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ABSTRAK 
 

Dalam sebuah perusahaan , sudah menjadi keharusan mencantumkan laporan arus kas 
dalam laporan keuangan tahunan. Saat ini , membuat analisis kinerja perusahaan  
menggunakan laporan arus kas semakin penting. Salah satu analisis laporan keuangan dengan 
menggunakan laporan arus kas adalah rasio laporan arus kas . Tujuan dari penelitian dalam 
skripsi ini adalah untuk menilai tingkat fleksibiltas dan likuiditas keuangan perusahaan yang 
diukur menggunakan analisis informasi arus kas dalam bentuk rasio.dan pengungkapan 
peranan informasi arus kas dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan PT. Swakarya 
Indah Busana. 
 Tempat penelitian adalah PT.Swakarya Indah Busana yang terletak di Tanjungpinang 
Provinsi Kepulauan Riau tepatnya diKM 7 Tanjungpinang 29123 Indonesia. Jenis data yang 
di gunakan adalah data primer yang bersumber dari wawancara dan keterangan yang 
dikumpulkan dari pegawai perusahaan , dan data sekunder berupa dokumen resmi perusahaan 
seperti sejarah berdirinya perusahaan , struktur organisasi perusahaan , dan laporan keuangan 
perusahaan . Teknik pengumpulan data teknik dokumentasi dan wawancara . dalam 
menganalisis data , penulis menggunakan metode deskriptif.  

Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa tingkat likuiditas keuangan 
PT. Swakarya Indah Busana Tanjungpinang bisa dikatakan dalam keadaan likuid , karena 
dari perhitungan Rasio Arus Kas Operasi , Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar, 
Rasio Pengeluaran Modal , Rasio Total Hutang dan Rasio Arus Kas Bersih Bebas selalu 
terjadi kenaikan dari tahun 2011 ke tahun 2012. Namun , dalam perhitungan Rasio 
Kecakupan Arus Kas perusahaan mengalami depresi atau penurunan , hal ini mengisaratkan 
kepada perusahaan agar dapat meningkatkan kemampuan menyediakan kewajiban lancar dan 
kewajiban jangka panjang. 

 
Kata kunci : Analisis , Laporan Arus Kas, Rasio Likuiditas Arus  
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PENDAHULUAN 

Suatu perusahaan dengan bisnis unitnya merupakan suatu ukuran organisasi yang 

mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut bisa berupa tujuan laba atau nirlaba. 

Bagaimanapun, perusahaan tetap harus mengukur tingkat efisiensi dan efektivitasnya dalam 

usaha pencapaian tujuan tersebut dengan menggunakan secara optimal sumber daya yang 

dimilikinya. Adapun pengertian dari efektif adalah kemampuan perusahaan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisien adalah kemampuan perusahaan untuk 

mencapai output sesuai dengan yang diharapkan dengan penggunaan input yang seminimal 

mungkin (Daft, 1994:14). 

Suatu keharusan bagi perusahaan mencantumkan laporan arus kas dalam laporan 

keuangan tahunan membuat pengguna informasi laporan arus kas sebagai alat analisis kinerja 

perusahaan semakin penting. Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan 

laporan arus kas adalah rasio laporan arus kas. Analisis laporan arus kas, komponen neraca 

dan laporan laba rugi sebagai alat analisis rasio. Untuk mengetahui apakah kondisi keuangan 

atau kinerja suatu perusahaan mengalami kemajuan atau tidak, maka hasil perhitungan rasio 

keuangan harus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan rata-rata industri. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis mencoba merumuskan masalah yaitu 

“Bagaimana evektifitas pada PT. Swakarya Indah Busana diukur dengan tingkat 

likuiditasnya? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Laporan Arus Kas 

Menurut pendapat Harahap (2006:243) mengemukakan bahwa ”Laporan arus kas 

adalah suatu laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang 

penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode 
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tertentu”. Kiesso, Weygandt, Warfield (2002:372) mengemukakan pendapatnya bahwa 

“Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas dan perubahan bersih pada 

kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dari suatu perusahaan selama 

suatu periode dalam suatu format merekomendasikan saldo kas awal dan akhir”.  

Sedangkan arus kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:2.2) ”arus kas adalah arus 

masuk dan arus keluar kas atau setara kas”. Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa 

laporan arus kas dapat membantu menunjukkan bagaimana perubahan kas yang terjadi dalam 

sebuah perusahaan dilaporkan dengan relevan selama periode tertentu. 

Manfaat Laporan Arus Kas 

Penyusunan laporan arus kas sangat bermanfaat bagi pihak intern maupun pihak 

ekstern sebagaimana dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2004:2.1) berikut ini : 

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan 

keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan arus kas 

tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan 

evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta 

kepastian perolehannya. Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, 

laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk 

mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk 

likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas 

dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan 

memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan 

nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flows) dari berbagai perusahaan. 

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 
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kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara 

profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga. 

Tujuan Laporan Arus Kas 

Menurut pendapat Hendriksen (1999:226) menjelaskan tujuan dari laporan arus kas sebagai 

berikut:  

Tujuan utama penyajian data mengenai arus kas ialah menyediakan informasi yang 

diasumsikan akan (1) membantu para investor atau kreditur meramalkan jumlah kas yang 

mungkin didistribusikan pada waktu yang akan datang dalam bentuk bunga dan dalam bentuk 

distribusi likuidasi atau pembayaran kembali pokok dan (2) membantu dalam 

mengevaluasikan risiko.  

 
Penyusunan Laporan Arus Kas 

Penyusunan laporan arus kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:2.3) ”Laporan 

arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan”.  

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi  

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal 

revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan 

aktivitas pendanaan.  

Arus Kas dari Aktiva Investasi 

Yang dimaksud dengan aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva 

jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas (cash equivalent). 

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan 

dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan.  
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Jadwal Arus Masuk dan Keluar Kas 
 

OPERASI 

Akun-akun 
perhitungan laba rugi 

Arus Kas Masuk 
Dari penjualan barang atau jasa 
Dari hasil pengembalian atas pinjaman (bunga) 
dan atas sekuritas (deviden) 

Arus Kas Keluar 
Ke pemasok untuk persediaan 
Ke karyawan untuk jasa 
Ke pemerintah untuk pajak 
Ke pemberi pinjaman untuk bunga 
Ke yang lain untuk beban 

INVESTASI 

Umumnya akun-akun 
aktiva jangka panjang 

Arus Kas Masuk 
Dari penjualan harta, pabrik dan peralatan 
Dari penjualan hutang atau ekuitas kesatuan lain 
Dari penerimaan pokok pinjaman pada kesatuan 
lain 

Arus Kas Keluar 
Untuk membeli harta, pabrik dan peralatan 
Untuk membeli hhutang atau ekuitas kesatuan lain 
Untuk member pokok pinjaman pada kesatuan 
lain 

PENDANAAN 

Umumnya akun-akun 
kewajiban jangka 

panjang dan ekuitas 

Arus Kas Masuk 
Dari penjualan sekuritas ekuitas 
Dari penerbitan hutang (obligasi atau wesel) 

Arus Kas Keluar 
Ke pemegang saham sebagai deviden 
Untuk menarik hutang jangka panjang atau 
mengakuisisi kembali modal saham 

Sumber : Kiesso (2002 : 375) 

Analisis Laporan Arus Kas dalam Menilai Kinerja Perusahaan 

Analisis Laporan arus kas merupakan analisis finansial yang sangat penting bagi 

seorang manajer keuangan suatu perusahaan disamping alat-alat finansial lainnya. Dengan 

melakukan analisis laporan arus kas, manajer keuangan dapat melaksanakan salah satu 

fungsinya yaitu fungsi perencanaan.  

Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait. Menurut Kamus Akuntansi (2000:148) 
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menyatakan bahwa “Analisis arus kas adalah suatu metode analisa ekonomi yang memasukan 

pergerakan kas yang positif (aliran kas masuk) dan pergerakan kas yang negatif (aliran kas 

keluar) yang disebabkan oleh aktivitas untuk menentukan kebutuhan relatif dari aktivitas 

tersebut. termasuk didalamnya metode aliran kas yang dikontrol”.  

Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan informasi laporan arus kas 

adalah analisis rasio laporan arus kas. Analisis laporan arus kas ini menggunakan komponen 

dalam laporan arus kas dan komponen neraca dan laporan laba rugi sebagai informasi dalam 

analisis rasio. 

Pengertian Likuiditas 

Munawir (2002:31) mengemukakan definisi likuiditas sebagai berikut:  

“Likuiditas adalah menunjukan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau 

kemapuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat 

ditagih”.  

 
Riyanto (2001:25), mengemukakan bahwa :  

 
“Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus 

dipenuhi”  

 

Analisis Informsi Arus kas Dalam Menilai Kinerja Keuangan  

Salah satu analisis keuangan dengan menggunakan informasi laporan arus kas 

adalah analisis rasio laporan arus kas. Analisis laporan arus kas ini menggunakan 

komponen dalam laporan arus kas dan komponen neraca dan laporan laba rugi sebagai 

informasi dalam analisis rasio. Menurut Darsono dan Ashari (2005:91), alat analisis 

rasio laporan arus kas yang diperlukan untuk menilai likuiditas dan fleksibilitas 

kinerja keuangan perusahaan antara lain : 
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1. Rasio Arus Kas Operasi (AKO) 

2. Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga (CKB) 

3. Rasio Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar (CKHL) 

4. Rasio Pengeluaran Modal (PM) 

5. Rasio Total Hutang (TH) 

6. Rasio Cakupan Arus Dana (CAD) 

7. Rasio Arus Kas Bersih Bebas (AKBB) 

8. Rasio Kecukupan Arus Kas 

Adapun pemaparan kedua rasio diatas adalah : 

1) Rasio Arus Kas Operasi (AKO) 

Rasio arus kas operasi menghitung kemampuan arus kas oparasi dalam 

membayar kewajiban lancar. Rasio ini diperoleh dengan membagi arus kas 

operasi dengan kewajiban lancar. 

 
  Jumlah Arus Kas Operasi 
AKO =  

         Kewajiban Lancar 
 

2) Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga (CKB) 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

membayar bunga atas hutang yang telah ada. Rasio ini diperoleh dengan arus 

kas dari operasi tambah pembayaran bunga, dan pembayaran pajak dibagi 

pembayaran bunga. 

 
 
  Arus Kas Operasi + Bunga + Pajak 
CKB =  

                      Bunga 
 

3) Rasio Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar (CKHL) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar 

berdasarkan arus kas opersi bersih. Rasio ini diperoleh dengan arus kas operasi 

ditambah deviden kas dibagi dengan hutang lancar. 
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  Arus Kas Operasi + Deviden Kas  
CKHL =  

                 Hutang Lancar 
 

4) Rasio Pengeluaran Modal (PM) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan 

pembayaran hutang yang ada. Rasio ini diperoleh dengan arus kas dari operasi 

dibagi dengan pengeluaran modal. 
 
          Arus Kas Operasi 
PM = 

                   Aset Tetap 
 

5) Rasio Total Hitung (TH) 

Rasio ini menunjukan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan 

dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. 

Rasio ini diperoleh dari arus kas operasi dibagi dengan total hutang. Dengan 

mengetahui rasio ini, kita bisa menganalisis dalam jangka waktu beberapa lama 

perusahaan akan mampu membayar hutang dengan menggunakan arus kas yang 

dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan 

 
          Arus Kas Operasi 
TH =    

             Total Hitung 
 
 
 

6) Rasio Cakupan Arus Dana (CAD) 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmen (bunga, pajak, dan 

deviden preferen). Rasio ini diperoleh dengan laba sebelum pajak dan bunga 

(EBIT) dibagi bunga, Penyesuaian pajak, dan deviden preferen. 

 
                              EBIT 

CAD =      
  Bunga + Penyesuaian Pajak + Deviden Preferen 
 

7) Rasio Arus Kas Bersih Bebas (AKBB) 

Rasio ini diperoleh dari (laba bersih + beban bunga diakui dan dikapitalisasi + 

depresiasi dan amortissi + biaya sewa dan leasing operasi – deviden yang 
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diumumkan – pengeluaran modal ) dibagi (biaya bunga dikapitalisasi dan diakui 

+ biaya sewa dan leasing operasi + proporsi hutang jangka panjang + proporsi 

sekarang dari kewajiban leasing yang dikapitalisasi). Rasio ini berguna untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kas dimasa 

mendatang. 

 
     Laba bersih+bunga+depresiasi+Sewa+Leasing+Deviden+Peng.Modal 
AKBB =  
  Biaya Bunga+Sewa+Hutang Jangka Panjang+Kewajiban Leasing 

 
8) Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk 

memenuhi kewajiban dalam jangka 5 tahun mendatang. Rasio ini diperoleh 

dengan ( laba sebelum pajak dan pembayaran bunga – pembayaran pajak – 

pengeluaran modal) dibagi rata-rata hutang yang jatuh tempo setiap tahun 

selama lima tahun). 

 
     EBIT – Bunga – Pajak - Aset Tetap 
KAK =  
  Rata-rata hutang lancar selama 5 tahun 

 Kerangka Konseptual 

Gambar 1 
Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN ARUS KAS 

ARUS KAS KELUAR ARUS KAS MASUK 

1. Aktivitas Operasi  
2. Aktivitas Investasi 
3. Aktivitas Pendanaan 

Analisis Laporan Arus Kas 
Sebagai Alat Ukur Efektivitas Kinerja Keuangan 

Pada PT. Swakarya Indah Busana 
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Kerangka konseptual merupakan suatu pola yang menjelaskan alur/sistematis yang 

dibangun berdasarkan landasan teori yang telah di uraikan dalam kerangka konseptual ini 

menjelaskan bagaimana peneliti melakukan pendekatan dalam menemukan model pemecahan 

masalah. Permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah untuk menilai sampai 

sejauh mana laporan arus kas PT. Swakarya Indah Busana sebagai alat ukur efektivitas 

kinerja keuangan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah berbentuk deskriptif. Menurut Erlina 

(2007:22) “Studi deskriptif membantu peneliti untuk menjelaskan karakter objek yang 

diteliti, mengkaji berbagai aspek dalam fenomena tertentu dan menawarkan ide masalah 

untuk pengujian dan penelitian selanjutnya”. 

Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang 

diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Data tersebut terdiri atas : Laporan keuangan 

tahun 2011 – 2012. 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk kepentingan ini, penulis menggunakan beberapa cara yaitu : 

a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke PT. Swakarya Indah Busana. 

b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten 

di PT. Swakarya Indah Busana seperti kapala bagian keuangan, staf keuangan, dan kasir. 
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Teknik Analisa Data 

Penganalisisan masalah, penulisan menggunakan metode deskriptif, yaitu melakukan 

kunjungan langsung ke PT. Swakarya Indah Busana dan melakukan wawancara kepada 

bagian keuangan serta meminta beberapa data seperti annual report 2011 – 2012. 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Hasil Penelitian 

NO RASIO 2011 2012 ANALISIS 

1 Rasio Arus 

Kas Operasi 

(AKO) 

3.048 3.620 Pada tahun 2011 setiap seratus rupiah kewajiban 

lancar dijamin dengan 3.048 rupiah arus kas 

operasi . Sedangkan pada tahun 2012 setiap seratus 

rupiah kewajiban lancar dijamin dengan 3.620 

rupiah arus kas operasi. Dari perhitungan rasio 

tersebut menunjukkan terjadi peningkatan dari taun 

2011 ke tahun 2012  yang menunjukkan bahwa 

perusahaan cukup mampu untuk memenuhi 

kewajiban (hutang) yang akan segera jatuh tempo. 

2 Rasio 

Cakupan Kas 

Terhadap 

Bunga (CKB) 

0 0 Dari perhitungan rasio diatas tidak 

dapatmemberikan gambaran apapun karena pada 

PT. Swakarya Indah Busana tidak adanya biaya 

bunga. 

 

3 Rasio 

Cakupan Kas 

3.129 3.812 Nilai rasio cakupan kas terhadap hutang lancar 

untuk tahun 2011 adalah sebesar 3.12 yang berarti 
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Terhadap 

Hutang 

Lancar 

(CKHL) 

kemampuan arus kas ditambah penerimaan 

deviden kas untuk pembayaran kewajiban lancar 

adalah sebanyak 3.2 kali  sedangkan pada tahun 

2012 terjadi peningkatan 3.8  kali dalam menjamin 

hutang lancar. Dengan terjadinya peningkatan 

menunjukkan aktifnya arus kas dalam memenuhi 

hutang lancar yang akan mendukung bertahannya 

kegiatan operasional perusahaan. 

4 Rasio 

Pengeluaran 

Modal (PM) 

0.58 0,69 nilai rasio pengeluaran modal untuk tahun 2011 

adalah 0.58 yang berarti kemampuan jumlah arus 

kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal 

(aset tetap) adalah sebanyak 0.58 kali. Sedangkan 

nilai rasio pengeluaran modal untuk tahun 2012 

adalah sebesar 0.69 yang berarti kemampuan 

jumlah arus kas operasi dalam membiayai 

pengeluaran modalnya (aset tetap) adalah sebanyak 

0.69 kali. . Rasio dibawah 1 hal ini menunjukan 

bahwa PT. Swakarya Indah Busana harus dapat 

mengupayakan seefektivitas dan secepat mungkin 

investasi pada aktiva tetap dan pakaian yang belum 

jadi dapat meningkatkan penerimaan kas dari 

aktivitas operasinya untuk dimasa yang akan 

datang.’ 

5 Rasio Total 2,513 3,041 nilai rasio total hutang untuk tahun 2011 adalah 
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Hitung (TH)  sebesar 2,513 atau 25,1% yang berarti untuk setiap 

seratus total hutang dijamin dengan 25 rupiah arus 

kas operasi. Sedangkan nilai rasio total hutang 

untuk tahun 2012 adalah sebesar 3,041 atau 30% 

yang berarti untuk setiap seratus total hutang 

dijamin dengan 30 rupiah arus kas operasi. Terjadi 

peningkatan walaupun tidak signifikan 

menunjukkan bahwa PT. Swakarya Indah Busana 

memiliki kemampuan yang baik dalam membayar 

semua kewajibannya dari arus kas yang berasal 

dari aktivitas normal perusahaan. 

6 Rasio Arus 

Kas Bersih 

Bebas  

2,072 3,906 nilai rasio arus kas bersih bebas untuk tahun 2011 

adalah sebesar 2,072 yang berarti dari semua 

jumlah arus kas yang dimiliki oleh PT. Swakarya 

Indah Busana sebanyak 20,7% adalah arus kas 

bebas digunakan untuk investasi sedangkan yang 

79,3% digunakan untuk membayar semua 

kewajiban yang jatuh tempo. Sedangkan nilai rasio 

arus kas bersih bebas untuk tahun 2012 adalah 

sebesar 3.906 yang berarti dari semua jumlah arus 

kas yang dimiliki oleh PT. Swakarya Indah Busana 

sebanyak 39 % adalah arus kas yang bebas 

digunakan untuk investasi sedangkan yang 61% 

digunakan untuk membayar semua kewajiban yang 
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akan jatuh tempo 

7 Rasio 

Kecakupan 

Arus Kas 

(KAK) 

-3.065 -3,789 nilai rasio kecakupan kas untuk tahun 2011 minus 

sebesar -3,06 yang berarti kemampuan PT. 

Swakarya Indah Busana untuk menjadikan kas 

bersih lima tahun yang akan datang mengalami 

depresi/ penurunan. Sedangkan nilai rasio 

kecakupan kas untuk tahun 2012 juga mengalami 

penurunan menjadi -3,7 hal ini memicu perusahaan 

agar mengambil langkah untuk meningkatkan 

kemampuan menyediakan kewajiban lancar dan 

kewajiban jangka panjang untuk membiayai 

penambahan aktiva tetap maupun menambah 

investasi jangka panjang. 

 

Penjabaran Rasio 

1) Rasio Arus Kas Operasi 

AKO = Jumlah Arus Kas Operasi 
Kewajiban Lancar 

 
 

AKO 2011 = 607,201,802,469 
199,175,713,606 

 = 3.048   
    

AKO 2012  = 897,040,444,143 
242,809,389,701 

 = 3.620   
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2) Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga (CKB) 

CKB = Arus kas operasi + bunga + pajak 
Bunga 

 

 
 

CKB 2011 = 607,201,802,469 + 0 + 37,560,864,023 
0 

 = 0   
    

       

CKB 2012 = 897,040,444,143 + 0 + 48,335,845,058 
0 

 = 0   
    

 
3) Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar (CKHL) 

     

CKHL = Arus Kas Operasi + Deviden Kas 
             Hutang Lancar 

 
    

CKHL 2011  = 607,201,802,469 + 16,085,654,279 
199,175,713,606 

 = 3.129   
    

CKHL 2012  = 897,040,444,143 + 28,672,979,679 
242,809,389,701 

 = 3.812   
    

4) Rasio Pengeluaran Modal 

PM  = Arus Kas Operasi 
Aset Tetap 
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PM 2011 = 607,201,802,469 
1,039,992,368,130 

 = 0.58   
    

PM 2012 = 897,040,444,143 
1,291,370,817,331 

 
= 0.69 

   

5) Rasio Total Hitung (TH) 

TH = Arus Kas Operasi 
Total Hutang 

 
 

Tahun 2011 = 607,201,802,469 
241,601,584,199 

 = 2,513   
    

 

Tahun 2012 = 897,040,444,143 
294,895,386,759 

 = 3,041   
    

6) Rasio Arus Kas Bersih Bebas (AKBB) 

AKBB = Laba bersih+bunga+depresiasi+Sewa+Leasing+Deviden+Aset tetap 

Biaya Bunga+Sewa+Hutang Jangka Panjang+Kewajiban Leasing 
 
 

AKBB2011 = 112,682,592,069 + 0 + 0 + 0 + 0 + 16,085,654,279 + 1,039,992,368,130 

0 + 0 + 4,325,006,570  + 0 

 = 2,072    

     

AKBB2012 = 145,007,535,173 + 0 + 0 + 0 + 0 + 28,672,979,679 + 1,291,370,817,331 

0 + 0 + 3,750,152,000 + 0 

 
= 3,906 
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7) Rasio Kecakupan Arus Kas (KAK) 

Tabel Daftar Kewajiban Lancar Untuk Lima Tahun Untuk Tahun 2011 
(dalam Rp) 

 

Tahun Jumlah Kewajiban 
Lancar 

2011 203.400,720.176 
2010 324.064.103.962 
2009 389.411.069.000 
2008 349.218.359.112 
2007 389.665.819.000 
Total 1.655.759.071.250 

Rata-rata 331,151,814,250 
 

Tabel  Daftar Kewajiban Lancar Untuk Lima Tahun Untuk Tahun 2012 
(dalam Rp) 

 

Tahun Jumlah Kewajiban 
Lancar 

2012 246,559,541,701 
2011 203.400,720.176 
2010 324.064.103.962 
2009 389.411.069.000 
2008 349.218.359.112 
Total 1.512.652.793.951 

Rata-rata 302.530.558.790 
 

KAK = EBIT – Bunga – Pajak - Aset Tetap 

Rata-rata hutang lancar selama 5 tahun 
   

KAK 2011  = 150,243,456,092 - 0 -37,560,864,023 - 1,039,992,368,130 

302.530.558.790 

 = -3.065    
       

KAK 2012  = 193,343,380,230-0-48,335,845,058-1,291,370,817,331 

302.530.558.790 

 
=  -3,789 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis laporan arus kas terhadap tingkat likuiditas perusahaan pada PT. 

Swakarya Indah Busana Tanjungpinang. selama kurun waktu dua tahun, yaitu dari 2011-2012 

dapat ditarik kesimpulan Tingkat likuiditas keuangan PT. Swakarya Indah Busana 

Tanjungpinang bisa dikatakan dalam keadaan likuid , karena dari perhitungan Rasio Arus 

Kas Operasi , Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar, Rasio Pengeluaran Modal , 

Rasio Total Hutang dan Rasio Arus Kas Bersih Bebas selalu terjadi kenaikan dari tahun 2011 

ke tahun 2012. Namun , dalam perhitungan Rasio Kecakupan Arus Kas perusahaan 

mengalami depresi atau penurunan , hal ini mengisaratkan kepada perusahaan agar dapat 

meningkatkan kemampuan menyediakan kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. 

Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk perbaiakan atau peningkatan kinerja 

lebih lanjut dimasa yang akan datang setelah menganalisis informasi arus kas dalam bentuk 

rasio adalah sebagai berikut:  

1. Sebaiknya PT. Swakarya Indah Busana perlu memberikan perhatian yang lebih dalam 

penyusunan laporan arus kas. Karena laporan arus kas sangat membantu perusahaan dalam 

menyusun strategi untuk menghindari kebangkrutan. 

2. Dari perhitungan rasio arus kas operasi, telah menunjukan bahwa nilainya berada diatas 

satu . Hal ini berarti perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban lancar . Namun 

perusahaan harus terus berusahaan meningkatkan  kinerja , agar kelikuiditasan perusahaan 

tetap bertahan .  

3. Dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan, PT.Swakarya Indah Busana perlu mencari 

tambahan dana untuk ketersediaan kas. Bisa berasal hutang jangka panjang ataupun 
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kegiatan pendanaan dan investasi yang dapat memberikan tambahan saldo kas yang ada 

pada PT. Swakarya Indah Busana.   

Keterbatasan 

Dalam proses pemberian data, perusahaan tidak dapat memberikan data secara 

keseluruhan. Pada penelitian ini nilai Bunga tidak disajikan dalam laporan keuangan yang 

perusahaan berikan. Sehingga peneliti tidak dapat mengukur Rasio Cakupan Kas Terhadap 

Bunga (CKB) . Selain itu perusahan juga tidak mencantumkan Deviden Preferen dalam 

laporan keuangan , sehingga peneliti juga tidak bisa mengukur Rasio Cakupan Arus Dana 

(CAD) . Atas keterbatasan laporan keuangan yang diberikan, maka peneliti tidak dapat 

mengukur rasio arus kas secara keseluruhan .  


