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ABSTRACT 
 

This research focuses on the application of  cash flows in PT X.  Analysis based on cash 

flows in PT X. It attempts to achieve two main purposes:  (1) To know the cash flow statement 

presentation X Ltd. has been prepared in accordance with PSAK  No.2 Per July, 2009 

(Reformat, 2007) and the methods used in preparing PT X cash flow statement (2) To determine 

the financial performance of PT X based on the ratio of cash flow analysis 

This research uses descriptive qualitative and quantitative without statistical methods. 

Collecting data in this research using interview, documentation dan library research.  

The result of this research are statement of cash flow PT X has been prepared in 

accordance with PSAK No 2 with using indirect method and cash flow analysis and financial 

performance of PT X based on the analysis of the cash flow statement in the years 2008 up to 

2010. PT X had good result in 2008, but in 2009 the company declined and in 2010 the company 

increased. 

 

Keyword:, Cash Flow Analysis, PSAK No 2 Per July 1 2009, Broker Reinsurance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, maupun 

manufaktur perlu menyusun suatu laporan yang dapat dipergunakan dalam menyampaikan 

informasi mengenai kegiatan usahanya, pengelolaan keuangannya, serta laporan yang 

dapat memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan. Laporan  tersebut dapat di 

gambarkan dalam suatu bentuk berupa laporan keuangan. Dimana laporan tersebut akan 

digunakan oleh pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perushaan.  

 Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi 

sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 

yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Apabila data 

tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, serta dianalisa lebih lanjut sehingga 

dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil. 

 Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi 

yang telah dicapai oleh suatu perusahaan yang akan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak pengguna laporan keuangan, 

pentingnya laporan keuangan di dalam dunia bisnis akan membuat perusahaan wajib 

melakukan penyusunan laporan keuangan yang menggambarkan nilai dari perusahaan 

tersebut dalam suatu periode.  
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 Berdasarkan dari PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007) laporan keuangan 

yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus 

kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas merupakan laporan yang wajib 

dibuat oleh perusahaan, sesuai dengan PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007)  yang 

mewajibkan setiap perusahaan membuat laporan arus kas sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajiannya. Informasi tentang 

arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan 

perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. 

 Laporan arus kas ini dibuat dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang arus 

kas suatu perusahaan, menggambarkan penerimaan dan penggunaan kas perusahaan, baik 

dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu. Laporan ini 

berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan arus kas tersebut. 

 Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kas sangat berperan dalam 

mentukan kelancaran kegiatan perusahaan. Untuk itu kas harus direncanakan dan diawasi 

dengan baik, dan juga perlu dijaga guna tersedia dengan cukup. Cukup dalam arti tidak 

terlalu kecil untuk menjaga likuiditas, juga tidak terlalu besar yang dapat mengakibatkan 

kas menganggur, sebab kas yang menganggur tidak akan memberi kontribusi bagi 

perusahaan. 

 Selanjutnya untuk mengetahui dengan tepat bagaimana kondisi kas suatu perusahaan 

serta dalam memenuhi kewajibannya, maka perusahaan harus dapat melakukan analisis 
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terhadap laporan arus kas perusahaan yang berisikan sumber-sumber dan penggunaan kas 

yang digunakan perusahaan. 

 Menurut PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007), Informasi tentang arus kas 

suatu entitas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai 

kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas 

untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, 

para pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan 

kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. 

 Pengelolaan arus kas yang efektif sangat diperlukan oleh PT X sebagai perusahaan 

broker reasuransi dalam industri asuransi yang bertugas sebagai pembantu perusahaan 

asuransi dengan perusahaan reasuransi dalam melaksanakan kegiatan operasional 

perusahaan setiap harinya. Untuk itu analisis terhadap jalannya arus kas (cash flow) 

penting dilakukan guna penilaian akhir periode tertentu terhadap kinerja perusahaan 

terutama di dalam mengelola keuangan perusahaan. Dimana kita ketahui fokus utama dari 

laporan arus kas, yakni pada peningkatan atau penurunan kas selama periode tertentu. 

Membahas dan menganalisis permasalahan tersebut diatas melalui penulisan skripsi ini 

sangat penting dan menarik, untuk itu penulis mengangkat judul skripsi ini, yakni ; 

“ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS BERDASARKAN PSAK No. 2 

PER 1 JULI 2009 (Reformat 2007) DAN ANALISIS RASIO ARUS KAS UNTUK 

MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT X”. 

1.2 Masalah Penelitian  

1.2.1. Perumusan Masalah 
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 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah penyajian laporan arus kas PT X telah disusun sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 per 1 Juli 2009 

(Reformat 2007) dan metode apakah yang digunakan PT X dalam menyusun 

laporan arus kas? 

2. Bagaimana kinerja keuangan PT X tahun 2008 sampai dengan 2010 

berdasarkan hasil analisis rasio arus kas? 

1.2.2. Batasan Masalah 

 Adapun ruang lingkup pembahasan masalah dalam skripsi ini hanya dibatasi 

pada analisis penyajian laporan arus kas telah sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku pada saat perusahaan melakukan penyusunan laporan arus kas yaitu 

PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007) dengan menggunakan contoh 

laporan arus kas tahun 2010 sebagai analisisnya dan untuk menganalisis kinerja 

keuangan berdasarkan laporan arus kas PT X maka laporan arus kas yang akan 

penulis gunakan yaitu laporan arus kas periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2008, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2010.  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Atas dasar rumusan dan pembatasan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penyajian laporan arus kas PT X telah disusun sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 

2007) dan metode yang digunakan PT X dalam menyusun laporan arus kas 
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2. Untuk mengetahui kinerja keuangan PT X berdasarkan analisis rasio arus kas 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak 

antaranya. 

1. Bagi Penulis, data dan informasi dari hasil penelitian ini diharapkan akan sangat 

berguna bagi penulis, yakni sebagai tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam 

ilmu yang telah diperoleh, terutama yang berkaitan dengan ilmu akuntansi dan 

keuangan. 

2. Bagi perusahaan, sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja perusahaan dan sebagai 

bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 

3. Bagi pembaca, memperluas wawasan para pembaca mengenai laporan arus kas 

khususnya analisis laporan arus kasnya dan sebagai referensi jika ingin melakukan 

penelitian yang sama atau sebagai suatu bacaan yang bermanfaat. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai isi dari skripsi ini, penulis 

mambagi ke dalam lima bab. Adapun gambaran secara garis besar yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan 

kondisi umum yang melatarbelakangi penelitian penulis, rumusan dan pembahasan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian, lalu tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini akan diuraikan pokok landasan teori yang relevan dengan penelitian, 

meliputi, pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, jenis-jenis laporan 

keuangan, laporan arus kas, kegunaan laporan arus kas, tujuan laporan arus kas, klasifikasi 

laporan arus kas, cara penyajian laporan arus kas, format laporan arus kas yang lengkap, 

pola arus kas, analisis laporan arus kas, dan analisis rasio arus kas dan rerangka penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Berisi objek penelitian yaitu tempat dilakukannya penelitian dan bagian-bagian yang 

melengkapinya, metode pengumpulan data yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk 

mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkannya, dan metode analisis data yakni cara 

yang diambil penulis untuk mengolah data dan informasi yang telah didapat sebelumnya. 

 

BAB IV HASIL ANALISA DAN PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang analisis dan pembahasan tentang penyusunan laporan arus 

kas PT X serta membandingkan penyusunan laporan arus kas menggunakan metode 

langsung dan metode tidak langsung, serta menganalisis pola laporan arus kas yang 

dihasilkan berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan berisikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan saran-

saran penulis bagi perusahaan untuk perbaikan dimasa yang akan datang dengan mengacu 

kepada teori yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Definisi Laporan Keuangan menurut PSAK No 1 per 1 Juli 2009 (Revisi 

1998) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Yang memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. 

Menurut Kieso (2011) Laporan keuangan merupakan sarana 

pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar 

perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi 

dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah laporan 

posisi keuangan, laporan laba-rugi atau laporan pendapatan komprehesif, 

laporan arus kas, dan laporan ekuitas pemilik. Selain itu catatan atas laporan 

keuangan atau pengungkapan juga merupakan bagian integral dari setiap laporan 

keuangan. 

Sedangkan menurut Warren (2011) mendefinisakan laporan keuangan 

sebagai suatu laporan yang biasanya terdiri dari neraca untuk tanggal tertentu, 

laporan ekuitas pemilik serta laporan arus kas untuk periode waktu tertentu. 
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2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan  keuangan menurut PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 

2007) adalah  memberikan  informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus 

kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta 

menunjukan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan 

sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan 

informasi mengenai perusahaan yang meliputi : 

a. Aset 

b. Kewajiban 

c. Ekuitas 

d. Pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian 

e. Arus kas 

Menurut Kieso (2011) , dalam upaya membangun pondasi bagi akuntansi 

dan pelaporan keuangan profersi akuntansi telah mengidentifikasi sekelompok 

tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis. Pelaporan keuangan 

harus menyediakan informasi yang : 

1. Berguna bagi investor serta kreditor saat ini atau potensial dan para 

pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan 

keputusan serupa secara rasional. Informasi yang disajikan harus 

komperhensif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang memadai 
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tentang aktivitas-aktivitas ekonomi dan bisnis serta ingin mempelajari 

informasi tersebut secara seksama 

2. Membantu serta ingin mempelajari kreditor saat ini atau potensial dan 

para pemakai lainnya dalam menilai jumlah, penetapan waktu, dan 

ketidakpastian penerimaan kas prospekti dari dividen atau bunga dan 

hasil dari penjualan, penebusan, atau jatuh tempo sekuritas atau 

pinjaman. Karena arus kas investor dan kreditor berhubungan dengan 

arus kas perusahaan, maka pelaporan keuangan harus menyediakan 

informasi yang dapat membantu investor, kreditor, serta pemakai lainnya 

menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian arus kas masuk 

bersih prospektif pada perusahaan terkait. 

3. Dengan jelas menggambarkan sumber daya ekonomi dari sebuah 

perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut (kewajiban 

perusahaan untuk mentransfer sumber daya ke perusahaan lainnya dan 

ekuitas pemilik), dan pengaruh dari transakasi, kejadian, serta situasi 

yang mengubah sumber daya perusahaan dan klaim pihak lain terhadap 

sumber daya tersebut. 

Adapun tujuan kualitatif laporan keuangan menurut PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 

(Reformat 2007) adalah : 

a. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung, dalam lapran keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pengguna. Pengguna 
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diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari 

informasi dengan ketekunan yang wajar. 

b. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki 

kualitas relevan kalau dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna 

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, 

atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna 

di masa lalu. 

c. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (realible). Informasi 

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan, penggunaanya sebagai 

penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

d. Netralitas 

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan 

tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak 

boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan 

beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang 

mempunyai kepentingan yang berlawanan 
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e. Tepat waktu 

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, 

maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. 

Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara 

pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. 

f. Dapat dibandingkan  

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) 

posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat 

memperbandingkan laporan keuangan antarperusahaan untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak 

keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan 

secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan 

yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda 

g. Kelengkapan 

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus 

lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak 

mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak 

benar atau menyesatkan dank arena itu tidak dapat diandalkan dan tidak 

sempurna ditinjau dari segi relevansi 
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2.1.3 Komponen Laporan Keuangan 

Terdapat beberapa komponen yang ada di dalam laporan keuangan, dimana 

komponen tersebut wajib disertakan di dalam laporan yang menyeluruh yang 

dinyatakan oleh PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007) yaitu : 

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: 

1. Neraca 

2. Laporan laba rugi  

3. Laporan perubahan ekuitas 

4. Laporan arus kas, dan 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Adapun jenis-jenis laporan keuangan menurut Kieso (2011) adalah 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Menurut Kieso (2011) mendefinisikan laporan posisi keuangan adalah 

laporan posisi keuangan yang melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas 

pemegang saham perusahaan bisnis pada suatu tanggal tertentu. Laporan 

keuangan ini menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi 

dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas 

pemilik dalam sumber daya bersih.  

2. Laporan laba rugi 

Menurut Kieso (2011) mendefinisikan laporan laba rugi  adalah yang 

mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. 

Komunitas bisnis dan investasi menggunakan laporan ini untuk 

menentukan profitabilitas, nilai investasi dan kelayakan kredit atau 
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kemampuan perusahaan melunasi pinjaman. Laporan laba rugi 

menyediakan informasi yang diperlukan oleh para investor dan kreditor 

untuk membantu mereka memprediksikan jumlah, penetapan waktu, dan 

ketidakpastian dari arus kas masa depan. 

3. Laporan Ekuitas Pemilik.  

Laporan yang menggambarkan perubahan modal pemegang saham 

perusahaan untuk periode tertentu 

4. Laporan arus kas 

Tujuan utama dari laporan arus kas adalah manyediakan informasi 

yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah 

perusahaan selama suatu periode. Untuk meraih tujuan ini, laporan arus 

kas melaporkan (1) arus kas yang mempengaruhi operasi selama suatu 

periode, (2) transaksi investasi, (3) transaksi pembiayaan, dan (4) kenaikan 

atau penurunan bersih kas selama satu periode. 

5. Selain keempat komponen keuangan diatas, masih ada satu komponen 

terakhir yang ada di dalam laporan keuangan, yaitu catatan atas laporan 

keuangan dimana catatan ini berisikan tentang rincian segala bentuk atas 

penjelasan terhadap komponen yang terdapat pada neraca, laporan laba 

rugi, serta laporan perubahan modal 
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2.1.4 Pengguna Laporan Keuangan 

Pengguna Laporan Keuangan menurut Harahap (2011)  adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik perusahaan  

Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan dimaksudkan untuk 

menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen, mengetahui hasil 

dividen yang akan diterima, menilai posisi keuangan perusahaan dan 

pertumbuhannya, mengetahui nilai saham dan laba perlembar saham, sebagai 

dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa datang, ebagai dasar 

untuk mempertimbangkan menambah atau mengurangi investasi. 

2. Manajemen Perusahaan 

Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan ini digunakan untuk 

alat untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan kepada pemilik, 

mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, 

bagian, atau segmen tertentu, mengukur tingkat efisiensi dan tingkat 

keuntungan perusahaan, divisi, bagian, atau segmen, menilai hasil kerja 

individu yang diberi tugas dan tanggung jawab, menjadi bahan pertimbangan 

dalam menentukan perlu tidaknya diambil kebijaksanaan baru, memenuhi 

ketentuan dalam UU, peraturan, AD(Anggaran Dasar), pasar modal, dan 

lembaga regulator lainnya. 

3. Investor 

Bagi investor, laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kondisi 

keuangan dan hasil usaha perusahaan, menilai kemungkinan menanamkan 
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dana dalam perusahaan, menilai kemungkinan menanamkan 

divestasi(menarik investasi) dari perusahaan, menjadi dasar memprediksi 

kondisi perusahaan di masa datang. 

4. Kreditor atau Banker 

Bagi kreditor, banker, atau supplier laporan keuangan digunakan 

untuk menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik dalam 

jangka pendek maupun dalam jangka panjang, menilai kualitas jaminan 

kredit/investai untuk menopang kredit yang akan diberikan, melihat dan 

memprediksi pospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan 

atau menilai rate of return perusahaan, menilai kemampuan likuiditas, 

solvabilitas, rentabilitas perusahaan sebagai dasar dalam pertimbangan 

keputusan kredit, menilai sejauhmana perusahaan mengikuti perjanjian 

kredit yang sudah disepakati. 

5. Pemerintahan dan Regulator  

Bagi pemerintahab atau regulator laporan keuangan dimaksudkan 

untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar, sebagai 

dasar dalam penetapan-penetapan kebijaksanaan baru, menillai apakah 

perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain, menilai kepatuhan 

perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan, bagi lembaga pemerintahan 

lainnya bisa menjadi bahan penyusunan data dan statistik. 

6. Analisis, Akademis, Pusat Data Bisnis 

Bagi para analisi, akademis, dan juga lembaga-lembaga pengumpulan 

data laporan keuangan ini penting sebagai bahan atau sumber informasi 
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primer yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat 

bagi analisis, ilmu pengetahuan, dan komoditi informasi. 

 

2.2 Laporan Arus Kas 

2.2.1 Kegunaan Laporan Arus Kas 

Tujuan utama laporan arus kas menurut  Kieso (2011)  yaitu tujuan utama 

dari laporan arus kas adalah manyediakan informasi yang relevan mengenai 

penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama suatu periode. 

Untuk meraih tujuan ini, laporan arus kas melaporkan (1) arus kas yang 

mempengaruhi operasi selama suatu periode, (2) transaksi investasi, (3) 

transaksi pembiayaan, dan (4) kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu 

periode. 

Sedangkan menurut PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007) adalah : 

“Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para 

pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih perusahaan, struktur 

keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan mempengaruhi 

jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi terhadap keadaan dan 

peluang.  

Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna 

menggembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari 

arus kas masa depan (future cash flow) dari berbagai perusahaan. 
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Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi 

berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan 

akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. 

Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, 

waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Disamping itu, informasi arus kas 

juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang 

telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas 

dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga. 

2.2.2 Pengertian Kas dan Setara Kas 

Berdasarkan PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007), Kas terdiri  dari 

saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. 

Kas merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki perusahaan yang 

memiliki sifat yang sangat likiud, mudah digunakan sebagai alat pertukaran, dan 

menunjukan daya beli masyarakat secara umum. Dengan kas pula suatu 

perusahaan dapat bertahan untuk tetap melakukan kegiatan operasinya. Setiap 

unsur di dalam suatu perusahaan mempunyai hubungan dengan kas. Seperti 

contoh, pendapatan dan piutang di dalam jangka waktu tertentu dapat digunakan 

sebagai sarana pertukaran di dalam bidang ekonomi, maka secara langsung 

maupun tidak langsung akan mempengaruhi hampir semua transaksi bisnis 

perusahaan. 

Alasan mengapa kas mempunyai peranan penting di dalam kehidupan sehari-

hari dan dunia bisnis adalah untuk memilik kas (cash on hand) yang cukup 

untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo. Maka dari itu kas harus 
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dikendalikan dengan sebaik-baiknya dari sisi penerimaan maupun 

pengeluarannya. Selain kas, laporan arus kas juga menyatakan sumber darimana 

setara kas diperoleh dan penggunaan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan.  

Setara kas (cash equivalent) menurut PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 

2007) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang 

dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko 

perubahan nilai yang signifikan.  

Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas 

hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari 

tanggal perolehannya. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara kas, 

kecuali substansi investasi saham tersebut adalah setara kas. Sebagai contoh, 

saham preferen yang dibeli akan segera jatuh tempo serta tanggal penebusan 

(redemption date) telah ditentukan. 

Untuk memenuhi persyaratan sebagai setara kas, suatu investasi harus : 

1. Setiap saat dapat ditukar dengan kas 

2. Tanggal jatuh temponya sangat dekat dimana tidak ada resiko yang 

signifikan dari perubahan nilai yang disebabkan oleh perubahan tingkat 

harga 

 

2.3 Klasifikasi Laporan Arus Kas 

 Menurut PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007) laporan arus kas selama 

periode tertentu diklasifikasi berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan 

aktivitas pendanaan. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang 
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memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut 

terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. 

Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara 

ketiga aktivitas tersebut 

2.3.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang 

menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang 

cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber 

pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis 

bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi 

masa depan.  

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil 

utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya 

berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau 

rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: 

a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa 

b. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain 

c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa 

d. Pembayaran kas kepada karyawan 

e. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan 

dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lainnya 
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f. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari 

aktivitas pendanaan dan investasi 

g. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan 

diperdagangkan atau diperjanjikan (dealing). 

Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan 

keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi. Arus kas yang 

terkait dengan transaksi semacam itu merupakan arus kas dari aktivitas investasi. 

Akan tetapi, pembayaran kas untuk pabrikasi atau memperoleh aset yang 

dimiliki untuk disewakan kepada pihak lain dan selanjutnya dimiliki untuk dijual 

adalah arus kas dari aktivitas operasi. Kas yang diterima dari sewa dan penjualan 

atas aset setelah periode sewa, diakui sebagai arus kas dari aktivitas operasi. 

Perusahaan dapat memiliki surat berharga dan tagihan (securities and loans) 

untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan (dealing), yang dalam hal ini 

dapat dipersamakan dengan persediaan yang khusus dibeli untuk dijual kembali. 

Oleh karena itu, arus kas yang berasal dari pembelian dan penjualan dalam 

transaksi perdagangan atau perjanjian surat berharga tersebut diklasifikasikan 

sebagai aktivitas operasi. Sama halnya dengan pemberian kredit oleh lembaga 

keuangan, pada umumnya diklasifi kasikan sebagai aktivitas operasi, karena 

berkaitan dengan aktivitas penghasil utama pendapatan lembaga keuangan 

tersebut. 
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2.3.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu 

dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran 

kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan 

dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas 

investasi adalah: 

a. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset 

jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi 

dan aset tetap yang dibangun sendiri 

b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset 

tidak berwujud dan aset jangka panjang lain  

c. Perolehan saham atau instrument keuangan perusahaan lain 

d. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan); 

e. Pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward contracts, 

option contracts, dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut 

dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan, atau apabila 

pembayaran tersebut diklasifi kasikan sebagai aktivitas pendanaan dan 

Jika suatu kontrak dimaksudkan untuk lindung nilai (hedge) suatu posisi yang 

dapat diidentifi kasi, maka arus kas dari kontrak tersebut diklasifi kasikan 

dengan cara yang sama seperti arus kas dari posisi yang dilindung nilainya. 
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2.3.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan penting 

dilakukan karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan 

oleh para pemasok modal perusahaan. Beberapa contoh arus kas yang berasal 

dari aktivitas pendanaan adalah: 

a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya 

b. Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham 

perusahaan 

c. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan 

pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lainnya 

d. Pelunasan pinjaman  

e. Pembayaran kas oleh penyewa (lessee) untuk mengurangi saldo kewajiban 

yang berkaitan dengan sewa pembiayaan (finance lease). 

2.4 Penyajian Laporan Arus Kas 

Persyaratan PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007), mewajibkan 

perusahaan untuk menyajikan laporan arus kas sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Penyusunan 

laporan arus kas diawali dengan menentukan perubahan dalam kas dengan 

membandingkan antara saldo akhir kas neraca tahun berjalan dengan neraca tahun 

sebelumnya. 

Menurut PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007), dalam melaporkan arus 

kas dari aktivitas operasi, perusahaan harus menlaporkan arus kas dri aktivitas operasi 

dengan menggunakan salah satu dari metode berikut: 
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a. Metode langsung : dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas 

bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan 

b. Metode tidak langsung : dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan 

dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (deferral) 

atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu 

dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus 

kas investasi atau pendanaan 

2.4.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi – Metode Tidak Langsung 

Menurut PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007), dalam metode tidak 

langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan 

laba atau rugi bersih dari pengaruh : 

a. Perubahan persediaan dan pitang usaha serta hutang usaha selama 

periode berjalan 

b. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak yang ditangguhkan, 

keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, laba 

perusahaan asosiasi yang belum dibagikan, serta hak minoritas dalam 

laba/rugi konsolidasi 

c. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan 

Berikut ini disajikan cara perhitungan laporan arus kas dari aktivitas operasi 

dengan menggunakan metode tidak langsung menurut PSAK No. 2 per 1 Juli 

2009 (Reformat 2007) 
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Tabel 2.1 
Laporan Arus Kas  

Metode Tidak Langsung 

3,350      

Penyusutan 450         
Kerugian selisih kurs 40           
Pendapatan investasi (500)       
Beban Bunga 400         

3,740      
Kenaikan piutang usaha dan piutang lain (500)       
Penurunan persediaan 1,050      
Penurunan utang dagang 1,740      

2,550      
Arus kas dari aktivitas operasi

(270)       
(900)       

1,380      
Hasil dari penyelesaian asuransi gempa bumi 180         

1,560      

(Catatan A) (550)       
(350)       

20           
200         
200         

(480)       

250         
250         
(90)         

(1,200)    
(790)       

290         

(Catatan C) 120         

(Catatan C) 410         
Kas dan setara kas pada akhir periode

Penerimaan bunga
Penerimaan dividen 
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi 

Arus kas dari aktivitas pendanaan
Hasil dari penerbitan modal saham
Hasil dari pinjaman jangka panjang
Pembayaran utang sewa guna usaha keuangan
Pembayaran dividen ª
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan

Kenaikan bersih kas dan setara kas
Kas dan setara kas pada awal periode 

Hasil dari penjualan peralatan

Arus kas dari aktivitas operasi
Laba bersih sebelum pajak dan pos luar biasa
penyesuaian untuk :

Pembayaran bunga
Pembayaran pajak penghasilan
Arus kas sebelum pos luar biasa

Arus kas dari aktivitas investasi
Perolehan anak Perusahaan X dengan kas 

Pembelian tanah, bangunan, dan peralatan (Catatan B)

Laba operasi sebelum perubahan modal kerja

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi

 
Sumber : PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007) 
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2.4.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi – Metode Langsung  

Menurut PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007) perusahaan dianjurkan 

untuk melaporkan arus kas dengan metode langsung. Metode ini menghasilkan 

informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak 

dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Dengan metode langsung, 

informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas 

bruto dapat diperoleh baik: 

a. Dari catatan akuntansi perusahaan 

b. Dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain 

dalam laporan laba rugi untuk : 

i. Perubahan persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode 

berjalan 

ii. Pos bukan kas lainnya 

iii. Pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. 

Berikut ini disajikan cara perhitungan laporan arus kas dari aktivitas operasi 

dengan menggunakan metode langsung menurut PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 

(Reformat 2007) 
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Tabel 2.2 
Laporan Arus Kas  
Metode Langsung 

Rp

30,150    

dan karyawan (27,600)  
2,550      
(270)       
(900)       

1,380      
180         

1,560      

(Catatan A) (550)       
(350)       

20           
200         
200         

(480)       

250         
250         
(90)         

(1,200)    
(790)       

290         

(Catatan C) 120         

(Catatan C) 410         

Pembayaran pajak penghasilan

Hasil dari asuransi karena gempa bumi
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi

Pembayaran utang sewa pembiayaan

Arus kas sebelum pos luar biasa

Arus kas dari aktivitas operasi
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran kas kepada pemasok

Kas yang dihasilkan operasi
Pembayaran bunga

Arus kas dari aktivitas investasi
Perolehan anak perusahaan X dengan kas 

Pembelian tanah, bangunan, dan peralatan (Catatan B)
Hasil dari penjualan peralatan
Penerimaan bunga
Penerimaan dividen
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi

Arus kas dari aktivitas pendanaan
Hasil dari penerbitan modal saham
Hasil dari pinjaman jangka panjang

Pembayaran dividen 
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan

Kenaikan bersih kas dan setara kas
Kas dan setara kas pada awal periode

Kas dan setara kas pada akhir periode

 

  Sumber : PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007) 
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2.5 Analisis Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas sangat berguna bagi manajemen dan pihak ketiga untuk 

mengetahui arus kas masuk dan arusa kas keluar yang terjadi dalam suatu periode 

yang berguna untuk mengambil suatu keputusan. Analisa terhadap laporan ini sangat 

diperlukan untuk mengevaluasi keputusan investasi dan pendanaan. Menurut Harahap 

(2008), dengan menganalisis arus kas ini maka dapat diketahui:  

a. Kemampuan perusahaan menghasilkan kas, merencanakan, mengontrol arus 

kas masuk dan arus kas keluar perusahaan pada masa lalu. 

b. Informasi bagi investor, kreditor, memproyeksikan return dari sumber 

kekayaan perusahaan 

c. Kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahan dimasa yang 

akan datang 

d. Alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan 

pengeluaran kas 

e. Pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap 

posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu 

2.6 Analisis Rasio Arus Kas 

Laporan arus kas mempunyai peranan penting untuk pengguna laporan 

keuangan, tetapi akan lebih jelas apabila laporan arus kas ini dituangkan ke dalam 

rasio arus kas. Rasio laporan arus kas akan mempernudah pengguna laporan keuangn 

untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, mengevaluasi kinerja manajemen 

keuangan, menilai kebijaksanaan perusahaan di dalam hal investasi, dan menilai 

profitabilitas perusahaan. 
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Menurut Plewa dan Friedlob (Understanding Cash Flow 1995). Rasio laporan 

arus kas dibagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu : liquidity and solvency ratios, 

capital expenditure and investing ratios, cash flow return ratios.  

2.6.1 Rasio Likuiditas (Liquidity Ratios) 

Tingkat likuiditas perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar kembali hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Rasio 

keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditaws perusahaan ini 

terdiri dari : 

1. Current Cash Debt Coverage Ratio (Rasio Kecukupan Kas terhadap 

Hutang) 

Rasio ini memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban lancarnya dengan kas yang tersedia dari 

aktivitas operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

Rumus untuk menghitung current cash debt coverage ratio adalah : 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐹𝐹𝑓𝑓 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑓𝑓𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂𝑓𝑓𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐿𝐿𝑂𝑂𝐶𝐶𝐿𝐿𝑂𝑂𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶

 

Rata-rata kewajiban lancer sepanjang tahun diperoleh dengan 

menambahkan saldo kewajiban lancer pada awal periode dengan 

menambahkan saldo kewajiban lancar pada awal periode dengan saldo 

kewajiban lancer pada akhir periode, kemudian jumlah tersebut dibagi 

dua. Rasio ini termasuk dalam kriteria yang baik apabila perusahaan 

menghasilkan nilai rasio di atas atau sama dengan 40%. 

2. Cash Dividend Coverage (Kecukupan Deviden Tunai) 
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Rasio ini memberikan bukti tentang kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi pembayaran dividen saat ini dengan arus kas dari operasi 

dibagi dengan pembayaran total dividen.  

Rumus untuk menghitung cash dividend coverage ratio adalah : 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐹𝐹𝑓𝑓 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑓𝑓𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐷𝐷𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝐷𝐷𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷𝐶𝐶 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂𝐷𝐷 

 

Rasio ini dapat dimodifikasi untuk menunjukan pembayaran dividen  

kepada seluruh pemegang saham atau hanya kepada pemegang saham 

biasa saja. Untuk menunjukan kemampuan perusahaan membayar 

dividen kepada pemegang saham biasa maka pembayaran dividen 

kepada pemegang saham preferred dikurangkan dari total pembayaran 

dividen. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen  

 

2.6.2 Rasio solvabilitas (Solvency Ratios) 

Rasio solvabilitas membantu para pemakai laporan keuangan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan di dalam membayar semua kewajibannya 

kepada para kreditor, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka 

panjang. Rasio laporan arus kas untuk mengukur tingkat solvabilitas ini terdiri 

dari : 

1. Cash Long-Term Debt Coverage Ratio (Rasio Kecukupan Kas terhadap 

Hutang Jangka Panjang) 
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Rasio ini menunjukan kecukupan arus kas yang diperoleh dari aktivitas 

operasi yang digunakan untuk membayar hutnag perusahaan. Average 

total liabilities diperoleh dengan cara menambah saldo awal dengan 

saldo akhir total kewajiban, kemudian dibagi dua. Suatu perusahaan 

dapat digolongkan baik apabila memiliki long term debt coverage 

sebesar 20% 

Rumus untuk menghitung cash long-term debt coverage ratio adalah : 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐹𝐹𝑓𝑓 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑓𝑓𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂𝑓𝑓𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑇𝑇𝐹𝐹𝑂𝑂𝐶𝐶𝐹𝐹 𝐿𝐿𝑂𝑂𝐶𝐶𝐿𝐿𝑂𝑂𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶

 

2. Cash Interest Coverage (Rasio  

dihitung dengan menambahkan arus kas dari aktivitas operasi untuk 

bunga dan pajak yang dibayar secara tunai, kemudian membagi total ini 

dengan pembayaran bunga tunai. Ini adalah ukuran kemampuan sebuah 

perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga saat ini. 

Rumus untuk menghitung cash interest coverage ratio adalah : 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐹𝐹𝑓𝑓 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑓𝑓𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝐼𝐼𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑓𝑓𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂𝐷𝐷 + 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑂𝑂𝐶𝐶 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂𝐷𝐷
𝐼𝐼𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑓𝑓𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂𝐷𝐷

 

Semakin tinggi rasio ini semakin baik, jika menggunakan metode langsung 

maka beban bunga yang dibayar (interest paid) dan beban pajak yang dibayar 

(taxes paid) dapat diperoleh secara langsung tetapi jika menggunakan metode 

tidak langsung, maka beban-beban tersebut diperoleh dari ungkapan tambahan 

yang menyertai laporan arus kas 
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2.6.3 Rasio Pengeluaran Modal dan Investasi (Capital Expenditure and Investing 

Ratio) 

Agar perusahaan tumbuh menjadi suatu perusahaan yang mampu bersaing 

dan sukses, maka perusahaan harus dapat memelihara keberadaan aktiva-aktiva 

modal dan melakukan pembiayaan lainnya. Untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menutup semua pengeluaran yang berkaitan dengan 

pembiayaan aktiva tetap maka pemakai laporan keuangan perlu  menghitung 

investing ratio. Rasio investasi terdiri : 

1. Capital Acquisition Ratio 

Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar 

pengeluaran modal dengan menggunakan kas yang ditahan oleh 

perusahaan atau siap digunakan untuk investasi (kas dari aktivitas 

operasi dikurangi total dividen yang dibayarkan). 

𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝑓𝑓𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶 𝑓𝑓𝐹𝐹𝑓𝑓 𝑂𝑂𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶 − 𝑇𝑇𝐹𝐹𝑂𝑂𝐶𝐶𝐹𝐹 𝐷𝐷𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝐷𝐷𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂𝐷𝐷
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶𝐹𝐹 𝐸𝐸𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶𝑓𝑓𝑂𝑂

 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik, atau rasio ini dikatakan 

jika diatas 100%. Jika tidak maka perusahaan dikatakan tidak mampu 

membiayai pengeluaran modalnya.  

2. Investment /CFO Plus Finance Ratio (Rasio investasi per Arus Kas 

Operasi di tambah Pendanaan). 

Rasio ini berguna untuk mengetahui bagaimana investasi suatu 

perusahaan dibiayai. Rasio ini membandingkan antara jumlah arus kas 
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bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi dengan jumlah arus kas 

yang dihasilkan oleh aktivitas operasi dan pendanaan. 

Rumus untuk menghitung investment / CFO plus finance ratio adalah : 

𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐹𝐹𝑓𝑓 𝐼𝐼𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶
𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐹𝐹𝑓𝑓 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑓𝑓𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝐹𝐹𝑂𝑂𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑂𝑂𝐷𝐷 𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶

 

Semakin kecil rasio ini, berarti kecil pula persentase dari investasi yang 

dibiayai oleh aktivitas pendanaan dan aktivitas operasi. 

3. Operations / Investment Ratio (Rasio Operasi per Investasi) 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan layak untuk 

melakukan perluasan dengan dana yang dihasilkan dari kegiatan 

operasi. 

Rumus untuk menghitung operations / investment ratio adalah : 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐹𝐹𝑓𝑓 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑓𝑓𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐹𝐹𝑓𝑓 𝐼𝐼𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂𝑓𝑓𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

 

Semakin kecil nilai rasio ini semakin kecil perusahaan menggunakan 

dana eksternal dan semakin besar nilai rasio ini maka perusahaan 

mampu menggunakan dana dari aktivitas opersi untuk investasi 

2.6.4 Cash Flow Return Ratios 

Rasio pengembalian arus kas ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas pada masa sekarang maupun di masa yang 

akan datang. Rasio ini terdiri dari : 

1. Overall Cash Flow Ratio (Rasio Keseluruhan Arus Kas) 
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Rasio ini mengukur kelebihan jumlah arus kas yang dihasilkan oleh 

aktivitas operasi untuk menutup jumlah kas yang dibutuhkan oleh 

akvtivitas investasi dan pendanaan. 

Rumus untuk menghitung overall cash flow ratio adalah : 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐹𝐹𝑓𝑓 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑓𝑓𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝐼𝐼𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂𝑓𝑓𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶

 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi pula kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas operasi  

2. Cash Return on Sales Ratio (Rasio Pengembalian Kas pada Penjualan) 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan di dalam mengubah 

penerimaan berdasarkan akrual menjadi uang kas. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐹𝐹𝑓𝑓 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑓𝑓𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑆𝑆𝐶𝐶𝐹𝐹𝑂𝑂𝐶𝐶

 

Nilai rasio yang lebih besar dari tahun sebelumnya menandakan 

perusahaan itu lebih baik di dalam mengubah penerimaan atau 

penjualan menjadi kas. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik  

3. Cash Flow to Net Income Ratio (Rasio Arus Kas terhadap Laba Bersih) 

Rasio ini mengukur hubungan antara jumlah arus kas bersih yang 

dihasilkan oleh aktivitas operasi dengan laba bersih yang dihasilkan 

perusahaan selama periode, dengan cara membandingkannya. 

Rumus untuk menghitung cash flow to net income ratio adalah : 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐹𝐹𝑓𝑓 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑓𝑓𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑂𝑂𝑐𝑐𝐹𝐹𝑓𝑓𝑂𝑂

 

4. Quality of  Income Ratio (Rasio Arus Kas terhadap Laba Operasi) 
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Rasio ini mengukur hubungan antara jumlah arus kas bersih yang 

dihasilkan oleh aktivitas operasi dengan laba operasi yang dihasilkan 

perusahaan selama periode. Semakin tinggi rasio ini maka semakin 

baik 

Rumus untuk menghitung cash flow to net income ratio adalah : 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐹𝐹𝑓𝑓 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑓𝑓𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑓𝑓𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐼𝐼𝑂𝑂𝑐𝑐𝐹𝐹𝑓𝑓𝑂𝑂 

 

 

 

2.7 Rerangka Pemikiran  
Gambar 2.1 

Rerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PSAK No 2 tahun 2009 Analisis 

Kesimpulan 

Laporan Arus Kas 
Rasio Kinerja Keuangan  
Berdasarkan Arus Kas 
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Pada penelitian ini penulis menggunakan rerangka penelitian dengan menggunakan 

laporan keuangan dari PT X yang dikhususkan kepada penelitian laporan arus kas PT 

X yang di analisis penyajiannya dengan menggunakan PSAK No.2 per 1 Juli 2009 

(Reformat 2007) untuk menilai kesesuaian antara laporan arus kas PT X dengan 

standar yang berlaku di Indonesia dalam pelaporan arus kas yaitu PSAK No. 2 per 1 

Juli 2009 (Reformat 2007) sehingga dapat diambil kesimpulan dari laporan arus kas 

tersebut dan menghitung rasio kinerja keuangan yang berdasarkan arus kas dari PT X 

dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian  dianalisis 

untuk mengetahui kinerja dari perusahaan tersebut sehingga dapat di ambil suatu 

kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan perusahaan dalam suatu batasan 

periode analisis. 
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini adalah studi kasus yang meneliti PT X sebagai objek penelitian. PT X 

merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang pialang reasuransi. Pialang 

reasuransi merupakan perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam 

penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan 

bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. 

Penelitian ini difokuskan hanya pada analisis arus kas, yaitu penyajian yang disajikan 

dalam laporan keuangan PT X telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007), dan mengidentifikasi metode 

yang digunakan PT X dalam menyusun laporan arus kas dan kinerja keuangan PT X 

berdasarkan hasil analisis rasio arus kas 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Sumber Data 

Penulis memerlukan data objektif untuk menunjang keperluan penulisan Data yang 

diperoleh dalam pembuatan penulisan ini di dapat dari dua sumber, yaitu sebagai 

berikut. 
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1. Data Primer (Primary Data) 

Menurut Sekaran (2006) data primer adalah data yang diperoleh dari tangan 

pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang 

diteliti. Dalam penelitiaan ini data primer diperoleh dengan cara melakukan 

wawancara langsung dengan pihak perusahaan yaitu dengan General 

Manager dan Finance and accounting department PT X selama proses 

penelitian berlangsung 

2. Data Sekunder (Secondary Data) 

Menurut Sekaran (2006) data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan 

oleh para peneliti, data yang diterbitkan dalam jumlah statistik dan lainnya, 

dan informasi tersedia dari sumber yang publikasi atau yang nonpublikasi edi 

dalam atau luar organisasi, semua yang dapat berguna bagi peneliti. Dalam 

penelitian ini data sekunder yang diperoleh penulis berasal dari buku, jurnal, 

penelitian terdahulu, internet, dan lain-lain 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses untuk memperoleh data-data yang diperlukan 

serta mambantu dalam mengetahui kebenaran suatu masalah. Untuk memenuhi data-

data yang diperlukan, berikut merupakan cara-cara yang digunakan penulis 

1. Riset kepustakaan (Library research) 

Penelititan yang dilakukan secara tidak langsung dengan membaca dan 

mempelajari teori-teori baik melalui buku atau literatur sebagai dasar untuk 

memecahkan masalah dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang 
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dibahas oleh penulis. Adapun acuan teori yang penulis dapatkan berupa PSAK 

dan beberapa teori akuntansi terkait arus kas 

2. Riset lapangan (Field research 

Penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau langsung ke PT X untuk 

memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan. Adapun teknik-teknik yang 

digunakan : 

a. Dokumentasi 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan setiap bahan 

tertulis. Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi yaitu dokumen-

dokumen dan laporan-laporan perusahaan yang berkaitan dengan penelitan 

yang berkaitan dengan penelitian seperti sejarah singkat, kebijakan akuntansi, 

laporan keuangan 

b. Wawancara 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara yaitu 

melakukan tanya jawab langsung kepada pihak perusahaan untuk 

memperoleh data-data mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian. 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif tanpa menggunakan analisa statistik. Deskriptif adalah pemaparan atau 

penggambaran secara terperinci. Kualitatif adalah berdasarkan mutu atau tidak berkaitan 

dengan angka. Kualitatif adalah berdasarkan jumlah atau berkaitan dengan angka. Dari 

ketiga definisi tersebut analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif adalah analisis yang 
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menggambarkan penjelasan secara terperinci dengan data sesuai dengan kenyataan yang 

ada, dalam bentuk angka maupun tidak lalu dianalisa sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan dan saran 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat 

PT X merupakan perusahaan pialang reasuransi yang beralamat di Jalan Raya Buncit 

No. 2 Jakarta selatan, didirikan berdasarkan Akte Notaris Linda Ibrahim SH, Nomor 

392 tanggal 30 Mei 1996. Kemudian mengalami perunbahan berdasarkan akta 

Notaris Roesnastiti Prayitno, SH No. I Tanggal 4 Mei 1998 dengan Ketetapan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 April 1998 No. 14/CN/1998, Jakarta 

Pusat. Terakhir dengan akta No. 4 tertanggal 22 Januari 2009 berdasarkan Notaris 

Achmad Kiki Said, SH.  

4.1.2 Kegiatan Usaha 

Perusahaan pialang reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam 

pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi 

kerugian dan  atau perusahaan asuransi jiwa. Selain itu perusahaan pialang reasuransi 

juga memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan 

penangananan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk 

kepentingan perusahaan asuransi. Perusahaan reasuransi hanya dapat 

menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang dan hanya dapat menyelenggarakan 

usaha dengan bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang 

berkaitan dengan kontrak asuransi. 
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4.1.3 Susunan Pengurus  

Seusai dengan akta notaries Achmad Kiki Said, SH Nomor 4 tertanggal 22 Januari 

2009, telah dibentuk anggotadireksi dan komisaris sebagai berikut 

Komisaris Utama : Tn. A. Gusnaeni, SH.MBA 

Komisars : Tn. Muhammad Amin Anggianto 

Direktur Utama  : Tn. SE. Ferdianto, SSoc. 

Direktur Keuangan : Ny. Fenny Rahayu Irwanto, SE 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukan hubungan wewenang dan 

tanggung jawab setiap tingkatan yang berada didalam suatu organisasi. Untuk itu 

diperlukan suatu pengorganisasian yang meliputi pemberian tugas, tanggung jawab 

dan wewenang kepada anggota organisasi tersebut dalam upaya untuk melaksanakan 

kegiatan bagi tercapainya tujuan organisasi yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya 

akan diuraikan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan struktur 

organisasi PT X, yaitu sebagai berikut : 

1. Direktur Utama bertugas untuk memimpin perusahaan dengan menerbitkan 

kebijakan-kebijakan perusahaan. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari 

karyawan dan kepala bagian (manajer). Menyampaikan laporan kepada 

pemegang saham atas kinerja perusahaan 

2. Manager Umum 

Manajer utama bertugas untuk membantu Direktur Utama dalam pencapaian 

target produksi yang telah ditetapkan dalam anggaran, memberikan laporan 

harian dan bulanan kepada Direksi berkenaan dengan pencapaian produksi dan 
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kondisi perusahaan, bersama dengan Direktur Keuangan memonitor keluar 

masuk arus pembayaran claim, premi dan biaya entertain. Selanjutnya 

memonitor progress kerja seluruh staf dibawahnya, serta menjaga hubungan 

bisnis dengan reasuradur baik dalam maupun luar serta meningkatkan 

kwantitas hubungan bisnis dengan Reasuradur luar 

3. Divisi Keuangan 

• Kas 

Membuat kas kredit dank as debit untuk pengeluaran dan pemasukan 

harian, dan dituliskan dibuku kas setiap hari, melakukan pemeriksanaan 

saldo kas kecil bagi pagi hari maupun sore hari setiap hari, mengetik dan 

menulis pajak PPh 21, PPh 25 dan PPN antara 1-10 bulan, lalu mengetik 

dan menulis laporan setoran pajak sebelum tanggal 20 tiap bulan ke 

kantor pajak 

• Premi Asuransi / Klaim asuransi & Treaty 

Adapun tugasnya melakukan pembayaran Premi/Klaim Asuransi 

Fakultative ke bank setiap ada pembayaran dan diteruskan ke atasan. Dan 

membuat rincian pembayaran lalu di fax ke klien. Membuat bukti bank 

keluar dan bank masuk setiap ada pembayaran. Membuat pajak setiap 

ada pembayaran dari Ceding Company, dan setiap bulannya di cek. 

Membuat kwitansi pembayaran setiap ada pembayaran dari Ceding 

Company dan dikirim. Menerima Dokumen Premi/Klaim Reisurance 

Facuntative dan Treaty, dan menuliskannya ke buku Produksi. mengentry 

data produksi ke komputer 
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• Lain-lain 

Bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran koperasi dan 

memberikan laporan keuangan koperasi setiap bulannya kepada ketua 

koperasi 

4. Divisi Non Life 

Membantu General Manager dalam pencapaian target produksi yang telah 

ditetapkan. Memberikan laporan harian dan bulanan kepada General Manager 

berkenaan dengan Produksi, Administrasi dan status penempatan. 

Mengkoordinasikan penempatan-penempatan reasuransi yang sedang diproses 

khusus di bagian reasuransi kerugian 

5. Divisi Life 

Membantu General Manager dalam pencapaian target produksi yang telah 

ditetapkan. Memberikan laporan harian dan bulanan kepada General Manager 

berkenaan dengan Produksi, Administrasi dan status penempatan. 

Mengkoordinasikan penempatan-penempatan reasuransi yang sedang diproses 

khusus di bagian reasuransi jiwa 

6. Divisi Akuntansi Keuangan 

Divisi akuntansi keuangan bertugas untuk membuat laporan produksi bulanan, 

membuat jurnal produksi masing-masing Ceding/securities, membuat laporan 

perhitungan penyusutan, Menjurnal kas masuk maupun kas keluar. Membuat 

laporan keuangan bulanan. Membuat laporan  semester I dan semester II untuk 

Departemen Keuangan. Membuat laporan Pajak tahunan 
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4.1.5 Kebijakan Akuntansi 

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan 

keuangan perusahaan, yang sesuai prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia 

1. Kas 

Pembiayaan operasional perusahaan pembayarannya menggunakan kas, 

pembayaran ini terutama untuk keperluan intern dan bersifat mendesak, 

sedangkan pembayaran kepada pihak ekstern dilakukan melalui bank. Besarnya 

jumlah kas belum ditentukan jumlahnya. Penilaian kas per tanggal neraca 

berdasarkan jumlah fisik kas yang ada pada saat perhitungan fisik kas 

2. Piutang Usaha 

Piutang diakui pada saat surat perjanjian kontrak reasuransi ditanda tangani, 

perusahaan tidak melakukan pencadangan kerugian piutang yang diperkirakan 

tidak dapat ditagih. Piutang yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 

paling lama dua tahun langsung dibatalkan 

3. Aktiva Tetap 

Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dan disusutkan dengan 

metode saldo menurun (double declaining), dengan tariff penyusutan berikut: 

Gedung kantor                5% 

Kendaraaan bermotor 20% 

Inventaris kantor             20% 
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4. Aktiva Lain-lain 

Biaya-biayayang dikeluarkan pada saat perusahaan belum beroperasi secara 

komersial ditangguhkan pembebanannya. Beban yang ditangguhkan tersebut 

diamortisasikan setiap tahunnya sebesar 20% dari nilai buku. 

5. Nilai Tukar Valuta Asing 

Terjadi transaksi, perbedaan selisih kurs diakui sebagai laba (rugi) selisih kurs 

pada periode yang bersangkutan 

6. Pendapatan dan Beban Usaha 

Pendapatan dan beban usaha diakui berdasarkan akrual basic 

  

ANALISIS PENYAJIAN..., M VAN RUUDZI M, Ak.-IBS, 2012



46 
 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Laporan Arus Kas PT X (Metode Tidak Langsung) 

Tabel 4.1 
Laporan Arus Kas PT X tahun 2010

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Laba Bersih 1,160,933,276.00      
Koreksi Penyusutan
Penyusutan 289,464,218.00         
Amortisasi -                                 

Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi
kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi :

- Penurunan (kenaikan) Tagihan Premi Reasuransi (2,337,030,597.00)    
- Penurunan (kenaikan) Tagihan Klaim -                                 
- Penurunan (kenaikan) Tagihan Lain-lain 80,770.00                    
- Penurunan (kenaikan) Uang Jaminan -                                 
- Penurunan (kenaikan) Uang Muka -                                 
- Penurunan (kenaikan) Beban Pra-operasi -                                 
- Kenaikan (penurunan) Hutang Premi Reasuransi 2,131,517,385.00      
- Kenaikan (penurunan) Hutang Pajak (49,275,514.00)          
- Kenaikan (penurunan) Hutang Klaim -                                 

Kenaikan (penurunan) Hutang Lain-lain (482,575,120.00)        

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi 713,114,418.00         

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
- Penurunan (pembelian) Gedung Kantor (474,058,300.00)        
- Penurunan (pembelian) Kendaraan Bermotor (237,547,480.00)        
- Penurunan (pembelian) Inventaris Kantor (35,040,200.00)          
- Penurunan (pembelian) Deposito Berjangka 500,000,000.00         
- Penurunan (pembelian) System Komputer -                                 

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (246,645,980.00)        

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
- Kenaikan (penurunan) Hutang Leasing -                                 
- Kenaikan (penurunan) Hutang kepada pemegang saham -                                 
- Kenaikan (penurunan) Modal Saham (592,775,060.00)        

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan (592,775,060.00)        

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (126,306,622.00)        

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 1,064,935,275.00      

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 938,628,653.00         

KETERANGAN 2010

 
Sumber : Divisi Akuntansi PT X 

ANALISIS PENYAJIAN..., M VAN RUUDZI M, Ak.-IBS, 2012



47 
 

4.2.2 Analisis Metode Penyusunan Laporan Arus Kas Perusahaan 

Setiap perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk menyusun laporan arus kas sesuai 

dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Standar akuntansi yang mengatur 

mengenai penyusunan laporan arus kas adalah PSAK No. 2  yang mewajibkan setiap 

perusahaan untuk menyusun laporan arus kas sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari laporan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. PSAK No. 2 per 1 Juli 

2009 (Reformat 2007) juga menyatakan bahwa dalam menyajikan laporan arus kas 

terdapat dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. 

PT X telah menyusun laporan arus kas sebagai bagian dari laporan keuangannya. 

Sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 

(Reformat 2007) yang menyatakan bahwa penyusunan laporan arus kas 

diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan 

aktivitas pendanaan. Dalam menyusun laporan arus kas, perusahaan perlu 

memperhatikan penggolongan jenis-jenis perkiraan ke dalam aktivitas yang benar, 

penggolongan tersebut akan memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan arus 

kas dan menganalisa kinerja dari masing-masing aktivitas yang mempengaruhi kas.  

Berikut ini adalah pembahasan mengenai kesesuaian penyajian laporan arus kas 

perusahaan dengan prosedur yang telah ditentukan dalam PSAK No. 2 per 1 Juli 

2009 (Reformat 2007): 

a. Aktivitas Operasi 

Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan 

dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh: 

ANALISIS PENYAJIAN..., M VAN RUUDZI M, Ak.-IBS, 2012



48 
 

a. Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode 

berjalan 

b. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, 

keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, laba 

perusahaan asosiasi yang belum dibagikan, serta hak minoritas dalam 

laba/rugi konsolidasi, dan 

c. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan 

Dalam aktivitas operasi, PT X menyajikan laporan arus kas dengan metode 

tidak langsung, maka perusahaan perlu melakukan penyesuaian terhadap laba 

bersih untuk mendapatkan kas bersih dari aktivitas operasi. Biaya-biaya non 

kas harus dikeluarkan dari komponen laba bersih perusahaan, terdiri dari: 

penyusutan dan amortisasi, disamping itu penurunan dan kenaikan aktiva 

lancar dan hutang lancar juga merupakan unsur-unsur dalam penyesuaian laba 

bersih. Dalam hal ini PT X menyesuaikan penurunan maupun kenaikan aktiva 

lancar dan hutang lancar juga merupakan unsur-unsur dalam penyesuaian laba 

bersih yang meliputi :  

1. Laba bersih 

Nilai laba bersih yang tercantum dalam laporan arus kas telah sesuai dengan 

PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007) yang diperoleh dari nilai laba 

bersih dari laporan laba rugi tahun 2010 

 

 

 

ANALISIS PENYAJIAN..., M VAN RUUDZI M, Ak.-IBS, 2012



49 
 

2. Koreksi Penyusutan, diantaranya ada koreksi Penyusutan dan Amortisasi 

Nilai dari koreksi penyusutan diantaranya berasal dari koreksi penyusutan 

dan amortisasi. Nilai penyusutan berasal dari akumulasi penyusutan selama 

tahun 2010 yang dicantumkan dalam tabel Penyusutan 

3. Penurunan (Kenaikan) Tagihan Premi Reasuransi 

Nilai dari Penurunan (Kenaikan) Tagihan Premi Reasuransi berasal dari 

selisih nilai Tagihan Premi Reasuransi tahun 2010 sebesar 

Rp4.804.414.486,- dengan nilai Tagihan Premi Reasuransi tahun 2009 

sebesar Rp 2.467.383.889, sehingga didapatkan nilai Rp 2.337.030.597,- 

untuk laporan arus kas tahun 2010 

4. Penurunan (Kenaikan) Tagihan Klaim 

Pada tahun 2010 dan 2009  tidak terdapat akun Tagihan Klaim di Neraca 

sehingga nilai dari Penurunan (Kenaikan) Tagihan Klaim dalam Laporan 

Arus Kas bernilai nihil 

5. Penurunan (Kenaikan) Tagihan Lain-lain 

Pada tahun 2010 Penurunan (Kenaikan) Tagihan Lain-lain berasal dari 

selisih nilai Tagihan Lain-lain pada tahun 2010 sebesar Rp 24.247.004,- 

dengan nilai Tagihan Lain-lain tahun 2009 sebesar Rp 24.327.774,-sehingga 

didapatkan nilai Rp 80.770,-  untuk laporan arus kas tahun 2010 

6. Penurunan (Kenaikan) Uang Jaminan 

Pada tahun 2010 dan 2009  tidak terdapat akun Uang Jaminan di Neraca 

sehingga nilai dari Penurunan (Kenaikan) Uang Jaminan dalam Laporan 

Arus Kas bernilai nihil 
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7. Penurunan (Kenaikan) Uang Muka 

Pada tahun 2010 dan 2009  tidak terdapat akun Uang Muka di Neraca 

sehingga nilai dari Penurunan (Kenaikan) Uang Muka dalam Laporan Arus 

Kas bernilai nihil 

8. Penurunan (Kenaikan) Beban Pra Operasi 

Pada tahun 2010 dan 2009  tidak terdapat akun Beban Pra Operasi di Neraca 

sehingga nilai dari Penurunan (Kenaikan) Beban Pra Operasi dalam Laporan 

Arus Kas bernilai nihil 

9. Kenaikan (Penurunan) Hutang Premi Reasuransi 

Pada tahun 2010 Kenaikan (Penurunan) Hutang Premi Reasuransi berasal 

dari selisih nilai Hutang Premi Reasuransi pada tahun 2010 sebesar 

Rp4.719.520.095,- dengan nilai Hutang Premi Reasuransi tahun 2009 

sebesar Rp2.588.002.710,- sehingga didapatkan nilai Rp 2.131.517.385,-

untuk laporan arus kas tahun 2010 

10. Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak 

Pada tahun 2010 Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak berasal dari selisih 

nilai Hutang Pajak pada tahun 2010 sebesar Rp 11.454.245,- dengan nilai 

Hutang Pajak tahun 2009 sebesar Rp 60.729.759,- sehingga didapatkan nilai 

Rp -49.275.514,- ,-untuk laporan arus kas tahun 2010 

11. Kenaikan (Penurunan) Hutang Klaim 

Pada tahun 2010 dan 2009  tidak terdapat akun Hutang Klaim di Neraca 

sehingga nilai dari  Kenaikan (Penurunan) Tagihan Klaim dalam Laporan 

Arus Kas bernilai nihil 
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12. Kenaikan (Penurunan) Hutang Lain-lain 

Pada tahun 2010 Kenaikan (Penurunan) Hutang Lain-lain berasal dari 

selisih nilai Hutang Lain-lain pada tahun 2010 sebesar Rp978.653.940 

dengan nilai Hutang Lain-lain tahun 2009 sebesar Rp 1.461.229.060,- 

sehingga didapatkan nilai Rp -482.575.120,- untuk laporan arus kas tahun 

2010 

Dari unsur-unsur itu lah dapat diketahui bahwa perusahaan telah menyajikan 

laporan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak 

langsung sesuai dengan PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007), yaitu 

dengan menyertakan unsur-unsur dari aktivitas operasi yang terjadi dalam 

kegiatan utama perusahaan. 

b. Aktivitas Investasi 

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu 

dilakukan oleh perusahaan, sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan 

dan pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan 

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan perusahaan.  

Dalam PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007) contoh arus kas yang 

berasal dari aktivitas investasi adalah: 

a. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset 

jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan 

aset tetap yang dibangun sendiri 

b. Penerimaaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset 

tidak berwujud dan aset jangka panjang lain 

ANALISIS PENYAJIAN..., M VAN RUUDZI M, Ak.-IBS, 2012



52 
 

c. Perolehan saham atau instrument keuangan perusahaan lain 

d. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan) 

e. Pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, option contracts, dan 

swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan 

perdagangan (dealing or trading), atau apabila pembayaran tersebut 

diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan 

Dalam penyusunan laporan arus kas aktivitas investasi yang dilakukan PT X 

telah memasukan unsur-unsur tersebut sebagai bagian dari penerimaan maupun 

pengeluaran kas dalam aktivitas investasi yang meliputi : 

1. Penurunan (Pembelian) Gedung Kantor 

Pada tahun 2010 nilai Penurunan (Pembelian) Gedung Kantor berasal dari 

aktivitas perusahaan dalam melakukan aktivitas investasi. Adapun aktivitas 

investasi yang dilakukan perusahaan yaitu dengan melakukan beberapa 

renovasi pada gedung kantor 

2. Penurunan (Pembelian) Kendaraan Bermotor 

Pada tahun 2010 nilai Penurunan (Pembelian) Kendaraan Bermotor berasal 

dari aktivitas perusahaan dalam melakukan aktivitas investasi, yaitu 

aktivitas investasi dengan pembelian kendaraan bermotor ataupun penjualan 

kendaraan bermotor yang dimiliki perusahaan.  
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3. Penurunan (Pembelian) Inventaris Kantor 

Pada tahun 2010 nilai Penurunan (Pembelian) Inventaris Kantor berasal dari 

aktivitas perusahaan dalam melakukan aktivitas investasi yang berhubungan 

dengan inventaris kantor 

4. Penurunan (Pembelian) Deposito Berjangka 

Pada tahun 2010 nilai Penurunan (Pembelian) Deposito Berjangka  berasal 

dari selisih nilai Deposito Berjangka tahun 2010 sebesar Rp.135.000.000,- 

dikurangi dengan nilai Deposito Berjangka tahun 2009 sebesar Rp. 

635.000.000,- 

5. Penurunan (Pembelian) System Komputer 

Pada tahun 2010 dan 2009  tidak terdapat akun System Komputer di Neraca 

sehingga nilai dari  Kenaikan (Penurunan) System Komputer dalam Laporan 

Arus Kas bernilai nihil 

Dari unsur-unsur itu lah dapat diketahui bahwa perusahaan telah menyajikan 

laporan arus kas dari aktivitas investasi sesuai dengan PSAK No. 2 per 1 Juli 

2009 (Reformat 2007), yaitu dengan menyertakan unsur-unsur dari aktivitas 

nvestasi yang terjadi dalam kegiatan di perusahaan.  

c. Aktivitas Pendanaan 

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.  

Dalam PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007) contoh arus kas yang 

berasal dari aktivitas investasi adalah: 
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a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrument modal lainnya 

b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham unruk menarik atau menebus 

saham perusahaan 

c. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman 

lainnya 

d. Pelunasan pinjaman 

e. Pembayaran kas oleh penyewa (lessee) untuk mengurangi saldo kewajiban 

yang berkaitan dengan sewa pembiayaan 

Adapun dalam  hal ini PT X telah memasukan unsur-unsur tersebut sebagai 

bagian dari penerimaan maupun pengeluaran kas dalam aktivitas investasi yang 

meliputi : 

1. Kenaikan (Penurunan) Hutang Leasing  

Pada tahun 2010 dan 2009  tidak terdapat akun Hutang Leasing di 

Neraca sehingga nilai dari  Kenaikan (Penurunan) Hutang Leasing 

dalam Laporan Arus Kas bernilai nihil 

2. Kenaikan (Penurunan) Hutang kepada Pemegang Saham 

Pada tahun 2010 dan 2009  tidak terdapat akun Hutang kepada 

Pemegang Saham  karena dividen yang diberikan kepada pemegang 

saham telah dilunasi semuanya di tahun tersebut 

3. Kenaikan (Penurunan) Modal Saham 

Kenaikan (Penurunan) Modal Saham yang terjadi di perusahaan yang 

berasal dari neraca tahun 2010 yang dihitung selisihnya dengan neraca 

tahun 2009 pada bagian ekuitas  
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Dari unsur-unsur itu dapat diketahui bahwa perusahaan telah menyajikan 

laporan arus kas dari aktivitas pendanaan sesuai dengan PSAK No. 2 per 1 Juli 

2009 (Reformat 2007), yaitu dengan menyertakan unsur-unsur dari aktivitasi 

pendanaan yang terjadi dalam kegiatan di perusahaan. 

Berdasarkan penyajian laporan arus kas yang disajikan PT X dalam laporan 

keuangannya, PT X melakukan pemisahan arus kas masuk maupun arus kas 

keluar yang terdiri dari 3 aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, 

aktivitas pendanaan telah seusai dengan ketentuan PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 

(Reformat 2007). Aktivitas operasi yang digunakan oleh PT X yaitu aktivitas 

operasi dengan menggunakan metode tidak langsung yang terdiri atas 

pelaporan arus kas operasi yang dimulai dengan laba atau rugi bersih dan 

kemudian disesuaikan dengan penyusutan maupun amortisasi aset yang 

dimiliki. Serta penyesuaian telah dilakukan mengenai perubahan tagihan-

tagihan maupun hutang-hutang jangka pendek yang dimiliki PT X. Aktivitas 

investasi yang di laporkan juga telah sesuai yaitu dengan memulai perhitungan 

pembelian aset tetap, aset  tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain, 

termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang 

dibangun sendiri. Selain itu perusahaan juga menyertakan unsur-unsur 

penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset tidak 

berwujud dan aset jangka panjang lain. Aktivitas pendanaan juga telah sesuai 

yaitu dengan memulai dari penerimaan yang berasal dari emisi saham atau 

instrument modal lainnya, pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau 

menebus saham entitas, pembayarran kas oleh penyewa (lesee) untuk 
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mengurangi kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan (finance 

lease). 

4.2.3 Analisis Rasio Arus Kas 

Dalam mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, diperlukan juga analisis rasio 

arus kas melalui rasio arus kas melalui laporan keuangan dari PT X. untuk 

menghitung rasio tersebut akan digunakan informasi dari neraca, laporan laba rugi 

dan laporan arus kas perusahaan.rasio yang akan dihitung terdiri dari :  

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo.  

a. Current Cash Debt Coverage 

Rasio ini menunjukan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban lancarnya dari kas yang tersedia dalam aktivitas 

operasinya dalam suatu periode 

                            
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  𝐶𝐶𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶
𝐴𝐴𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜  𝑎𝑎𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  𝑓𝑓𝑜𝑜𝐶𝐶𝑙𝑙𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

Tahun 2010 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 713.114.418

(𝑅𝑅𝑜𝑜 5.709.628.280 +  𝑅𝑅𝑜𝑜 4.109.961.529)/ 2 
  × 100% 

                                                           = 0.1452 ×  Rp 100%  = 14.25% 
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Tahun 2009 

=  
−𝑅𝑅𝑜𝑜 501.022.008

(𝑅𝑅𝑜𝑜 4.109.961.529 + 𝑅𝑅𝑜𝑜 14.691.430.033)/ 2 
  × 100% 

                                                         = -0.0533 ×  Rp 100%  = -5.33% 

Tahun 2008 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 3.532.636.528

(𝑅𝑅𝑜𝑜 14.691.430.033 + 6.949.647.481)/ 2 
  × 100% 

                                                  = 0.3265 ×  Rp 100%  = 32.65% 

Hal ini berarti pada tahun 2008, dalam setiap Rp 1,- current liabilities 

dapat dijamin dengan Rp 0.3265 net cash provided by operating 

activities dan pada tahun 2009, setiap Rp 1 current liabilities dapat 

dijamin dengan Rp -0.0533 yang artinya pada tahun 2009 current 

liabilities tidak dapat dijamin oleh net cash provided by operating 

activities dan pada tahun 2008, dalam setiap Rp 1,- current liabilities 

dapat dijamin dengan Rp 0.1425 net cash provided by operating 

activities. Nilai tersebut menunujukan penurunan yang terjadi di tahun 

2008 ke tahun 2009 yang berarti dalam tahun 2008 perusahaan dapat 

menjamin hutang lancar mengalami penurunan dalam kemampuan 

menjamin hutang lancar di tahun 2009. Pada tahun 2010 perusahaan 

mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2009 yang berarti kemampuan 

kas bersih dari aktivitas operasi dapat menjamin hutang lancar semakin 

membaik. Suatu perusahaaan dikatakan memiliki kecukupan arus kas 
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dari aktivitas operasi untuk membayar hutang lancar perusahaan jika 

memiliki current cash debt coverage ratio sebesar 40% 

Gambar 4.1 
Grafik Current Cash Debt Coverage 2008-2010 

 

Pada tahun 2008 perusahaan memiliki rasio current cash debt coverage 

sebesar 32,65%, ditahun 2009 nilai rasio tersebut mengalami penurunan 

menjadi -5,32% dan pada tahun 2010 nilai rasio tersebut mengalami 

peningkatan menjadi 14.25% hal ini disebabkan karena pada tahun 2008 

perusahaan sebenarnya hampir mencapai 40%, yaitu standar kecukupan 

arus kas untuk membayar hutang lancar perusahaan di perhitungan 

current cash debt coverage ratio, namun pada 2009 terjadi penurunan 

dari rasio tersebut yang berasal dari negatifnya kas bersih yang diperoleh 

dari aktivitas operasi karena perusahaan melakukan pembayaran atas 

Hutang Premi Reasuransi di tahun 2009 yaitu sebesar 

Rp11.100.297.169,-  lebih besar dari penerimaan kas dari Tagihan Premi 

Reasuransi  yang hanya sebesar Rp 8.762.046.194,- yang berarti selisih 
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kas keluar ditahun ini sebesar Rp 2.338.250.966,- . Pada tahun 2010 

terjadi peningkatan dari rasio tersebut yang disebabkan kondisi arus kas 

dari aktivitas operasi yang mulai stabil karena penerimaan dari piutang 

maupun pengeluaran untuk hutang tidak terlalu jauh selisihnya yaitu 

sekitar Rp 205.513.212,- 

b. Cash Dividend Coverage 

Rasio ini menunjukan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

membayar dividend dari kas yang tersedia dalam aktivitas operasinya 

dalam suatu periode. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen 

                            
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  𝐶𝐶𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

𝐷𝐷𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝐷𝐷𝑜𝑜𝑜𝑜𝐷𝐷𝐶𝐶  𝑃𝑃𝐶𝐶𝑜𝑜𝐷𝐷
 

Tahun 2010 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 713.114.418
𝑅𝑅𝑜𝑜 406.326.030

  × 100% 

                                                                       = 1.76 kali 

Tahun 2009 

=  
−𝑅𝑅𝑜𝑜 501.022.008
𝑅𝑅𝑜𝑜 280.292.000 

  × 100% 

                                                                     = -1.79kali 
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Hal ini berarti pada tahun 2009, perusahaan tidak mampu  membayar 

dividen dari kas yang tersedia dari aktivitas opersi. Pada tahun 2010 

perusahaan mampu membayar dividen sebanyak 1,76 kali 

Gambar 4.2 
Grafik Cash Dividend Coverage 2009-2010 

 

Pada tahun 2009 perusahaan tidak mampu membayar dividen dari arus 

kas bersih kegiatan operasi karena nilai aktivitas operasi yang dihasilkan 

bernilai Rp -501.022.008,- nilai tersebut bernilai negatif karena karena 

perusahaan melakukan pembayaran atas Hutang Premi Reasuransi di 

tahun 2009 yaitu sebesar Rp11.100.297.169,-  lebih besar dari 

penerimaan kas dari Tagihan Premi Reasuransi  yang hanya sebesar Rp 

8.762.046.194,-.  Pada tahun 2010 perusahaan baru mampu membayar 

dividen dari arus kas bersih kegiatan operasi karena arus kas bersih dari 

aktivitas operasi nilainya positif yaitu Rp 713.114.418,- 
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2. Rasio Solvabilitas (Solvency Ratio) 

Analisis terhadap rasio solvabilitas pada analisis rasio arus kas bertujuan untuk 

menilai kecukupan arus kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek 

maupun jangka panjang perusahaan. Analisis ini terdiri dari 

a. Cash Long-Term Debt Coverage Ratio  

Rasio ini menunjukan kecukupan arus kas yang diperoleh dari aktivitas 

operasi untuk digunakan dalam membayar hutang perusahaan. Suatu 

perusahaan dapat digolongkan baik apabila memiliki long term debt 

coverage sebesar 20% 

 

𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑎𝑎𝑜𝑜𝐷𝐷𝑜𝑜𝐷𝐷 𝑙𝑙𝑏𝑏 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶
𝐴𝐴𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝐶𝐶𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑜𝑜𝐶𝐶𝑙𝑙𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

Tahun 2010 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 713.114.418

(𝑅𝑅𝑜𝑜 5.709.628.280 +  𝑅𝑅𝑜𝑜 4.109.961.529)/ 2 
  × 100% 

           = 0.1452 ×  Rp 100%  = 14.25% 

Tahun 2009 

=  
−𝑅𝑅𝑜𝑜 501.022.008

(𝑅𝑅𝑜𝑜 4.109.961.529 + 𝑅𝑅𝑜𝑜 14.691.430.033)/ 2 
  × 100% 

          = -0.0533 ×  Rp 100%  = -5.33% 

Tahun 2008 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 3.532.636.528

(𝑅𝑅𝑜𝑜 14.691.430.033 + 6.949.647.481)/ 2 
  × 100% 

              = 0.3265 ×  Rp 100%  = 32.65% 
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Hal ini berarti pada tahun 2008, setiap Rp 1 total liabilities dapat dijamin 

dengan Rp 0.3265 net cash provided by operating activities, pada tahun 

2009, setiap Rp 1 total liabilities dapat dijamin dengan Rp -0.0533 net 

cash provided by operating activities, yang artinya pada tahun 2009 total 

liabilities tidak dapat dijamin oleh net cash provided by operating 

activities, pada tahun 2010, setiap Rp 1 total liabilities dapat dijamin 

dengan Rp 0.1452 net cash provided by operating activities. Nilai 

tersebut menunujukan penurunan yang terjadi di tahun 2008 ke tahun 

2009 yang berarti dalam tahun 2008 perusahaan dapat menjamin hutang 

lancar mengalami penurunan dalam kemampuan menjamin hutang lancar 

di tahun 2009. Pada tahun 2010 perusahaan mengalami kenaikan 

dibandingkan tahun 2009 yang berarti kemampuan kas bersih dari 

aktivitas operasi dapat menjamin hutang lancar semakin membaik. Pada 

perusahaan PT X, dalam jumlah nilai total liabilities perusahaan tidak 

memliki kewajiban jangka panjang, oleh karena itu nilai yang dihasilkan 

dari analisis cash long-term debt coverage sama dengan nilai yang 

dihasilkan dari analisis current cash debt coverage ratio. Suatu 

perusahaan dikatakan memiliki kecukupan arus kas dari aktivitas operasi 

untuk membayar hutang perusahaan jika memiliki cash long term debt 

coverage ratio sebesar 20% 
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Gambar 4.3 
Grafik Cash Long-Term Debt Coverage 2008-2010 

 

Pada tahun 2008 perusahaan memiliki rasio cash long-term debt coverage 

sebesar 32,65%, ditahun 2009 nilai rasio tersebut mengalami penurunan 

menjadi -5,33 dan pada tahun 2010 nilai rasio tersebut mengalami 

peningkatan menjadi 14,25% hal ini disebabkan karena pada tahun 2008 

perusahaan sebenarnya sudah melewati 20%, yaitu standar kecukupan 

arus kas dari aktivitas operasi untuk membayar hutang perusahaan jika 

memiliki cash long term debt coverage ratio yaitu standar kecukupan 

arus kas untuk membayar total liabilities, namun pada 2009 terjadi 

penurunan dari rasio tersebut yang berasal dari negatifnya kas bersih 

yang diperoleh dari aktivitas operasi karena perusahaan melakukan 

pembayaran atas Hutnag Premi Reasuransi di tahun 2009 yaitu sebesar 

Rp11.100.297.169,-  lebih besar dari penerimaan kas dari Tagihan Premi 

Reasuransi  yang hanya sebesar Rp 8.762.046.194,-.  Pada tahun 2010 

terjadi peningkatan dari rasio tersebut yang disebabkan kondisi arus kas 

dari aktivitas operasi yang mulai stabil karena penerimaan dari piutang 
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maupun pengeluaran untuk hutang tidak terlalu jauh selisihnya yaitu 

sekitar Rp 205.513.212,-. 

3. Rasio Pengeluaran Modal dan Investasi (Capital Expenditure and Investing 

Ratio) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengelola harta-harta 

yang ada dan pengeluaran-pengeluaran modal untuk meningkatkan 

harta yang sudah ada. Rasio ini terdiri dari : 

a. Investment / CFO Plus Finance Ratio 

Rasio ini menunjukan bagaimana investasi dibiayai dengan cara 

membandingkan arus kas dari aktivitas investasi dengan arus kas bersih 

dari aktivitas operasi dan pendanaan. Jika tidak maka perusahaan 

dikatakan tidak mampu membiayai pengeluaran modalnya. Semakin 

kecil rasio ini, berarti semakin kecil pula persentase dari investasi yang 

dibiayai oleh aktivitas pendanaan dan aktivitas operasi. 

 

𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐶𝐶 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶
𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐶𝐶 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶 + 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

Tahun 2010 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 246.645.980

𝑅𝑅𝑜𝑜 713.114.418 + (−𝑅𝑅𝑜𝑜 592.775.060) 
  × 100% 

               = 2.0496 ×  Rp 100%  = 204.96% 

Tahun 2009 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 278.376.500

(−𝑅𝑅𝑜𝑜 501.022.008) + (−𝑅𝑅𝑜𝑜 730.772.160)
  × 100% 

             = -0.2259 ×  Rp 100%  = -22.59% 
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Tahun 2008 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 2.650.316.000

𝑅𝑅𝑜𝑜 3.532.636.528 + (−𝑅𝑅𝑜𝑜 408.244.900) 
  × 100% 

              = 0.8483 ×  Rp 100%  = 84.83% 

Hal tersebut berarti pada tahun 2008, seluruh aktivitas investasi 

perusahaan dapat ditutupi oleh 84,83% dari total hasil penjumlahan kas 

yang berasal dari aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan. Pada tahun 

2009, aktivitas investasi tetap dilakukan namun hasil dari kas yang 

berasal aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan bernilai minus hal ini 

berarti baik, karena perusahaan melakukan investasi tidak dibiayai dari 

aktivitas operasi dan pendanaan. Pada tahun 2010 aktivitas investasi 

perusahaan dapat ditutupi dengan 204.96% dari total hasil penjumlahan 

kas yang berasal dari aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan, namun 

hasil ini menunjukan aktivitas operasi dan pendanaan perusahaan tidak 

mampu menutupi kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 

tahun 2010. Rasio ini dinilai baik apabila nilainya berada di bawah 100% 

yang berarti kas bersih yang berasal dari aktivitas operasi dan aktivitas 

pendanaan cukup untuk membiayai aktivitas investasi perusahaan. 
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Gambar 4.4 
Grafik Investment / CFO Plus Finance 2008-2010 

 

Pada tahun 2008 perusahaan memiliki rasio investment / CFO plus 

finance sebesar 84,83%, ditahun 2009 nilai rasio tersebut mengalami 

penurunan menjadi -22,59% dan pada tahun 2010 nilai rasio tersebut 

mengalami peningkatan menjadi 204,96% hal ini disebabkan pada tahun 

2008 arus kas bersih dari aktivitas operasi nilainya besar yaitu 

Rp3.532.636.528,- karena pada tahun tersebut perusahaan mendapatkan 

penerimaan dari Tagihan Lain-lain yang nilainya besar yaitu 

Rp1.886.914.719,-  sehingga arus kas yang diperoleh ditahun tersebut 

cukup untuk melakukan aktivitas investasi. Pada tahun 2009 perusahaan 

tidak dapat membiayai aktivitas investasi dari kas bersih aktivitas operasi 

dan pendanaan karena pada tahun 2009 perusahaan lebih banyak 

mengeluarkan uang untuk melunasi Hutang Premi Reasuransi daripada 

memperoleh penerimaan dari Tagihan Premi Reasuransi, sehingga arus 

kas dari aktivitas operasi yang dihasilkan menjadi negatif namun hal 

tersebut berarti baik, karena aktivitas investasi tetap dilakukan 
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perusahaan walaupun arus kas dari aktivitas operasi negatif sebesar Rp-

501.022.008, di tahun 2009 perusahaan melakukan investasi dari 

penerimaan Deposito Berjangka yaitu sebesar Rp 3.750.000.000,- . Pada 

tahun 2010 aktivitas investasi perusahaan dapat ditutupi dengan 204.96% 

dari total hasil penjumlahan kas yang berasal dari aktivitas operasi dan 

aktivitas pendanaan, namun hasil ini menunjukan aktivitas operasi 

sebesar Rp 713.114.418,- dan pendanaan sebesar Rp- 592.775.060,-yang 

menghasilkan nilai Rp 120.339.358,- perusahaan tidak mampu menutupi 

kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2010 yang 

sebesar Rp 246.645.980,- 

b. Operation / Investment Ratio 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

memperluas pendanaan yang berasal dari dana intern perusahaan. 

Semakin kecil nilai rasio ini semakin kecil perusahaan menggunakan 

dana eksternal dan semakin besar nilai rasio ini maka perusahaan mampu 

menggunakan dana dari aktivitas opersi untuk investasi. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

Tahun 2010 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 713.114.418
𝑅𝑅𝑜𝑜 246.645.980 

  × 100% 

                                  = 2.8912 ×  Rp 100%  = 289.12% 
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Tahun 2009 

=  
(−𝑅𝑅𝑜𝑜 501.022.008)
𝑅𝑅𝑜𝑜 278.376.500

  × 100% 

                              = -1.7998 ×  Rp 100%  = -179.98% 

Tahun 2008 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 3.532.636.528
𝑅𝑅𝑜𝑜 2.650.316.000 

  × 100% 

                              = 1.3329 ×  Rp 100%  = 133.29% 

Hasil ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2008, setiap Rp 1 kas yang 

berasal dari aktivitas investasi dapat dijamin oleh Rp 1.3329 kas yang 

berasal dari aktivitas operasi dan pada tahun 2009 setiap Rp 1 kas yang 

berasal dari aktivitas investasi dapat dijamin oleh Rp -1.7998 kas yang 

berasal dari aktivitas operasi, yang berarti aktivitas operasi pada tahun 

2009 tidak dapat menjamin kas yang digunakan oleh aktivitas investasi 

dan investasi yang dilakukan perusahaan berasal dari luar aktivitas 

operasi, dan pada tahun 2010 setiap Rp 1 kas yang berasal dari aktivitas 

investasi dapat dijamin oleh Rp 2.8912 kas yang berasal dari aktivitas 

operasi. Nilai rasio ini mengalami peningkatan di tahun 2010 

dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2008 yang berarti kemampuan 

aktivitas operasi untuk menjamin kas dari aktivitas operasi yang 

digunakan untuk aktivitas investasi semakin tinggi. Hasil ini juga 
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menunjukan bahwa nilai rasio yang melebihi 100% atau Rp 1 yang 

berarti ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan eksternal rendah. 

Gambar 4.5 
Grafik Operation / Investment 2008-2010 

 

Pada tahun 2008 perusahaan memiliki rasio operation / investment 

sebesar 133,29% hal ini disebabkan pada tahun 2008 arus kas bersih dari 

aktivitas operasi nilainya besar yaitu Rp3.532.636.528,- karena pada 

tahun tersebut perusahaan mendapatkan penerimaan dari Tagihan Lain-

lain yang nilainya besar yaitu Rp1.886.914.719,-  sehingga arus kas yang 

diperoleh ditahun tersebut cukup untuk melakukan aktivitas investasi. 

Pada tahun 2009 nilai rasio tersebut menurun menjadi  -179,98 karena di 

kas bersih dari aktivitas investasi menghaslikan nilai negatif yaitu                      

Rp-501.022.008 yang artinya investasi tidak dibiayai dr aktivitas operasi 

namun dr aktivitas investasi sendiri yang berasal dr Deposito Berjangka 

yang dicairkan lalu kemudian digunakan untuk investasi pada Gedung 

Kantor, Kendaraan Bermotor dan Inventaris Kantor. Pada tahun 2010 
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nilai rasio tersebut mengalami peningkatan menjadi 289,12% hal ini 

disebabkan arus kas bersih dari aktivitas operasi bernilai positif yaitu 

sebesar Rp 713.114.418,- sehingga dapat memenuhi kebutuhan investasi 

sebesar Rp 246.645.980,- 

 

4. Rasio Pengembalian Arus Kas (Cash Flow Return Ratio) 

Rasio ini digunakan untuk menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan arus kas pada masa sekarang maupun masa depan. Rasio ini 

terdiri dari : 

a. Overall Cash Flow Ratio 

Rasio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

kas dari aktivitas operasi yang digunakan untuk aktivitas pendanaan dan 

investasi. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi pula kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas operasi  

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶
𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝐼𝐼𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐶𝐶 

 

Tahun 2010 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 713.114.418

𝑅𝑅𝑜𝑜 246.645 980 + 𝑅𝑅𝑜𝑜 592.775.060 
  × 100% 

                              = 0.8495 ×  Rp 100%  = 84.95% 
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Tahun 2009 

=  
(−𝑅𝑅𝑜𝑜 501.022.008)

𝑅𝑅𝑜𝑜 3.471.623.500 + 𝑅𝑅𝑜𝑜 730.772.160
  × 100% 

                              = -0.1192 ×  Rp 100%  = -11.92% 

Tahun 2008 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 3.532.636.528

𝑅𝑅𝑜𝑜 2.650.316.000 +  𝑅𝑅𝑜𝑜 408.244.900 
  × 100% 

                              = 1.1549 ×  Rp 100%  = 115.49% 

Pada tahun 2008 kas bersih dari aktivitas operasi mampu membiayai 

sebesar 115.49% untuk pengeluaran atas aktivitas pendanaan maupun 

aktivitas investasi dan pada tahun 2009 arus kas yang bernilai minus 

tidak dapat mampu membiayai pengeluaran atas pengeluaran aktivitas 

pendanaan maupun investasi, sehingga aktivitas pendanaan maupun 

aktivitas investasi dibiayai dari kegiatan lain yang bukan berasal dari 

kegiatan operasi, pada tahun 2010 perusahaan dapat  menghasilkan kas 

bersih dari kegiatan operasi namun hanya dapat menutupi sebesar 

84.95% atas pengeluarannya dalam aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan 
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Gambar 4.6 
Grafik Overall Cash Flow 2008-2010 

 

Pada tahun 2008 perusahaan memiliki rasio overall cash flow sebesar 

115,49%, yang berarti perusahaan pada tahun ini dapat menutupi 

aktivitas investasi sebesar Rp 2.650.316.000 dan aktivitas pendanaan 

sebesar  Rp 408.244.900,- dari kas bersih berasal dari aktivitas operasi 

sebesar Rp 3.532.636.528,-. Pada tahun 2009 nilai rasio tersebut 

mengalami penurunan menjadi  -11,92%  nilai tersebut berasal dari nilai 

negatif kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp -501.022.008 yang 

alokasi pengeluaran kas banyak yang digunakan untuk melunasi Hutang 

Premi Reasuransi sebesar Rp 11.100.297.169,- dan penerimaan kas dari 

Tagihan Premi Reasuransi hanya sebesar Rp 8.762.046.194,- sehingga 

tidak mungkin untuk menutupi aktivitas investasi dan pendanaan. Pada 

tahun 2010 nilai rasio tersebut mengalami peningkatan menjadi 84,95% 

hal ini disebabkan pada tahun 2010 memiliki arus kas dari aktivitas 

operasi sebesar Rp 713.114.418,- yang cukup untuk membiayai 
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pengeluaran atas investasi sebesar Rp 246.645.980 dan pendanaan 

sebesar Rp 592.775.060. 

b. Cash Return on Sales Ratio 

Rasio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam mengubah nilai 

penjualan atau pendapatan ke dalam kas. Dalam perhitungan analisis 

cash return on sales ratio di  PT X faktor pembagi diubah dari penjualan 

menjadi pendapatan jasa keperantaraan karena perusahaan PT X 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa keperantaraan. 

Semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶
𝑆𝑆𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜𝐶𝐶 

 

Tahun 2010 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 713.114.418
𝑅𝑅𝑜𝑜 4.016.693.933 

  × 100% 

                              = 0.1775 ×  Rp 100%  = 17.75% 

 

Tahun 2009 

=  
(−𝑅𝑅𝑜𝑜 501.022.008)
𝑅𝑅𝑜𝑜 3.682.938.229

  × 100% 

                              = -0.1360 ×  Rp 100%  = -13.60% 

Tahun 2008 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 3.532.636.528
 𝑅𝑅𝑜𝑜 3.266.450.618

  × 100% 

                              = 1.0815 ×  Rp 100%  = 108.15% 
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Perhitungan tersebut menunjukan pada tahun 2008 perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi sebesar 108.15% dari nilai 

pendapatan atas jasa keperantaraan, yang berarti setiap Rp 1 yang berasal 

dari pendapatan atas jasa keperantaraan dapat menghasilkan Rp 1.0815 

atas kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi. Pada tahun 2009,     

Rp 1 yang berasal dari pendapatan jasa keperantaraan tidak mampu 

menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasi karena berdasarkan hasil 

perhitungan rasio bernilai Rp -0.1360, selanjutnya pada tahun 2010    

Rp1 yang berasal dari pendapatan jasa keperantaraan hanya mampu 

menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 17.75. 

Gambar 4.7 
Grafik Cash Return on Sales 2008-2010 

 

 

Pada tahun 2008 perusahaan memiliki rasio cash return on sales sebesar 

108,15%, ditahun 2009 nilai rasio tersebut mengalami penurunan 

menjadi -13,60% dan pada tahun 2010 nilai rasio tersebut mengalami 
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peningkatan menjadi 17.75% hal ini disebabkan Pendapatan Jasa 

Keperantaraaan sebenarnya dalam 3 tahun terakhir merupakaan hasil 

yang cukup baik yaitu sebesar Rp 3.266.450.618,- untuk pendapatan jasa 

keperantaraan  tahun 2008,    Rp 3.682.938.229,- untuk pendapatan jasa 

keperantaraan  tahun 2009 dan Rp 4.016.693.933,- pendapatan jasa 

keperantaraan tahun 2010  namun hasil ketiganya dalam perhitungan 

rasio ini menunjukan penurunan maupun peningkatan. Pada tahun 2008 

perusahaan memperoleh pemasukan Rp 1.886.914.719 dari Tagihan 

Lain-lain sehingga perusahaan memliki dana lebih yang berasal dari 

aktivitas operasi . Pada 2009 yaitu arus kas keluar dari aktivitas operasi 

lebih besar daripada arus kas masuk yang digunakan untuk melunasi 

Hutang Premi Reasuransi sebesar Rp 11.100.297.169,- dan penerimaan 

kas dari Tagihan Premi Reasuransi hanya sebesar Rp 8.762.046.194,-, 

sehingga mengakibatkan nilai negatif dari aktivitas operasi. Sementara di 

tahun 2008 kas yg diperoleh dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp 

3.532.636.528,-  dan 2010 sebesar Rp 713.114.418,-. Pada tahun 2010 

perusahaan sudah stabil dalam mengelola arus kas bersih dari aktivitas 

operasi 

 

c. Cash Flow to Net Income Ratio 

Rasio ini mengukur hubungan antara jumlah arus kas bersih yang 

dihasilkan oleh aktivitas operasi dengan laba bersih yang dihasilkan 

perusahaan selama periode, dengan cara membandingkannya. 
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶
𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑜𝑜

 

Tahun 2010 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 713.114.418
𝑅𝑅𝑜𝑜 1.160.933.276 

  × 100% 

                              = 0.6142 ×  Rp 100%  = 61.42% 

Tahun 2009 

=  
(−𝑅𝑅𝑜𝑜 501.022.008)
𝑅𝑅𝑜𝑜 1.121.167.148

  × 100% 

                              = -0.4469 ×  Rp 100%  = -44.69% 

Tahun 2008 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 3.532.636.528
𝑅𝑅𝑜𝑜 1.002.244.237

  × 100% 

                              = 3.5247 ×  Rp 100%  = 352.47% 

Hal ini menunjukan bahwa pada tahun 2008,  setiap Rp 1 laba bersih 

yang diperoleh perusahaan dapat menghasilkan Rp 3.5247  kas dari 

aktivitas operasi dan pada tahun 2009 perusahaan  tidak dapat 

menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasi walaupun perusahaan 

dapat menghasilkan laba bersih, nilai rasio yang didapat menunjukan 

bahwa perusahaan mengalami pengeluaran atas kas yang lebih banyak 

dari laba bersih yang diperolehnya sebesar 44.69%  dan pada tahun 2010 

menunjukan bahwa setiap Rp 1 yang dihasilkan laba bersih perusahaan 

dapat menghasilkan Rp 0.6142 untuk kas dari aktivitas operasi 
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Gambar 4.8 
Grafik Cash Flow to Net Income 2008-2010 

 

Pada tahun 2008 perusahaan memiliki rasio cash flow to net income 

sebesar 357,47% ditahun 2009 nilai rasio tersebut mengalami penurunan 

menjadi -44,69% dan pada tahun 2010 nilai rasio tersebut mengalami 

peningkatan menjadi 61,42%. Pada kenyataannya laba bersih yang 

dihasilkan perusahaan pada 3 tahun terakhir menunjukan nilai yang stabil 

dalam memperoleh laba bersih yaitu sebesar Rp 1.002.244.237,- untuk 

laba tahun 2008, Rp 1.121.167.148,- untuk laba tahun 2009 dan            

Rp 1.160.933.276,- untuk laba tahun 2010  namun hasil ketiganya dalam 

perhitungan rasio ini menunjukan penurunan maupun peningkatan. Pada 

tahun 2008 perusahaan memperoleh pemasukan Rp 1.886.914.719 dari 

Tagihan Lain-lain sehingga perusahaan memliki dana lebih yang berasal 

dari aktivitas operasi adapun penurunan yang terjadi dikarenakan dari 

aktivitas operasi yang terjadi di tahun 2009 yaitu arus kas keluar dari 

aktivitas operasi lebih besar daripada arus kas masuk yang digunakan 

untuk melunasi Hutang Premi Reasuransi sebesar Rp 11.100.297.169,- 
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dan penerimaan kas dari Tagihan Premi Reasuransi hanya sebesar         

Rp 8.762.046.194,-, sehingga mengakibatkan nilai negatif dari aktivitas 

operasi. Sementara di tahun 2008 kas yg diperoleh dari aktivitas operasi 

yaitu sebesar Rp 3.532.636.528,-  dan 2010 sebesar Rp 713.114.418,- 

Pada tahun 2010 perusahaan sudah stabil dalam mengelola arus kas 

bersih dari aktivitas operasi 

 

d. Quality of Income Ratio 

Rasio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas 

bersih yang berasal dari aktivitas operasi dari laba operasionalnya. Dari 

rasio ini dapat diketahui berapa perbandingan antara laba operasional 

perusahaan yang berbasis akrual dengan cash basis. Semakin tinggi rasio 

ini maka semakin baik. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶
𝑂𝑂𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐼𝐼𝑜𝑜𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑜𝑜 

 

Tahun 2010 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 713.114.418
𝑅𝑅𝑜𝑜 1.286.762.055 

  × 100% 

                              = 0.5542 ×  Rp 100%  = 55.42% 

Tahun 2009 

=  
(−𝑅𝑅𝑜𝑜 501.022.008)
𝑅𝑅𝑜𝑜 1.114.279.073

  × 100% 

                              = -0.4496 ×  Rp 100%  = -44.96% 

ANALISIS PENYAJIAN..., M VAN RUUDZI M, Ak.-IBS, 2012



79 
 

Tahun 2008 

=  
𝑅𝑅𝑜𝑜 3.532.636.528
𝑅𝑅𝑜𝑜 935.414.875 

  × 100% 

                              = 3.7765 ×  Rp 100%  = 377.65% 

Hal ini menunjukan bahwa pada tahun 2008, setiap Rp 1 yang dihasilkan 

laba operasional perusahaan yang berbasis akrual dapat menghasilkan Rp 

3.7765 kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi dan pada tahun 

2009 perusahaan tidak dapat menghasilkan kas bersih dari aktivitas 

operasi walaupun perusahaan dapat menghasilkan pendapatan dari 

kegiatan operasi karena banyaknya aktivitas operasi yang dilakukan 

perusahaan sehingga membuat perusahaan mengeluarkan kas yang cukup 

banyak, nilai rasio yang didapat menunjukan bahwa perusahaan 

mengalami pengeluaran atas kas yang lebih banyak dari pendapatan jasa 

keperantaraan yang diterimanya sebesar 44.96%. dan pada tahun 2010 

menunjukan bahwa setiap Rp 1 yang dihasilkan laba operasional 

perusahaan dapat menghasilkan 55.42% kas dari aktivitas operasi.  
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Gambar 4.9 
Grafik Quality of Income 2008-2010 

 

Pada tahun 2008 perusahaan memiliki rasio quality of income sebesar 

377,65% ditahun 2009 nilai rasio tersebut mengalami penurunan menjadi 

-44,96% dan pada tahun 2010 nilai rasio tersebut mengalami peningkatan 

menjadi 55,42% pada kenyataannya laba operasi yang dihasilkan 

perusahaan pada 3 tahun terakhir menunjukan nilai yang stabil dalam 

memperoleh laba bersih yaitu sebesar Rp 939.414.4875,- untuk laba 

operasi tahun 2008, Rp 1.114.279.073,- untuk laba operasi tahun 2009 

dan  Rp 1.286.762.055,- untuk laba operasi tahun 2010  namun hasil 

ketiganya dalam perhitungan rasio ini menunjukan penurunan maupun 

peningkatan adapun penurunan. Pada tahun 2008 perusahaan 

memperoleh pemasukan Rp 1.886.914.719 dari Tagihan Lain-lain 

sehingga perusahaan memliki dana lebih yang berasal dari aktivitas 

operasi . Pada tahun 2009 yaitu arus kas keluar dari aktivitas operasi 

lebih besar daripada arus kas masuk yang digunakan untuk melunasi 

Hutang Premi Reasuransi sebesar Rp 11.100.297.169,- dan penerimaan 
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kas dari Tagihan Premi Reasuransi hanya sebesar Rp 8.762.046.194,-, 

sehingga mengakibatkan nilai negatif dari aktivitas operasi. Sementara di 

tahun 2008 kas yg diperoleh dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp 

3.532.636.528,-  dan 2010 sebesar Rp 713.114.418,-. Pada tahun 2010 

perusahaan sudah stabil dalam mengelola arus kas bersih dari aktivitas 

operasi 
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Tabel 4.2  

Hasil Rasio Laporan Arus Kas  

Periode 2008, 2009 dan 2010 

Rasio 2008 2009 2010 Keterangan 

1. Rasio Likuiditas 
 
    a.  Current Cash Debt Coverage 
     
 
 
 
 
 
    b.  Cash Dividend Coverage 

 

 
 

32.65% 
 
 
 
 
 
 

1.76x 

 
 

-5.33% 
 
 
 
 
 
 

-1.79x 

 
 

14.25% 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
Rasio ini termasuk dalam 
kriteria yang baik jika 
perusahaan 
menghasilkan nilai rasio 
di atas atau sama 
dengan 40%. 
 
Semakin tinggi rasio ini, 
maka semakin tinggi 
pula kemampuan 
perusahaan untuk 
membayar dividen 

2. Rasio Solvabilitas  
 
    a.  Cash Long-Term Debt 
Coverage 
 

 
 

32.65% 

 
 

-5.33% 

 
 

14.25% 

 
 
Suatu perusahaan dapat 
digolongkan baik apabila 
memiliki long term debt 
coverage sebesar 20% 
 

3. Rasio Pengeluaran Modal dan 
Investasi 
 
    a.  Investment / CFO Plus 
Finance Ratio  
     
 
 
 
 

 
 
 

84.83% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-22.59% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

204.96% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Semakin kecil rasio ini, 
berarti kecil pula 
persentase dari investasi 
yang dibiayai oleh 
aktivitas pendanaan dan 
aktivitas operasi. 
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b.  Operation / Investment Ratio 

 

133.29% -179.98% 289.12% Semakin kecil nilai rasio 
ini semakin kecil 
perusahaan menggunakan 
dana eksternal dan 
semakin besar nilai rasio 
ini maka perusahaan 
mampu menggunakan 
dana dari aktivitas opersi 
untuk investasi 
 

4. Rasio Pengembalian Arus Kas 
     
    a.  Overall Cash Flow Ratio 
 
   
 
 
 
 
  b.  Cash Return on Sales Ratio 
  
 
 
 
 
 
    c.  Cash Flow to Net Income 
Ratio 
 
 
 
 
    d.  Quality of Income Ratio 
     
     

 
 
115.49% 
 
 
 
 
 
 
108.15% 

 
 
 
 
 
 

357.47% 
 
 
 
 
 

377.65% 

 
 

-11.92% 
 
 
 
 
 
 

-13.6% 
 
 
 
 
 
 

-44.69% 
 
 
 
 
 

-44.96 

 
 

84.95% 
 
 
 
 
 
 

17.75% 
 
 
 
 
 
 

61.42% 
 
 
 
 
 

55.42% 

 
 
Semakin tinggi rasio ini 
maka semakin tinggi 
pula kemampuan 
perusahaan untuk 
menghasilkan kas dari 
aktivitas operasi  
 
Semakin tinggi rasio ini, 
maka semakin baik 
kemampuan perusahaan 
dalam mengubah 
penerimaan berdasarkan 
akrual menjadi uang kas 
 
Semakin tinggi rasio ini, 
maka semakin baik kas 
bersih yang dihasilkan 
oleh aktivitas operasi 
dari laba bersih 
 
Semakin tinggi rasio ini, 
maka semakin baik kas 
bersih yang dihasilkan 
oleh aktivitas operasi 
dengan laba operasi 
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Berdasarkan analisis rasio di atas dapat diambil beberapa kesimpulan kinerja 

perusahaan jika diukur dengan dasar rasio arus kas. Berikut kesimpulan yang didapat 

1. Kinerja perusahaan berdasarkan liquidity ratio dan solvency ratio 

Berdasarkan rasio likuiditas, terlihat perusahaan kurang mampu untuk 

membayar Kewajiban jangka Pendek yang dimiliki perusahaan dengan kas 

bersih yang dimilikinya dari aktivitas operasi dan perusahaan tidak dapat 

membayar dividen pada tahun 2009 dari aktivitas operasi karena pengeluaran 

untuk pelunasan hutang di tahun 2009 yang nialinya besar. Selain itu 

berdasarkan rasio solvabilitas perusahaan terlihat cukup mampu membayar 

kewajiban jangka panjangnya namun pada tahun 2009 perusahaan tidak mampu . 

2. Kinerja perusahaan berdasarkan capital expenditure and investing ratio 

Berdasarkan rasio investasi dan pengeluaran modal, pada tahun 2008 perusahaan 

mampu menjamin aktivitas investasi oleh arus kas dari aktivitas operasi, pada 

tahun 2009 perusahaan tidak mampu untuk melakukan investasi yang di jamin 

oleh arus kas dari aktivitas operasinya  dan pada tahun 2010 perusahaan  

perusahaan dapat menjamin aktivitas investasi yang dilakukakn perusahaan oleh 

arus kas dari aktivitas operasi 

3. Kinerja perusahaan berdasarkan cash flow return ratio 

Berdasarkan rasio pengembalian arus kas, pendapatan yang didapat perusahaan 

pada tahun 2008, 2009 dan 2010 sangat baik karena perusahaan dapat 

mempertahankan pendapatannya dan meningkatkan pendapatannya di tahun 

tersebut. Rasio pengembalian arus kas perusahaan di tahun 2008 sangat baik, 

karena pendapatan yang diperoleh mampu menghasilkan kas bersih dari aktivitas 
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operasi, dan di tahun 2009 perusahaan tidak mampu menghasilkan kas bersih 

dari aktivitas operasi karena adanya pembayaran Hutang Premi Reasuransi yang 

lebih besar dibandingkan penerimaan dari Tagihan Premi Reasuransi. Pada tahun 

2010 perusahaan telah mampu menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasi. 

4.2.4 Implikasi Manajerial 

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil analisis, peneliti mencoba 

menjabarkan manfaat penelitian ini secara lebih jelas ke dalam implikasi manajerial. 

Dalam menyusun laporan keuangan, setiap perusahaan di Indonesia diharuskan 

mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam PSAK agar laporan keuangan yang 

dihasilkan dapat memberikan informasi yang menyangkut kinerja perusahaan, posisi 

keuangan dan informasi-informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar kalangan 

pemakai informasi keuangan, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan. 

PT X merupakan perusahaan pialang reasuransi yang memberikan jasa dalam 

pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi 

kerugian dan atau perusahaan jiwa. Berdasarkan analisis atas penyajian laporan arus 

kas PT X pada tahun 2010, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa metode 

penyusunan laporan arus kas yang digunakan PT X dalam laporan tahun 2010 secara 

keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007) yaitu 

perusahaan telah menyusun laporan arus kasnya dengan metode tidak langsung 

dengan mengklasifikasikan laporan arus kasnya menjadi tiga aktivitas yaitu aktivitas 

operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan yang sehubungan dengan kesesuaian dari laporan arus kas dengan 

PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007) dan hasil dari analisis rasio arus kas. 

1. Berdasarkan analisis atas penyajian laporan arus kas PT X pada tahun 2010, maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa metode penyusunan laporan arus kas yang 

digunakan PT X dalam laporan tahun 2010 secara keseluruhan telah sesuai dengan 

PSAK No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007) yaitu perusahaan telah menyusun 

laporan arus kasnya dengan metode tidak langsung dengan mengklasifikasikan 

laporan arus kasnya menjadi tiga aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas 

investasi dan aktivitas pendanaan. Selain itu perusahaan juga telah dengan benar 

menempatkan unsur-unsur dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas 

pendanaan, sehingga tidak ada kesalahan dalam penempatan unsur-unsur tersebut. 

2. Berdasarkan analisis rasio, kondisi keuangan PT X maka dapat diketahui kinerja 

dari PT X mengalami hasil yang baik di tahun 2008, perusahaan mampu 

mendapatkan kas bersih dari aktivitas operasi, sedangkan di tahun 2009 

perusahaan mengalami penurunan, perusahaan menghasilkan kas bersih dari 

aktivitas operasi yang nilainya negatif dan di tahun 2010 perusahaan telah mulai 

meningkat kembali dalam menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasi. 
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Aktivitas investasi pada 2008 mengalami hasil yang baik, dimana pada tahun 

tersebut nilai investasi negatif yang artinya perusahaan mengeluarkan kas untuk 

investasi yang nantinya investasi tersebut dapat berguna untuk menghasilkan 

pendapatan bagi perusahaan. Pada tahun 2009 nilai investasi bersifat positif yang 

berarti investasi di perusahaan tersebut berkurang sehingga adanya penurunan 

nilai aktivitas investasi. Pada tahun 2010 perusahaan telah memulai investasi 

sedikit dari kas bersih yang berasal dari aktivitas operasi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis arus kas dari PT X ada beberapa saran yang ingin disampaikan 

penulis, yaitu  

1. Untuk meningkatkan kinerja keuangan di masa yang akan datang, maka sebaiknya 

PT X dalam melakukan penagihan tagihan maupun pembayaran hutang yang ada di 

perusahaan perlu dilakukan pengelolaan yang tepat agar penagihan tagihan maupun 

pembayaran hutang di tahun berjalan tidak mengganggu likuiditas perusahaan, 

maupun aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan perusahaan sehingga nantinya 

tidak terjadi lagi penumpukan dalam penagihan tagihan maupun penumpukan 

dalam pembayaran hutang 

2. Perusahaan disarankan untuk menggunakan metode langsung dalam menyusun 

laporan arus kas, karena sesuai dengan PSAK No. 2 bahwa perusahaan dianjurkan 

untuk melaporkan arus kas dengan metode langsung. Metode ini menghasilkan 

informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat 

dihasilkan dengan metode tidak langsung. Dengan metode langsung, informasi 
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mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat 

diperoleh baik 

3. Untuk mempermudah pengguna membaca laporan arus kas, maka sebaiknya PT X 

dalam melakukan penyusunan laporan arus kas mencantumkan kalimat jurnal Net 

Income atau Laba Bersih di awal penyusunan, sehingga pembaca laporan keuangan 

menjadi tidak bingung mengenai maksud angka yang tercantum dilaporan arus kas. 

4. Untuk penelitian berikutnya penulis menyarankan untuk menggunakan PSAK No. 

2 tahun 2009 (revisi 2009) dalam menganalisis penerapan PSAK No. 2 di suatu 

laporan arus kas perusahaan,.karena PSAK No. 2 tahun 2009 (revisi 2009) mulai 

berlaku pada 1 Januari 2011. 

5. Untuk peneliatian berikutnya penulis menyarankan untuk menambahkan analitis 

arus kas dengan menggunakan pendekatan source (sumber dana) dan uses 

(penggunaan dana)  

6. Untuk penelitian berikutnya penulis menyrankan untuk menambahkan perhitungan 

arus kas bebas (free cash flows), rasio kecukupan arus kas (cash flow adequancy 

ratio) dan rasio reinvestasi kas (cash reinvestment ratio) seperti yang dijelaskan 

dalam buku Analisis Laporan Keuangan karangan K.R. Subramanyam 
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