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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan di Indonesia selalu memiliki masalah yang berkaitan 

dengan kas, karena kas merupakan aktiva yang paling likuid dalam 

perusahaan. Sehingga membutuhkan penanganan lebih terhadap akun 

tersebut. Kas merupakan faktor utama bagi perusaaan untuk pembiayaan 

operasional sehari-hari termaksud untuk pengeluaran tidak terduga yang bisa 

saja terjadi sewaktu-waktu. Pembiayaan rinvestasi dalam bentuk aktiva tetap, 

maupun sebagai modal kerja dalam menghasilkan laba perusahaan. Arus kas 

yang pengelolaannya tidak tepat akan menimbulkan ketidakseimbangan 

antara kas masuk dan kas keluar, hal tersebut akan mempengaruhi terhadap 

ketersediaan kas perusahaan, jika kas perusahaan terlalu kecil maka 

perusahaan kekurangan dana yang dapat mengganggu aktivitas operasi 

perusahaan serta perusahaan dikatakan tidak likuid jika tidak mampu 

membiayai biaya-biaya yang tak terduga, sedangkan jika perusaan kelebihan 

dana akan memicu terjadinya penyelewengan dan yang menganggur yang 

dapat merugikan perusahaan (Simamora 2002).  

Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan 

para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, 

struktur keuangan (termaksud likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan 

untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi 

dengan perubahan keadaan dengan peluang, informasi arus kas berguna untuk 
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menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan 

memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan 

membandingkan nilai sekarang untuk arus kas masa depan (future cash flows) 

dari berbagai perusahaan. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding 

pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan 

pengaruh perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa 

yang sama (IAI 2002:2). 

Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi dan perkembangan 

suatu perusahaan, maka perlu dilakukan analisa laporan keuangan, dengan 

demikian perusahaan akan memperoleh informasi mengenai kinerja 

perusahaan. Dari hasil analisa akan diperoleh informasi untuk memprediksi 

kondisi perusahaan pada tahun berikutnya. Dan juga memberikan informasi 

kuantitatif kepada perusahaan, pihak-pihak lain sebab laporan keuangan 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usaha secara 

efisien. Pengujian hipotesis dalam memprediksi arus kas masa depan oleh 

Supriyadi (1999) dengan menggunakan tiga model peramalan arus kas, yaitu 

cash flow model, earnings model, dan earnings-cash flow model. menyatakan 

bahwa data arus kas memberikan informasi yang lebih baik untuk 

meramalkan arus kas masa depan dibandingkan dengan laba.  

Laporan arus kas dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi 

kekuatan dan kelemahan kinerja kuangan perusahaan. Perusahaan perlu 

melakukan analisis terhadap laporan arus kas yang dimiliki untuk mengetahui 
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perputaran aliran kas perusahaan dalam suatu periode, yang menjadi acuan 

perusahaan dalam pengambilan keputusan. 

Para investor biasanya melihat laba bersih sebagai indikator penting 

dari kesehatan keuangan dan prospek masa depan perusahaan. Sebuah 

perusahaan yang alami pertumbuhan dalam beberapa periode akan tampak 

seperti investasi yang baik. Investor akan memperkirakan bahwa profitabilias 

perusahaan akan terus berlanjut, perusahaan dapat membayar deviden dan 

bunga secara konsisten setelah beberapa bulan kemudian perusahaan 

mengajukan permohonan pailit. Pemeriksaan lebih jauh terhadap laporan 

keuangan perusahaan mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut telah 

mengalami arus kas yang negatif dari operasinya selama beberapa tahun, 

walaupun tetap melaporkan laba. Hal ini dapat dilihat dengan melihat 

penjualan kredit. 

Febriani (2008), berdasarkan hasil evaluasi tingkat kualitas laba 

perusahaan, tingkat efisiensi perusahaan, dan tingkat kecukupan arus kas. PT 

Excelcomindo Pratama Tbk memiliki kinerja paling baik. Jika dilihat dari 

tingkat kualitas laba dan tingkat efisiensi perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar di BEI, maka PT Bakrie Telecom Tbk, PT Excelcomindo Pratama 

Tbk, PT Indosat Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, memiliki 

kinerja yang cukup baik. Karena sebagian besar rasio yang dihasilkan berada 

di atas standar rata-rata perusahaan. Dan sebaliknya tingkat kecukupan arus 

kas, keempat perusahaan tersebut memiliki kinerja yang kurang baik. Hal ini 

dapat dilihat dari kemampuan perusahaan menghasilkan laba, menghasilkan 
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kas dari aktivitas investasi. Tetapi keempat perusahaan ini mampu 

menghasilkan kas dari aktivitas operasi yang digunakan untuk investasi kas. 

Dari penelitian yang sudah dilakukan maka penulis tertarik untuk mengambil 

topik tersebut dengan objek yang berbeda. 

Perusahaan telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia adalah PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Exelcomindo Pratama Tbk, PT Indosat 

Tbk, PT Bakrie Telekom, Tbk, dan PT Smartfren Telecom Tbk. Hal ini 

menyebabkan persaingan antar operator di Indonesia mengalami peningkatan. 

Masing-masing operator memiliki keunggulan tersendiri dalam bersaing 

diantaranya bersaing dalam pelayanan atau tarif. Sehingga para pelanggan bisa 

tertarik dan memilih operator yang dianggap memiliki kualitas pelayanan dan 

tarif yang baik (Febriyani, 2008). 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul 

penelitian “Analisis Laporan Arus Kas sebagai Alat untuk Menilai Kinerja 

Keuangan pada Perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi ditinjau dari arus 

kas perusahaan yang terdaftar di BEI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis arus kas terhadap kinerja laporan keuangan pada 

perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI. 
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2. Untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi arus kas dalam kegiatan 

operasi perusahaan telekomunikasi yang terdaftar pada BEI.  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menentukan dan merencanakan 

kebutuhan perusahaan di tahun berikutnya dan pengambilan keputusan 

para pengguna informasi. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan informasi 

peneliti lain yang melakukan penelitian serupa dimasa datang.`  

 

 


