yaitu membagi tahun pembanding dengan tahun dasar dikali 100%, berikut ini 

adalah hasilnya: 

a. Penurunan kas dan setara kas dari tahun 2014-2015 berkisar 42%, yang 

dihitung dengan membagi tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 

100%, maka 999.696.052.726/1.716.669.890.319 x 100% = 58%. Nilai 

sisa (42%) dari perhitungan analisis trend tersebut adalah nilai penurunan 

kas dan setara kas untuk tahun 2015. Kemudian penuruan juga terjadi 

pada kas dan setara kas pada tahun 2016 berkisar 28%, yang dihitung 

dengan membagi tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%, maka 

1.241.428.944.535/1.716.669.890.319 x 100% = 72%. Nilai sisa (28%) 

dari perhitungan analisis trend tersebut adalah nilai penurunan kas dan 

setara kas untuk tahun 2016, dan kembali terjadi penurunan pada kas dan 

setara kas pada tahun 2017 berkisar 55%, yang dihitung dengan membagi 

tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%, maka 

764.585.535.542/1.716.669.890.319 x 100% = 45%. Nilai sisa (55%) dari 

perhitungan analisis trend tersebut adalah nilai penurunan kas dan setara 

kas untuk tahun 2017. Dan penurunan juga terjadi pada tahun 2018 hingga 

mencapai 86%, yang dihitung dengan membagi tahun dasar dibagi tahun 

pembanding dikali 100%, maka 248.722.262.691/1.716.669.890.319 x 

100% = 14%. Nilai sisa (86%) dari perhitungan analisis trend tersebut 

adalah nilai penurunan kas dan setara kas untuk tahun 2018. 
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b. Penurunan arus kas dari aktivitas operasi dari tahun 2014-2015 berkisar 

81%. Yang dihitung dengan membagi tahun dasar dibagi tahun 

pembanding dikali 100%, maka 249.949.953.484/1.332.598.795.854 x 

100% = 19%. Nilai sisa (81%) dari perhitungan analisis trend tersebut 

adalah nilai penurunan kas dari aktivitas operasi untuk tahun 2015. 

Kemudian penurunan juga terjadi pada arus kas dari aktivitas operasi pada 

tahun 2016 berkisar 36%, yang dihitung dengan membagi tahun dasar 

dibagi tahun pembanding dikali 100%, maka 

858.255.059.911/1.332.598.795.854 x 100% = 64%. Nilai sisa (36%) dari 

perhitungan analisis trend tersebut adalah nilai penurunan kas dari 

aktivitas operasi untuk tahun 2016. Dan kembali terjadi penurunan arus 

kas dari aktivitas operasi pada tahun 2017 berkisar 37%, yang dihitung 

dengan membagi tahun dasar dibagi tahun pembanding dikali 100%, maka 

844.376.162.222/1.332.598.795.854 x 100% = 63%. Nilai sisa (37%) dari 

perhitungan analisis trend tersebut adalah nilai penurunan kas dari 

aktivitas operasi untuk tahun 2017. Dan penurunan juga terjadi pada tahun 

2018 berkisar 28%, yang dihitung dengan membagi tahun dasar dibagi 

tahun pembanding dikali 100%, maka 

954.789.328.709/1.332.598.795.854 x 100% = 72%. Nilai sisa (28%) dari 

perhitungan analisis trend tersebut adalah nilai penurunan kas dari aktivitas 

operasi untuk tahun 2018. 
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c.  Peningkatan arus kas dari aktivitas investasi dari tahun 2014-2015 

berkisar 11.3% yang dihitung dengan membagi tahun dasar dibagi tahun 

pembanding dikali 100%, maka (896.267.149.428)/(789.279.724.964) x 

100% = 88,7%. Nilai sisa (11,3%) dari perhitungan analisis trend tersebut 

adalah nilai peningkatan kas dari aktivitas investasi untuk tahun 2015. 

Kemudian peningkatan juga terjadi pada arus kas dari aktivitas investasi 

pada tahun 2016 berkisar 10.1% yang dihitung dengan membagi tahun 

dasar dibagi tahun pembanding dikali 100%, maka (800.951.706.638)/ 

(789.279.724.964) x 100% = 89.9%. Nilai sisa (10.1%) dari perhitungan 

analisis trend tersebut adalah nilai peningkatan kas dari aktivitas investasi 

untuk tahun 2016. Dan terjadi penurunan pada arus kas dari aktivitas 

investasi pada tahun 2017 berkisar 27% yang dihitung dengan membagi 

tahun dasar dibagi tahun pembanding dikali 100%, maka 

(573.574.932.209)/(789.279.724.964) x 100% = 73%. Nilai sisa (27%) 

dari perhitungan analisis trend tersebut adalah nilai penurunan kas dari 

aktivitas investasi untuk tahun 2017. Dan penurunan juga terjadi pada 

tahun 2018 berkisar 22% yang dihitung dengan membagi tahun dasar 

dibagi tahun pembanding dikali 100%, maka (615.450.974.553)/ 

(789.279.724.964) x 100% = 78%. Nilai sisa (22%) dari perhitungan 

analisis trend tersebut adalah nilai penurunan kas dari aktivitas investasi 

untuk tahun 2018. 
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d. Peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan dari tahun 2014-2015 

berkisar 37% yang dihitung dengan membagi tahun dasar dibagi tahun 

pembanding dikali 100%, maka (70.656.641.649)/(111.292.215.663) x 

100% = 63%. Nilai sisa (37%) dari perhitungan analisis trend tersebut 

adalah nilai peningkatan kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun 2015. 

Kemudian terjadi peningkatan pada arus kas dari aktivitas pendanaan pada 

tahun 2016 berkisar 98% yang dihitung dengan membagi tahun dasar 

dibagi tahun pembanding dikali 100%, maka 

184.429.538.536/(111.292.215.663) x 100% = (2%). Nilai sisa (98%) dari 

perhitungan analisis trend tersebut adalah nilai peningkatan kas dari 

aktivitas pendanaan untuk tahun 2016. Dan kembali terjadi penurunan 

arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2017 berkisar 93,3% yang 

dihitung dengan membagi tahun dasar dibagi tahun pembanding dikali 

100%, maka (747.644.639.006)/(111.292.215.663) x 100% = 6,7%. Nilai 

sisa (93,3%) dari perhitungan analisis trend tersebut adalah nilai penurunan 

kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun 2017. Dan terjadi penurunan arus 

kas dari aktivitas pendanaan di tahun 2018 berkisar 93% yang dihitung 

dengan membagi tahun dasar dibagi tahun pembanding dikali 100%, maka 

(816.192.029.286)/(111.292.215.663) x 100% = 7%. Nilai sisa (7%) dari 

perhitungan analisis trend tersebut adalah nilai penurunan kas dari aktivitas 

pendanaan untuk tahun 2018. 
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Hal ini menjadi masalah bagi perusahaan karena terjadinya ketidakstabilan 

kinerja keuangan pada perusahaan tersebut. 

Tabel 1.3 

Arus Kas 

Periode 2017 

(Disajikan Dalam Rupiah) 

 

Keterangan 2017 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 844.376.162.222 

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

    Pembayaran Utang Bank 

 

(1.054.818.999.750) 

Sumber: Annual Report PTPN IV 

3. Perusahaan melakukan pembayaran utang kepada bank senilai 

Rp1.054.818.999.750 dimana jumlah ini melebihi nilai kas dari aktivitas operasi 

yaitu sebesar Rp844.376.162.222 sehingga hal ini menjadi masalah bagi 

perusahaan karena biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan 

pembayaran utang bank melebihi kas yang dimiliki perusahaan.  

Untuk itu setiap perusahaan diwajibkan menyusun laporan arus kas dan 

menjadikan laporan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 

keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Laba bersih yang 

dihasilkan suatu perusahaan belum menjamin bahwa perusahaan tersebut memiliki 

uang kas yang cukup. untuk menjalankan operasi, melakukan investasi dan 

membayar utang, perusahaan benar-benar harus memiliki kas bukan memiliki laba 

bersih. Karena itu bagi investor sangat penting untuk menganalisis sampai sejauh 

mana efisiensi perusahaan dalam mengalokasinya. Tujuan utama laporan arus kas 
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adalah menyajikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas 

suatu perusahaan selama satu periode. 

Laporan arus kas disajikan untuk melengkapi kesenjangan informasi yang 

tidak dimuat dalam informasi yang lain. Laporan arus kas memainkan peranan 

komplementer bagi neraca, laporan laba rugi, dalam penjabaran secara lengkap 

mengenai aset dan struktur keuangan (kewajiban dan ekuitas pemilik) perusahaan 

serta bagaimana aset, kewajiban dan ekuitas tersebut berubah dalam periode tertentu. 

Bagi pihak eksternal perusahaan, laporan arus kas ini akan membantu para pemodal, 

kreditur dan pihak lainnya dalam menilai berbagai aspek dari posisi keuangan 

perusahaan, seperti yang dikemukakan oleh (Kieso dan Weygant 2002: 247), yaitu: 

1. Menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan arus kas pada masa yang 

akan datang. 

2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, kemampuan 

membayar deviden, dan kebutuhan pendanaan ekstern. 

3. Penilaian atas alasan perbedaan antara laba bersih dengan kas bersih dan 

penerimaan serta pembayaran kas yang berkaitan. 

4. Menilai pengaruh posisi laporan keuangan perusahaan dari transaksi investasi 

dan pendanaan kas dan non kas selama satu periode. 

Dengan dibuatnya laporan arus kas, setiap perusahaan dapat memprediksi 

kemajuan perusahaan disetiap tahun berjalan dan perusahaan tidak mengalami 
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kerugian serta kebangkrutan, dimana hal ini dapat dilihat dari penyajian laporan arus 

kas yang disusun oleh bagian keuangan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang 

telah dilakukan oleh perusahaan. apabila perusahaan telah melakukan hal tersebut, 

diharapkan perusahaan akan tetap bertahan walaupun terkadang kondisi ekonomi 

tidak stabil keadaannya. 

Adapun perusahaan yang menjadi objek penelitian penulis adalah PT. 

Perkebunan Nusantara IV Sumatera Utara, yaitu anak perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan teh, yang tentunya 

membutuhkan kas yang baik untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari maupun 

dalam rangka pengembangan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dan melihat pentingnya pengelolaan kas masuk dan 

kas keluar yang disajikan dalam laporan arus kas ini dalam suatu perusahaan maka 

penulis mencoba untuk membahas permasalahan tersebut dalam suatu skripsi dengan 

judul “Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Ukur Untuk Menilai Kinerja 

Keuangan (Studi Kasus Pada PT Perkebunan Nusantara IV Sumatera Utara 

Periode 2014-2018”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, penulis mencoba 

merumuskan masalah yaitu: Bagaimana tingkat likuiditas dan fleksibilitas keuangan 

perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Sumatera Utara yang diukur 
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menggunakan analisis arus kas dalam bentuk rasio? 

1.3 Batasan Masalah 

Pengukuran analisa laporan arus kas dalam penelitian ini hanya di batasi pada 

tingkat likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan PT. Perkebunan Nusantara  

IV Sumatera Utara. Kemudian penulis hanya akan menganalisis laporan arus kas PT. 

PT. Perkebunan Nusantara IV Sumatera Utara secara periodik untuk tahun yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2014 sampai 31 Desember 2018. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk 

mengetahui dan menilai tingkat likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan PT. 

Perkebunan Nusantara IV Sumatera Utara yang diukur dengan menggunakan analisis 

arus kas dalam bentuk rasio. 

a. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi yang akurat dan 

relevan yang dapat digunakan oleh: 

a. Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk 

mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan 

dengan skripsi ini.  
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b. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk 

dijadikan bahan masukan untuk kemajuan perusahaan tersebut terutama 

dalam penilaian posisi keuangan perusahaan dengan menggunakan 

analisis laporan arus kas. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi ke dalam tiga bab 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Merupakan bab landasan teori yang berisikan teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian diantaranya tentang laporan keuangan, laporan arus kas, kinerja 

keuangan, ayat dan hadist tentang kinerja, analisis laporan arus kas dalam menilai 

kinerja perusahaan, sejarah singkat perusahaan dan penelitian terdahulu. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Membahas metodologi penelitian yang mencakup jenis dan sumber 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kerangka penelitian dan 

lokasi dan jadwal penelitian. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini membahas dan menjelaskan mengenai profil perusahaan. 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas dan menguraikan hasil dari penelitian yang menggunakan 

analisis laporan arus beserta gambaran umum perusahaan. 

BAB VI : PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, 

saran dan rekomendasi tentang perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan 

datang terkait dengan masalah temuan pada penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Dasar (Grand Teory)  

Setipa pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan sangat 

berkepentingan dengan kinerja keuangan perusahaan. Pentingnya pengukuran kinerja 

dapat dijelaskan dengan dua teori yaitu teori keagenan (agency teory) dan teori signal 

(signaling teory). 

Pada teori keagenan (agency teory) dijelaskan bahwa pada sebuah perusahaan 

terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik 

perusahaan dan manajemen perusahaan. Pemilik perusahaan disebut sebagai 

prinsipal, sedangkan manajemen adalah orang yang diberi kewenangan oleh 

pemegang saham untuk menjalankan perusahaan. Perusahaan yang memisahkan 

fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan yang 

disebabkan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang saling 

bertentangan, yaitu berusaha mencapai kemakmurannya sendiri. 

Untuk meminimalkan konflik diantara mereka, maka pemilik dan manajemen 

melakukan kesepakatan kontrak kerja dengan cara mengatur proporsi hak dan 

kewajiban masing-masing guna mencapai utilitas yang diharapkan, menyatakan 

bahwa dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimumkan utilitas 

pemilik, dan dapat memuaskan serta menjamin manajemen untuk menerima reward 

atas hasil pengelolaan perusahaan. 

Teori kedua yang menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja adalah teori 

15 
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signal (signaling teory). Teori signal membahas bagaimana seharusnya signal-signal 

keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) disampaikan kepada pemilik 

(principal). Teori signal menjelaskan bahwa pemberian signal dilakukan oleh 

manajemen untuk mengurangi informasi asimetris. 

Teori signal (Signaling Teory) menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai 

dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. 

Dorongan tersebut timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan 

dengan pihak luar, dimana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan 

yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak luar seperti investor dan 

kreditor. 

Pada Signaling Teory, adapun motivasi manajemen menyajikan informasi 

keuangan diharapkan dapat memberikan signal kemakmuran kepada pemilik ataupun 

pihak luar. Publikasi laporan keuangan tahunan yang disajikan oleh perusahaan akan 

dapat memberikan signal pertumbuhan deviden maupun perkembangan harga saham 

perusahaan. 

Laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik merupakan signal atau 

tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Signal baik akan direspon 

dengan baik pula oleh pihak luar, karena respon pasar sangat tergantung pada signal 

fundamental yang dikeluarkan perusahaan. Investor hanya akan menginvestasi 

modalnya jika menilai perusahaan mampu memberikan nilai tambah atas modal yang 

diinvestasikan lebih besar dibandingkan jika menginvestasikannya di tempat lain. 

Untuk itu, perhatian investor diarahkan pada kemampuan perusahaan yang tercermin 
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dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan perusahaan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dari suatu perusahaan. 

Pada pokoknya laporan keuangan ditujukan kepada pihak-pihak diluar perusahaan, 

sehingga yang bersangkutan dapat menggunakannya sebagai dasar menilai 

kemampuan suatu perusahaan. 

 Perkembangan dari posisi keuangan perusahaan tersebut dapat dilihat dari 

penyajian data-data yang diperbandingkan untuk dua periode atau lebih sehingga 

dapat diperoleh data-data yang akan diambil. 

 Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan 

dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. 

Sofyan S. Harahap (2006:105). 

 Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi dari persiapan laporan keuangan 

adalah untuk menyajikan/memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara 

periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan Laporan Keuangan menurut Kasmir (2014: 10), adalah: 

12 
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1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 

 Ikatan Akuntansi Indonesia (2018: 3) mengemukakan bahwa “Tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi”. 

2.2.3 Pemakai Laporan Keuangan 

Pemakai laporan keuangan meliputi: 

a. Investor 

Para investor (dan penasihatnya) berkepentingan terhadap resiko yang melekat dari 
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hasil pengembangan dari investasi yang dilakukannya. Investor ini membutuhkan 

informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau 

menjual investasi tersebut. Selain itu, mereka juga tertarik pada informasi yang 

memungkinkan melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

membayar deviden. 

b. Kreditur (pemberi pinjaman) 

Para kreditur tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk 

memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

c. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka 

untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih 

pendek dibanding kreditur. 

d. Shareholder’s (para pemegang saham) 

Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan 

perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, dan penambahan modal 

untuk business plan selanjutnya. 

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan 
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atau bergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenanya berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Menetapkan pajak dan dan sebagai dasar untuk 

menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

g. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakiliya tertarik pada informasi 

mengenai stabilitas dan profitabiltas perusahaan. Mereka juga tertarik pada informasi 

yang memungkinkan mereka melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan 

dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. 

h. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, seperti 

pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang 

dipekerjakan dan perlindungan kepada para penanam modal domestik. Laporan 

keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecendrungan 

dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yaitu 

1. Neraca 

Neraca merupakan laporan yang digunakan dalam rangka menunjukkan seberapa 
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besar aset, kewajiban dan modal suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. 

2. Lapuran Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan menurut PSAK 

yang memperlihatkan keuntungan dan kerugian yang dirasakan perusahaan dalam 

periode tertentu. Guna laporan ini adalah untuk memprediksi profit yang bisa 

dihasilkan perusahaan untuk mas mendatang. Elemen penghasilan komprehensif lain 

dapat digabungkan atau dipisah dengan laporan laba rugi. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang memberikan gambaran 

mengenai besarnya saldo modal perusahaan pada periode tertentu yang dipengaruhi 

oleh laba atau rugi bersih operasi 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah laporan perputaran penggunaan kas perusahaan yang 

digolongkan ke dalam arus kas operasi, arus kas innvestasi dan arus kas pendanaan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan dari laporan keuangan neraca, 

laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan serta informasi yang 

berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. 
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Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Menurut Munawir (2002:6) laporan keuangan bersifat historis serta 

menyeluruh dan sebagai suatu progres report laporan keuangan terdiri dari data-data 

yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara lain: 

1. Fakta yang telah timbul (recorded fact) 

Sifat ini menunjukkan bahwa data dalam laporan keuangan itu dibuat atas dasar fakta 

dari catatan akuntansi atas peristiwa-peristiwa atau transaksi yang telah terjadi seperti 

jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan dalam bank, 

jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang aktiva tetap yang dimiliki 

perusahaan. 

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (accounting 

conversation and postulate) 

Sifat ini berarti bahwa data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun 

anggaran-anggaran tertentu yang merupakan prinsip akuntansi yang lazim (General 

Accepted Accounting Principles), hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan 

pencatatan atau untuk keseragaman. 

3. Pendapat pribadi (personal judgement) 

Sifat ini dimaksudkan bahwa, walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh 

konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang telah ditetapkan yang sudah menjadi 

standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi atau dalil 
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tersebut tergantung daripada akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. 

 Dengan mengingat atau memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan tersebut 

di atas, maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan itu mempunyai beberapa 

keterbatasan, menurut Kasmir (2008:16), keterbatasan itu antara lain: 

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (historis), dimana 

data yang diambi dari data masa lalu. 

2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya 

untuk pihak tertentu saja. 

3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. 

4. Laporan keuangan berifat konservatif dalam menghadapi situasi 

ketidakpastian. 

5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi 

dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat 

formalnya. 

6. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran 

dari berbagai pertimbangan. 

2.2.4 Pengertian Kas dan Setara Kas 

 Keberadaan kas bagi perusahaan sangat penting untuk melakukan kegiatan 

operasi, investasi dan pendanaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kas merupakan 

akun (perkiraan) yang paling likuid keberadaannya jika dibandingkan dengan akun-
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akun lainnya dalam neraca perusahaan. 

 Kas didefenisikan sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan 

untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan 

beberapa defenisi kas dan setara kas. 

 Kas dan setara kas menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 

No. 2 (Ikatan Akuntansi Indonesia 2018: 22) “Kas terdiri dari saldo kas (Cash on 

hand) dan rekening giro. Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya 

sangat liquid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dalam 

jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan”. 

 Kas merupakan komponen aktiva (asset) lancar yang paling liquid di dalam 

neraca, karena kas sering mengalami mutasi atau perpindahan dan hampir semua 

transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan mempengaruhi posisi kas. Dalam 

Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akutansi Indonesia 2018: 17), aset lancar 

dijelaskan bahwa suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut: 

1. Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan 

dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan. 

2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan 

diharapkan direalisasikandalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari 

tanggal neraca. 

3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. 
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Dari defenisi kas dan setara kas di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kas dan setara kas bukan hanya yang ada di perusahaan, tetapi juga saldo 

rekening giro di bank yang penggunaannya tidak dibatasi dan surat-surat 

berharga yang dapat ditarik dengan segera menjadi kas sehingga resikonya 

kecil akibat pengaruh terjadinya perubahan nilai dari perubahan tingkat suku 

bunga. 

2. Umumnya kas dan setara kas digunakan untuk membiayai kegiatan umum 

perusahaan, sehingga kas dan setara kas secara langsung atau tidak langsung 

hampir mempengaruhi semua transaksi bisnis perusahaan. 

3. Perkiraan kas dan setara kas di Neraca disajikan pada urutan pertama 

golongan aktiva lancar karena merupakan aktiva yang paling liquid. 

Tabel 2.1 

Klasifikasi Kas dan Item Non-kas 

Item Klasifikasi 
a. Koin dan mata uang tidak didepositkan........ Kas 

b. Dana tidak terbatas pada deposito dalam bank demand 

deposito................................... 

 

Kas 

c. Kas kecil dan dana perubahan (change)........ Kas 

d. Instrumen yang dapat dinegosiasikan, seperti cek, wesel bank 

(bank draft) dan pos wesel (money 

order)...................................... 

 

 

Setara Kas 

e. Cek perusahaan yang tertulis namun belum diposkan atau 

diantarkan............................... 

 

Setara Kas 

f. Deposito terbatas, seperti sertifikat deposito dan sertifikat 

tabungan pasar uang (deposito 

berjangka)...................................................... 

 

 

Investasi Sementara 

g. Deposito pada bank asing: 

Tidak terbatas................................................ 

Terbatas......................................................... 

 

Kas 

Piutang 

h. Perangko........................................................ Persediaan Kantor 

i. Cek mundur, dan cek dana tidak cukup 

(NSF)............................................................. 

 

Piutang 

j. Kas yang terbatas untuk tujuan khusus.......... Kas terbatas 

k. Penarikan cek melebihi uang di bank............ Utang lancar 
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Dilaporkan terpisah sebagai aktiva lancar dan aktiva tetap tergantung 

pada tujuan pembahasan 

 

Sumber: Skousen (2001:377) 

 Perbedaan utama terhadap pentingnya kas sebagai unsur kunci dalam posisi 

likuiditas perusahaan adalah sifat tidak produktifnya, karena kas adalah ukuran nilai, 

maka tidak dapat berkembang dan tumbuh jika tidak dikonversikan ke dalam properti 

yang lain. Manajemen kas yang efisien membutuhkan kas yang tersedia untuk 

operasional atau dalam investasi jangka pendek dan jangka panjang.  

 Salah satu tanggung jawab manajer keuangan perusahaan adalah mengatur 

sumber-sumber kas untuk memastikan tersedianya kas untuk kebutuhan jangka 

pendek juga merencanakan kebutuhan kas jangka panjang untuk memperlancar 

kebutuhan dan perkembangan perusahaan melalui ekspansi dan akuisisi. 

2.2.5 Manfaat Laporan Arus Kas 

 Menurut  (Munawir, 2002) Laporan arus kas bermanfaat secara internal bagi 

manajemen dan secara eksternal bagi para pemodal dan kreditur. 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. Disamping itu apabila perusahaan 
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pernah mengalami kekurangan dana, manajemen dapat memakai laporan ini untuk 

menentukan mengapa kekurangan dana itu bisa terjadi. 

 Informasi tentang arus kas sebuah perusahaan bermanfaat bagi para pemakai 

laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan arus kas terebut. Informasi dalam laporan arus kas akan membantu 

para pemodal, kreditur dan pihak-pihak lainnya dalam menilai bermacam-macam 

aspek dari posisi keuangan perusahaan: 

 Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas dimasa depan. Walaupun 

laporan arus kas melaporkan arus kas masa lalu, laporan-laporan ini akan berfaedah 

untuk menilai arus kas perusahaandi masa mendatang. Dengan memeriksa hubungan 

diantara unsur-unsur seperti penjualan dan kas bersih yang ditunjukkan oleh kegiatan-

kegiatan operasi, atau kas yang disediakan oleh kegiatan-kegiatan usaha dan kenaikan 

atau penurunan kas, para investor dan pihak-pihak lainnya dapat membuat prediksi 

jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas dimasa mendatang secara lebih baik 

dibandingkan dari data dasar akrual. 

 Kemampuan entitas untuk membagikan dividen dan memenuhi kewajibannya. 

Apabila sebuah perusahaan tidak mempunyai persediaan kas yang memadai, para 

karyawan tidak akan dapat dibayar, utang dilunasi atau dividen dibagikan. Para 

karyawan, keditur, pemegang saham dan pelanggan terutama tertarik dalam laporan 

ini karena laporan arus kas memperlihatkan arus kas di dalam suatu bisnis. 
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 Laporan arus kas juga menyodorkan informasi yang bermanfaat dalam 

mengevaluasi fleksibilitas keuangan perusahaan. Fleksibilitas keuangan (financial 

flexibility) adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan jumlah kas yang 

memadai dalam rangka menjawab kebutuhan-kebutuhan dan kesempatan-kesempatan 

bisnis yang tidak terduga. Informasi ikhwal arus kas dimasa lalu khususnya arus kas 

dari aktivitas operasi, akan menolong dalam menilai fleksibilitas keuangan. Suatu 

evaluasi dari kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam kondisi anjloknya 

permintaan atas barang/jasa perusahaan, contohnya, dapat meliputi suatu telaah arus 

kas dimasa lalu, dari operasinya. Semakin besar arus kas ini, maka akan semakin kuat 

pula daya tahan perusahaan untuk menahan perubahan-perubahan buruk dalam 

kondisi ekonomi. 

 Laporan sumber-sumber dan penggunaan kas merupakan cara untuk 

mengetahui perubahan neto dari aliran dana kas antara dua titik waktu. Dua titik 

waktu tersebut berupa tanggal penyusunan laporan keuangan pada awal dan akhir 

periode yang akan dianalisa. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

informasi arus kas bermanfaat untuk: 

a) Memberikan umpan balik dari kas arus kas yang aktual. 

b) Membantu mengenal hubungan antara laba akuntansi dengan arus kas. 

c) Memberikan informasi tentang kualitas laba. 

d) Memperbaiki komparabiliti informasi dari laporan keuangan. 

e) Membantu menilai likuiditas dan fleksibilitas. 
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f) Membantu meramalkan arus kas dimasa yang akan datang. 

2.2.6 Tujuan Laporan Arus Kas 

 Tujuan utama laporan arus kas menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan) 45 adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran 

kas dalam suatu periode dimana laporan arus kas disajikan sesuai Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan 02 tentang laporan arus kas dengan tambahan aktivitas 

pendanaan. 

 Aktivitas pendanaan: 

1) Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka 

panjang. 

2) Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang 

penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan 

aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi. 

3) Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. 

2.2.7 Penyusunan Laporan Arus Kas. 

 Penyusunan laporan arus kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:2.3) 

“Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan di 

klasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan”. 

1.  Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 

 Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan 

(principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan 

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. 
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 Kas dan setara kas dari aktivitas operasi merupakan indikator untuk 

menentukan apakah perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar. 

 Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh diperoleh dari aktivitas 

penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada 

umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang memengaruhi penetapan laba 

atau rugi bersih.  Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi menurut Ikatan 

Akuntan Indonesia (2018: 2.14) adalah: 

a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa; 

b. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain; 

c. pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 

d. pembayaran kas kepada karyawan; 

e. penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan 

dengan premi, klaim, anitas, dan manfaat asuransi lainnya; 

f. pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari 

aktivitas pendanaan dan investasi; 

g. penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk 

tujuan transaksi usaha dan perdagangan. 

2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 
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Yang dimaksud dengan aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan 

aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas (cash 

equivalent). Pengungkapan arus kas yang berasal aktivitas investasi perlu dilakukan 

sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan 

denga sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa 

depan.  Beberapa contoh arus kas dari aktivitas investasi menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia (2018: 2.16) adalah: 

a. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, 

dan aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan 

yang dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri. 

b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, 

aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang lain; 

c. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain; 

d. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan); 

e. Pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward 

contracts, option contracts, dan swap contracts kecuali apabila 

kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan perdagangan (dealing or 

trading), atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan 

sebagai aktivitas pendanaan. 

3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan 
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perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Aktivitas 

ini perlu diungkapkan secara terpisah untuk memprediksi klaim terhadap arus kas 

masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Beberapa contoh arus kas dari 

aktivitas pendanaan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018: 2.17) adalah: 

a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya; 

b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 

menebus saham perusahaan; 

c. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik, dan 

pinjaman lainnya; 

d. Pelunasan pinjaman; 

Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lessee) untuk mengurangi saldo 

kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan (finance lease). 

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. 

Dari penjelasan diatas maka dapat disusun format laporan arus kas secara 

umumseperti terlihat pada tabel 2.2 berikut: 
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Tabel 2.2 

Format Umum Laporan Arus Kas 

 

Nama Perusahaan 

LAPORAN ARUS KAS 

Periode Tercakup 

 

Kas yang dihasilkan (digunakan untuk):     

Arus kas dari aktivitas operasi ..................................................... Rp  XXX  

Arus kas dari aktivitas investasi .................................................. XXX  

Arus kas dari aktivitas pendanaan ............................................... XXX   

Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas …………………….......... XXX  

Kas pada awal periode …………………………………………...... XXX  

Kas pada akhir periode …………………………………………..... Rp XXX   

      Sumber: Skousen (2001: 284) 

Beberapa arus kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan 

diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Misalnya, penerimaan pendapatan investasi 

(bunga dan dividen) dan pembayaran bunga ke pemberi pinjaman dklasifikasikan 

sebagai aktivitas operasi. Sebaliknya, beberapa arus kas yang berkaitan dengan 

aktivitas operasi diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi atau pendanaan. 

Misalnya, kas yang diterima dari penjualan harta, pabrik dan peralatan dengan 

keuntungan, meskipun dilaporkan dalam perhitungan laba/rugi, diklasifikasikan 

sebagai aktivitas investasi, dan pengaruh keuntungan yang berkaitan, tidak akan 

termasuk dalam arus kas bersih dari aktivitas operasi. Demikia pula, keuntungan atau 

kerugian pada pembayaran (pelunasan) hutang umumnya merupakan bagian dari arus 

kas keluar yang berkaitan dengan pembayaran kembali jumlah yang dipinjam dan 

karenanya merupakan aktivitas pendanaan. 

 Hal yang perlu diperhatikan adalah akun-akun seperti bunga dan dividen 
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dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sesuai 

dengan sifat transaksinya. Pajak penghasilan harus diklasifikasikan sebagai aktivitas 

pendanaan atau investasi. 

Tidak seperti laporan keuangan utama lain, laporan arus kas tidak disusun dari 

neraca percobaan yang disesuaikan. Informasi untuk menyiapkan laporan ini biasanya 

berasal dari tiga sumber: 

a. Neraca perbandingan memberikan jumlah perubahan dalam aktiva, kewajiban, 

dan ekuitas dari awal ke akhir periode. 

b. Data perhitungan laba-rugi periode berjalan membantu pembaca menentukan 

jumlah kas yang disediakan atau digunakan selama periode tersebut. 

c. Data transaksi terpilih dari buku besar memberikan informasi terinci 

tambahan yang diperlukan untuk menentukan bagaimana kas disediakan atau 

digunakan selama periode tersebut. 

Penyusunan laporan arus kas dari sumber-sumber data di atas 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. 
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3. Menentukan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Semua 

perubahan lain dalam perkiraan neraca herus dianalisis guna menentukan 

pengaruhnya pada kas. 

Pengklasifikasian penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan 

bisnis terlihat pada tabel 2.3 di bawah ini: 

Tabel 2.3 

Skedul Arus Masuk dan Keluar Kas 

OPERASI Akun-akun Perhitungan 

Laba rugi 

Arus Kas Masuk  
Dari penjualan barang atau jasa  
Dari hasil pengembalian atas pinjaman (bunga) dan 

atas sekuritas ekuitas (dividen) 
 

Arus Kas Keluar  
Ke pemasok untuk persediaan  
Ke karyawan untuk jasa  
Ke pemerintah untuk pajak  
Ke pemberi pinjaman untuk bunga  
Ke yang lain untuk beban  

INVESTASI Umumnya Akun-akun 

Aktiva Jangka Panjang 

Arus Kas Masuk  
Dari penjualan harta, pabrik dan peralatan  
Dari penjualan hutang atau ekuitas kesatuan lain  
Dari penerimaan pokok pinjaman pada kesatuan lain  

Arus Kas Keluar  
Untuk membeli harta, pbrik dan peralatan  
Untuk membeli hutang atau ekuitas kesatuan lain  
Untuk memberi pnjaman pada kesatuan lain  

PENDANAAN Umumnya Akun-akun 

Kewajiban Jangka 

Panjang dan Ekuitas 

Arus Kas Masuk  
Dari penjualan sekuritas ekuitas  
Dari penerbitan hutang (obligaasi atau wesel)  

Arus Kas Keluar  
Ke pemegang saham sebagai dividen  
Untuk menarik hutang jangka panjang atau  
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mengakuisisi kembali modal saham 

Sumber: Kiesso (2002:375) 

Pada waktu-waktu yang normal, kebanyakan perusahaan menggunakan kas 

untuk memperluas atau menambah aktiva jangka panjangnya, sehingga kas dari 

aktivitas investasi biasanya negatif. Sebuah perusahaan dengan arus kas positif dari 

aktivitas investasi berarti menjual aktiva jangka panjangnya lebih cepat dari pada 

menukarnya dengan yang baru. 

 Tidak ada panduan umum yang bisa dibuat tentang arus kas dari aktivitas 

pendanaan. Pada perusahaan yang sehat, angkanya bisa saja positif atau negatif. 

Sebagai contoh, arus kas yang positif dari aktivitas pendanaan mungkin merupakan 

tanda bahwa sebuah perusahaan sedang melakukan ekspansi dengan cepat sehingga 

tidak dapat menyediakan kas yang cukup untuk itu. Maka, kas tambahan harus ada 

dari pendanaan. 

 Arus kas negatif dari aktivitas pendanaan bisa saja dilaporkan oleh perusahaan 

yang sudah mapan yang telah mencapai tahap stabil dan memiliki kelebihan kas dari 

aktivitas operasi yang bisa digunakan untuk membayar hutang atau membayar 

dividen tunai yang lebih besar. 

Metode Langsung (Direct Method) 

 Metode langsung merupakan suatu pendekatan yang mengkalkulasi dan 

melaporkan aliran kas dari aktivitas operasi yang merincikan penerimaan kas bruto 

operasi utama serta pengeluaran bruto. metode langsung disebut juga metode 

perhitungan laba rugi. Metode ini mengkonversikan pos-pos laporan laba rugi dari 

dasar akrual ke dasar kas atau tunai. Metode ini menghasilkan penyajian laporan 



37 

 

 

 

penerimaan dan pengeluaran kas secara ringkas. Perusahaan dianjurkan untuk 

melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode ini. (Ikatan 

Akuntansi Indonesia 2018: 2.4) menyatakan bahwa: 

“Perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan 

menggunakan metode langsung. metode ini menghasilkan informasi yang berguna 

dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode 

tidak langsung.” 

Metode Tidak Langsung (Indirect Method) 

 Metode tidak langsung disebut juga metode rekonsiliasi. aplikasi metode tidak 

mensyaratkan pembuatan penyesuaian untuk setiap pos dalam laporan laba rugi 

(seperti halnya dalam metode langsung), namun hanya penyesuaian yang dierlukan 

untuk mengkonversi laba bersih menjadi arus kas dari aktivitas operasi. Penyajian 

nya dimulai dari laba bersih kemudian disesuaikan dengan menambah atau 

mengurangi perubahan dalam pos-pos yang mempengaruhi kegiatan operasional 

seperti penyusunan, pos aktiva lancar maupun utang lancar. beban-beban non-kas 

dalam perhitungan laba rugi ditambahkan kembali ke laba bersih dan kredit non kas 

dikurangi untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. dalam metode ini, 

net income disesuaikan dengan menghilangkan transaksi non kas. 

 Kedua metode ini memberikan hasil yang sama yaitu arus bersih yang sama 

yang diberikan arus kas aktivitas operasi. perbedaan penggunaan kedua metode ini 

bukan bertujuan untuk memanipulasi data keuangan dari perusahaan, melainkan 

untuk memberikan informasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari para 
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stakeholders dan masing-masing metode mempunyai pendukung. Dalam metode 

tidak langsung lebih banyak digunakan oleh perusahaan, karena lebih mudah untuk 

diterapkan dan lebih mudah merekonsiliasikan perbedaan antara laba bersih dan arus 

kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi. keterbatasannya terletak pada 

informasi yang diberikan. Adanya penyeseuaian laba bersih dengan item-item non 

kas yang menyebabkan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan 

pemakai laporan. Sedangkan metode langsung lebih banyak digunakan oleh para 

pemakai laporan keuangan terutama para bankir yang akan memberikan pinjaman, 

karena lebih mencerminkan pemasukan dan pengeluaran kas secara langsung tanpa 

memerlukan penyesuaian secara potensial yang mengacaukan terhadap laba bersih. 

2.2.8 Kinerja Keuangan 

Istilah kinerja keuangan ini telah banyak dikenal oleh masyarakat pelaku 

ekonomi, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja 

memiliki beberapa pengertian: 

a. sesuatu yang dicapai 

b. prestasi yang dihasilkan, dan 

c. kemampuan kerja. 

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk mengevaluasi 

kinerja dimasa yang lalu dengan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan 

perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi kinerja yang akan 

berlanjut. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja dimasa yang lalu, 

dapat dilakukan prediksi terhadap perusahaan dimasa mendatang, sehingga evaluasi 
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untuk nilai perusahaan dapat dilakukan dan keputusan investasi (termasuk kredit) 

dapat dilaksanakan saat ini. 

Kinerja keuangan merupakan suatu hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh 

perusahaan dalam menjalankan fungsinya dan pengelolaan dana perusahaan secara 

efektif dan efisien selama periode tertentu. Pengukuran kinerja sangat diperlukan oleh 

perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan 

perusahaan berdasarkan aktivitas yang telah dijalankan sebelumnya. pengukuran 

kinerja dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio-

rasio keuangan perusahaan. Rasio menggambarkan suatu hubungan yang dapat 

memberikan penjelasan atau gambaran kepada penganalisa tentang baik dan 

buruknya keadaan posisi keuangan perusahaan. 

Laporan arus kas memberikan gambaran bagi para investor mengenai posisi 

keuangan perusahaan. Jika laporan arus kas naik, berarti kinerja keuangan perusahaan 

efektif, hal ini menggambarkan bahwa posisi keuangan perusahaan baik. Laporan 

arus kas juga memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan 

perusahaan dan kinerja perusahaan bagi para analisis. 

2.2.9 Ayat dan Hadist Tentang Kinerja 

Islam sudah mengajarkan kepada umatnya bahwa kinerja harus dinilai. Ayat 

yang harus jadi rujukan penilaian kinerja itu adalah surat At-Taubah ayat 105. 

ونَِ ۖ ِ َواْلُمْؤِمنُىنَِ َوَرُسىلُهُِ َعَملَُكمِْ ّللَاُِ فََسيََري اْعَملُىا َوقُلِِ ًِ  َوَستَُردُّ   َوالَشهَبَدةِِ اْلَغْيبِِ َعبلِمِِ إِلَ

تَْعَملُىنَِ ُكْنتُمِْ بَِمب فَيُنَبِّئُُكمِْ  
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Artinya: 

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya, serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaan mu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah 

Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu 

apa yang telah kamu kerjakan”. kata “i’malu” berarti beramal lah, kata ini juga bisa 

berarti “bekerjalah”. 

 Menurut beberapa mufasir, ada perbedaan makna diantara beberapa kata. Kata 

“i’malu” lebih berdimensi khusus (bernuansa akhirat atau karena ada nilai tersendiri). 

Kata ini berbeda dengan kata “if’alu” yang lebih bernuana dunia, meskipun secara 

bahsa keduanya memiliki arti yang sama: bekerja, atau bertindak. Kata “sayara”  

berarti melihat secara detail. Sebuah kamus mengartikan kata ini dengan makna 

“tasayyara al-jild”, mengelupasi kulit, menguliti, membreak-down. Dengan makna 

ini, kata “sayyara” bisa juga diartikan sebagai tindakan “mengevaluasi, atau menilai” 

dengan melakukan perbandingan antara rencana kegiatan dan hasil yang telah 

diperoleh. 

 Hadist yang berasal dari Abu Sa’id ra., Sa’id ibn Sa’ad ibn Malik al-Khudri 

ra., menyebutkan bahwa Rasulullah Saw, bersabda “Innallaha mustakhlifukum fi ha 

fa yanzhura kayfa ta’amalun” (HR Muslim). Ungkapan “kayfa ta’amalun” menjadi 

bukti bahwa Allah pun akan menilai cara kerja kita, termasuk dalam bekerja sebagai 

wujud dari “hablun minan nas”, setelh bekerja dan beramal, seluruh penilaian itu 

akan dikembalikan kepada Allah untuk mendapatkan hasil yang baik atau buruk. 
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2.2.10 Analisis Laporan Arus Kas dalam Menilai Kinerja Perusahaan 

Analisis laporan arus kas merupakananalisis finansial yang sangat penting 

bagi seorang manajer keuangan suatu perusahaan disamping alat-alat finansial 

lainnya. Dengan melakukan analisis laporan arus kas, manajer keuangan dapat 

melaksanakan salah satu fungsinya yaitu fungsi perencanaan. 

Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang tlah ditetapkan dalam 

pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait. 

Menurut Kamus Besar Akuntansi (2000: 148) menyatakan bahwa “Analisis 

arus kas adalah suatu metode analisa ekonomi yang memasukkan pergerakan kas 

yang positif (aliran kas masuk) dan pergerakan kas yang negatif (arus kas keluar) 

yang disebabkan oleh aktivitas untuk menentukan kebutuhan relatif dari aktivitas 

tersebut, termasuk didalamnya metode aliran kas yag di kontrol”. 

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 informasi dalam analisis rasio. 

1. Pengertian Likuiditas 

Munawir (2002: 31) mengemukakan defenisi likuiditas sebagai berikut: 

“Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat 

ditagih”. 
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 Bambang Riyanto (2001: 25) mengemukakan bahwa: 

“Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan maslah kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus 

dipenuhi”. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa, pengertian likuiditas 

adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi atau membayar kewajiban 

keuangan jangka pendek yang harus segera dipenuhi. 

2. Fleksibilitas Keuangan 

Fleksibiltas keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

jumlah kas yang memadai dalam rangka menjawab kebutuhan-kebutuhan dan 

kesempatan-kesempatan bisnis yang tak terduga. Untuk menilai fleksibilitas 

keuangan perusahaan adalah dengan mengembangkan analisis arus kas bebas. 

Analisis ini dimulai dengan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dan 

berakhir pada arus kas bebas, yang dihitung sebagai kas bersih yang disediakan oleh 

aktivitas operasi dikurangi pengeluaran modal dan dividen. Arus kas bebas adalah 

jumlah arus kas perusahaan untuk membeli investasi tambahan, melunasi hutang, 

melunasi saham treasuri, atau menaikkan likuiditasnya. 

Analisis Informasi Arus Kas dalam Menilai Kinerja Keuangan 

 Salah satu analisis 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 informasi dalam analisis rasio. 
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Menurut Darsono dan Ashari (2005: 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 operasi menghitung kemampuan arus kas operasi dalam membayar 

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

kewajiban lancar. 

AKO = Jumlah Arus Kas Operasi 

Kewajiban Lancar 

 

2) Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga (CKB) 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam nenbayar 

bunga atau hutang yang telah ada. Rasio ini diperoleh dengan arus kas dari operasi 

tambah pembayaran bunga, dan pembayaran pajak dibagi pembayaran bunga. 

 

CKB = Arus Kas Operasi + Bunga + Pajak 

Bunga 

 

3) Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar (CKHL) 

Rasio ini engukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar 

berdasarkan arus kas operasi bersih. Rasio ini diperoleh dengan arus kas operasi 

ditambah dividen kas dibagi dengan hutang lancar. 
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CKHL = Arus Kas Operasi + Dividen Kas 

Hutang Lancar 

 

4) Rasio Pengeluaran Modal (PM) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran 

hutang yang ada. Rasio ini diperoleh dengan arus kas operasi dibagi dengan 

pengeluaran modal . 

 

PM = Arus Kas Operasi 

Pengeluaran Modal 

 

5) Rasio Total Hutang (TH) 

Rasio ini menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan 

asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. Rasio ini 

diperoleh dari arus kas operasi dibagi dengan total hutang. Dengan mengetahui rasio 

ini kita bisa menganalisis dalam jangka waktu berapa lama perusahaan akan mampu 

membayar hutang dengan menggunakan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas 

operasional perusahaan. 

 

Total Hutang = Arus Kas Operasi 

Total Hutang 

 

6) Rasio Cakupan Arus Dana (CAD) 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

kas guna membayar komitmen-komitmen (bunga, pajak, dan dividen preferen). Rasio 
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ini diperoleh dengan laba sebelum pajak dan bunga (EBIT) dibagi bunga, hutang 

pajak dan dividen. 

CAD =   EBIT 

Bunga + Hutang Pajak + Dividen 

 

b. Rasio Fleksibilitas Arus Kas 

1) Rasio  Arus Kas Bersih Bebas (AKBB) 

Rasio ini diperoleh dari (laba bersih + beban bunga diakui dan dikapitalisasi + 

depresiasi dan amortisasi + biaya sewa dan leasing operasi – dividen yang 

diumumkan – pengeluaran modal ) dibagi ( biaya bunga dikapitalisaasi dan diakui + 

biaya sewa + proporsi hutang jangka panjang + proporsi sekarang dari kewajiban 

leasing yang dikapitalissasi). Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban kas dimasa mendatang. 

AKBB = laba bersih+bunga+depresiasi+sewa+dividen+peng. Modal 

Biaya bunga+sewa+hutang jangka panjang+kawajiban leasing 

 

2) Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk 

memenuhi kewajiban dalam jangka 3 tahun mendatang. Rasio ini diperoleh dengan 

(laba sebelum pajak dan pembayaran bunga – pembayaran pajak – pengeluaran 

modal) dibagi rata-rata hutang yang jatuh tempo setiap tahun selama 3 tahun). 

KAK = EBIT – Bunga – Pajak – Aset Tetap 

Rata-rata hutang lamcar selama 3 tahun 
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2.3 Perseroan Terbatas 

2.3.1 Karakteristik Perseroan Terbatas 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoan 

Terbatas menyatakan bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan 

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegitan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi 

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini 

serta peraturan pelaksanaannya. 

Perseroan terbatas (corporation) adalah sebuah entitas bisnis yang diakui oleh 

undang-undang sebagai memiliki keberadaan yang terpisah dan berbeda dari para 

pemiliknya; yakni merupakan badan hukum yang terpisah. Perseroan terbatas sudah 

menjadi format bisnis yang dominan karena keunggulan-keunggulan yang diciptakan 

oleh karakteristik-karakteristik uniknya. Sejumlah karakteristik membdakan sebuah 

perseroan terbatas (corporation) dari perusahaan perorangan (proprietorship) dan 

persekutuan/firma (partnership). 

a. Eksistensi Hukum yang Terpisah 

 Perseroan terbatas adalah satu-satunya badan usaha yang diakui hukum 

sebagai badan hukum, dengan hak dan tangungjawab yang terpisah dari para 

pemiliknya. Sebagai entitas yang terpisah dan berbeda dari para pemiliknya, prseroan 

terbatas (PT) bertindak atas namanya sendiri ketimbang atas nama para pemegang 

sahamnya. Perseroan dapat membeli, memiliki dan menjual aktiva tetap, meminjam 
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uang, dan memasuki kontrak-kontrak yang mengikat secara hukum atas namanya 

sendiri. Berbeda dengan persekutuan dimana tindakan para pemiliknya (sekutu) 

mengikat persekutuan, tindakan pemilk perseroan terbatas (yakni, pemegang saham) 

tidaklah mengikat perseroan. 

b. Kewajiban Terbatas dari Para Pemegang Saham 

 Kewajiban para pemegang saham biasanya terbatas pada investasi mereka 

dalam perseroan, dan kreditur tidak mempunyai klaim legal atas aset pribadi para 

pemegang saham. Sebagai entitas legal, perseroan terbatas memberikan tameng yang 

melindungi aset-aset pribadi para pemegang saham dari kreditur korporat. Seseorang 

yang memilih untuk mengambil jalur hukum terhadap perseroan terbatas harus 

menuntut korporasi sebagai sebuah entitas, bukan pribadi peegang saham  

 Ciri khusus kewajiban yang terbatas dari bentuk perseroan terbatas 

menyebabkan bentuk badan usaha ini cocok untuk mengaruk modal yang banyak 

melalui penerbitan saham. Banyak pemodal yang bersedia membeli hak kepemilikan 

dalam perseroan terbatas karena mengetahui bahwa keuntungan potensial mereka 

tidak terbatas, sedangkan kerugian mereka hanya sebatas pada investasi semula. 

c. Hak Kepemilikan yang Dapat Dialihkan 

 Kepemilikan perseroan terbatas dibagi ke dalam unit-unit yang disebut saham. 

Perseroan mungkin saja memiliki beberapa kelas saham, dan setiap lembar saham 

memiliki hak sama seperti saham sekelas lainnya. Pemilik lebaran saham memiliki 

perseroan dan disebut pemegang saham atau pemegang andil. Para pemegang saham 

dapat melepaskan sebagian atau semua kepemilikan mereka dalam sebuah perseroan 
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cukup dengan hanya menjual sahamnya. 

d. Pemisahan Kepemilikan dan Manajemen 

 Banyak perusahaan yang dimiliki oleh ratusan bahkan ribuan pemegang 

saham. Para pemegang saham ini tidak mempunyai kecakapan maupun waktu untuk 

mengelola perusahaan. Untuk memecahkan masalah ini, para pemegang saham 

memilih anggota-anggota dewan direksi yang kemudian mengangkat manajer-

manajer profesional untuk mengelola perusahaan. Wan direksi juga 

bertanggungjawab untuk melindugi kepentingan para pemegang saham dan kreditur. 

Dengan demikian, para pemodal dapat memiliki sebagian dari sebuah perusahaan 

tanpa harus ikut berpatisipasi dalam keputusan-keputusan harian pengelolaan 

perusahaan. 

e. Kemampuan Menarik Modal 

 Perseron terbatas pada dasarnya mudah menarik modal melalui penerbitan 

saham. Pembelian saham di dalam sebuah perseroan sering lebih menggoda bagi 

investor dibandingkan penanaman modal dalam persekutuan karena seorang 

pemegang saham mempunyai kewajiban yang terbatas dan sahamnya gampang pula 

dialihkan. Selain itu, banyak individu berkesempatan menjadi pemegang saham 

walaupun hanya menanmkan sedikit dananya. Karakteristik ini mengangkat 

kemampuan perusahaan untuk menghimpun dana yang sangat besar dengan cara 

menerbitkan saham. Karena baik pemodal kecil maupun besar bisa membeli saham 

perusahaan, maka terdapat spektrum luas pemodal potensial. Kemampuan untuk 

mengakumulasikan dan menggunakan jumlah modal yang sangat besar membuat 
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perseroan terbatas dominan dalam perekonomian. 

f. Taksasi Perseroan 

 Perusahaan perorangan dan firma, sebagai suatu entitas bisnis, bukan 

merupakan subjek pajak penghasilan. Pemilik perusahaan perorangan dan firma 

dipajak atas penghasilan pribadi mereka dari usahanya sendiri. Prseroan terbatas 

merupakan badan usaha yang merupakan wajib pajak tersendiri. Perseroan terbatas 

membayar macam-macam pajak yang tidak dipikul oleh perusahaan perorangan 

ataupun firma. Salah satu contohnya adalah pajak penghasilan badan usaha Pasal 29. 

Di samping itu, perseroan terbatas uga membayar pajak bumi dan bangunan untuk 

tempat kedudukan pabrik dan kantor perusahaan. Pendapatan perseroan terbatas 

merupakan subjek taksasi ganda (double taxation). Pertama, perseroan terbatas 

membayar pajak penghasilannya sendiri atas pendapatan perusahaan. Kemudian, para 

pemegang saham membayar pajak penghasilan atas dividen kas yang mereka terima 

dari perseroan. 

g. Masa Hidup yang Berkelanjutan 

 Masa hidup perseroan terbatas tersurat dalam anggaran dasar atau anggaran 

rumah tangganya; masa hidupnya bisa terus-menerus ataupun terbatas hanya 

beberapa tahun. Apabila masa hidup perseroan adalah terbatas, maka periode 

keberadaan dapat diperpanjang dengan memperbaharui anggaran dasarnya. Karena 

perseroan terbatas merupakan badan hukum yang terpisah, maka masa hidup 

perseroan dan kelangsungan hidupnya tidaklah terpengaruh oleh pengunduran diri, 

kematian, ataupun ketidakmampuan para pemegang saham, karyawan ataupun 
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pegawainya. Selain itu, mudahnya pengalihan hak kepemilikan mengakibatkan 

eksistensi berkesinambungan perseroan terbatas. Saham perseroan terbatas dapat 

dibeli, dijual ataupun dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan 

kata lain, hak kepemilikan dapat dialihkan tanpa mempengaruhi status hukum mauun 

ekoomi korporasi. 

h. Peraturan-peraturan Pemerintah 

 Perseroan terbatas didirikan dengan menaati ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah biasanya mengatur ketentuan 

mengenai pendirian sebuah perseroan terbatas, pemilikan saham, pembagian lba dan 

lain-lain. Regulasi pemerintah dirncang untuk melindungi para pemilik perseroan. 

Tidak sebagaimana halnya perusahaan perorangan dan firma, para pemilik saham 

umumnya tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan harian perseroan terbatas. 

3 Pendirian Perseroan Terbatas 

Perseroan terbatas didirikan dengan mengajukan permohonan kepada menteri 

kehakiman. Permohonan ini berisi informasi sebagai berikut: (1) nama, tujuan, dan 

jangka waktu perseroan terbatas yang diusulkan; (2) besar, jenis dan jumlah lembar 

saham terizin; (3) alamat kantor pusat perseroan; dan (4) nama, dan alamat pendiri 

perseroan. 

Biaya perseroan terbatas dapat meliputi, biaya akte notaris, biaya pendaftaran 

perusahaan, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan. Biaya-biaya pendirian tersebut 

dibebankan kepada rekening aset yang disebut Biaya Organisasi. 
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoan 

Terbatas menyatakan bahwa, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan 

akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia; setiap pendiri perseroan wajib 

mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan; dan perseroan memperoleh 

status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai 

pengesahan badan hukum perseroan. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Mogi (2016), dengan judul Analisa Laporan Arus Kas Sebagai Dasar 

Pengukuran Likuiditas pada Perusahaan “Unicare” Cabang Manado. Hasil penelitian 

mnunjukkan arus kas sangat berpengaruh pada pengukuran likuiditas, dimana dalam 

membayar suatu kewajiban financial jangka pendek sangat diperlukan arus kas yang 

baik. 

James M. Kaunang (2013) dengan judul Analisis Laporan Arus Kas Sebagai 

Alat Ukur Menilai Kinerja Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado Timur. 

Hasil penelitian menunjukkan aktivitas perusahaan dalam hal ini adalah baik karena 

sumber ka yang terbesar berasal dari aktivitas operasi yaitu laba bersih yang 

merupakan sumber kas utama bagi perusahaan. 

Rika Henda Safitri (2017) dengan judul Analisis Laporan Arus Kas Sebagai 

Dasar Pengukuran Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sumatera Selatan. 

Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah di Sumatera 

Selatan tidak baik. Hal ini ditunjukkan oleh analisis rasio arus kas yang rata-rata >1. 



52 

 

 

 

Kaloh (2018) dengan judul Analisis Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja 

Keuangan Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata dengan tingkat perputaran 

dari hasil perhitungan rasio laporan arus kas yang paling tinggi adalah PT Ultra Jaya 

Milk Industry & Trading Company Tbk, kemudian yang memiliki perputaran dari 

hasil perhitungan seluruh rasio laporan arus kas yang paling rendaah adalah PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk, dimana rata-rata perputaran yang dihasilkan oleh PT 

Indofood Sukses Makmur Tbbk adalah yang paling rendah diantara perusahaan-

perusahaan makanan dan minuman yang diteliti dalam penelitian ini. 

Jona (2018) dengan judul Analisis Rasio Arus Kas Dalam Menilai Kinerja 

Keuangan Pada PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo. Hasil penelitian 

menunjukkan laporan arus kas PT PLN (Persero) wilayah Suluttenggo selama tahun 

2014, 2015 dan 2016 angka rasio yang didapatkan dari hasil analisis secara umum 

cukup baik yaitu lebih dari satu, meskipun demikian kinerja keuangan perusahaan PT 

PLN (Persero) wilayah Suluttenggo kurang baik. 
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Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul 

penelitian 

Hasil Penelitian 

1. James M. 

Kaunang 

(2013) 

Analisis 

Laporan Arus 

Kas Sebagai 

Alat Ukur 

Menilai 

Kinerja Pada 

PT. Pegadaian 

(Persero) 

Cabang 

Manado Timur 

Aktivitas perusahaan dalam hal ini adalah 

baik karena sumber ka yang terbesar 

berasal dari aktivitas operasi yaitu laba 

bersih yang merupakan sumber kas utama 

bagi perusahaan 

2. Mogi 

(2016) 

Analisa 

Laporan Arus 

Kas Sebagai 

Dasar 

Pengukuran 

Likuiditas 

pada 

Perusahaan 

“Unicare” 

Cabang 

Manado 

Hasil penelitian mnunjukkan arus kas 

sangat berpengaruh pada pengukuran 

likuiditas, dimana dalam membayar suatu 

kewajiban financial jangka pendek sangat 

diperlukan arus kas yang baik. 

3. Rika Henda 

Safitri 

(2017) 

Analisis 

Laporan Arus 

Kas Sebagai 

Dasar 

Pengukuran 

Kinerja 

Keuangan 

Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Sumatera 

Selatan 

Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah di 

Sumatera Selatan tidak baik. Hal ini 

ditunjukkan oleh analisis rasio arus kas 

yang rata-rata >1. 

4. Kaloh 

(2018) 

Analisis 

Laporan Arus 

Kas Untuk 

Menilai 

Kinerja 

Keuangan 

rata-rata dengan tingkat perputaran dari 

hasil perhitungan rasio laporan arus kas 

yang paling tinggi adalah PT Ultra Jaya 

Milk Industry & Trading Company Tbk, 

kemudian yang memiliki perputaran dari 

hasil perhitungan seluruh rasio laporan 
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Perusahaan 

Makanan dan 

Minuman 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

arus kas yang paling rendaah adalah PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk, dimana 

rata-rata perputaran yang dihasilkan oleh 

PT Indofood Sukses Makmur Tbbk adalah 

yang paling rendah diantara perusahaan-

perusahaan makanan dan minuman yang 

diteliti dalam penelitian ini. 

5. Jona (2018) Analisis Rasio 

Arus Kas 

Dalam Menilai 

Kinerja 

Keuangan 

Pada PT PLN 

(Persero) 

Wilayah 

Suluttenggo 

laporan arus kas PT PLN (Persero) 

wilayah Suluttenggo selama tahun 2014, 

2015 dan 2016 angka rasio yang 

didapatkan dari hasil analisis secara umum 

cukup baik yaitu lebih dari satu, meskipun 

demikian kinerja keuangan perusahaan PT 

PLN (Persero) wilayah Suluttenggo kurang 

baik. 

 

2.4.1 Perbedaan dengan penelitian terdahulu 

Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian James M. Kaunang (2013) 

terletak pada metode analisis data yaitu analisis deskriptif dengan membuat 

komposisi dana berdasarkan laporan arus setiap sumber kas, dan perbandingan antara 

setiap penggunaan kas dan total penggunaan kas, sedangkan metode analisis data 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio laporan 

arus kas pada PT Perkebunan Nusantara IV Sumatera Utara.  

Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian Mogi (2016) terletak pada 

pengukurannya yaitu hanya pengukuran likuiditas, sedangkan pengukuran dalam 

penelitian ini adalah likuiditas dan fleksibilitas pada PT. Perkebunan Nusantara IV 

Sumatera Utara. 

Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian Rika Henda Safitri (2017) 

terletak pada kurun waktu penelitian tahun 2017, sedangkan kurun waktu yang 
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diperlukan dalam penelitian ini mulai pada periode 2019 pada PT Pekebunan 

Nusantara IV Sumatera Utara. 

Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian Kaloh (2018) terletak pada 

objek penelitiannya, dimana Kaloh (2018) melakukan penelitian pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan objek 

penelitian ini dilakukan secara langsung di PT Perkebunan Nusantara IV Sumatera 

Utara. 

Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian Jona (2018) terletak pada 

teknik pengumpulan data yaitu dengan media elektronik, sedangkan dalam penelitian 

ini menggunanakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi yang berkaitan 

dengan laporan-laporan perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV Sumatera Utara. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif 

kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada 

dengan menggunakan angka-angka (Syamsudin, 2011). Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Tahunan PT 

Perkebunan Nusantara IV Sumatera Utara yang meliputi laporan arus kas 

3.2 Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini untuk memperoleh data 

maupun informasi adalah: 

1) Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan dasar-dasar teori dan 

penelitian terdahulu, serta segala informasi yang berkaitan dengan 

penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas (Lisa, 

2017). 

2) Studi dokumentasi, adalah pengumpulan data yag dilakukan pada 

subjek penelitian melalui dokumen-dokumen laporan keuangan dan 

dokumen pendukung lainnya  dari perusahaan (Lisa, 2017). 

3.3 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis rasio 

laporan arus kas. Analisis rasio laporan arus kas menurut (Darsono dan ashari 

2005:91), yaitu: 

51 
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1. Rasio Likuiditas Arus Kas 

a. Arus Kas Operasi (AKO). 

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

AKO = Jumlah Arus Kas Operasi 

Kewajiban Lancar 

b. Cakupan Kas Terhadap Bunga (CKB). 

Rasio ini diperoleh dengan arus kas dari operasi tambah pembayaran bunga, dan 

pembayaran pajak dibagi pembayaran bunga. 

 

CKB = Arus Kas Operasi + Bunga + Pajak 

Bunga 

 

c. Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar (CKHL) 

Rasio ini diperoleh dengan arus kas operasi ditambah dividen kas dibagi dengan 

hutang lancar. 

CKHL = Arus Kas Operasi + Dividen Kas 

Hutang Lancar 

d. Pengeluaran Modal (PM) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan 

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

dengan pengeluaran modal. 
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PM = Arus Kas Operasi 

Aset Tetap 

e. Total Hutang (TH) 

Dengan mengetahui rasio ini kita bisa menganalisis dalam jangka waktu berapa 

lama perusahaan akan mampu membayar hutang dengan menggunakan arus kas 

yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan. 

Total Hutang = Arus Kas Operasi 

Total Hutang 

 

f. Cakupan Arus Dana (CAD) 

 

Rasio ini diperoleh dengan laba sebelum pajak dan bunga (EBIT) dibagi bunga, 

penyesuaian pajak dan dividen preferen. 

CAD =   EBIT 

Bunga + Penyelesaian Pajak + Dividen Preveren 

 

 

2. Rasio Fleksibilitas Arus Kas 

 

a. Arus Kas Bersih Bebas (AKBB) 

 

Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban kas dimasa mendatang. 

AKBB = laba bersih + bunga + depresiasi + sewa + leasing + dividen + peng. 

Modal 

Biaya bunga+sewa+hutang jangka panjang+kawajiban leasing 

 

b. Kecukupan Arus Kas (KAK). 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk 

memenuhi kewajiban dalam jangka 5 tahun mendatang. Rasio ini diperoleh 
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dengan (laba sebelum pajak dan pembayaran bunga – pembayaran pajak – 

pengeluaran modal) dibagi rata-rata hutang yang jatuh tempo setiap tahun selama 

5 tahun) 

KAK = EBIT – Bunga – Pajak – Aset Tetap 

Rata-rata hutang lamcar selama 5 tahun 

 

3.4 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian merupakan suatu pola yang menjelaskan 

alur/sistematis yang dibangun berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan. 

Dalam kerangka penelitian ini menjelaskan bagaimana peneliti melakukan 

pendekatan dalam menemukan model pemecahan masalah. Permasalahan yang 

teridentifikasi dalam penelitian ini adalah untuk menilai sampai sejauh mana 

laporan arus kas PT Perkebunan Nusantara IV Sumatera Utara sebagai alat ukur 

kinerja keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kerangka 

berpikir sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 

Kerangka Penelitian 
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3.5 Jadwal dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara IV yang beralamat di Jl. 

Letjen Suprapto No.2, Hamdan, Medan Maimun, Medan. Penelitian ini dilakukan 

mulai pada 28 Januari 2020 dan berakhir pada 16 februari 2020. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Sebelum memasuki hasil dan pembahasan, penulis membahas tentang 

gambaran umum perusahaan atau objek penelitian yaitu PT Perkebunan Nusantara IV 

Sumatera Utara. 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Profil Perusahaam 

PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) didirikan berdasarkan peraturan 

pemerintah No. 9 tahun 1996, merupakan hasil peleburan tiga Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yaitu PT Perkebunan VI (Persero), PT Perkebunan VII (Persero), 

dan PT Perkebunan VIII (Persero) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV No. 37 tanggal 11 

Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta, yang 

anggaran dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor: C2-

8332.HT.01.01.Th.96 tanggal 8 agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 81 dan tambahan berita 

Negara No. 8675. PT. Perkebunan Nusantara IV memiliki 30 Unit Kebun yang 

mengelola budidaya Kelapa sawit, 1 unit kebun yang mengelola teh dan 1 unit kebun 

plasma kelapa sawit, yang berlokasi di 9 kabupaten. Kepemilikan: 

1. Negara RI 10%. 
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2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 90%. 

Modal Dasar: 

Modal dasar perseroan ini ditetapkan sebesar Rp3.500.000.000.000 terdiri 

atas: 

a. Satu saham seri A dengan nilai nominal Rp1.000.000. 

b. Rp3.499.000 saham seri B dengan nilai nominal Rp1.000.000 per 

lembar saham. 

Modal disetor sebesar Rp2.942.116.000.000 terdiri atas: 

a. Satu saham seri A dengan nilai nominal Rp1.000.000. 

b. Rp2.942.115 saham seri B dengan nilai nominal Rp1.000.000 per 

lembar saham. 

4.1.2 Tujuan Umum Perusahaan 

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan 

Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri serta 

optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan 

atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan atau 

mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan 

prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 

4.1.3 Kegiatan Utama Perusahaan 

Untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan, kegiatan utama perusahaan 
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adalah: 

a. Pengusahaan budidaya tanaman, yang meliputi pembukaan dan 

pengelolaan lahan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan 

pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatan-kegiatan 

lain sehubungan dengan budidaya tanaman tersebut. 

b. Produksi yang meliputi penerimaan dan pengolahan hasil 

tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang 

setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya. 

c. Penyelenggaraan perdagangan yang meliputi kegiatan 

pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan 

kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan 

kegiatan usaha Perusahaan, baik hasil produksi sendiri maupun 

pihak lain. 

d. Pengembangan usaha di bidang perkebunan, agro wisata, agro 

bisnis, agro idustri dan agro foresty. 

4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

Setiap perusahaan harus mempunyai struktur organisasi agar perjalanan usaha 

dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan perusahaan dapat berjalan dengan efektif. 

Penyusunan struktur organisasi sesuai dengan prinsip organisasi yang dilaksanakan 

sebelum operasi fisik perusahaan, agar berjalan sebagaimana mestinya. Melalui 

struktur organisasi dapat diketahui garis pertanggungjawaban di dalam sebuah 
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perusahaan. 

 Setiap unit pertanggungjawaban semua kegiatan dan usaha yang telah 

dijalankan sesuai dengan batas wewenang yang diberikan. makin tinggi tingkatan 

suatu unit tertentu, maka makin luas bidang tanggungjawabnya.
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Berikut ini akan dijelaskan tugas pokok, wewenang dan tanggungjawab masing-

masing fungsi dari struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara IV Sumatera Utara: 

1) Dewan Komisaris 

Tanggungjawabnya adalah: 

Dewan Komisaris bertanggungjawab atas Pengawasan Perseroan sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu 

dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan 

pada umumnya, baik mengenai Perseroa maupun usaha Perseroan, dan memberi 

nasihat kepada Direksi. 

2) Direktur Utama 

Wewenangnya adalah: 

a) Melaksanakan kebijakan perusahaan sesuai yang diatur dalam 

anggaran dasar perusahaan dan ketentutan-ketentuan yang digariskan 

oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. 

b) Menetapkan langkah-langkah pokok dan menetapkan sasaran 

perseroan dalam menjalankan kebijakan perusahaan dibidang 

produksi, keuangan, sumber daya manusia dan perencanaan 

pengembangan. 

Tanggungjawabnya adalah: 
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a) Bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan RUPS (Rapat 

Umum Pemegang Saham) . 

b) Mengendalikan dan mengawasi Direktur produksi, Diektur keuangan, 

Direktur Sumber Daya Manusia/Umum, dan Direktur perencanaan 

pengembangan. 

3) Direktur Produksi 

Wewenangnya adalah: 

a) Menyusun Perencanaan dibidang produksi. 

b) Melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap 

semua kegiatan dari unit-unit produksi dan saran pendukungnya yang 

mencakup tanaman produk, teknik  pengolahan dan sebagainya. 

Tanggungjawabnya adalah: 

a) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Produkai bertanggungjawab 

ke dalam Direktur Utama dan kepada Komisaris dan Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

b) Mengandalikan dan mengawasi Kepala Bagian Tanaman, Kepala 

Bagian Teknik, dan Kepala Bagian Pengolahan Tanaman Tahunan. 

4) Direktur Keuangan 

Wewenangnya adalah: 

a) Menyusun perencanaan dibidang keuangan. 
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b) Melaksanakan pengaturan dan pengawasan dari unit usaha dan sarana 

pendukungnya yang mencakup keuangan secara umum, administrasi, 

dan penyimpanan barang kebutuhan manusia. 

Tanggungjawabnya adalah: 

a) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Keuangan bertanggungjawab 

ke dalam Direktur Utama dan kepada Komisaris dan Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

b) Mengendalikan dan mengawasi Kepala Bagian Pembiayaan dan 

Kepala Bagian Akuntansi dan Kepala Bagian Pengadaan. 

5) Direktur Sumber Daya Manusia/Umum 

Wewenangnya adalah: 

a) Menyusun perencanaan dibidang sumber daya manusia. 

b) Menetapkan ketentuan-ketentuan dibidang tenaga kerja dan umum. 

c) Mengelola administrasi perkantoran dan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan bidang Sumber Daya Manusia dan umum. 

Tanggungjawabnya adalah: 

a) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Sumber Daya 

Manusia/Umum bertanggungjawab ke dalam Direktur Utama dan 

kepada Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. 
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b) Mengendalikan dan mengawasi Kepala Bagian Sumber Daya 

Manusia, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Hukum dan 

Pertahanan. 

6) Direktur Perencanaan Pengembangan 

Wewenangnya adalah: 

a) Menyusun perencanaan dibidang perencanaan pengembangan. 

b) Melaksanakan penyusunan program kerja bagian. 

c) Melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan kerja. 

Tanggungjawabnya adalah: 

a) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Perencanaan Pengembangan 

bertanggungjawab ke dalam Direktur Utama dan kepada Komisaris 

dan Rapat Umum Pemegang Saham. 

Mengandalikan dan mengawasi Kepala Bagian Perencanaan dan Pengkajian, Bagian 

Pengembangan Usaha Perkebunan dan Bagian Pengembangan Usaha Non 

Perkebunan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya 

serta membandingkan teori, maka kesimpulan yang di ambil oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis rasio Arus Kas Operasi (AKO), kinerja PT. Perkebunan 

Nusantara IV Sumatera Utara buruk. Karena nilai rasionya berada dibawah 1 

(<1) yang artinya perusahaan tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi 

pembayaran hutang lancarnya pada saat jatuh tempo dengan hanya 

menggunakan arus kas masuk dari aktivitas operasi. 

2. Dari hasil analisis arus kas dari rasio Cakupan Kas terhadap Bunga (CKB) 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 memperlihatkan nilai yang baik karena 

hasil rasio berada di atas 1 (>1). disebabkan arus kas operasinya lebih 

dikonsentrasikan pada kegiatan jual beli surat berharga dan kegiatan yang 

dapat menciptakan laba perusahaan. 

3. Dari hasil rasio Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar (CKHL) tahun 2014 

sampai 2018 menunjukkan nilai yang buruk karena rasionya berada dibawah 1 

(<1) artinya kas bersih perusahaan tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban 

lancarnya pada saat jatuh tempo. 
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4. Dari hasil rasio Pengeluaran Modal (PM) PT. Perkebunan Nusantara IV 

Sumatera Utara kinerjanya baik. Namun hanya pada tahun 2015 kinerja 

perusahaan ini buruk karena hasil rasio Pengeluaran Modal berada dibawah 1. 

5. Dari hasil rasio Total Hutang (TH) untuk seluruh periode adalah buruk karena 

nilainya berada < 1. Kemampuan arus kas operasi untuk menjamin semua 

kewajiban juga dipengaruhi oleh tinggi total hutang yang dihadapi oleh 

perusahaan. 

6. Dari hasil rasio Cakupan Arus Dana (CAD) menunjukkan bahwa kinerja 

perusahaan baik, karna mampu menghasilkan nilai di atas 1 (>1). 

7. Hasil rasio Arus Kas Bersih Bebas (AKBB) berfluktuasi, hasil yang berada di 

atas 1 (>1) yaitu tahun 2015 sampai 2017 seluruh kas digunakan untuk 

membayar seluruh kewajiban jatuh tempo, sedangkan hasil yang berada 

dibawah 1 (<1) yaitu tahun 2014 dan 2018 sisanya digunakan untuk 

berinvestasi. 

8. Dari hasil rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) tahun 2014 hingga 2018 adalah 

buruk atau berada dibawah 1 (<1) karena kas perusahaan pada tahun 2014 

sampai 2018 tidak mampu memenuhi kewajiban pada 3 tahun yang akan 

datang dihitung pada per periode tahun tersebut. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis mempunyai 

beberapa saran yaitu: 

1. Penurunan jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas normal disebabkan oleh 

penambahan aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan investasi jangka 

panjang yang relativ besar. Untuk itu PTPN IV Sumatera Utara hendaknya 

lebih selektif untuk mengambil keputusan dalam penambahan hal-hal 

tersebut, karena perusahaan mempunyai kemampuan buruk dalam membayar 

semua kewajiban jangka pendeknya. 

2. Dari perhitungan rasio arus kas operasi, telah menunjukkan bahwa nilainya 

dibawah satu. Hal ini berarti PTPN IV Sumatera Utara tidak mampu 

membayar kewajiban lancar tanpa menggunanakan kas dari aktivitas lain. 

Untuk itu perusahaan harus mengupayakan peningkatan kas dari aktivitas 

operasinya terutama pada penerimaan kas dari pelanggan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya 

lebih memperluas lingkup penelitiannya. Hal tersebut seperti memilih 

perusahaan yang berbeda dan penggunaan rasio-rasio yang lebih khusus untuk 

mengukur rasio arus kas agar dapat diperoleh kesimpulan yang berbeda yang 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan. 
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