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ABSTRAK
Hasil penelitian mengukur kinerja keuangan PT Matahari Departemet Store Tbk rasio arus kas ini
dikatakan buruk karena yang diatas standar 1 hanya 3 rasio dan hanya 2 rasio yang ketiga tahun nya berada
diatas standar 1,yang berarti kinerja perusahaan PT Matahari Departement Store Tbk buruk karena tidak
dapat mengelola arus kas yang ada untuk dapat menghasilkan kas lebih banyak. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui apakah kinerja keuangan PT matahari Matahari Departement Store Tbk tahun 2017 – 2019 jika
diukur dengan analisis rasio arus kas. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian
ini adalah laporan keuangan PT Matahari Departement Store Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode (2017 – 2019). Data diperoleh dengan menggunakan perhitungan rasioyang terdiri dari AKO, CAD,
CKB, CKHL, PM, TH dan KAK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 7 rasio arus kas ini belum bisa
dikatakan baik atau ideal karena yang diatas standar hanya 2 rasio selama tiga tahun dan 1 rasio lagi hanya
1 tahun yang berada diatas 1.
Kata Kunci : Laporan arus kas, rasio arus kas, kinerja keuangan

ABSTRACT
The results of the research measuring the financial performance of PT Matahari Departemet Store
Tbk, this cash flow ratio is said to be bad because those above standard 1 are only 3 ratios and only 2
ratios, the third year is above standard 1, which means that the company performance of PT Matahari
Departement Store Tbk is bad because it cannot manage existing cash flow to be able to generate more
cash. The purpose of this study was to determine whether the financial performance of PT Matahari
Matahari Department Store Tbk in 2017 - 2019 when measured by cash flow ratio analysis. This type of
research is descriptive quantitative. The population of this research is the financial statements of PT
Matahari Department Store Tbk which are listed on the Indonesia Stock Exchange for the period (2017 2019). The data were obtained by using a ratio calculation consisting of AKO, CAD, CKB, CKHL, PM, TH
and KAK. The results showed that of the 7 cash flow ratios it could not be said to be good or ideal because
those above the standard were only 2 ratios for three years and 1 more ratio was only 1 year which was
above 1.
Keywords: cash flow statement, cash flow ratio, financial performance
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PENDAHULUAN

Di era globalisasi, kebutuhan akan
ketepatan dan kecepatan proses menjadi
alasan utama perlunya sistem akuntansi yang
baik. Di era sekarang ini, persaingan bisnis
yang
semakin
ketat,
dan
situasi
perekonomian dunia yang masih tidak
menentu menyebabkan perusahaan semakin
aktif dan kreatif, serta mampu mengatasi
permasalahan yang ada, sehingga perusahaan
dapat terus berkembang. Dalam menghadapi
tantangan persaingan dan ketidakpastian,
setiap perusahaan harus dapat meminimalkan
atau bahkan menghilangkan berbagai
kelemahan yang dimilikinya, serta harus
mampu menghadapi dan mengatasi ancaman
yang
ada
serta
memaksimalkan
penggunaannya.Keuntungan dan selalu
memanfaatkan setiap peluang yang ada.
Perusahaan harus merumuskan dan
melaksanakan berbagai strategi dan rencana
dengan melibatkan seluruh personel dan
departemen yang ada di perusahaan guna
mencapai tujuan perusahaan. Dalam ekonomi
kompetitif, tujuan perusahaan adalah mencari
keuntungan yang maksimal berdasarkan
pertumbuhan jangka panjang perusahaan,
dan berharap untuk mencapai produktivitas
tertinggi dalam memastikan kelangsungan
hidup perusahaan (baik itu bergerak di
bidang jasa, industri atau perdagangan).
Tidak dapat dipungkiri bahwa menciptakan
laba atau laba merupakan salah satu tujuan
perusahaan. Perkembangan perusahaan
tercermin dari laporan keuangan yang
disiapkan oleh manajemen perusahaan.
Komponen laporan keuangan meliputi
laporan posisi keuangan, laporan laba rugi,
neraca, laporan perubahan modal, laporan
arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Menyiapkan laporan keuangan untuk
mengevaluasi kinerja keuangan dan
pencapaian tujuan perusahaan dalam periode
tertentu. Laporan arus kas merupakan salah
satu komponen yang paling berpengaruh

dalam laporan keuangan. Analisis laporan
arus kas merupakan analisis keuangan yang
sangat penting bagi manajer keuangan
perusahaan. Laporan arus kas memberikan
informasi
tentang
pendapatan
dan
pengeluaran kas perusahaan dalam periode
tertentu dengan mengklasifikasikan aktivitas
operasi, investasi dan pendanaan dalam
periode tertentu. Perusahaan memberikan
laporan arus kas berdasarkan transaksi yang
telah terjadi.
Kinerja keuangan suatu perusahaan
sangat erat kaitannya dengan pengukuran dan
evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja adalah
kualifikasi, efisiensi dan efektivitas operasi
bisnis perusahaan selama periode akuntansi.
Perusahaan menggunakan evaluasi
kinerja untuk meningkatkan kegiatan
operasionalnya agar dapat bersaing dengan
perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan
merupakan proses review penting untuk
review data, perhitungan, pengukuran,
interpretasi, dan solusi keuangan perusahaan
selama masa kritis.
Menurut Kasmir (2016; 29), laporan
arus kas adalah laporan yang menunjukkan
semua aspek yang berkaitan dengan aktivitas
perusahaan, termasuk yang memiliki
pengaruh langsung maupun tidak langsung
terhadap kas. Laporan arus kas, yaitu laporan
yang merangkum informasi tentang arus
masuk (penerimaan) dan arus kas keluar
(pembayaran) selama suatu periode waktu
tertentu. Agar dapat menggunakan arus kas
sebagai informasi bagi pengguna laporan
keuangan, maka dihasilkan informasi arus
kas dalam bentuk laporan yang disebut
laporan arus kas, yang dapat memenuhi
kebutuhan informasi investor dan kreditor
ketika menganalisis arus kas.
Informasi tentang arus kas dan entitas
berguna bagi pengguna laporan keuangan
dan dapat digunakan sebagai dasar untuk
menilai
kemampuan
entitas
dalam
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menghasilkan kas dan setara kas serta
kepastian
akuisisi.
Dalam
proses
pengambilan keputusan ekonomi, pengguna
perlu mengevaluasi kemampuan entitas
untuk menghasilkan kas dan setara kas dan
kepastian akuisisi. Dalam penelitian ini
penulis memilih salah satu perusahaan retail
terkemuka di Indonesia yaitu PT Matahari
Department Store Tbk yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI).
Kas dan setara kas PT Matahari
Department Sore Tbk pada tahun 2017
adalah Rp 1.582.817, yang diturunkan
menjadi Rs 1.184.080 pada tahun 2018, dan
kembali menjadi Rs 1.172.506 pada tahun
2019. Dapat dikatakan kas dan setara kas
terus mengalami penurunan.Perusahaan pada
umumnya menggunakan kas dan setara kas
untuk mendanai operasional perusahaan.Jika
kas dan setara kas terus menurun maka
aktivitas operasi perusahaan akan terganggu
dan tidak dapat beroperasi dengan lancar.
Akan memungkinkan tujuan jangka panjang
perusahaan tercapai.
Berdasarkan uraian di atas maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian
yang berjudul “Analisis Tingkat Arus Kas PT
Matahari Department Store Tbk yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk
mengukur kinerja keuangan”, yang dilakukan
selama tahun 2017-2019.
METODELOGI PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian
Jenis dari penelitian ini yaitu kuantitatif
deskriptif, dimana data laporan keuangan PT
Matahari Departement Store Tbk tahun 2017
sampai tahun 2019.
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan
keuangan PT Matahari Departement Store
Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode (2017 – 2019).

Sedangkan sampel pada penelitian adalah
data laporan keuangan tahun 2017 – 2019
yang terdiri dari laporan posisi keuangan,
laporan laba rugi dan laporan arus kas.
Variabel Penelitian
kelompok dalam variabel independen atau
variabel bebas dalam judul penelitian yang
dipilih yaitu Rasio Arus Kas. Sedangkan,
yang menjadi kelompok dalam variabel
dependen atau variabel terikat ialah Kinerja
Keuangan.
Instrumen Penelitian
instrumen yang digunakan dalam penelitian
ini adalah laporan keuangan tahunan yang
dipublikasikan Bursa Efek Indonesia (BEI)
yaitu Perusahaan PT Matahari Departement
Store Tbk selama 3 tahun.
Teknik Analisis Instrumen
mengumpulkan data laporan keuangan
perusahaan dari tahun 2017 - 2019. Data
diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek
Indonesia
www.idx.co.id,
www.matahari.co.id atau web-web yang
berkaitan dengan judul penelitian.
Teknik Analisis Data
Cara menganalisis data dalam penelitian ini
yaitu:
1) Analisis horisontal mengambil laporan
arus kas yang terdiri dari aktivitas
operasional, aktivitas investasi, dan
aktivitas pendanaan pada PT. Matahari
Departement Store Tbk yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 20172019.
2) Analisis rasio arus kas mengambil data
laporan
euangan
dengan
membandingkan angka-angka yang
terdapat dalam laporan keuang tersebut.
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HASIL
PENELITIAN
PEMBAHASAN
1. Rasio AKO

2. Rasio CAD

3. Rasio CKB

4. Rasio CKHL

5. Rasio PM

6. Rasio TH

DAN

7. Rasio KAK

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan keterangan diatas, dapat
disimpulkan bahwa kinerja PT Matahari
Departement Store Tbk buruk karena belum
berada di atas 1, dikatakan kinerja buruk
karena tidak dapat mengelola arus kas yang
ada untuk dapat menghasilkan kas lebih
banyak, sehingga memiliki rasio yang sangat
kecil. Sedangkan kinerja PT Matahari
Departement Store Tbk baik karena sudah
mencapai standar 1, dikatakan kinerja yang
baik karena arus kas operasi yang dimiliki
dapat
memenuhi
kewajiban
lancar,
pembayaran bunga dan pajak pada priode
yang ditentukan. Dapat disimpulkan dari 7
rasio arus kas ini dikatakan buruk karena
yang diatas standar 1 hanya 3 rasio dan hanya
2 rasio yang ketiga tahun nya berada diatas
standar 1,yang berarti kinerja perusahaan PT
Matahari Departement Store Tbk buruk
karena tidak dapat mengelola arus kas yang
ada untuk dapat menghasilkan kas lebih
banyak
Saran
Sebaiknya
perusahaan
lebih
ditingkatkan lagi kinerja keuangannya dari
sisi rasio seperti, rasio arus kas operasi, rasio
hutang lancar, rasio pengeluaran modal, rasio
total hutang dan rasio kecakupan arus kas.
Perusahaan sebaiknya mempertahankan lagi
kinerja keuangannya dari sisi rasio cakupan
arus dana dan rasio cakupan terhadap bunga.
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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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