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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan pada awalnya hanya memikirkan cara memperoleh 

keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat untuk kelangsungan usahanya 

tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setiap 

perusahaan juga akan melakukan berbagai cara demi mencapai target yang 

diinginkan oleh perusahaan agar tujuannya dapat terpenuhi. Dalam hal 

pengambilan keputusan, pengelola perusahaan pasti memerlukan informasi-

informasi terkait apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Informasi-

informasi yang relevan dan berkaitan berupa informasi akuntansi dalam bentuk 

laporan keuangan sangat membantu pengelola perusahaan untuk mengetahui 

kondisi dan kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan juga dapat membantu 

mendapatkan informasi mengenai kemungkinan yang akan terjadi di masa 

yang akan datang.  

Salah satu bentuk laporan keuangan yang dapat membantu perusahaan 

dalam pengambilan keputusan adalah laporan arus kas. Laporan arus kas 

adalah laporan keuangan yang menyajikan aliran kas keluar dan aliran kas 

masuk perusahaan. Menurut PSAK No. 2 tahun 2015 Arus kas adalah arus kas 

masuk dan arus kas keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas akan 

menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunakan kas perusahaan. 

Laporan arus kas juga menunjukkan sumber–sumber pemasukan kas dan 

pengeluaran kas. Dengan  laporan arus  kas maka pihak-pihak yang   berkaitan
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dengan perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, apabila 

arus kas masuk lebih kecil daripada arus kas keluar  tertentu kondisi ini akan 

membawa perusahaan dalam kondisi defisit kas, dan hal tersebut tentu tidak 

baik untuk perusahaan. Kondisi arus kas yang kecil dibandingkan dengan 

beban akan membuat kreditor kehilangan keyakinan atas perusahaan karena    

di anggap mengalami permasalahan dalam keuangan. 

Kas merupakan pembentuk utama laporan arus kas, kas yang    

merupakan elemen asset paling liquid yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan 

perusahaan. Kas juga digunakan untuk membiayai baik untuk pembelian   

asset, pembelian saham, pengeluaran untuk beban, dan tentunya kas juga 

dipergunakan untuk menjamin utang-utang perusahaan kepada kreditur. Maka 

rasio kas dengan hutang harus dijamin dengan rasio yang bisa menjamin 

kreditur untuk menghindari adanya krisis likuiditas.  Dengan demikian dapat 

dikatakan kas memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan 

perusahaan, sama halnya dengan laporan arus kas juga memegang peranan 

penting karena berfungsi untuk menyajikan besarnya kas masuk dan kas   

keluar perusahaan. 

Laporan arus kas bermanfaat secara internal bagi pihak manajemen 

perusahaan dan secara eksternal bagi pihak investor, kreditor, pemerintah dan 

masyarakat. Bagi internal perusahaan, dengan menganalisis laporan arus kas 

maka pihak menajemen perusahaan akan mengetahui apakah kebijakan yang 

dilakukan berjalan baik dalam hal memperoleh serta menggunakan kas  

tersebut pada periode tertentu. Bagi pihak eksternal, informasi dalam  laporan 

arus kas akan membantu investor, kreditor dan pihak lainnya dalam menilai 
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berbagai aspek dari posisi keuangan perusahaan.Informasi tentang arus kas 

suatu perusahaan sangat berguna 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 

tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu 

melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan  

kas dan setara kas serta kepastian perolehannya (Andriyance : 2015). 

Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang relevan tentang 

penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan dengan    

mengklasifikasikan transaksi terkait aktivitas operasi, pembiayaan dan 

investasi. Menurut SAK ETAP oleh IAI (2009) Laporan arus kas menyajikan 

informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang   

menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Menurut PSAK No. 2 tahun 2015 

Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk 

menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan 

kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Informasi arus 

kashistoris sering di gunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan 

kepastian arus kas masa depan. Di samping itu, informasi arus kas historis    

juga berguna untuk meneliti kecermatan dan taksiran arus kas masa depan  

yang telah dibuat sebelumnya. 

Mamduh (2012 : 58) Tujuan pokok laporan arus kas adalah untuk 

memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan 

selama periode tertentu. Tujuan kedua laporan arus kas adalah untuk 
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memberikan informasi mengenai efek kas dari aktivtas investasi, pendanaan 

dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas bermanfaat 

untuk memberikan informasi mengenai likuiditas perusahaan, fleksibilitas 

keuangan perusahaan, dan kemampuan operasional perusahaan. Laporan arus 

kas juga dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna 

untuk mengevaluasi perubahan dalam asset bersih entitas, struktur keuangan 

(termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan mempengaruhi jumlah 

serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang 

yang berubah (PSAK No.2 tahun 2015).  

Laporan arus kas sering kali digunakan untuk menggambarkan 

kesanggupan perusahaan dalam memenuhi biaya operasional dan kewajiban 

perusahaan. Arus kas juga mempunyai peranan yang cukup besar terhadap 

likuiditas perusahaan, dimana semakin besar asset lancar perusahaan berupa 

kas dibandingkan dengan seluruh kewajiban jangka pendek perusahaan maka 

semakin tinggi juga tingkat likuiditas perusahaan (Mogi, 2016). Likuiditas 

merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar  

dengan asset lancarnya. Likuiditas dapat mengukur kemampuan perusahaan 

untuk melunasi kewajiban (hutang) jangka pendek tepat pada waktunya, 

termasuk melunasi bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada   

tahun bersangkutan (Mardiyanto : 2009).  

PT. Eka Bangun Nagari  merupakan salah satu perusahaan belum terbuka 

yang bergerak dibidang property dimana kas merupakan elemen                   

paling penting didalam kegiatan usahanya untuk menunjang aktivtas 

operasionalnya, oleh karena itu melalui analisa laporan arus kas akan dapat 
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diketahui bagaimana PT. Eka Bangun Nagari mampu mengelola dana yang 

dimilikinya dan menilai bagaimana kesanggupan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini di tetapkan topik 

dengan objek judul “Analisis Arus Kas Sebagai Dasar Pengukuran Tingkat 

Likuiditas pada PT. Eka Bangun Nagari” 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu, bagaimana tingkat likuiditas PT. Eka Bangun Nagari 

dilihat dari arus kas tahun 2013 sampai 2015 ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

yaitu untuk menganalisis tingkat likuiditas PT. Eka Bangun Nagari dilihat 

dari arus kas tahun 2013 sampai 2015. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah dapat bermanfaat bagi perusahaan dengan 

memberikan pengetahuan tentang analisa tingkat likuiditas dilihat dari arus kas 

perusahaan yang dapat membantu pengelola perusahaan dalam 

pengambilan keputusan. 
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