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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen perusahaan dituntut untuk menghasilkan keputusan-

keputusan yang dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan di masa 

mendatang. Pihak manajemen membutuhkan beberapa informasi mengenai 

kondisi perusahaan untuk pengambilan keputusan sebagai langkah antisipasi 

mengenai apa yang akan terjadi di masa mendatang. Salah satu sumber 

informasi yang dibutuhkan manajemen adalah laporan keuangan. Bisa 

disebut bahwa laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi 

yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang 

dapat digunakan untuk membantu para pengguna dalam menilai kinerja 

perusahaan untuk pengambilan keputusan yang tepat. 

Salah satu pengelolaan yang harus dilakukan dengan tepat adalah 

mengenai kas. Kas merupakan unsur aktiva yang paling lancar atau dengan 

kata lain kas merupakan modal kerja yang paling likuid. Setiap perusahaan 

membutuhkan kas untuk menjalankan kegiatan operasi, melunasi kewajiban, 

termasuk juga membagikan deviden kepada para pemegang saham. Dengan 

ketersediaan kas yang cukup maka perusahaan tidak akan kesulitan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajibannya. Informasi mengenai kas tersebut bisa 

diperoleh dari laporan keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan pun 

dapat mengetahui arus kas masuk dan keluar untuk waktu yang akan datang.  
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Secara umum laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terdiri 

atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan. Hanafi dan Halim (2005) mengatakan 

bahwa laporan-laporan keuangan tersebut pada dasarnya bertujuan 

melaporkan kegiatan-kegiatan perusahaan, seperti: kegiatan investasi, 

kegiatan pendanaan, dan kegiatan operasional sekaligus mengevaluasi 

keberhasilan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.  

Dari beberapa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, maka 

laporan arus kas mampu menggambarkan aktivitas perusahaan selama satu 

periode. Laporan arus kas sendiri memuat 3 aktivitas utama perusahaan; 

meliputi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Menurut Fahmi (2013) 

laporan arus kas dinilai banyak memberikan informasi tentang kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba dan kondisi likuiditas perusahaan di 

masa yang akan datang. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan 

berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan 

menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan kas tersebut. Dari ketiga 

aktivitas utama itulah kita dapat mengetahui bagaimana arus kas masuk dan 

arus kas keluar perusahaan saat ini, dan bagaimana prospeknya di masa 

mendatang. 

Likuiditas membicarakan tentang bagaiman kemampuan perusahaan 

dalam melunasi kewajiban jangka pendek yang dipunya. Masalah likuiditas 

penting untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan untuk kebutuhan 
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jangka pendek dan darurat serta fungsi pertumbuhan (investasi) untuk 

mengembangkan aset yang dimiliki sesuai dengan harapan yang diinginkan 

perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi 

mencerminkan adanya over investment dalam kas dan berarti perusahaan 

kurang efektif dalam mengelola kas karena tidak diputar, sebaliknya jumlah 

kas yang terlalu kecil menandakan tingkat perputaran kas yang terlalu 

tinggi. 

Berdasarkan dua penelitian terdahulu yaitu yang dilakukan Sutisna 

(2008) yang meneliti tentang pengaruh arus kas terhadap tingkat likuiditas 

perusahaan pada perusahaan semen yang go public serta penelitian yang 

dilakukan oleh Hayati dan Riani (2011) dengan topik penelitian yang sama 

namun meneliti pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (go public),  maka peneliti berusaha menjadikan perusahaan 

makanan dan minuman untuk obyek penelitian. 

Seperti diketahui, salah satu industri yang dapat menunjang 

pembangunan dan perkembangan ekonomi khususnya di Indonesia adalah 

industri makanan dan minuman. Isu yang berkembang beberapa tahun 

belakangan mengenai makanan dan minuman cukup negatif, yaitu isu 

tentang berkembangnya bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam 

makanan dan minuman yang beredar di pasaran. Industri ini merupakan 

industri yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap orang pasti 

membutuhkan makanan dan minuman. Bisa dibilang, industri ini cukup 

stabil, tetapi baru-baru ini berdasarkan berita yang dikutip dari website 
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sebuah lembaga riset Indonesia yaitu www.marsindonesia.com, dikatakan 

bahwa kinerja industri makanan menurun pada kuartal I/2013. Disebutkan 

pula tentang salah satu penyebab pertumbuhan industri makanan minuman 

pada kuartal I tersendat karena banyaknya regulasi terkait pengadaan bahan 

baku industri makanan. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan 

dan Minuman Indonesia mengatakan bahwa pertumbuhan industri makanan 

pada triwulan I memang mengalami penurunan. Industri makanan turun 

12,47 persen pada triwulan I 2013 dibandingkan triwulan IV/2012.  

Berdasarkan pendahuluan serta fenomena yang telah dijelaskan di 

atas, penulis tertarik untuk mengambil tema pengaruh arus kas terhadap 

tingkat likuiditas perusahaan untuk melihat bagaimana kondisi arus kas dan 

tingkat likuiditas perusahaan makanan dan minuman dari tahun ke tahun 

sebelum terjadinya penurunan tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul 

dalam penelitian ini adalah “PENGARUH ARUS KAS TERHADAP 

TINGKAT LIKUIDITAS PERUSAHAAN MAKANAN DAN 

MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis 

berusaha untuk mengidentifikasi beberapa pokok pertanyaan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini dan merumuskannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana arus kas ditinjau dari aktivitas operasi, pendanaan, dan 

investasi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI? 

http://www.marsindonesia.com/
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2. Bagaimana tingkat likuiditas pada perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI? 

3. Bagaimana pengaruh arus kas dari aktivitas operasi, pendanaan, dan 

investasi terhadap tingkat likuiditas perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI ? 

 

C. Batasan Masalah 

Ukuran likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan 

rasio kas saja. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis arus kas ditinjau dari aktivitas operasi, pendanaan, 

dan investasi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menganalisis tingkat likuiditas pada perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk menjelaskan pengaruh arus kas dari aktivitas operasi, pendanaan, 

dan investasi terhadap tingkat likuiditas perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan/Manajemen  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan digunakan 

perusahaan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh 

manajemen terkait dengan kebijakan arus kas dan permasalahan 

likuiditas perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan 

pembanding untuk penelitian selanjutnya terkait dengan arus kas dan 

tingkat likuiditas perusahaan. 


