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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang penah dilakukan oleh pihak lain yang 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian ini 

namun dilakukan pada objek dan tahun yang berbeda. Ada beberapa peneliti yang 

mendukung penelitian ini. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Octavianus 

(2014) pada PTP Nusantara IV (Persero) Unit Kebun Tanah Itam Ulu.  

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat 

diketahui bahwa rasio likuditas, rasio kualitas laba, dan rasio akuisisi modal PTP 

Nusantara sudah baik berdasarkan standar rasiosudah berada di atas 1. Rasio 

fleksibilitas dan rasio arus kas bebas PTP Nusantara IV (Persero) Unit Kebun Tanah 

Itam Ulu belum dapat dikatakan baik, karena dari tahun 2011 hingga tahun 2013 

baik rasio fleksibilitas maupun rasio arus kas bebas perusahaan masih berada di 

bawah 1. 

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Afriyeni (2013) pada PT. Indofood 

Sukses Makmur, Tbk. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dilihat bahwa kinerja 

keuangan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk khususnya dari analisis laporan arus 

kas periode tahun 2007 – 2011 adalah kurang baik hal ini bisa dilihat dari nilai rasio 

yang dihasilkan dari masing masing rasio rasio arus kas di atas. Dari tahun 2007 

sampai 2009 rata rata rasio yang dihasilkan cendrung rendah namun terjadi 
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peningkatan pada tahun 2010 dan 2011 yang ditandai dengan meningkatnya nilai 

rasio dari masing masing rasio.  

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Marcel Pongoh (2013) pada PT. Bumi 

Resources Tbk.Berdasarkan hasil penelitian perkembangan kinerja keuanganPT. 

Bumi Resources Tbkselama tahun 2009 sampai 2011 dikatakan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari kinerja keuangan pada PT. Bumi Resources, Tbk selama periode analisis 

sudah baik. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak 

pada obyek penelitian dan tahun penelitian, dimana peneliti terdahulu meneliti PTP 

Nusantara IV (Persero) Unit Kebun Tanah Itam Ulu dari tahun 2010 sampai 2013. 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk dari tahun 2007 sampai 2011 dan PT. Bumi 

Resources, Tbk dari tahun 2009 sampai 2011, sedangkan penelitian sekarang 

meneliti PT. Berlina, Tbk untuk tahun 2012 sampai 2015. 

B. Tinjauan Teori 

1. Laporan Keuangan 

Tujuan pengukuran kinerja keuangan penting untuk diketahui karena 

pengukuran yang dilakukan dapat mempengaruhi perilaku pengambilan 

keputusan dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan 

tergantung pada sudut pandang yang diambil dan tujuan analisis, karena alasan 

itu pihak manajemen perusahaan sangat perlu menyesuaikan kondisi 

perusahaan dengan alat ukur penilaian kinerja yang akan digunakan serta 

tujuan pengukuran kinerja keuangan tersebut.  
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Faktor-faktor penentu kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir 

(2004:31) yakni:  

a. Tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. 

b. Tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, 

kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

c. Tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan 

aktiva atau modal secara produktif. 

d. Tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan 

mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil. Kemampuan yang 

dimaksud diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok hutang 

dan beban bunga tepat pada waktunya. 

Penilaian kinerja keuangan berbasis arus kas menurut Kieso 

(2008:218), yakni untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan analisis rasio arus kas sebagai berikut: rasio likuiditas, rasio 

fleksibilitas, dan rasio arus kas bebas, rasio kualitas laba dan rasio akuisisi 

modal. Rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio fleksibilitas digunakan 

untuk membayar kembali kewajibannya dengan kas bersih dari aktivitas 

operasi.  
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Rasio arus kas bebas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban kas di masa mendatang. Rasio kualitas laba 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membiayai kegiatan 

operasi mereka dengan kas dari aktvitas operasi. Rasio akuisisi modal 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membeli aset tetap 

mereka dengan menggunakan kas dari aktivitas operasi. 

2. Laporan Arus Kas 

Harahap (2007:243) menjelaskan laporan arus kas adalah suatu laporan 

yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan 

dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode 

tertentu. Laporan arus kas menurut Kieso (2002:372) adalah Laporan arus kas 

melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih kas dari 

kegiatan operasi, investasi, serta pembiayaan perusahaan selama suatu periode, 

dalam bentuk yang dapat merekonsiliasi saldo kas awal dan akhir. 

Kas adalah uang tunai yang paling likuid sehingga pos ini biasanya 

ditempatkan pada urutan teratas dari asset, yang termasuk dalam kas adalah 

seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang 

kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Kas dapat dikatakan 

merupakan satu-satunya pos yang paling penting dalam neraca. Karena berlaku 

sebagai alat tukar dalam perekonomian kita, kas terlihat secara langsung atau 

tidak langsung dalam hampir semua transaksi usaha. 

Laporan arus kas menurut Wild, dkk (2005:4) menjelaskan tujuan 

laporan arus kas adalah menyediakan informasi arus kas masuk dan arus kas 
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keluar untuk satu periode. Laporan tersebut juga membedakan sumber dan 

penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas dalam aktivitas operasi, 

aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Bagian ini membahas hubungan-

hubungan penting arus kas dan penyajian laporan arus kas. 

3. Laporan Aktivitas 

 Wild, dkk (2005:5) mengemukakan pelaporan berdasarkan aktivitas, 

laporan arus kas melaporkan penerimaan kas dan pembayaran kas berdasarkan 

aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan yang merupakan 

aktivitas utama dalam bisnis perusahaan. Aktivitas operasi (operating 

activities) merupakan aktivitas perusahaan yang terkait dengan laba. Selain 

pendapatan dan beban yang disajikan dalam laporan laba rugi, aktivitas operasi 

juga meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar bersih yang berasal dari 

aktivitas operasi terkait, seperti pemberian kredit kepada pelanggan, investasi 

dalam persediaan, dan perolehan kredit dari pemasok. 

4. Laporan Aktivitas Investasi 

Aktivitas investasi (investing activities) merupakan carauntuk 

memperoleh dan menghentikan aktiva nonkas dan aktiva setara nonkas. 

Aktivitas ini meliputi aktiva yang diharapkan untuk menghasilkan pendapatan 

bagi perusahaan. Aktivitas ini meliputi pemberian pinjaman dan penagihan 

pokok pinjaman. Aktivitas pendanaan (investing activities) merupakan cara 

untuk mendistribusikan, menarik, dan mendapatkan dana untuk mendukung 

aktivitas bisnis. Aktivitas ini meliputi perolehan pinjaman dari kreditor dan 
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pembayaran pokok pinjaman. Aktivitas ini juga meliputi kontribusi dan 

penarikan oleh pemilik, serta pengambilan atas investasi mereka (deviden).  

Wild, dkk (2005:6) mengemukakan terdapat dua metode untuk 

pelaporan arus kas dari operasi: 

1. Metode tidak langsung (indirect method) 

Laba bersih disesuaikan dengan pos penghasilan (beban) nonkas 

dan dengan akrual, untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Keunggulan 

metode ini adalah adanya rekonsiliasi perbedaan atara laba bersih dengan 

arus kas operasi. Rekonsiliasi ini dapat membantu pengguna laporan untuk 

memprediksi arus kas melalui prediksi laba yang kemudian disesuaikan 

untuk jarak antara laba bersih dengan arus kas yaitu dengan menggunakan 

akrual nonkas. 

2. Metode langsung (direct method) 

Metode ini menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi untuk akrual 

terkait, sehingga menghasilkan format yang lebih baik untuk menilai 

jumlah arus kas masuk (keluar) operasi. Kedua metode tersebut 

menggunakan format yang sama untuk menghitung kas bersih dan 

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, yang berbeda hanyalah 

penyusunan arus kas bersih dan aktivitas operasi. 

Henry (2002:488) menjelaskan laporan arus kas adalah laporan 

keuangan yang memperlihatkan pengaruh dari aktivitas-aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan perusahaan terhadap arus kas selama periode 

akuntansi tertentu. Menurut Dyckman, dkk (2001:550), tujuan dari laporan 
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arus kas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

kas, memenuhi kewajibannya, membayar deviden, menilai penyebab 

terjadinya perbedaan antara laba dan arus kas terkait, dan menilai pengaruh 

kegiatan investasi dan pembiayaan yang menggunakan kas dan non-kas 

terhadap posisi keuangan perusahaan. 

Carl C.(2000:45) menjelaskan banyak investor dan kreditor 

beranggapan bahwa menilai kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari 

besarnya laba yang dicapai perusahaan, ketika laba tinggi maka kinerja 

keuangan perusahaan tersebut sudah baik, tetapi laba yang tinggi belum dapat 

menjamin perusahaan tersebut memiliki uang kas yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dari kegiatan operasi perusahaan. Dibutuhkan laporan arus kas 

untuk dapat menilai kinerja keuangan perusahaan serta kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas yang berasal dari aktivitas operasi dan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya.  

Fahmi (2013:2) Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauhmana suatu perusahaan telah melaksanakan 

kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti dengan membuat suatu 

laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK 

(Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Acepted Accounting 

Principle)  

Kinerja keuangan dapat dikatakan sebagai hasil yang dicapai oleh 

perusahaan atas berbagai aktivitas yang dilakukan dalam mendayagunakan 
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sumber keuangan yang tersedia. Kinerja keuangan dapat dilihat dari análisis 

laporan keuangan atau análisis rasio keuangan. Habib (2008:91)menjelaskan 

bahwa Kinerja keuangan diukur dengan banyak indikator, salah satunya adalah 

análisis rasio keuangan, untuk melakukan análisis rasio keuangan tersebut 

diperlukan perhitungan rasio rasio keuangan yang mencerminkan aspek aspek 

tertentu. Rasio keuangan diperoleh dengan cara menghubungkan dua atau lebih 

data keuangan. 

Munawir (2004:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran 

kinerja keuangan perusahaan adalah mengetahui tingkat likuiditas, mengetahui 

tingkat solvabilitas, mengetahui tingkat rentabilitas,mengetahui tingkat 

stabilitas, dan dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan 

memberikan penilaian atas pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen dan 

manajemen perusahaan dituntut untuk melakukan evaluasi dan tindakan 

perbaikan atas kinerja keuangan perusahaan yang tidak sehat. 

Analisis Laporan Arus Kas, arus kas perusahaan merupakan hal yang 

fundamental sebagai dasar pengukuran akuntansi dan sebagai dasar 

pengambilan keputusan bagi investor dan kreditor. Peranan laporan arus kas 

dalam konteks pengambilan keputusan jangka pendek, adalah sebagai alat 

mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya mengenai situasi keuangan 

perusahaan. Dari analisis laporan arus kas tersebut diperoleh informasi 

mengenai sumber dan penggunaan kas serta peramalan sumber dan 

penggunaan kas tersebut di masa yang akan datang. 
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Kreditor akan memeriksa laporan arus kas dengan seksama karena 

mereka mengkhawatirkan kemampuan perusahaan melunasi pinjaman. Titik 

awal yang baik dalam pemeriksaannya adalah menemukan kas bersih yang 

disediakan oleh aktivitas operasi, jika kas yang disediakan oleh aktiva tinggi, 

maka hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas 

yang mencukupi secara internal dari operasi untuk membayar kewajibannya 

tanpa harus meminjam dari luar.  

Jumlah kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi rendah atau 

negatif, maka hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mampu 

menghasilkan kas yang memadai secara internal dari operasinya, dan dengan 

demikian harus meminjam atau menerbitkan sekuritas ekuitas untuk 

mendapatkan kas tambahan. Akibatnya kreditor menggunakan laporan arus kas 

untuk mencari jawaban atas pertanyaan berikut:  

1. Seberapa sukses perusahaan menghasilkan kas bersih yang disediakan 

oleh aktivitas operasi? 

2. Apakecenderungan dalam arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas 

operasi dari waktu ke waktu? 

3. Apa penyebab utama munculnya arus kas negatif/positif yang disediakan 

oleh aktivitas operasi? 

Kieso (2008:218), untuk menilai kinerja keuangan melalui laporan arus kas 

digunakan rasio arus kas sebagai berikut: 
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1. Rasio Likuiditas Keuangan 

Salah satu rasio yang sering digunakan untuk menilai likuiditas 

adalah rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (current cash to debt 

coverage ratio). Rasio ini mengindikasikan apakah perusahaan dapat 

melunasi hutang lancarnya dalam tahun tertentu dari operasinya.Rumus 

rasio ini adalah: 

Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar =
Kas bersih dari aktivitas operasi

Hutang lancar rata − rata
𝑥100 

Semakin tinggi rasio ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan 

mengalami masalah likuiditas. Rasio likuiditas keuangan yang nilainya 

dibawah 1 mengindikasikan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi semua 

kewajiban lancarnya dari arus kas yang dihasilkan secara internal. 

2. Rasio Fleksibilitas Keuangan 

Ukuran yang lebih bersifat jangka panjang dan menyediakan 

informasi mengenai fleksibilitas keuangan adalah rasio cakupan kas 

terhadap hutang (cash to debt coverage ratio). Rasio ini mengindikasikan 

kemampuan perusahaan untukmembayar kembali kewajibannya dengan 

kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi, tanpa harus melikuidasi 

aktiva yang dipakai dalam operasi.Rumus rasio ini adalah: 

Rasio cakupan kas terhadap total hutang =
Kas bersih dari aktivitas operasi

Total kewajiban rata − rata
𝑥100 

Rasio fleksibilitas keuangan yang nilainya dibawah 1 

mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Akibatnya, rasio ini 
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menandakan apakah perusahaan dapat membayar hutang-hutangnya dan 

dapat bertahan hidup jika sumber dana eksternal terbatas atau terlalu 

mahal. 

3. Rasio Arus Kas Bebas 

Cara yang lebih baik untuk memeriksa fleksibilitas keuangan 

perusahaan adalah mengembangkan analisis arus kas bebas, menurut 

Kieso(2008:244), analisis ini dimulai dengan kas bersih yang disediakan 

oleh aktivitas operasi dan berakhir pada arus kas bebas (free cash 

flow).Rumus rasio ini adalah: 

Arus kas bebas =

Kas bersih dari aktivitas operasi −
pembayaran deviden − pengeluaran modal

Kewajiban Lancar
𝑥100 

Rasio arus kas bebas merupakan indikator dari kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi komitmen kas masa depan. Nilai dibawah 1 

menggambarkan ketidakmampuan perusahaan untuk bertahan dan juga 

berkembang di masa depan. Tidak seperti ukuran-ukuran sebelumnya, 

rasio ini mengikuti pengeluaran modal dan pembayaran dimuka investasi 

terhadap modal yang berkesinambungan.Penting bagi perusahaan agar 

perusahaan berkembang dengan baik di masa depan. Manajemen 

seharusnya menggunakan rasio ini untuk memastikan kemampuan 

perusahaan memenuhi strategi, visi dan misi jangka panjangnya. 

4. Rasio Kualitas Laba 

Rasio kualitas laba mengukur bagian laba yang berupa kas dengan 

asumsi, semua hal yang lain sama. Rasio Kualitas Laba yang tinggi 
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merupakan indikasi bahwa perusahaan tidak menggunakan kebijakan 

pengakuan pendapatan yang lebih agresif untuk meningkatkan laba bersih, 

oleh karena itu lebih kemungkinan perusahaan mengalami penurunan laba 

di masa yang akan datang. Rumus yang digunakan adalah: 

Kualitas laba =
Kas bersih dari aktivitas operasi

Laba bersih
𝑥100 

Rasio Kualitas laba yang baik apabila berada di atas 1, karena 

mengindikasikan kemampuan yang lebih tinggi dalam mendanai kegiatan 

operasi dengan menggunakan kas masuk dari aktvitas operasi itu sendiri. 

5. Rasio Akuisisi Modal 

Rasio akuisisi modal merefleksikan bagian perolehan aset tetap yang 

didanai dengan aktivitas operasi, tanpa perlu berutang kepada pihak 

eksternal atau mendanai dengan ekuitas, atau menjual investasi lain, atau 

menjual aset tetap. Rasio akuisisi modal diperoleh melalui membagikan 

arus kas masuk yang diperoleh dari aktivitas operasi dengan kas yang 

dibayarkan untuk perolehan aset tetap. Rumus rasio ini adalah: 

Akuisisi modal =
Kas bersih dari aktivitas operasi

Kas yang dibayarkan untuk perolehan aset tetap
𝑥100 

Rasio Akuisisi di atas 1 adalah rasio yang baik, karena menunjukkan 

rendahnya ketergantungan pada pendanaan eksternal untuk ekspansi 

perusahaansaat ini dan di masa yang akan datang, hal ini menguntungkan 

perusahaan, karena member peluang bagi perusahaan untuk akuisisi, 

menghindari biaya atas tambahan utang, dan mengurangi resiko 

kebangkrutan yang bermasalah dari tambahan leverage. 
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Laporan arus kas memberikan gambaran bagi para investor 

mengenai proses keuangan perusahaan. Jika laporan arus kas naik, berarti 

kinerja keuangan perusahaan efektif. Hal ini menggambarkan bahwa 

proses keuangan perusahaan baik. Arus kas yang baik mendorong investor 

menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. 

Penilaian kondisi perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan 

memerlukan tolak ukur. Tolak ukur yang sering digunakan adalah arus kas 

yang terdiri dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus 

kas dari aktivitas pendanaan. Laporan arus kas memberikan pandangan 

yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan bagi para 

analisis yang ahli dan berpengalaman. 

Analisis laporan arus kas bermanfaat untuk menilai kinerja pihak 

manajemen, karena pihak manajemen bertanggung jawab atas laporan 

keuangan yang wajar yang mencerminkan kondisi dan kesehatan 

keuangan perusahaan selama periode itu. Untuk mengetahui keberhasilan 

atau kegagalan suatu pekerjaan, seluruh kegiatan operasional diukur 

dengan menyatakan keterkaitannya kearah pencapaian tujuan di masa 

depan sesuai dengan visi dan misi organisasi. 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran tentang jalannya alur penelitian 

mulai tahap awal pengumpulan data sampai pada hasil penelitian agar mudah 

dipahami peneliti maupun pembaca. Kerangka pikir dapat digunakan untuk 

mempermudah peneliti menjalankan proses penelitiannya. Kerangka pikir ini 
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dilakukan untuk mengetahui laporan arus kas dalam menilai kinerja keuangan pada 

PT. Berlina, Tbk. Digambarkan, seprti pada gambar 2.1: 

Gambar 2.1: Kerangka Pikir 

Berdasarkan Kerangka pikir di atas diperoleh dari perusahaan PT. Berlina, 

Tbk yang berupa data laporan keuangan, kemudian di analisis neraca, laporan laba 

rugi dan laporan arus kasperusahaan, dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, 

rasio fleksibilitas, rasio arus kas bebas, rasio kualitas laba, rasio akuisisi modal, 

setelah mencari dan menganalisis masing-masing rasio kemudian didapatkan hasil 

berupa kinerja perusahaan, menurut hasil analisis dan teori yang ada digunakan 
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untuk mengetahui kinerja keuangan PT. Berlina, Tbk dari tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2015 sudah Sehat atau belum. 

D. Hipotesis  

Berdasarakan fenomena yang terdapat pada latar belakang dan didukung 

dengan landasan teori yang tertera diatas hipotesis dari penelitian ini. Kinerja 

keuangan PT. Berlina Tbk berdasarkan analisis laporan keuangan sehat.  




