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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang relevan merupakan acuan bagi peneliti dalam membuat 

penelitian. Penelitian yang relevan ini berisikan tentang penelitian orang lain 

yang dijadikan sebagai sumber atau bahan dalam membuat penelitian. Berikut 

ini adalah beberapa nama peneliti, tujuan, metode yang digunakan serta hasil 

penelitian yang digunakan penulis sebagai acuan: 

1. Rahayu (2014), bertujuan untuk manganalisis arus kas yang terdiri dari 

arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan berpengaruh 

signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap likuiditas pada 

Perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia. Variabel bebas 

pada penelitian Rahayu adalah 𝑋1arus kas operasi, 𝑋2 arus kas investasi, 

𝑋3  arus kas pendanaan dan variabel terikat adalah likuditas. Metode 

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa secara simultan arus kas yang terdiri dari arus kas 

operasi, investasi dan pendanaan berpengaruh tidak signifikan terhadap 

likuiditas dan  ditinjau secara individual hanya arus kas dari aktivitas 

operasi yang berpengaruh dan signifikan terhadap likuiditas. 

2. Kirnasari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus kas 

terhadap likuditas perusahaan khusus nya dalam sektor industri barang 

konsumsi. Variabel bebas pada penelitian Kirnasari adalah 𝑋1 arus kas 

operasi, 𝑋2 arus kas investasi, 𝑋3  arus kas pendanaan dan variabel terikat 
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adalah likuditas. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Penelitian ini mennjukan hasil bahwa secara simultan arus kas 

berpengaruh terhadap likuiditas, jika ditinjau secara individual hanya arus 

kas dari aktivitas investasi yang berpengaruh terhadap likuiditas, 

sedangkan arus kas dari aktivitas operasi dan pendanaan secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap likuiditas industri barang konsumsi 

3. Hertina, penelitian ini bertujuan untuk manganalisis pengaruh arus kas 

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

pendanaan pada PD Sumber Makmur Tasikmalaya. Variabel bebas pada 

penelitian Hertina adalah 𝑋1 arus kas operasi, 𝑋2 arus kas investasi, 𝑋3  

arus kas pendanaan dan variabel terikat adalah likuditas. Metode analisis 

yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa secara simultan arus kas berpengaruh terhadap 

likuiditas, dan ditinjau secara individual arus kas dari aktivitas operasi dan 

aktivitas investasi yang berpengaruh terhadap likuiditas 

4. Purnadiana, melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana arus kas dan tingkat likuiditas pada PT Karya Putra 

Sangkuriang, mengetahui bagaimana pengaruh dari arus kas terhadap 

tingkat likuiditas baik secara parsial maupun simultan pada PT Karya 

Putra Sangkuriang. Variabel bebas pada penelitian Purnadiana adalah 

𝑋1arus kas operasi, 𝑋2 arus kas investasi, 𝑋3  arus kas pendanaan dan 

variabel terikat adalah likuditas. Metode analisis yang digunakan adalah 

regresi linier berganda dengan hasil bahwa arus kas operasi, investasi dan 
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pendanaan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap likuditas. 

dan ditinjau secara individual arus kas dari aktivitas operasi yang 

berpengaruh terhadap likuiditas 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

sekarang terletak pada variabel bebas yaitu arus kas operasi, arus kas investasi 

dan arus kas pendanaan serta variabel terikat yaitu likuiditas. Persamaan lain 

adalah pada alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda, 

sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada alat ukur likuiditas yang digunakan,  jika peneliti terdahulu menggunakan 

rasio lancar atau (Current Ratio) lain hal nya dengan penelitian sekarang 

menggunakan rasio kas atau (Cash Ratio), serta penggunaan obyek dan periode 

yang berbeda 

B. Tinjauan Teori 

Landasan teori ini perlu ditegakan agar penelitian itu mempunyai dasar yang 

kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trail and error). Adanya 

landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian ini merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data 

1. Kas dan Arus Kas 

Kas merupakan aset perusahaan yang siap digunakan untuk diubah 

menjadi aset yang lain, misalkan digunakan untuk membeli persedian 

barang, membeli aset tetap (tanah, gedung, mesin, dan sebagainya). Kas 

juga mempunyai sifat mudah digelapkan dan disembunyikan. Karena 

sifatnya yang demikian, kas merupakan asset perusahaan yang rentan 
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terhadap kecurangan (Jusup,2011:13), sedangkan arus kas adalah arus 

masuk dan arus keluar kas atau setara kas.  

2. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan 

perubahan bersih kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan selama periode yang dilaporkan. Informasi yang tercantum 

dalam laporan arus kas akan membantu investor, kreditur dan pihak-pihak 

lainya dalam menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas 

dimasa yang akan datang, kemampuan perusahaan untuk membayar dividen 

dan membayar kewajiban, alasan tentang terjadinya perbedaan antara laba 

bersih dengan kas bersih yang dihasilkan (digunakan) oleh aktifitas operasi. 

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu yang 

diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan (PSAK 2,2009:13) 

a. Arus Kas Operasi 

Aktivitas operasi adalah aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas 

investasi dan pendanaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator untuk menentukan apakah operasi entitas dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi entitas, membayar deviden, dan melakukan investasi 

baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.  

Informasi mengenai unsur tententu arus kas historis bersama dengan 

informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. 
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Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil 

utama pendapatan entitas, oleh karena itu arus kas tersebut mempengaruhi 

penetapan laba atau rugi bersih.  

b. Arus Kas Investasi 

 Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka 

panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Pengungkapan 

terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan, sebab 

arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk 

sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas 

masa depan. 

c. Arus Kas Pendanaan 

Aktivitas pendanaan (Financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. 

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan 

penting dilakukan karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas 

masa depan oleh para penyedia modal entitas 

3. Tujuan Laporan Arus Kas 

Salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan 

informasi mengenai aliran dana perusahaan. Laporan aliran kas akan 

bermanfaat untuk mencapai tujuan ini. Lebih jauh lagi, laporan keuangan 

diharapkan bisa memberi informasi mengenai likuiditas perusahaan, 

fleksibilitas keuangan perusahaan, dan kemampuan operasional perusahaan. 

Laporan aliran kas bermanfaat karena bisa memberikan informasi yang bisa 
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memenuhi tujuan di atas. Laporan keuangan apabila digunakan bersama 

laporan lain nya akan membantu pihak ekternal untuk menganalisis: 

a. Kemampuan perusahaan menghasilkan aliran kas masa mendatang yang 

positif 

b. Kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban nya dan membayar 

deviden 

c. Kebutuhan perusahaan akan pendanaan ekternal 

d. Alasan terjadinya perbedaan-perbedaan antara laba bersih perusahaan 

dengan penerimaan dan pengeluaran kas nya 

e. Aspek kas dan non kas dari transaksi investasi dan pendanaan selama 

periode tertentu 

Laporan aliran kas ini juga bertujuan untuk melihat efek kas dari kegiatan 

operasi, investasi, dan pendanaan. Aktifitas operasi meliputi semua 

transaksi dan kejadian lain yang bukan merupakan kegiatan investasi atau 

pendanaan. Hal Ini termasuk transaksi yang melibatkan produk, penjualan, 

penyerahan barang, atau penyerahan jasa. Aktifitas investasi meliputi 

pemberian kredit, pembelian atau penjualan investasi jangka panjang seperti 

pabrik dan peralatan. Aktifitas pendanaan meliputi transaksi untuk 

memperoleh dana dan distribusi return ke pemberi dana dan pelunasan 

hutang (Hanafi,2003:60) 

4. Klasifikasi Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan kas dan pengeluaran kas 

menjadi aktifitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. 
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Karakteristik transaksi dan peristiwa lain dari setiap jenis aktifitas sebagai 

berikut: 

a. Aktivitas operasi meliputi pengaruh kas dari transaksi-transaksi yang 

menimbulkan pendapatan dan beban. Hal tersebut akan masuk dalam 

penentuan laba bersih 

b. Aktivitas investasi meliputi pembelian dan penjualan investasi dan aset 

tetap (tanah, gedung, peralatan dan sebagainya) pemberian pinjaman dan 

penerimaan pelunasan pinjaman 

c. Aktivitas pendanaan meliputi mendapatkan kas dari penerbitan surat 

utang (misalnya obligasi atau wesel) dan pembayaran kembali pinjaman 

dan mendapatkan kas dari pemegang saham, pembelian kembali 

saham,dan pembayaran deviden (Jusup,2011:410) 

5. Likuiditas 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang 

lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan) 

(Hanafi,2003:77) perhitungan rasio likuiditas adalah sebagai berikut :  

a. Rasio Kas(Cash Ratio) 

Rasio Kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas 

dapat ditunjukan dari tersedianya dana kas atau setara kas seperti rekening 

giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan 

rasio ini menunjukan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk 
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membayar utang-utang jangka pendeknya (Munawir,2014:138). Berikut ini 

perhitungan rasio kas untuk Perusahaan Perdagangan Eceran yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 

Rasio Kas = 
𝐾𝑎𝑠+ 𝑆𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝐾𝑎𝑠

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 x 100% 

b. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang 

jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya (aktiva yang akan 

berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun atau siklus bisnis). Berikut ini 

perhitungan rasio lancar untuk perusahaan : 

Rasio Lancar =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
x100% 

c. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Dari ketiga komponen aktiva lancar (Kas, piutang, dan persediaan), 

persediaan biasanya dianggap merupakan aset yang paling tidak likuid. Hal 

ini berkaitan dengan semakin panjangnya tahap yang dinilai untuk sampai 

menjadi kas, yang berarti waktu yang diperlukan untuk menjadi kas semakin 

lama, dan juga ketidakpastian nilai persediaan. Persediaan dicantumkan 

dalam nilai perolehan atau cost, sedangkan apabila persediaan laku, kas 

yang diperoleh sama dengan nilai jual yang secara umum lebih besar 

dibandingkan dengan nilai perolehan, dengan alasan di atas persediaan 

dikeluarkan dari aktiva lancar untuk perhitungan rasio quick. Berikut ini 

perhitungan rasio quick 

Rasio Quick = 
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟−𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
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d. Perputaran Persediaan 

Perusahaan pada umumnya berusaha keras mencapai imbalan yang 

sesegera mungkin atas investasi mereka. Begitu juga hal nya dengan 

investasi dan persediaan. Kemampuan untuk menjual persediaan dan 

menagih piutang dagang adalah mendasar sekali bagi keberhasilan sebuah 

perusahaan. Semakin cepat persediaan itu terjual, semakin cepat pula 

perusahaan menciptakan piutang dagang, dan semakin lekas pula 

perusahaan menagih kas nya. Berikut ini perhitungan perputaran persediaan 

(Simamora,2000:526)  

𝑃𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
 

e. Perputaran Piutang 

Likuiditas dapat diukur melalui seberapa cepat aktiva tertentu dapat 

dikonversikan menjadi kas. Sebagai contoh, seberapa likuid piutang  dagang 

perusahaan? Rasio yang dipakai untuk menilai likuiditas piutang dagang 

adalah rasio perputaran piutang dagang (receivebles turnover). Rasio ini 

mengukur berapa kali piutang dagang ditagih (dipungut) selama satu 

periode. Berikut ini perhitungan perputaran piutang (Simamora,2000:527) 

 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 

6. Faktor yang Menentukan Likuiditas 

Banyak faktor yang akan menentukan nilai likuiditas pada suatu perusahaan, 

diantaranya adalah arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan 

yaitu : 
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Aktivitas-aktivitas operasi (Operating activities) adalah aktivitas lainnya 

yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Jumlah 

arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang 

menentukan apakah dari kegiatan-kegiatan usahanya perusahaan dapat 

membuahkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

Arus kas operasi dengan likuiditas didasarkan pada asumsi bahwa jumlah 

arus kas dari aktivitas operasi akan mempengaruhi aktiva lancar dan hutang 

lancar. Arus kas yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan diperoleh dari 

aktivitas utama pendapatan perusahaan seperti penerimaan dari pelanggan, 

penerimaan bunga, dan penerimaan lainya. Artinya, semakin besar nilai arus 

kas dari aktivitas operasi yang dimiliki maka semakin besar pula kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya  

Selanjutnya arus kas investasi, adalah perolehan dan pelepasan aktiva 

jangka penjang serta investasi tetap lainnya. Manfaat ekonomi masa depan 

yang terwujud dalam aktiva tetap adalah potensi aktiva tersebut untuk 

memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung ke kas atau 

setara kas pada perusahaan sebab arus kas mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas yang bertujuan menghasilkan arus kas di masa yang akan 

datang. 

Pengaruh arus kas investasi dengan likuiditas didasarkan pada asumsi 

bahwa jumlah arus kas dari aktivitas investasi akan mempengaruhi jumlah kas 

dan setara kas yang digunakan untuk perolehan dan pelepasan aktiva tetap, 
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sehingga akan mempengaruhi tingkat likuiditas mengingat kas merupakan 

aktiva lancar yang paling likuid. Artinya, semakin besar nilai arus kas dari 

aktivitas investasi yang dimiliki maka semakin besar pula kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo 

Faktor yang terakhir adalah arus kas pendanaan. Manajemen memakai 

laporan arus kas untuk menilai likuiditas, menentukan kebijakan deviden dan 

mengevaluasi imbas dari keputusan-keputusan kebijakan pokok yang 

menyangkut investasi dan pendanaan, dengan kata lain manajemen dapat 

memakai laporan arus kas untuk menentukan apakah dibutuhkan pendanaan 

jangka pendek untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek 

(likuditas), untuk menentukan apakah manajemen perlu menaikan atau 

menurunkan deviden  

Kemampuan sebuah perusahaan untuk mendulang kas melalui aktivitas-

aktivitas pendanaan sangatlah tergantung pada kebolehannya menghasilkan 

kas dari kegiatan-kegiatan usaha normalnya. Para kreditor dan pemegang 

saham akan ragu-ragu untuk membenamkan modalnya kedalam sebuah 

perusahaan yang tidak menghasilkan kas yang mencukupi untuk memastikan 

pembayaran yang tepat waktu dari kewajiban yang jatuh tempo, bunga dan 

deviden (Simamora,2000:498) 

Hal ini di asumsi kan bahwa arus kas pendanaan akan mempengaruhi jumlah 

kas dan setara kas yang digunakan. Kas merupakan aktiva lancar yang paling 

likuid, sehingga semakin besar nilai arus kas dari aktivitas pendanaan yang 
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dimiliki maka semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban lancarnya saat jatuh tempo atau dibutuhkan (likuditas) 

Arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan diungkapkan secara terpisah 

untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh pemasok modal 

perusahaan. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang 

memungkinkan pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih 

perusahaan dan struktur keuangan. Faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi nilai likuditas perusahaan selain arus kas operasi, arus kas 

investasi dan arus kas pendanaan pertama adalah modal kerja, likuiditas dan 

bidang aktivitas operasi ditentukan oleh posisi modal kerja suatu perusahaan.  

Modal kerja (working capital) merupakan selisih antara aktiva lancar 

dengan kewajiban lancar. Jumlah dan perubahan modal kerja tiap periode 

merupakan ukuran yang diperlukan untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam membayar hutang yang jatuh tempo. Sebagian besar modal kerja 

diperoleh dari peristiwa yang terjadi selama siklus operasi perusahaan, 

termasuk transaksi yang menyangkut penginvestasian dalam persediaan, 

pengubahan persediaan menjadi piutang melalui penjualan, penagihan piutang, 

dan penggunaan kas untuk membayar hutang lancar serta untuk mengganti 

persediaan yang jual (Woelfel,2007:93) 

Faktor yang kedua ialah investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau 

marketable securities) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang 

untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi. Syarat utama agar dapat 

dimasukan dalam investasi jangka pendek adalah bahwa investasi itu harus 
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bersifat marketable; artinya setiap saat perusahaan membutuhkan uang, 

investasi itu dapat segera dijual dengan harga pasti, dalam hal ini apabila 

perusahaan memiliki investasi yang sifat nya jangka pendek atau berumur 

kurang dari satu tahun maka dapat digunakan dan dijual sewaktu-waktu 

perusahaan membutuhkan dana untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh 

tempo. 

7. Tujuan dan Manfaat Likuiditas 

Perhitungan rasio likuiditas cukup memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan 

adalah pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan untuk menilai kinerja 

perusahaan nya ada pihak luar perusahaan juga memiliki kepentingan, seperti 

pihak kreditor atau penyedia dana bagi perusahaan, misalnya perbankan atau 

juga distributor maupun supplier. Perhitungan rasio likuiditas tidak hanya 

berguna bagi perusahaan, namun juga bagi pihak luar perusahaan. Berikut ini 

adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas 

(Kasmir,2014:132) 

a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih 

b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan 

c. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan piutang 
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d. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar 

utang 

e. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan 

perencanaan kas dan utang 

f. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke 

waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode 

8. Hubungan Arus kas terhadap Likuiditas 

(Hanafi,2003:59) tujuan pokok aliran kas adalah untuk memberikan 

informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama 

periode tertentu. Tujuan kedua laporan aliran kas adalah untuk memberikan 

informasi mengenai efek kas dari kegiatan pendanaan, dan operasi 

perusahaan selama periode tertentu. Salah satu tujuan pelaporan keuangan 

adalah untuk memberikan informasi mengenai aliran dana perusahaan. 

Pada kutipan (Simamora,2000:488) Selain itu, laporan arus kas dapat 

memasok informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi 

perubahan bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuditas dan 

solvabilitas). Pada laporan arus kas, kas mempunyai makna yang lebih luas 

dari pada sekedar saldo kas dan kas di bank. Dalam laporan arus kas, definisi 

kas juga mencangkup setara kas. Setara kas (Cash equivalents) adalah 

investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dapat dengan 

segera dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko 

perubahan nilai yang signifikan. 
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Laporan arus kas ini dinilai banyak memberikan informasi tentang 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan likuditas di masa yang 

akan datang (Harahap,2010:93). Begitu pun juga (Soemarso,2005:320) 

laporan arus kas dapat memberi informasi tentang perubahan aktiva bersih 

perusahaan, struktur keuangan termasuk juga likuditas. 

9. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting (Sugiyono,2016:60). Perusahaan perdagangan eceran 

menjadi obyek penulis untuk penelitian demi mengetahui dan menilai 

pengaruh antara variabel 𝑋1, 𝑋2 dan 𝑋3 yaitu arus kas dari aktifitas operasi, 

arus kas investasi dan arus kas dari aktifitas pendanaan terhadap variabel Y 

yaitu likuiditas dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda 

 Pada kutipan (Munawir,2012:158) bahwa kas merupakan aktiva yang 

paling likuid. Semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan akan 

semakin tinggi pula tingkat likuiditas nya. 

Arus Kas Operasi (𝑋1) 

              Arus Kas Investasi (𝑋2) 

Arus Kas Pendanaan (𝑋3) 

                 Likuiditas (Y) 
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10. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono,2016:63). Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian,belum jawaban yang empiris. 

Tingkat arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan secara 

langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi jumlah kas yang 

dihasilkan, pada saat arus kas mengalami peningkatan maka akan 

memberikan peningkatan terhadap likuditas. Dari hasil penelitian oleh 

Kirnasari, Hertina dan Purnadiana menyatakan bahwa arus kas operasi, 

investasi dan pendanaan berpengaruh dan signifikan terhadap likuditas, maka 

hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah: 

𝐻1 : Arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan secara simultan  

berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas perusahaan 

𝐻2 : Arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan secara parsial  

berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas perusahaan 

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

yang menentukan apakah dari kegiatan-kegiatan usahanya perusahaan dapat 

membuahkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman baik jangka 

pendek maupun jangka panjang (Simamora,2000:491). Hal ini didukung 
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dengan penelitian Hertina, Purnadiana dan Rahayu bahwa arus kas operasi 

paling berpengaruh terhadap likuiditas, maka hipotesis yang diajukan untuk 

penelitian ini adalah: 

𝐻3 : Arus kas operasi adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap 

tingkat likuiditas 




