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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Reviu Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan arus kas dan likuiditas telah banyak 

dilakukan dengan hasil yang beragam. Hayati (2011), arus kas secara simultan 

berpengaruh terhadap likuiditas tetapi secara parsial hanya arus kas dari 

aktivitas pendanaan saja yang berpengaruh terhadap likuiditas. Penelitian ini 

menyimpulkan arus kas dari aktivitas pendanaan yang paling berpengaruh 

terhadap likuiditas dikarenakan perusahaan yang diuji memiliki aktivitas arus 

kas pendanaan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan aktivitas arus kas 

lainnya. Aktivitas pendanaan yang tinggi berarti ketersediaan kas yang tinggi 

dari aktivitas pendanaan akan mempengaruhi jumlah asset lancar berupa kas 

sehingga memungkinkan perusahaan untuk memiliki tingkat likuiditas yang 

tinggi pula. 

Kirnasari (2012), arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 

secara simultan berpengaruh terhadap likuiditas. Jika di tinjau secara individual 

hanya arus kas dari aktivitas investasi yang berpengaruh signifikan terhadap 

likuiditas, sedangkan arus kas dari aktivitas operasi dan pendanaan secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas industri barang 

konsumsi. 

Annisa (2012), arus kas operasi pada PT. PLN distribusi Jawa Barat dan 

Banten 2002-2006 mengalami kecenderungan penurunan yang tidak stabil, hal 

ini disebabkan oleh penurunan penjualan sehingga penerimaan kas masuk 
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menurun dan hal ini menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dari 

aktivitas operasi. Sedangkan likuiditas pada PT.PLN distribusi Jawa Barat dan 

Banten tahun 2002-2006 terjadi penurunan yang sangat drastis akibat 

minimnya dana yang tersedia di perusahaan dan penurunan cadangan dana 

akibat rendahnya penerimaan piutang, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa 

arus kas operasi berpengaruh terhadap likuiditas. Pengaruh arus kas operasi 

terhadap likuiditas sebesar 97,81% sedangkan sisanya 2,19% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti oleh annisa. 

Setyawati (2013), Laporan arus kas perusahaan PT. Smart, Tbk pada 

tahun 2011 menunjukkan saldo yang meningkat dibandingkan saldo 

sebelumnya, hal ini dikarenakan peningkatan penerimaan kas baik dari 

pelanggan, pajak pengeluaran ataupun penerimaan bunga. Sedangkan 

likuiditas PT. Smart, Tbk menunjukkan hasil yang cenderung buruk 

dikarenakan kas yang dimiliki perusahaan hanya mampu menutup hutang 

lancarnya sebesar 20% saja dalam satu tahun buku. 

Mogi (2016), perusahaan Unicare pada periode 2013 dikatakan mampu 

mempertanggungjawabkan hutang jangka pendek maupun jangka panjangnya. 

Melalui efisiensi kas selama tahun 2013 dapat memenuhi setiap kerugian pada 

tahun sebelumnya dengan penambahan uang kas dan saham yang ada. Bahkan 

setiap kebijakan baru yang diterapkan dari perusahaan mampu menambah 

kinerja perusahaan termasuk dalam peningkatan likuiditas perusahaan. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Kas dan Setara Kas 

Kas dan setara kas menurut PSAK No.2 tahun 2015 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 menghadapai 

risiko perubahan nilai yang signifikan. 

Kas merupakan komponen asset (asset) lancar yang paling likuid di 

dalam neraca, karena kas sering mengalami mutasi atau perpindahan dan 

hampir semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan mempengaruhi 

posisi kas. Ikatan akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No.1 (2015 : 1.13), asset lancar dijelaskan bahwa 

suatu asset diklasifikasikan sebagai asset lancar jika asset tersebut:  

a. Entitas memperkirakan akan merealisasikan atau memiliki intensi 

untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal.  

b. Entitas memiliki assetuntuk diperdagangkan 

c. Entitas memperkirakan akan merealisasi asset dalam jangka waktu dua 

belas bulan setelah periode pelaporan 

d. Asset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam 

PSAK 2: Laporan Arus Kas) kecuali asset tersebut dibatasi pertukaran 

atau penggunaannya untuk menyelesaikan likuiditas sekurang 

kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.  
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Entitas mengklasifikaskan asset yang tidak termasuk kategori tersebut 

sebagai asset tidak lancar. 

Dari definisi kas dan setara di atas dapat disimpulkan bahwa:  

a. 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 risikonya kecil akibat pengaruh terjadinya perubahan nilai 

dari perubahan tingkat suku bunga.  

b. Umumnya kas dan setara digunakan untuk membiayai kegiatan umum 

perusahaan, sehingga kas dan setara kas secara langsung atau tidak 

langsung hampir mempengaruhi semua transaksi bisnis perusahaan.  

c. Perkiraan kas dan setara kas di neraca disajikan pada urutan pertama 

golongan asset lancar karena merupakan asset yang paling likuid.  

 

 

2. Pengertian Laporan Keuangan 

Salah satu proses akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan 

perusahaan. Dalam hasil ini penyusunan laporan keuangan tersebut harus 

dilakukan menurut prosedur yang telah ditentukan. 

Brigham (2001 : 78), Laporan keuangan melaporkan posisi 

perusahaan pada suatu periode tertentu dan operasinya selama beberapa 

periode yang lalu, laporan keuangan dapat digunakan untuk membantu 

memprediksi laba dan dividen di periode berikutnya. Scott dkk (2001 : 107), 

terdapat  tiga jenis laporan  keuangan yang  biasa  digunakan  untuk 
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menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan yaitu laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Laporan posisi 

keuangan memberikan gambaran mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas 

para pemilik perusahaan untuk selama periode tertentu. Laporan laba rugi 

menggambarkan pendapatan bersih dari kegiatan operasi perusahaan  

selama periode tertentu. Laporan arus kas menggabungkan informasi dari 

neraca dan laporan  laba  rugi  untuk menggambarkan sumber penggunaan 

kas selama periode tertentu. 

Sundjaja dan Barlian (2001 : 47), laporan keuangan adalah suatu 

laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntasi yang digunakan 

sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data atau aktivitas-

aktivitas. Munawir (2002 : 2), laporan keuangan adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara aktivitas 

suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data  

atau aktivitas perusahaan tersebut. Harahap (2007  :  105),  laporan 

keuangan menggambarkan kondisi keuangan pada saat tertentu atau jangka 

waktu tertentu. Jenis laporan keuangan yang biasa digunakan adalah 

neracaa, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan posisi 

keuangan. 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam SAK ETAP (2009 : 17), 

laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, yang 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas yang 

menunjukkan (a) seluruh perubahan dalam ekuitas (b) perubahan ekuitas 
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selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam 

kapasitasnya sebagai pemilik, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan keuangan yang berisis ringkasan kebijakan akuntansi yang 

signifikan dan informasi penjelasan lainnya.  

Mamduh (2012 : 12), laporan keuangan pada dasarnya ingin 

melaporkan aktivitas pendanaan, aktivtas investasi dan aktivtas    

operasional sebagai evaluasi keberhasilan strategi perusahaan untuk 

mencapai tujuan yang ingin dicapai. Metode metode penilaian dan 

pengukuran yang mendasari penyusunan laporan-laporan keuangan  

tersebut telah diatur dalam Standar Akuntandi Keuangan (SAK) yang 

disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi   

Keuangan (2015 : 1.2), laporan keuangan adalah suatu penyajian yang 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, yang meliputi neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan 

lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan. 

 

3. Tujuan Laporan Keuangan 

Fahmi (2011 : 28), tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan 

keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan 

dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak 
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manajemen perusahaan. Para pengguna laporan akan menggunakannya 

untuk memprediksi, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang 

timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai 

dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk 

meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan. Laporan keuangan 

akan lebih bermanfaat apabila yang dilaporkan bukan hanya aspek-aspek 

kuantitatif tetapi juga mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang 

dirasakan perlu.  

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan 

(2015 : 1.3), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menujukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 

Beberapa tujuan laporan keuangan dari berbagai sumber di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

a. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan    

asset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan    

keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat 

dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang 

diambilnya. 

b. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan 

meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan 
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datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau         

lebih menguntungkan. 

c. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk 

menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama 

periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan 

keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

 

4. Pengertian Arus Kas 

Kas adalah elemen yang sangat penting dan diperlukan oleh semua 

perusahaan. Pada  dasarnya  kas diperlukan perusahaan untuk transaksi, 

untuk berjaga-jaga dan juga untuk spekulasi guna mengambil       

keuntungan jika terdapat kesempatan. Oleh karena itu perusahaan 

dituntut  untuk mempunyai ketersediaan kas yang cukup untuk menjaga 

likuiditasnya dan untuk menjamin aktivitas aktivtas yang dilakukan. 

Supangkat (2003 : 33), arus kas adalah ringkasan mengenai transaksi 

dalam bentuk kas yang berasal dari tiga macam aktivitas yaitu aktivitas 

Operasi, aktivitas Investasi dan aktivtas Pendanaan. Astuti (2004 : 23) 

laporan arus kas yaitu suatu laporan yang mampu mengungkapkan 

informasi mengenai aliran kas dimasa lalu maupun arus kas yang 

dianggarkan.  

Harahap  (2007 : 257), arus kas merupakan suatu laporan yang 

memberikan informasi relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas 

suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengklasifikasikan 
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transaksi pada aktivitas operasi, pembiayaan dan investasi. Darsono dan 

Ashari (2005 : 90), arus kas yaitu suatu laporan yang memuat informasi-

informasi tentang sumber kas dan penggunaan kas perusahaan selama satu 

periode tertentu. 

Melakukan manajemen kas merupakan tugas yang tidak mudah 

karena pelaksanaannya harus dilakukan secara tepat dan benar. Apabila    

kas yang dimiliki terlalu sedikit maka kegiatan tidak dapat dilakukan   

dengan baik karena tidak cukup untuk membiayai kegiatan perusahaan, 

akan tetapi jika perusahaan memiliki kas yang terlalu banyak maka akan 

terlihat perusahaan kurang mampu memanfaatkan kesempatan untuk 

memperoleh pengembalian atau return yang lebih besar sebab dalam 

keadaan normal tingkat pengembalian uang kas akan sangat rendah. 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam SAK ETAP (2009 : 28), 

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis kas dan setara 

kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi 

selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.  

 

5. Tujuan dan Kegunaan Laporan Arus Kas 

Tujuan laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi 

mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu 

periode, selain itu laporan arus kas juga bertujuan untuk memberikan 

informasi atas dasar kas mengenai aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan. 
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Keiso dan Weygant (2002 : 247), tujuan laporan arus kas adalah 

sebagai berikut : 

a. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas untuk 

masa depan.  

b. Menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, 

kemampuan membayar deviden dan kebutuhannya dan pendanaan 

ekstern.  

c. Menilai alasan antara perbedaan laba bersih dan penerimaan serta 

pembayaran kas yang berkaitan.  

d. Menilai pengaruh pada posisi keuangan suatu perusahaan dan transaksi 

investasi dan pendanaan kas serta non kasnya selama satu periode.  

Keiso dan Weygant (2002 : 247), kegunaan laporan arus kas bagi 

pihak eksternal yaitu sebagai berikut: 

a. Menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan arus kas bersih untuk 

dijadikan dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang . 

b. Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, 

kemampuan membayar deviden, dan kebutuhan pendanaan ekstern.  

c. Penilaian atas alasan perbedaan antara laba bersih dengan kas bersih dari 

penerimaan serta pembayaran kas yang berkaitan.  

d. Menilai pengaruh posisi laporan keuangan perusahaan dari transaksi 

investasi dan pendanaan kas dan non kas selama satu periode.  
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6. Klasifikasi Arus Kas (Cash Flows)  

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam SAK ETAP (2009 : 28-30), 

Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu 

periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas 

investasi, dan aktivitas pendanaan.  

a. Aktivitas Operasi 

Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari aktivitas penghasil 

utama pendapatan suatu entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada 

umumnya berasal dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang 

mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas yang diperoleh 

dari aktivitas operasi adalah:  

1) penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;  

2) penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain; 

3) pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 

4) pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan; pembayaran kas 

atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan 

secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi; 

5) penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak 

lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan 

persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.  

Beberapa transaksi lain seperti penjualan peralatan pabrik, dapat 

menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam 

perhitungan laba atau rugi namun arus kas yang menyangkut transaksi 

tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi.  
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b. Aktivitas Investasi 

Arus kas dari aktivitas investasi menggambarkan pengeluaran kas 

yang berhubungan dengan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan 

pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari 

aktivitas investasi adalah sebagai berikut:   

1) pembayaran kas untuk memperoleh asset tetap (termasuk asset tetap 

yang dibangun sendiri), asset tidak berwujud dan asset jangka panjang 

lainnya; 

2) penerimaan kas dari penjualan asset tetap, asset tidak berwujud, dan 

asset jangka panjang lainnya;  

3) pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas 

lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek 

yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk 

diperdagangkan);  

4) penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas 

lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang 

diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk 

diperdagangkan) 

5) uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; 

6) penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman 

yang diberikan kepada pihak lain;  
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c. Aktivitas Pendanaan 

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah 

sebagai berikut:  

1) penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain; 

2) pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 

menebus saham entitas;  

3) penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka 

pendek atau jangka panjang lainnya; pelunasan pinjaman; 

4) pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang 

berkaitan dengan sewa pembiayaan.  

 

Skousen dkk (2009 : 289), terdapat dua metode yang bisa digunakan 

untuk menghitung dan melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas 

operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan yaitu : 

a. Metode Langsung 

Dengan cara pemeriksaan kembali setiap pos atau akun laporan 

laba rugi dengan tujuan melaporkan seberapa banyak kas yang    

diperoleh atau digunakan sehubungan dengan pos atau akun tersebut. 

Cara terbaik untuk melakukan metode langsung adalah dengan cara 

mengurutkan secara sistematis daftar akun-akun dilaporan laba rugi dan 

menghitung berapa banyak kas yang terkait dengan setiap pos atau    

akun. 
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b. Metode Tidak Langsung 

Dengan metode tidak langsung maka laporan arus kas dimulai 

dengan laba bersih yang memasukkan pengaruh bersih dari seluruh 

laporan laba rugi kemudian melaporkan penyesuaian yang diperlukan 

untuk mengubah seluruh akun laporan laba rugi menjadi angka-angka 

arus kas dan hanya penyesuaian saja yang dilaporkan di laporan arus   

kas. 

 

7. Analisis Laporan Keuangan 

Harahap (2010 : 190), analisis laporan keuangan yaitu menguraikan 

atau menjabarkan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi  

yang lebih kecil dan melihat keterkaitan yang bersifat signifikan atau yang 

mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain baik antara data 

kuantitatif maupun data non-kuantitatif, analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam 

menghasilkan keputusan yang tepat. Munawir (2010 : 35), analisis laporan 

keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan  

atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan 

(trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi dan juga 

perkembangan perusahaan yang bersangkutan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis 

laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data-data  

keuangan agar lebih mudah untuk dipahami dan juga digunakan untuk 

mengetahui posisi keuangan dan perkembangan suatu perusahaan dengan 
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cara mempelajari hubungan data keuangan yang terdapat dalam laporan 

keuangan, sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai  

dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang    

berkepentingan dan juga dalam melakukan analisisnya tidak akan lepas   

dari peranan rasio-rasio laporan keuangan, dengan melakukan analisis 

terhadap rasio-rasio keuangan akan dapat membantu pengelola perusahaan 

dalam menentukan suatu keputusan yang akan diambil. 

 

8. Manfaat dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan sangat perlu dan penting dilakukan guna 

menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Harahap 

(2010 : 195), kegunaan analisis laporan keuangan ini adalah sebagai  

berikut:  

a. Dapat memberikan informasi yang lebih luas. Lebih dalam daripada yang 

terdapat pada laporan keuangan biasa.  

b. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) 

dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan 

(implicit).  

c. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.  

d. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam 

hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan 

komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi 

yang diperoleh dari luar perusahaan.  
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e. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat model-model dan 

teori-teori yang terdapat di lapangan seperti prediksi, peringkatan 

(rating).  

f. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan. Dengan perkataan lain, apa yang dimaksudkan dari suatu 

laporan keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga, 

antara lain:  

1) Dapat menilai prestasi perusahaan  

2) Dapat memproyeksi keuangan perusahaan  

3) Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang 

dari aspek waktu tertentu.  

a) Posisi keuangan (asset, neraca, dan modal)  

b) Hasil usaha perusahaan (hasil dan biaya)  

c) Likuiditas 

d) Solvabilitas 

e) Aktivitas  

f) Rentabilitas dan profitabilitas  

g) Indikator pasar modal  

4) Menilai perkembangan dari waktu ke waktu 

5) Melihat komposisi struktur keuangan dan arus dana  

g. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria 

tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.  

h. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan periode sebelumnya 

atau standar industri normal atau standar ideal.  
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i. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami  

perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan 

sebagainya.  

j. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di 

masa yang akan datang. 

Munawir (2010 : 31), tujuan analisis laporan keuangan merupakan 

alat yang sangat penting untuk dapat memperoleh informasi yang 

berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 

perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut berguna bagi  

pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan 

untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga akan    

dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan 

diambil. 

Kasmir (2011 : 68), tujuan dari analisis laporan keuangan adalah 

sebagi berikut: 

a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode 

tertentu, baik asset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah 

dicapai untuk beberapa periode. 

b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi 

kekurangan perusahaan. 

c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 

d. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilakukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat 

ini. 
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e. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 

f. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis 

tentang hasil yang mereka capai. 

 

9. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Munawir (2010 : 36), terdapat dua metode analisis yang digunakan 

oleh yang melakukan analisis laporan keuangan, yaitu analisis horisontal 

dan analisis vertikal. Analisis horisontal adalah analisis dengan  

mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau 

beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Analisis vertikal 

adalah apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu  

periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara akun 

yang satu dengan akun yang lain dalam laporan keuangan tersebut    

sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada 

saat itu saja. 

 

Munawir (2010 : 36-37), teknik analisis laporan keuangan terdiri    

dari : 

a. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, yaitu metode dan teknik 

analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 

periode atau lebih, dengan menunjukkan: 

1) Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 

2) Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. 
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3) Kenaikan atau penurunan dalam persentase. 

4) Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio. 

5) Persentase dalam total. 

6) Analisis dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui 

perubahan-perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang 

memerlukan penelitian lebih lanjut. 

b. Analisis Trend atau tendensi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam persentase (Trend Percentage Analysis) adalah suatu 

metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan 

keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan 

turun. 

c. Laporan dengan persentase per komponen (Common Size Statement), 

adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada 

masing-masing asset terhadap total assetnya, juga untuk mengetahui 

struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi 

dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau 

untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode 

tertentu. 

e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas (Cash Flow Statement Analysis), 

adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah 

uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang 

kas selama periode tertentu. 
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f. Analisis Rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan 

dari akun-akun tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi secara 

individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

g. Analisis Perubahan Laba Kotor (Gross Profit Analysis), adalah suatu 

analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari suatu periode ke periode yang lain atau perubahan laba 

kotor dari suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode 

tersebut. 

h. Analisis Break Even, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan. Dengan analisis ini juga akan diketahui berbagai tingkat 

keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

i. Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan, kesemuanya itu 

merupakan permulaan dari proses analisis yang diperlukan untuk 

menganalisis laporan keuangan, dan setiap metode analisis mempunyai 

tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar data lebih dimengerti 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

10. Pengertian Likuiditas  

Sartono (2004 : 116), likuiditas perusahaan dapat menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban financial jangka 

pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar 
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kecilnya asset lancar yaitu asset yang mudah untuk diubah menjadi kas yang 

meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. 

Darsono dan Ashari (2005 : 74), Rasio likuiditas adalah rasio yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajban jangka pendeknya. Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat 

digunakan yaitu terdiri dari: 

a. Rasio Kas (Cash Ratio) 

𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 =
𝐾𝑎𝑠

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 𝑥 100% 

Cash Ratio adalah kemampuan untuk membayar kewajiban jangka 

pendek yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam 

perusahaan dan efek-efek, dimana kas merupakan elemen asset lancar 

yang paling likuid karena semakin banyak uang kas yang tersedia dalam 

perusahaan maka semakin baik kemampuannya dalam menutup 

keperluan kewajiban jangka pendek dan dapat berguna untuk berjaga-

jaga apabila ada keperluan yang mendesak. Cash Ratio juga digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di Bank. 

 

b. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 =
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 𝑥 100% 

Quick ratio merupakan perbandingan likuiditas yaitu dengan 

membandingkan asset lancar setelah dikurangi persediaan dengan 

kewajiban jangka pendeknya. Persediaan barang harus dikeluarkan dari 
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elemen asset lancar karena dianggap kurang likuid dibandingkan dengan 

elemen asset lancar yang lain, sebab apabila persediaan diubah menjadi 

kas maka persediaan harus terlebih dahulu dijual agar menjadi piutang, 

baru kemudian berubah menjadi kas. 

 

c. Rasio Lancar (Current Ratio) 

𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 =
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 𝑥 100% 

Current Ratio adalah perbandingan antara asset lancar dengan 

kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan seberapa besar 

kewajiban jangka pendek dapat dijamin oleh asset lancar. Apabila 

perusahaan mempunyai current ratio 2 : 1 atau sebesar 200% artinya 

setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin oleh 2 asset lancar yang dimiliki 

perusahaan. 

Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara 

keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak asset lancar yang 

tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh 

tempo.  

 

11. Analisis Laporan Arus Kas  

Dalam menganalisis arus kas dapat menggunakan rasio arus kas untuk 

mengetahui kemempuan perusahaan memenuhi kewajiban lancarnya 

berdasarkan aliran kasnya. Darsono dan Ashari, (2005 : 91), analisis  
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laporan arus kas ini menggunakan komponen neraca dan laba rugi sebagai 

alat analisis rasio. Rasio-rasio yang dapat membantu analisis arus kas 

diantaranya adalah : 

a. Rasio Arus Kas Operasi (AKO)  

Rasio arus kas operasi menghitung kemampuan arus kas operasi 

dalam membayar kewajiban lancar. 

𝐴𝐾𝑂 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

Rasio ini diperoleh dengan cara membagi arus kas operasi dengan 

kewajiban lancar. Apabila rasio ini menunjukkan bahwa rasio arus kas 

operasi berada di bawah angka satu maka terdapat kemungkinan 

perusahaan untuk tidak mampu membayar kewajiban lancar, tanpa 

menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Dalam perusahaan, aktivitas 

normal adalah aktivitas utama yang merupakan kegiatan yang terus 

menerus. 

 

b. Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga (CKB)  

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam membayar beban bunga atas hutang yang telah ada. Rasio ini 

diperoleh dengan cara arus kas dari operasi ditambah pembayaran   

bunga dan pembayaran pajak kemudian dibagi dengan pembayaran 

bunga. 

𝐶𝐾𝐵 =  
𝐴𝑟𝑢𝑠 𝐾𝑎𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 + 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 + 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎
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Dengan rasio yang besar akan menunjukkan bahwa kas yang 

berasal dari aktivitas operasi mempunyai kemampuan yang lebih baik 

dalam menutup biaya bunga sehingga terdapat kemungkinan perusahaan 

tidak mampu membayar bunga sangat kecil. 

 

c. Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK)  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menyediakan 

kasnya untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka 5 tahun  

mendatang. Rasio ini diperoleh dengan cara mengurangkan laba   

sebelum pajak dan bunga dengan beban bunga, pembayaran pajak dan 

pengeluaran modal kemudian dibagi dengan rata-rata hutang yang jatuh 

tempo setiap tahun selama lima tahun. 

𝐾𝐴𝐾 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 − 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 − 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 − 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎 5 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 

 


