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Abstrak: PT. Telesindo Shop Manado melaporkan laporan arus kas setiap tahunnya untuk membuat penggunaan informasi
arus kas sebagai alat analisis kinerja perusahaan yang penting. Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan
laporan arus kas adalah rasio laporan arus kas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan
dengan menggunakan analisis laporan arus kas pada PT. Telesindo Shop Manado periode 2016 - 2018. PT Telesindo Shop
Manado merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Telekomunikasi, Khususnya perusahaan dagang yang
memperdagangkan berbagai produk kartu perdana, dan diperdagangkan di konter-konter yang ada di kota Manado. Penelitian
ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi yang terjadi untuk
melihat, mengungkapkan dan menggambarkan secara tepat hal-hal yang sedang dihadapi serta menarik kesimpulan. Teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis rasio laporan arus kas. Hasil penelitian dari perhitungan laporan arus kas dan
analisis laporan arus kas menunjukkan kinerja arus kas PT. Telesindo Shop Manado selama kurun waktu 3 tahun (20162018) kurang efektif, dilihat dari perhitungan laporan arus kas terdapat lebih banyak rasio dibawah angka 1 yang
menggambarkan bahwa perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban serta komitmennya. Hal ini dikarenakan selama tahun
2016-2018 PT. Telesindo Shop Manado belum menyajikan laporan arus kas dengan menggunakan alat analisis laporan arus
kas yang tepat, sehingga kinerja arus kas tidak dapat diketahui lebih awal untuk dilakukan upaya-upaya perbaikan terutama
dalam meningkatkan arus kas perusahaan.
Kata Kunci: Laporan Arus Kas, Rasio Arus Kas, Kinerja Keuangan Perusahaan.
Abstract: PT. Telesindo Shop Manado reports cash flow reports annually to make use of cash flow information as an
important company performance analysis tool. One of the financial performance analyzes using a cash flow statement is the
cash flow statement ratio. This study aims to determine the financial performance of a company using cash flow statement
analysis at PT. Telesindo Shop Manado for the period 2016 - 2018. PT Telesindo Shop Manado is a company engaged in the
telecommunications sector, especially a trading company that trades various SIM card products, and is traded at counters
in the city of Manado. This research uses descriptive qualitative research that aims to describe the conditions that occur to
see, reveal and describe precisely the things that are being faced and draw conclusions. The data analysis technique used is
the cash flow statement ratio analysis. The results of the research from the calculation of cash flow statements and cash flow
statement analysis show the cash flow performance of PT. Telesindo Shop Manado for a period of 3 years (2016-2018) was
less effective, seen from the calculation of the cash flow statement there were more ratios below number 1, which illustrates
that the company is unable to fulfill its obligations and commitments. This is because during 2016-2018 PT. Telesindo Shop
Manado has not yet presented a cash flow statement using an appropriate cash flow statement analysis tool, so that the cash
flow performance cannot be known earlier for improvement efforts, especially in increasing the company's cash flow
Keywords: Cash Flow Statement, Cash Flow Ratio, Corporate Financial Performance.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Telekomunikasi merupakan sektor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia memberikan perusahaan telekomunikasi kesempatan besar untuk memperluas
bisnis mereka. Untuk mendukung kegiatan bisnis mereka, perusahaan-perusahaan membutuhkan lebih banyak
modal dan menentukan proporsi yang tepat sebagai modal penting untuk mencapai nilai optimal dari perusahaan.
Seiring berkembangnya teknologi berbagai macam produk dan jasa telekomunikasi mulai banyak bermunculan
dan saling bersaing untuk meningkatkan kinerja agar lebih optimal.
Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh
manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan hasil yang harus dicapai oleh perusahaan atas
berbagai aktivitas yang dilakukan dalam mendayagunakan sumber keuangan yang tersedia. Penilaian kinerja
digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Laporan arus kas memberikan pencatatan yang lebih jelas untuk keluar maupun masuknya kas yang
digunakan dari laporan keuangan yang lainnya, karena itu menganalisis laporan arus kas merupakan langkah yang
tepat untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan
laporan arus kas adalah analisis rasio laporan arus kas. Untuk mengetahui apakah kondisi keuangan atau kinerja
suatu perusahaan mengalami kemajuan atau tidak, maka hasil perhitungan rasio keuangan harus dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya.
Alasan dilakukannya analisis terhadap laporan arus kas adalah untuk menilai kinerja keuangan
perusahaan. Dimana penilaian kinerja untuk mengetahui tingkat efektifitas perusahaan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan sangat berguna untuk membandingkan
kinerja perusahaan ditahun-tahun sebelumnya sehingga dapat dilakukan suatu tindakan yang dianggap perlu untuk
memperbaikinya. Tanpa perbandingan, tidak akan diketahui apakah kinerja perusahaan mengalami peningkatan
atau penurunan.
Analisis kinerja keuangan khususnya dengan menggunakan laporan arus kas perusahaan agar dapat
membantu dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan untuk masa yang akan datang demi
terciptanya peningkatan hasil dari kinerja keuangan perusahaan. Melihat betapa pentingnya dilakukan suatu
analisis terhadap laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan ini, maka penulis melakukan suatu
penelitian yang berjudul “Analisis Laporan Arus Kas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Telesindo
Shop Manado”.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui kinerja keuangan PT. Telesindo Shop Manado melalui
laporan arus kas..

TINJAUAN PUSTAKA
Akuntansi
Menurut Hanafi (2016 : 27 ) disebutkan bahwa akuntansi bisa didefinisikan sebagai proses
pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk
penilaian (judgment) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut. Karena biasanya pemakai
hanya bisa menampung dan menganalisis informasi yang terbatas, maka tujuan pelaporan akuntansi adalah
membuat sistem pemrosesan dan komunikasi yang meringkaskan informasi perusahaan yang sangat banyak ke
dalam bentuk yang bisa dipahami.
Akuntansi Pertanggungjawaban
Menurut Lubis ( 2010 : 203) disebutkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban (responsibility
accounting) merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan
analisis kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban

486

Jurnal EMBA
Vol.9 No.1 Januari 2021, Hal. 485-492

ISSN 2303-1174

H. Caneva., J.J. Tinangon., T. Runtu.

akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis dapat dikendalikan seefektif
mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan operasi tersebut.
Kinerja Keuangan
Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk menganalisis efisien dan efektivitas
perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Pengukuran kinerja keuangan adalah penting sebagai
sarana dan indikator dalam rangka memperbaiki kegiatan operasional perusahaan. Dengan perbaikan kinerja
operasional diharapkan bahwa perusahaan dapat mengalami pertumbuhan keuangan yang lebih baik dan juga
dapat bersaing dengan perusahaan lain lewat efisiensi dan efektivitas.
Laporan Arus Kas
Hery (2014 : 88) laporan arus kas melaporkan arus kas masuk maupun arus kas keluar perusahaan selama
periode. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2015 : 120) disebutkan bahwa laporan arus kas adalah laporan atas
arus kas masuk dan arus kas keluar atau setara kas, laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode
tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
Metode Penyusunan Laporan Arus Kas
Hanafi (2016 : 32) Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sebagai bagian dari laporan keuangan
tahunannya. Untuk menentukan dan menyajikan arus kas yang berasal dan aktivitas operasi dapat digunakan salah
satu dari dua metode, yaitu:
1. Metode langsung, metode yang sederhana, yang hanya terdiri atas arus kas operasi yang dikelompokkan
menjadi dua kategori , yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dengan metode ini, kelompok utama
penerimaan bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan.
2. Metode tidak langung atau disebut juga metode rekonsiliasi, dimulai dengan angka laba/rugi bersih
sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan menyesuaikan besarnya laba/rugi bersih tersebut yang
telah diukur atas dasar akrual dengan item-item yang tidak mempengaruhi arus kas. Dengan kata lain, besarnya
laba/rugi bersih sebagai hasil dari akuntansi akrual akan disesuaikan (direkonsiliasi) untuk menentukan jumlah
arus kas bersih dari aktivitas operasi
Rasio Laporan Arus Kas
Hery (2015 : 124) Menyatakan untuk mengukur beberapa rasio yang menggambarkan keadaan financial
perusahaan dapat menggunakan data dari laporan arus kas. Komponen arus kas dan juga komponen laporan arus
kas serta laporan laba rugi untuk alat analisis rasio yang digunakan untuk menganalisis laporan arus kas. Rasio
laporan arus kas yang dimaksud adalah :
1. Rasio Arus Kas Operasi
2. Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga
3. Rasio Pengeluaran Modal
4. Rasio Arus Kas Terhadap Laba Bersih
5. Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar
Penelitian Terdahulu
Widyaningsih (2015)dalam penelitian yang berjudul Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Ukur
Efektivitas Kinerja Arus Kas Perusahaan, hasil penelitian menyatakan Perusahaan masih belum mampu
memenuhi kewajiban serta komitmennya, karena hasil perhitungan rasio arus kas operasi dibawah 1 yang
menunjukan nilai negatif.
Hermawati (2017)dalam penelitian yang berjudul Analisa Laporan Arus Kas Sebagai Alat Untuk Menilai
Kinerja Keuangan Perusahaan PT Kimia Farma Tbk Periode 2014 – 2016, hasil dari penelitian menunjukkan Dari
periode 2014-2016 terjadi penurunan, yaitu pada analisa rasio arus kas, dimana dari lima rasio terjadi penurunan
dari tahun 2014-2016. Namun pada laporan arus kas pada ketiga aktivitas yaitu aktivitas pendanaan, investasi,
dan operasi secara keseluruhan pada tahun jumlah laporan arus kas tahun 2016 lebih besar dibandingkan dengan
tahun 2014 dan 2015.
Gea (2018)dalam penelitian yang berjudul Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Ukur Efektivitas Dan
Efisiensi Kinerja Keuangan Pada PT Mayora Indah Tbk, hasil dari penelitian menunjukkan Nilai rasio arus kas
berada di bawah standar kriteria yang menggambarkan bahwa efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan PT.
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Mayora Indah Tbk berdasarkan analisis laporan arus kas kurang baik. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan
masih kurang mampu dalam memenuhi kewajiban serta komitmen-komitmennya.
Chyi Lun Chiou (2015)dalam penelitian yang berjudul Understanding the cash flow- Fundamental Ratio,
hasil dari penelitian menunjukkan dua bagian informasi ditemukan. Pertama, realisasi volatilitas konsumsi, yang
merepresentasikan ketidakpastian ekonomi yang berfluktuasi, diprediksi oleh arus kas-rasio fundamental. Kedua,
rasio fundamental arus kas dapat memperkirakan pertumbuhan arus kas di masa depan di semua cakrawala.
Amah (2016)dalam penelitian yang berjudul Relationship Of Cash Flow Ratio and Financial, hasil dari
penelitian menyatakan bahwa arus kas negatif yang dihasilkan dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan
terkait dengan tata kelola perusahaan yang lemah mampu menurunkan kinerja sektor perbankan.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini
mengungkapkan fakta atau kejadian dan keadaan yang sedang terjadi dalam perusahaan untuk mendapatkan
kesimpulan penelitian dan saran yang berguna bagi perusahaan
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian inipun mengambil lokasi tempat di PT. Telesindo Shop Manado di Jl. Kapten Pierre Tendean
Boulevard, Kawasan Mega Mas Blok F/20, Titiwungan Utara, Sario, Manado, dengan waktu penelitian dari bulan
Februari 2020 sampai selesai.
Jenis Data
Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif, dimana data yang diperoleh berupa laporan keuangan
pada PT. Telesindo Shop Manado periode 2016-2018.
Sumber Data
Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer
adalah data yang diperoleh secara langsung melalui survei lapangan yang dilakukan oleh penulis terhadap objek
penelitian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan laporan keuangan berupa
laporan arus kas PT. Telesindo Shop Manado periode 2016-2018.

Metode Pengumpulan Data
1. Wawancara
Melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh gambaran umum perusahaan mengenai
kinerja perusahaan
2. Teknik Dokumentasi
Teknik pengumpulan data ini diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan yang dapat
digunakan sebagai bahan penelitian.
Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yang bertujuan
untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya yang diperoleh dari
hasil wawancara dan data yang dikumpulkan dari perusahaan.
Proses Analisis Data
Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengumpulan data.
2. Menganalisis hasil yang didapat.
3. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
1. Rasio Kas Operasi Terhadap Kewajiban Lancar
Rasio arus kas operasi =

Arus kas operasi
Kewajiban lancar

(766.559)

Rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar tahun 2016

= 1.247.690= 0,61

Rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar tahun 2017

=

Rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar tahun 2018
2. Rasio Arus Kas Operasi Terhadap Bunga

=

Rasio arus kas operasi terhadap bunga =

(582.558)
2.068.709
632.718
1.466.633

= 0,28
= 0,43

Arus kas operasi+Bunga+Pajak
Bunga

Rasio arus kas operasi terhadap bunga tahun 2016

=

Rasio arus kas operasi terhadap bunga tahun 2017

=

Rasio arus kas operasi terhadap bunga tahun 2018

=

(766.559)+(389.926)+(131.256)
(389.926)
(582.558)+(477.269)+(194.344)
(477.269)
632.718+(368.568)+(150.058)
(368.568)

= 3,30
= 2,62

= 3,12

3. Rasio Arus Kas Operasi Terhadap Pengeluaran Modal
Arus kas operasi

Rasio pengeluaran modal = Pengeluaran modal

Rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal tahun 2016

=

Rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal tahun 2017

=

Rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal tahun 2018

=

(766.559)
703.982
(582.558)

= 1,08
= 0,84

686.922
632.718
=
678.722

0,93

4. Rasio Arus Kas Operasi Terhadap Total Hutang
Rasio Total Hutang =

Arus kas operasi
Total hutang
(766.559)

Rasio arus kas operasi terhadap total hutang tahun 2016

= 5.010.118 = 0,15

Rasio arus kas operasi terhadap total hutang tahun 2017

= 5.206.421 = 0,11

Rasio arus kas operasi terhadap total hutang tahun 2018

= 4.450.448 = 0,14

(582.558)
632.718

5. Rasio Arus Kas Operasi Terhadap Laba Bersih
Rasio arus kas terhadap laba bersih =
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(766.559)
=
= 1,63
468.878
(686.737)
= 418.162 = 1,64
632.718
= 444.339 = 1,42

Rasio arus kas operasi terhadap laba bersih tahun 2016
Rasio arus kas operasi terhadap laba bersih tahun 2017
Rasio arus kas operasi terhadap laba bersih tahun 2018
Pembahasan
1.
Rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar
Tabel 1. Rasio Kewajiban Lancar
Tahun
Arus Kas Operasi
2016
766.559
2017
582.558
2018
632.718
Sumber: Data olahan peneliti

Kewajiban Lancar
1.247.690
2.068.709
1.466.633

Rasio
0,61
0,28
0,43

Hasil perhitungan tersebut menunjukan bahwa angka rasio kewajiban lancar tahun 2016, 2017, dan 2018
berada pada angka rasio dibawah 1, maka dapat disimpulkan rasio kewajiban lancar PT. Telesindo Shop Manado
adalah kurang baik, sehingga perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban lancarnya hanya dengan
menggunakan arus kas operasi saja.
2.
Rasio arus kas operasi terhadap bunga
Tabel 2. Rasio Bunga
Tahun
Arus Kas Operasi
2016
766.559
2017
582.558
2018
632.718
Sumber: Data olahan peneliti

Bunga
389.926
477.269

Pajak
131.256
194.344

Rasio
3,30
2,62

368.568

150.058

3,12

Hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan rasio arus kas terhadap bunga pada PT.
Telesindo Shop Manado tahun 2016, 2017, dan 2018 menunjukkan angka rasio yang tinggi yaitu di atas 1,
sehingga untuk dapat menutup biaya bunga bisa langsung membayarnya tanpa harus menjual aktiva atau
menunggu penagihan piutang, karena kas operasi yang tersedia mampu untuk membayarnya.
3.
Rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal
Tabel 3. Rasio Pengeluaran Modal
Tahun
Arus Kas Operasi
Pengeluaran Modal
2016
766.559
2017
582.558
2018
632.718
Sumber: Data olahan peneliti

Rasio

703.982
686.922
678.722

1,08
0,84
0,93

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio pengeluaran modal PT. Telesindo Shop Manado
adalah kurang baik, walaupun angka rasio pada tahun 2016 menunjukkan bahwa angka rasio berada di atas 1,
namun mengalami penurunan angka rasio pada tahun 2017 dan 2018.
4.
Rasio arus kas operasi terhadap total hutang
Tabel 4. Rasio Total Hutang
Tahun
Arus Kas Operasi
2016
766.559
2017
582.558
2018
632.718
Sumber: Data olahan peneliti
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Rasio
0,15
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0,14
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Hasil perhitungan rasio total hutang di atas menunjukkan bahwa rasio total hutang PT. Telesindo Shop
Manado adalah kurang baik, karena angka rasio total hutang tahun 2016-2018 berada di bawah 1. Dapat dikatakan,
bahwa perusahaan tidak memiliki kemampuan yang baik dalam membayar semua kewajibannya dengan
menggunakan arus kas yang berasal dari aktivitas normal operasi perusahaan.
5.

Rasio arus kas operasi terhadap laba bersih

Tabel 5. Rasio Laba Bersih
Tahun
Arus Kas Operasi
2016
766.559
2017
686.737
2018
632.718
Sumber: Data olahan peneliti

Laba bersih
468.878
418.162
444.339

Rasio
1,63
1,64
1,42

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio laba bersih PT. Telesindo Shop Manado dapat
dikatakan cukup baik karena tahun 2016-2018 posisi angka rasio adalah di atas 1. Walaupun dari tahun ke tahun
mengalami naik turunnya angka rasio, namun dilihat dari angka rasio yang berada di atas 1 dapat menunjukkan
bahwa kinerja keuangan perusahaan semakin baik

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan PT. Telesindo
Shop Manado dari laporan arus kas dari ketiga aktivitas yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan
perusahaan selama tahun 2016, 2017, dan 2018 mengalami penurunan dan mengakibatkan angka rasio yang
didapatkan dari hasil analisis secara umum kurang baik yaitu kurang dari satu, dan efektifitas kinerja keuangan
PT. Telesindo Shop Manado kurang baik. Hal ini dikarenakan dari lima rasio arus kas yang dinilai mengalami
penurunan dari angka rasio pada tahun 2016.
Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan di atas, dapat dikemukakan saran yang diharapkan dapat
menambah informasi dan membantu bagi pihak PT. Telesindo Shop Manado, ataupun pihak-pihak luar yang
berkepentingan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan,
maka disarankan bagi PT. Telesindo Shop Manado untuk lebih meningkatkan kas perusahaan terlebih pada
aktivitas operasi yang merupakan aktivitas utama perusahaan dan mengurangi jumlah hutang agar kedepannya
arus kas perusahaan semakin meningkat.
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