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ABSTRAK

Nur Hikmahr 2015. Analisis Laporan Arus Kas dalam Menilai Kinerja Keuangan

pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Makassar. Dibimbing oleh Dr. Agung Widhi Kurniawan,ST.rM.M dan Nurman,
sE., M.Si

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada PT.

Waskita Karya (Persero) Tbk jika dinilai dengan menggunakan laporan arus kas dan

rasio arus kas. Pengumpulan data dilaln*an dengan teknik penelitian pustaka dan

dokumentasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah laporan tahrm

2AA9-2A13 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Keseluruhan populasi dalam penelitian

ini sekaligus menjadi sampel. Metode penelitian dengan menggunakan metode

analisis deskriptif dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan

pndanaau serta analisis rasio, yaitu Rasio Arus Kas Operasi (AKO), Rasio Cakupao

Arus Dana (CAD), Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga (CKB), Rasio Cakupan Kas

terhadap Hutang Lancar (CKHL), Rasio Pengeluaran Modat (PM), dan Rasio

Kecukupan Arus Kas (KAK).

Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah anrs kas perusahaan selama periode 2009-
2013 menunjukkan bahwa perusahaan b€rada dalam kondisi tidak likuid jika dinilai
dari segi aktivitas operasionalnya. Dengan analisis rasio yang telah dilal$kan dapat

disimpulkan bahwa terjadi penurun:u arus kas khususnya pada aktivitas operasi
setiap tahunnya dan kemampuan perusahaan dalam mengatasi kewajiban lancamya
masih belurn bisa teratasi. Hat iui menuajukkan PT. Waskita Kar1a (Persero), Tbk
berada dalam posisi yang kurang baik selama periode 2009-2013.

Kata Kuneft Rasio Arru Kos dan Kinerja Keuangan

vt
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1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan harus mencermati dan menganalisis kinerja perusahaan agar 

dapat bertahan, salah satunya adalah dengan melakukan analisis kinerja dari sisi 

keuangan terhadap laporan keuangan. Salah satu cara untuk mengukur kinerja 

perusahaan adalah dengan menggunakan laporan arus kas. Penilaian kinerja 

suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis dua aspek, yaitu kinerja 

finansial dan kinerja non-finansial. Kinerja finansial dapat dilihat melalui data 

laporan keuangan, sedangkan kinerja non-finansial dapat dilihat melalui aspek-

aspek non-finansial diantaranya aspek pemasaran, aspek teknologi maupun 

aspek manajemen. 

Laporan keuangan merupakan suatu media penting dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomis, sehingga dalam menjalankan suatu usaha, 

perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang menggambarkan segala 

transaksi yang terjadi diperusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangan, 

pihak manajemen dapat mentukan langkah yang tepat agar tujuan perusahaan 

dapat tercapai. 

Salah satu ukuran penting untuk menilai kinerja perusahaan adalah Laporan 

Keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2004, dinyatakan bahwa tujuan 

Laporan Keuangan untuk umum adalah memberikan informasi tentang posisi 
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keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan 

ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan 

yang meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, termasuk 

keuntungan dan kerugian serta arus kas.

Pada prinsipnya laporan keuangan merupakan informasi yang dapat 

membantu manajer, kreditor, dan investor dalam menginterpretasikan keadaan 

kinerja suatu perusahaan. Salah satu alat analisis atas laporan keuangan yang 

sering digunakan adalah analisis rasio, namun terdapat alat analisis lain yang 

tidak kalah penting dengan rasio keuangan yaitu dengan menganalisis rasio arus 

kas perusahaan.

Laporan arus kas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 

keuangan perusahaan menyajikan data mengenai kondisi kas perusahaan dari 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaannya. Laporan ini tidaklah mengandung 

semua transaksi atau rekening yang tidak tercermin dalam neraca atau laba rugi. 

Sebaliknya laporan arus kas melaporkan transaksi-transaksi atau kejadian-

kejadian selama periode tersebut dari segi pengaruhnya terhadap kas. Laporan 

arus kas menyediakan informasi penting dari perspektif dasar tunai (cash basis) 

yang melengkapi laporan laba rugi dan neraca, sehingga menggambarkan lebih 

lengkap kegiatan-kegiatan usaha dan posisi keuangan perusahaan.
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PT. Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak dibidang Industri Konstruksi. Pemegang saham 

mayoritasnya adalah Negara Republik Indonesia, dengan persentase kepemilikan 

sebesar 68%. Melihat kondisi perekonomian Indonesia yang relatif stabil dan 

kondusif cukup memberikan peluang dalam meningkatkan kinerja perusahaan 

salah satunya yaitu mendukung untuk dilakukannya peraihan kontrak sehingga 

PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dapat menjadi market leader di dunia 

konstruksi, khususnya dalam negeri. 

Berikut merupakan gambaran data keuangan perusahaan periode 2009-2013

yang digunakan dalam menganalisis laporan arus kas :

Tabel 1. Jumlah Arus Kas PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Tahun 2009- 2013
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun
Total Arus kas 
dari aktivitas 

Operasi

Total Arus 
kas dari 
aktivitas 
Investasi

Total Arus kas 
dari aktivitas 
Pendanaan

Arus Kas 
Bersih 

2009 (27.459.378) (7.029.638) 72.596.558 38.107.541

2010 (164.527.227) (322.112.212) 662.907.158 176.267.718

2011 (106.104.647) 136.601.438 197.765.255 228.262.045

2012 (187.871.573) (27.667.508) 1.814.918.354 1.599.379.272

2013 (385.212.792) (378.579.647) (317.368.203) (1.081.160.643)

      Sumber : PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.Tahun 2014 (data diolah kembali) 

Dilihat dari tabel 1, data perusahaan PT. Wakita Karya (Persero) Tbk. 

Selama 5 tahun terakhir. Arus kas dari aktivitas operasi dari tahun 2009 sampai 

tahun 2013 menunjukkan saldo negatif, dimana peningkatan penggunaan arus 
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kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan adanya peningkatan untuk 

pembayaran kepada karyawan serta pembayaran beban pinjaman.

Arus kas perusahaan berdasarkan aktivitas investasi dari tahun 2009 sampai 

tahun 2013 juga mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2009 sampai tahun 

2010 menunjukkan saldo negative hal ini disebabkan karena pada tahun 2009 

pendapatan yang diterima lebih kecil dibanding dengan pengeluaran untuk 

perolehan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan, dan pada pada tahun 2010 

perusahaan melakukan penempatan investasi jangka pendek yang cukup besar. 

Namun pada tahun 2011 perusahaan menunjukkan saldo positif karena adanya 

pencairan jangka pendek, sedangkan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 

menunjukkan saldo negative disebabkan karena adanya peningkatan pengeluaran 

ventura bersama dan peningkatan perolehan aset tetap.

Arus kas dari aktivitas pendanaan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 terus 

mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2009 sampai dengan 2012 mengalami 

peningkatan saldo positif dikarenakan perusahaan melakukan penerimaan atau 

pengambilan pinjaman dari bank atau pihak lain yang lebih besar di banding 

pelunasan hutang yang dilakukan. Namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan 

positif yang cukup signifikan karena perusahaan menerima aliran dana dari 

penerimaan utang obligasi. Akan tetapi pada tahun 2013 menunjukkan saldo 

negatif hal ini disebabkan perusahaan lebih mengutamakan melakukan 

pelunasan atas hutang bank atau ke relasi sehingga terjadi pengeluaran kas 

pendanaan, hal ini yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk meneliti PT. 

Waskita Karya (Persero) Tbk.
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Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan sangat berguna untuk 

membandingkan perusahaan dengan perusahaan industri konstruksi lainnya. 

Melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, investor lebih cenderung untuk 

melihat kinerja perusahaan dari tingkat laba bersih yang dihasilkan. Seperti yang 

kita ketahui, indikator lain yang dapat digunakan oleh investor untuk menilai 

kinerja perusahaan pada periode berjalan adalah laporan arus kas. Laporan arus 

kas sebuah perusahaan bisa menunjukkan bagaimana aktivitas yang terjadi 

didalam perusahaan tersebut. Investor bisa melihat bagaimana kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas yang diterima, apakah lebih banyak 

dihasilkan oleh kegiatan operasi utama atau lebih banyak didukung oleh 

kegiatan investasi dan pendanaan perusahaan.

Kesulitan perusahaan untuk menghasilkan kas bisa mengakibatkan 

perusahaan diragukan keberlanjutan usahanya dan perusahaan bisa saja 

mengalami kebangkrutan. Hal ini bisa menjadi indikator bagaimana manajemen 

melakukan evaluasi terkait usaha perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Bagi investor dengan melihat kemampuan perusahaan 

menghasilkan kas untuk aktivitas operasi, bisa menjadi bahan pertimbangan 

terkait memilih perusahaan mana yang akan menjadi tempat mereka 

berinvestasi. 

Laporan arus kas perlu dianalisis untuk menaksir kemampuan perusahaan 

menghasilkan kas sehingga kepercayaan kreditur, investor, dan mitra usaha 

lainnya dapat tetap dipertahankan oleh perusahaan. 
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Mengingat pentingnya analisis laporan arus kas untuk melihat kinerja 

keuangan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan yang 

telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti, membahas dan 

menuangkan hasilnya dalam bentuk laporan yang berjudul “Analisis Laporan 

Arus Kas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Waskita Karya

(Persero) Tbk Di Kota Makassar ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja keuangan 

PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Di Kota Makassar jika dinilai dengan 

menggunakan analisis laporan arus kas?”

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui kinerja keuangan PT. Waskita Karya 

(Persero) Tbk Di Kota Makassar yang dinilai dengan menggunakan analisis 

laporan arus kas”.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai bahan kajian serta bahan perbandingan untuk membantu 

penelitian yang serupa diwaktu yang akan datang.
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b. Sebagai bahan bacaan yang dapat memeberikan penjelasan bagi siapa 

saja yang ingin mengetahui tentang bagaimana kinerja perusahaan 

dengan menggunakan laporan arus kas.

2. Manfaat praktis 

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh 

pemilik dalam menentukan tingkat kinerja perusahaan yang dilihat dari 

kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis rasio arus kas.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kinerja Keuangan

Untuk memutuskan suatu badan usaha atau perusahaan memiliki kualitas 

yang baik, maka ada dua penilaian yang paling dominan yang dijadikan dasar 

acuan untuk melihat badan usaha tersebut menjalankan suatu kaidah-kaidah 

manajemen yang baik. Penilaian ini harus dilakukan dengan melihat sisi kinerja 

keuangan dan non keuangan. 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dlilihat pada laporan keuangan 

yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan dan itu tercermin dari 

informasi yang diperoleh dari laporan posisi keuangan, laba komprehensif, 

laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Munawir (2002:117) “Kinerja keuangan perusahaan adalah 

prestasi kerja perusahaan dibidang keuangan”. Menurut Fahmi (2012:2), 

“Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.” 

Menurut Hanafi dan Halim (2005:35) yang dimaksud dengan kinerja 

keuangan adalah :

Kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu yang berbeda 
dari sebelumnya, dimana kinerja keuangan ini dapat diukur dengan 
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menggunakan rasio arus kas oleh manajer keuangan sehingga dapat 
membandingkan rasio atau prestasi keuangan pada setiap periode”. 

Dari beberapa pengertian diatas, kinerja keuangan dapat digunakan 

sebagai penilaian prestasi dari kondisi keuangan perusahaan dimana kinerja 

keuangan itu sendiri dapat diukur dengan menggunakan rasio arus kas.

b. Tahap-tahap dalam menganalisis kinerja keuangan.

Penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena ruang 

lingkup bisnis yang dijalankan. Jika perusahaan tersebut bergerak pada 

bidang pertambangan maka berbeda dengan perusahaan yang bergerak 

dibidang pertanian. Begitu juga dengan sektor keuangan seperti perbankan 

yang jelas memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan ruang lingkup 

bisnis lainnya.

Menurut Fahmi (2012:3), ada lima tahap dalam menganalisis kinerja 

keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu :

1) Melakukan review terhadap data laporan keuangan

Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang 

sudah di buat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang 

berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil 

laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2) Melakukan perhitungan.

Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan 

kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari 

perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan 

analisis yang diinginkan.
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3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.

Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian 

dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan 

lain.

4) Melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap berbagai permasalahan 

yang ditemukan. 

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah 

setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran 

untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang 

dialami perusahaan tersebut.

5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap 

berbagai permasalahan yang ditemukan. 

Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan 

yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau 

masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat 

terselesaikan.

2. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2004:2) pengertian laporan 

keuangan yaitu :

Bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang 
lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 
perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara, 
misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan 
dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian 
integral dari laporan keuangan.
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Menurut Fahmi (2011:2) “Laporan Keuangan adalah suatu informasi 

yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh 

informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan 

perusahaan tersebut”. Sedangkan, menurut Sawir (2005:2) “Laporan 

keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat 

diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa. Laporan 

akhirpun disajikan dalam nilai uang.”

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Laporan 

Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan posisi 

keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu yang diukur dengan nilai 

uang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dilaksanakan secara 

konsisten serta dibuat dan disajikan dalam bentuk Neraca, Laporan Laba 

Rugi, Laporan Arus Kas, serta Laporan Keuangan Lainnya yang dapat 

dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi suatu organisasi dalam 

memajukan usahanya agar lebih baik.

b. Bentuk Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan terkadang disesuaikan juga dengan 

kondisi  kebutuhan perusahaan. Adapun isi dan bentuk umum dari  laporan 

keuangan yang biasa digunakan dalam suatu perusahaan, adalah :

1) Neraca

Menurut Sutrisno (2008: 9), “Neraca merupakan laporan yang 

sistematis yang menunjukkan aktiva, hutang dan modal sendiri suatu 

perusahaan pada waktu tertentu”. Sedangkan, Menurut Kasmir 
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(2010:67) “Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah 

aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) pada 

saat tertentu”. Adapun bentuk neraca yang lazim digunakan sebagai 

berikut:

a) Bentuk skontro, dimana semua aktiva tercantum sebelah kiri/debet 

dan hutang serta modal tercantum sebelah kanan/kredit.

b) Bentuk vertikal, dalam bentuk ini semua aktiva nampak dibagian 

atas yang selanjutnya diikuti hutang jangka pendek, hutang jangka 

panjang serta modal.

2) Laporan Laba Rugi

Menurut Munawir (2007:26) ”Laporan rugi laba merupakan suatu

laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang 

diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu”.

Adapun penyajian dari Laporan Laba rugi ini harus memenuhi :

a) Beban atau Biaya disajikan berdasarkan klasifikasi sifat dan 

fungsinya didalam perusahaan.

b) Beban atau biaya yang berhubungan langsung dengan usaha.

c) Beban atau biaya yang tidak berhubungan lansung dengan usaha.

d) Laporan Laba - Rugi disajikan secara komparatif.

3) Laporan perubahan modal

Menurut Darsono dan Ashari (2005:24) “laporan perubahan modal 

merupakan laporan yang menggambarkan saldo dan perubahan hak si 

pemilik yang melekat pada perusahaan”. Sedangkan, menurut Kasmir 
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(2010:68) “laporan perubahan modal merupakan laporan yang 

menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini”.

4) Laporan Perubahan Laba Ditahan.

Laporan Perubahan Laba Ditahan menunjukkan laba yang 

diperoleh perusahaan dan dividen yang dibayarkan selama satu periode 

sehingga menyebabkan perubahan laba ditahan.

5) Laporan Arus Kas

Menurut Kasmir (2010:68) “Laporan arus merupakan laporan yang 

menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan”. Arus 

kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain. Adapun 

arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk 

periode tertentu. Sedangkan Menurut Skousen (2001:41) “Laporan arus 

kas merupakan laporan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan 

dibayar oleh suatu perusahaan selama periode tertentu”.

c. Tujuan Laporan keuangan.

Memahami latar belakang penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

merupakan langkah yang sangat penting sebelum menganalisis laporan 

keuangan, seperti diketahui bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat 

sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa 

tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen 

perusahaan. 
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Disamping itu, tujuan laporan keuangan disusun guna emenuhi 

kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan .

Menurut Kasmir (2012:10) tujuan pembuatan atau penyusunan laporan 

keuangan yaitu :

a) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) 
yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

b) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan 
modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

c) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan 
yang diperoleh pada suatu periode tertentu.

d) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya 
yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.

e) Memeberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang 
terjadi terhadap aktiva,pasiva, dan modal perusahaan.

f) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan 
dalam suatu periode tertentu.

g) Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan.
h) Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan tujuan laporan keuangan yang dikemukakan diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bertujuan memberikan 

informasi perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat untuk 

menilai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan selama 

periode pelaporan. Selain berguna untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas, informasi ini juga berguna untuk menilai 

kebutuhan perusahaan dalam memanfaatkan arus kas, serta 

menginformasikan mengenai posisi keuangan perusahaan yang dipengaruhi 

oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, serta menilai 

kinerja keuangan dengan menggunakan laporan arus kas yang dibahas 

dalam penelitian ini.
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Jadi, dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan, akan 

dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. 

Kemudian, laporan keuangan tidak hanya sekedar dibaca saja, tetapi juga 

harus dimengerti dan dipahami tentang posisi keuangan perusahaan saat ini.

d. Sifat Laporan Keuangan.

Menurut Munawir (2007:26) mengenai sifat laporan keuangan yaitu 

“Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara 

periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan". Jadi laporan 

keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu 

progress report laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan 

hasil dari suatu kombinasi antara lain:

1) Fakta yang telah dicatat (recordedfact).

Fakta-fakta yang telah dicatat berarti bahwa laporan keuangan ini 

dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas 

yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di Bank, 

jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang maupun aktiva 

tetap yang dimiliki perusahaan.

2) Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (accounting 

convention and postulate).

Prinsip-prinsip dan kebiasaan di dalam akuntansi, berarti data yang 

dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan 

tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, hal ini 
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dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan atau untuk 

keseragaman.

3) Pendapat pribadi (personal judgment).

Pendapat pribadi (personal judgment), dimaksudkan bahwa 

walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau 

dalil-dalil dasar konvensi yang sudah ditetapkan yang sudah menjadi 

standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-

konvensi dan dalil-dalil dasar tersebut tergantung dari pada akuntan 

atau manajemen perusahaan yang bersangkutan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat laporan keuangan dibuat 

berdasarkan fakta dari catatan akuntansi atau transaksi-transaksi yang 

terjadi dalam perusahaan, kemudian data yang dicatat berdasarkan 

prosedur guna memudahkan pencatatan.

3. Laporan Arus Kas

a. Pengertian Kas

Perusahaan memerlukan kas untuk menjaga kelancaran operasi 

usahanya dan kas harus diatur secara seksama.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 2 (2004) 

yang dimaksud dengan kas yaitu :

Pembayaran siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan 
umum perusahaan. Penerimaan atau  pengeluaran uang juga dapat 
dilakukan melalui bank, yaitu apabila  perusahaan yang 
bersangkutan memiliki rekening giro dibank.
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Selanjutnya menurut Martono dan Harjito (2002:116) pengertian kas 

adalah :

Salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar 
(mudah likuid) dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu 
transaksi. Transaksi tersebut misalnya untuk pembayaran gaji atau 
upah pekerja, membeli aktiva tetap, membayar hutang, membayar 
dividend dan transaksi lain yang diperlukan perusahaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kas merupakan jenis aktiva 

yang paling likuid bagi perusahaan dan merupakan sejumlah dana yang 

dipersiapkan untuk membiayai aktivitas perusahaan dimana penerimaan 

atau  pengeluaran uang juga dapat dilakukan melalui bank, yaitu apabila  

perusahaan yang bersangkutan memiliki rekening giro dibank.

b. Pengertian Laporan Arus Kas

Menurut Soemarso (2005:320) “Laporan arus kas (Statement of Cash 

Flow) adalah laporan yang mengikhtisarkan sumber kas yang tersedia untuk 

melakukan kegiatan perusahaan serta penggunaannya selama satu periode 

tertentu”. Menurut Skousen (2001:41) “Laporan arus kas merupakan 

laporan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayar oleh suatu 

perusahaan selama periode tertentu”. Sedangkan, Fraser dan Ormiston 

(2008:10) mengatakan bahwa “Laporan arus kas memberikan informasi 

tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dari kegiatan operasi, 

pendanaan, dan investasi selama satu periode akuntansi.”

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas 

merupakan laporan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam suatu kegiatan 

perusahaan yang meliputi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan serta 
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sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

kas dan setara kas. Jadi laporan ini sangat diperlukan untuk investor dan 

kreditor sebelum mengambil keputusan investasi. Perusahaan yang 

dianggap baik adalah perusahaan yang dapat menghasilkan laba, disamping 

itu juga dapat menghasilkan arus masuk kas bersih yang semakin meningkat 

dimasa yang akan datang.

c. Pengertian Analisis Laporan Arus Kas

Darsono dan Ashari (2005:91) mengemukakan bahwa “Semakin 

banyaknya perusahaan mencantumkan laporan arus kas dalam laporan 

keuangan tahunan, membuat penggunaan informasi laporan arus kas sebagai 

alat analisis kinerja perusahaan semakin meningkat”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap arus kas 

sering digunakan untuk menggambarkan kesanggupan perusahaan dalam 

memenuhi operasional dan kewajiban perusahaan dengan menganalisis 

laporan arus kas diharapkan dapat mengalokasikan kas dengan tepat 

sehingga perusahaan dapat menjalankan aktivitas termasuk membayar 

semua kewajiban yang harus dipenuhi, dengan begitu perusahaan juga dapat 

menilai sejauh mana kinerja keuangan yang telah dicapai selama ini.

Hal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menjaga 

kinerja keuangannya. Karena pada rasio laporan arus kas terdapat unsur 

Rasio Arus Kas Operasi (AKO) digunakan untuk menghitung kemampuan 

arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar. Rasio Cakupan Arus 

Dana (CAD) digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 
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menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmennya. Rasio Cakupan 

Kas terhadap Bunga (CKB) digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Rasio 

Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar (CKHL) digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus 

kas operasi bersih. Rasio Pengeluaran Modal (PM) digunakan untuk 

mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang yang ada. 

Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) digunakan untuk mengukur tingkat 

fleksibilitas atau kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk 

memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

d. Tujuan Laporan Arus Kas

Tujuan Laporan Arus Kas menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

dalam PSAK No. 2 (2004), yaitu:

1) Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas 
bersih dimasa depan.

2) Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
kewajibannya, untuk membayar hutang jangka pendek maupun 
jangka panjang, membayar dividen dan kebutuhan dalam 
perndaan ekstern.

3) Menilai sebab-sebab adanya perbedaan anatar laba bersihdan 
penerimaan serta hubungan dengan pembayaran kas.

4) Menilai pengaruh dari transaksi investasi dan pendanaan kas 
serta non kas terhadap posisi keuangan perusahaan dalam suatu 
periode.

Laporan arus kas disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi 

historis dan relevan mengenai perubahan kas dari suatu perusahaan, baik 

berupa kas masuk maupun kas keluar dengan mengklasifikasikan arus kas 
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berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan 

selama periode tertentu.

e. Kegunaan Laporan Arus Kas

Menurut Harahap (2007:257) dengan melakukan analisis arus kas, kita 

dapat mengetahui :

1) Kemampuan perusahaan menggenerate kas, merencanakan, 
mengontrol arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan pada 
masa lalu.

2) Kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas 
bersih perusahaan, termasuk kemampuan membayar deviden di 
masa yang akan datang.

3) Informasi bagi investor dan kreditor untuk memproyeksikan 
return dari sumber kekayaan perusahaan.

4) Kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan 
di masa yang akan datang.

5) Alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan 
penerimaan dan pengeluaran kas.

6) Pengarus investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi 
lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu 
periode tertentu.

Laporan arus kas ini akan sangat berguna untuk menentukan kebijakan-

kebijakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Sedangkan 

bagi pihak ekstern akan berguna sebagai salah satu alternatif analisa dalam 

pengalokasian modal mereka. Pemantauan dalam penggunaan dan 

khususnya arus kas perusahaan semakin menjadi perhatian utama para 

manajer dan para kreditor.

f. Klasifikasi Laporan Arus Kas

Arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan selama satu periode 

dalam laporan arus kas diklasifikasikan menjadi tiga aktivitas berbeda, yaitu 
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aktivitas operasi, Investasi, dan pendanaan. Klasifikasi ini didefinisikan 

sebagai berikut :

1) Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Menurut Munawir (2008:117) aktivitas operasi adalah :

aktivitas seluruh transaksi penerimaan kas yang berkaitan 
dengan pendapatan penjualan dan kas keluar, termasuk 
pembayaran kepada pemasok barang atau jasa, pembayaran 
upah, bunga dan pajak (penghasilan utama pendapatan 
perusahaan).

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 

memengaruhi penetapan laba atau rugi bersih.

Menurut Munawir (2008:117) Beberapa contoh arus kas dari 

aktivitas operasi adalah: Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa.

Penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain.

a) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.
b) Pembayaran gaji dan upah karyawan.
c) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang 

diadakan uktuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.
d) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang 

diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang 

menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan kas 

yang dapat digunakan untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan 

investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 
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2) Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Menurut Munawir (2008:118) “Aktivitas investasi adalah 

perolehan (acquisition) dan pelepasan (disposal) aktiva jangka panjang 

serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas”.

Pengungkapan arus kas yang berasal aktivitas investasi perlu 

dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

Menurut Munawir (2008:118) Beberapa contoh arus kas dari 

aktivitas investasi adalah :

a) Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak
berwujud, biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan 
aktiva tetap yang dibangun sendiri.

b) Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan 
peralatan, aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang 
lain.

c) Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain.
d) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain 

serta pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga 
keuangan).

3) Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan.

Menurut Munawir (2008:118) “Aktivitas pendanaan adalah 

aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi 

modal dan pinjaman perusahaan”. Aktivitas ini perlu diungkapkan 

secara terpisah untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan 

oleh para pemasok modal perusahaan. Klasifikasi menurut aktivitas 

memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan 
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keuangan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi 

perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas.

Menurut Munawir (2008:118) Beberapa contoh arus kas dari 

aktivitas pendanaan adalah :

a) Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal 
lainnya.

b) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk 
menarik atau menebus saham perusahaan;

c) Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, 
hipotik, dan pinjaman lainnya.

d) Pelunasan pinjaman.
e) Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lessee) untuk 

mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa 
guna usaha pembiayaan (finance lease).

Perusahaan menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi, 

aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan dengan cara yang paling 

sesuai dengan bisnis yang telah dilakukan perusahaan tersebut dalam 

suatu periode tertentu. 

g. Rasio Arus Kas (Cash Flow Ratio)

Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan informasi 

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

menggunakan komponen dalam laporan arus kas dan komponen neraca, 

laporan laba rugi dan laporan arus kas sebagai informasi dalam analisis 

rasio.

Menurut Darsono dan Ashari (2005:91) Semakin banyaknya 

perusahaan yang mencantumkan laporan arus kas dalam laporan keuangan 

tahunan, membuat penggunaan informasi laporan arus kas sebagai alat 

analisis kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat. Alat analisis rasio 
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laporan arus kas yang diperlukan untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan antara lain :

1) Rasio arus kas operasi (AKO)

Rasio Arus Kas Operasi menghitung kemampuan arus kas operasi 

dalam membayar kewajiban lancar. Rasio ini diperoleh dengan 

membagi arus kas operasi dengan kewajiban lancar.

Dalam hal ini, Rasio arus kas operasi berada dibawah 1 yang 

berarti terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar 

kewajiban lancar, tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini, yaitu :

AKO = Jumlah Arus Kas OperasiKewajiban Lancar
2) Rasio cakupan arus dana (CAD)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmennya 

(bunga, pajak, dan dividen preferen).

Dalam hal ini, Rasio yang besar menunjukkan bahwa kemampuan 

yang lebih baik dari laba sebelum pajak dalam menutup komitmen-

komitmen yang jatuh tempo dalam satu tahun. Adapun rumus yang 

digunakan untuk menghitung rasio ini, yaitu:

CAD = EBITBunga + Penyesuaian pajak + Dividen Preferen

3) Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB)
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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.

Dalam hal ini, dengan rasio yang besar akan menunjukkan bahwa 

arus kas operasi mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam 

menutup biaya bunga sehingga kemungkinan perusahaan tidak mampu 

membayar bunga sangat kecil. Adapun rumus yang digunakan untuk 

menghitung rasio ini, yaitu:

CKB = Arus Kas Operasi + Bunga + PajakBunga
4) Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL)

Rasio ini dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang lancar  berdasarkan arus kas operasi bersih. Rasio ini 

diperoleh dengan arus kas operasi ditambah dividen kas dibagi dengan 

hutang lancar.

Dalam hal ini, Rasio yang rendah akan menunjukkan kemampuan 

yang rendah dari arus kas operasi dalam menutup hutang lancar. 

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini, yaitu :

CKHL = Arus Kas Operasi + Dividen KasHutang Lancar

5) Rasio pengeluaran modal (PM)
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Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk 

investasi dan pembayaran hutang yang ada. Rasio ini diperoleh dengan 

arus kas operasi dibagi dengan pengeluaran modal.

Dalam Hal ini, Rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan yang 

tinggi dari arus kas dalam membiayai pengeluaran modal. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung rasio ini, yaitu : 

PM = Arus Kas OperasiPengeluaran Modal
6) Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK)

Rasio ini diperoleh dengan (laba sebelum pajak dan bunga minus 

pembayaran pajak minus pembayaran bunga-pengeluaran modal) dibagi 

(rata-rata hutang yang jatuh tempo setiap tahun selama lima tahun). 

Semakin rendah rasio semakin rendah kemampuan perusahaan dalam 

menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 

tahun mendatang.

KAK = EBIT − Bunga − Pajak− Pengeluaran ModalRata − rata Hutang Lancar selama 5 Tahun

B. Kerangka Pikir
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PT. Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan salah satu BUMN Konstruksi 

terbesar di Indonesia. Sejak tanggal 19 Desember 2012 PT. Waskita Karya

(Persero) Tbk secara resmi listing di Bursa Efek Indonesia dengan ticker 

“WSKT” dengan harga perdana Rp380,-. PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 

memutuskan untuk mengambil langkah menawarkan sahamnya kepada publik 

melalui bursa.

Tingginya peluang industri infrastruktur, baik sektor pemerintah maupun 

swasta merupakan peluang utama sektor industri konstruksi untuk tetap 

berprestasi dan membuat karya-karya yang lebih bermutu kedepannya, dan salah 

satu upaya yang telah dilakukan Untuk memenuhi rencana strategis perusahaan 

yang tertuang dalam Rencana Kerja Jangka Panjang, yaitu melakukan 

pengembangan bisnis dengan menerbitkan obligasi serta menarik beberapa 

investor baik didalam maupun diluar negeri.

Laporan arus kas yang telah ada akan dianalisis untuk mengetahui kinerja 

keuangan suatu perusahaan. Analisis yang dilakukan dapat berupa analisis rasio 

laporan arus kas. Analisis rasio laporan arus kas terdiri atas beberapa rasio, 

yaitu: rasio arus kas operasi, rasio cakupan arus dana, rasio cakupan kas 

terhadap bunga, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, rasio pengeluaran 

modal, dan rasio total hutang seperti yang telah dibahas sebelumnya oleh 

penulis. Hasil dari analisis rasio ini akan memperlihatkan kinerja perusahaan. 

Sehubungan hal tersebut, maka analisis kinerja perusahaan yang baik diperlukan 

agar operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien. 
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Adapun dalam penelitian ini, kerangka pikir dari peneliti dituangkan dalam 

gambar berikut :

Gambar 1. Kerangka Pikir

Manajemen Keuangan

Laporan Arus Kas

Kinerja Keuangan

Hasil Analisis

Analisis Laporan Arus Kas
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel penelitian 

Variabel penelitian  adalah ciri atau  karakteristik tertentu yang melekat pada 

obyek yang diteliti. Dari pengukuran variabel-variabel penelitian diperoleh data 

penelitian yang selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Arus kas 

dan rasio arus kas pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. 

2. Desain Variabel

Agar penelitian dapat lebih terarah dalam penyusunannya, maka peneliti 

merangkumnya dalam sebuah skema desain penelitian berikut :

Gambar 2. Skema Desain Penelitian

PENELITIAN

Penelitian Lapangan
- Wawancara
- Dokumentasi

Penelitian Pustaka

Analisis Data

Laporan Hasil Penelitian

Data yang siap diolah
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B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Definisi operasional variabel 

Definisi operasional memuat batasan-batasan dan penjelasan terkait variabel 

penelitian ini guna menghindari terjadinya interpretasi yang berbeda-beda 

(ambiguitas). Oleh karena itu dipandang perlu untuk memberikan batasan-

batasan operasional dalam penelitian ini. Penjelasan batasan operasional 

penelitian sebagai berikut :

a. Laporan arus kas adalah gambaran dari informasi arus kas masuk dan arus 

kas keluar dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan suatu perusahaan 

yang dapat digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja 

keuangan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, dalam menghasilkan kas dan 

setara kas berdasarkan periode tertentu.

b. Kinerja keuangan merupakan hasil dari proses keuangan yang tergambarkan 

dari laporan keuangan yang mencerminkan tingkat kesehatan PT. Waskita 

Karya (Persero) Tbk pada suatu periode tertentu dengan menggunakan 

berbagai sumber daya atau modal yang dimiliki, serta dapat diukur dengan 

menggunakan rasio arus kas.

c. Rasio arus kas adalah alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja 

keuangan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban 

keuangan perusahaan yang harus segera dipenuhi. Adapun rasio arus kas 

yang digunakan yaitu rasio arus kas operasi, rasio cakupan arus dana, rasio 

cakupan kas terhadap bunga, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, rasio 

total hutang, dan rasio kecukupan arus kas.



31

d. PT. Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang Industri Konstruksi dan merupakan sebuah perusahaan persero atau 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Gedung kantor pusat PT. Waskita 

Karya (Persero) Tbk terletak di Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, 

Jakarta. Dan disamping itu, Perusahaan juga memiliki Kantor Perwakilan di 

Kota Makassar yang berada di JL. A.P.Pettarani No.88, Sulawesi-Selatan, 

Indonesia.

2. Pengukuran variabel

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil

laporan arus kas dalam bentuk persentase (%) dan rasio arus kas PT. Waskita 

Karya (Persero) Tbk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2009-2013.

C. Populasi dan Sampel

Teguh (2001;125-126) mengemukakan pengertian populasi dan sampel 

sebagai berikut:

Populasi menunjukkan keadaan dan jumlah obyek penelitian secara 
keseluruhan yang memiliki karakteristik tertentu. Sedangkan sampel 
menunjukkan obyek-obyek penelitian yang memiliki karakteristik 
tertentu, yang merupakan fraksi atau kelompok-kelompok tertentu dari 
suatu populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Waskita Karya 

(Persero) Tbk selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2009 - 2013. Dalam penelitian 

ini, keseluruhan populasi menjadi sampel penelitian.
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D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang dipergunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini 

adalah data kuantitatif. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian 

ini yaitu berupa data sekunder atau data tambahan yang berisi informasi yang 

ada hubungannya dengan obyek penelitian. Sumber data penelitian ini diperoleh 

melalui situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id, dan website resmi perusahaan PT. 

Waskita Karya (Persero) Tbk, yaitu www.waskita.co.id.

2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

tatap muka dan tanya jawab langsung dengan pimpinan perusahaan dan 

pihak-pihak yang terkait mengenai masalah dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mencatat data dari dokumen-dokumen 

perusahaan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data-

data yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi adalah 

sejarah perusahaan, struktur organisasi, laporan keuangan perusahaan 

mencakup laporan laba rugi, laporan neraca dan laporan arus kas  

perusahaan.
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E. Teknik Analisis Data

Dengan menggunakan analisis terhadap Laporan Arus Kas, maka 

perusahaan dapat menyusun anggaran kas agar masalah seperti kekurangan kas

dapat diantisipasi.

Menurut Darsono dan Ashari (2005:91) Semakin banyaknya perusahaan 

yang mencantumkan laporan arus kas dalam laporan keuangan tahunan, 

membuat penggunaan informasi laporan arus kas sebagai alat analisis kinerja 

keuangan perusahaan semakin meningkat. Adapun yang rasio yang digunakan 

sebagai alat pengukuran ialah rasio arus kas, terdiri dari :

1. Rasio arus kas operasi (AKO)

AKO = Jumlah Arus Kas OperasiKewajiban Lancar
Apabila rasio arus kas operasi dibawah satu (<1) berarti terdapat 

kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar.

2. Rasio cakupan arus dana (CAD)

CAD = EBITBunga + Penyesuaian pajak + Dividen Preferen
Apabila rasio cakupan arus dana berada dibawah satu (<1) berarti 

perusahaan tidak mampu menutup komitmen yang jatuh tempo.

3. Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB)

CKB = Arus Kas Operasi + Bunga + PajakBunga
Apabila rasio cakupan kas terhadap bunga berda diatas satu (>1), 

menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang lebih baik 

dalam menutup biaya bunga.
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4. Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL)

CKHL = Arus Kas Operasi + Dividen KasHutang Lancar
Apabila rasio cakupan kas terhadap hutang lancar berada dibawah satu 

(<1), menunjukkan bahwa perusahaan dalam membayar kewaiban lancar 

sangat rendah.

5. Rasio Pengeluaran Modal (PM)

PM = Arus Kas OperasiPengeluaran Modal
Apabila Rasio Pengeluaran modal berada di bawah satu (< 1),berarti 

perusahaan belum mampu membiayai pengeluaran modalnya.

6. Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK)

KAK = EBIT − Bunga − Pajak− Pengeluaran ModalRata − rata Hutang Lancar selama 5 Tahun
Rasio ini diperoleh dengan (laba sebelum pajak dan bunga minus 

pembayaran pajak minus pembayaran bunga-pengeluaran modal) dibagi 

(rata-rata hutang yang jatuh tempo setiap tahun selama lima tahun). 

Semakin rendah rasio semakin rendah kemampuan perusahaan dalam 

menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 

tahun mendatang.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah singkat PT. Waskita Karya (Persero) Tbk

PT. Waskita Karya (Persero) Tbk didirikan pertama kali pada tanggal 1 

Januari 1961 sebagai perusahaan asing dengan nama “Volker Aaneming 

Maatschappij NV” yang kemudian pada tanggal 29 Maret 1961 dinasionalisasi 

menjadi Perusahaan Negara (PN) Waskita Karya berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 62 tahun 1961 yang pada awalnya melaksanakan pekerjaan 

yang terkait dengan air, termasuk reklamasi, pengerukan, pelabuhan, serta 

irigasi. Sejak 1973 status berubah menjadi “Persero” dan mulai mengembangkan 

bisnisnya sebagai kontraktor Umum yang melaksanakan berbagai jenis 

pekerjaan konstruksi seperti Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Bandara, Gedung, 

Pabrik, dan lain-lain.

Tahun 1980-an PT. Waskita Karya (Persero) Tbk mulai melaksanakan 

proyek-proyek berteknologi tinggi, dan ahli teknologi dikembangkan melalui 

aliansi usaha, dalam bentuk operasi bersama dan usaha bersama dengan berbagai 

perusahaan asing terkemuka. Pencapaian yang diinginkan dan membanggakan, 

pada waktu itu adalah Bandara Udara Soekarno- Hatta, Reaktor Multi Guna 

Siwabessy, serta Pusat Pembangkit Listrik Batu Bara Muara Karang, Jakarta.

Memasuki tahun 1990-an PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, menyelesaikan 

berbagai gedung bertingkat tinggi dengan reputasi yang sangat baik, seperti 
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gedung BNI CITY (gedung tertinggi Di Indonesia), Gedung Perkantoran Bank 

Indonesia, Graha Niaga Tower, Mandiri Plaza Tower, dan Hotel Shangri-La. 

Hingga tahun 2008 perusahaan telah menyelesaikan beberapa proyek 

monumental dengan mendapat penghargaan antara lain :

a. Penghargaan karya konstruksi Indonesia tahun 2004 dari Menteri Pekerjaan 

Umum, Proyek Masjid Tuban dan Proyek Bendung Tilong.

b. Penghargaan terbaik I dari PT. Jasa Marga : Proyek Jalan Toll Cipularang 

tahap II sesi 3.1

c. Penghargaan dari bupati Aceh Barat untuk proyek pembangunan rumah 

Type 45 sebanyak 500 unit.

d. Penghargaan dari AKI Construction Award 2006 untuk Proyek Ambarukmo 

Plaza.

Sistem Manajemen Mutu ISO 9002:1994 mulai dilaksanakan pada tahun 

1995, disempurnakan tahun 2003 (ISO seri 9001:2000), diperbaharui di tahun 

2009 (ISO 9001:2008) serta dilengkapi dengan OHSAS (Occupational Health 

dan Safety Assesment Series) 18001:1999 tahun 2005 yang disempurnakan 

menjadi OHSAS 18001:2007 tahun 2008. Komitmen perusahaan terhadap 

lingkungan ditunjukkan dengan menerapkan ISO 14001:2004 (Enviromental 

Management System) pada tahun 2006. Dan pada tahun 2011 PT. Waskita 

Karya (Persero) Tbk melanjutkan restrukturisasi dan mengimplementasikan 

GCG (Good Corporate Governance) secara benar guna bersaing dengan 

perusahaan konstruksi lainnya.
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2. Visi dan misi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk

a. Visi

“Menjadi Perusahaan Indonesia terkemuka di bidang konstruksi, 

rekayasa, investasi infrastruktur dan realty” 

b. Misi

Meningkatkan nilai perusahaan yang kompetitif dan berkualitas 

dengan:

1) Sumber daya manusia yang kompeten.

2) Sistem dan teknologi terintegrasi

3) Sinergi dengan mitra usaha

4) Inovasi

5) Diversifikasi usaha 

c. Motto 

Motto Usaha Waskita adalah “ MAJU DENGAN KARYA BERMUTU”

3. Produk PT. Waskita Karya (Persero) Tbk

Sesuai dengan fokus usahanya, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 

melakukan pekerjaan dalam bidang konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, 

pekerjaan mekanikal. Elektrikal, pekerjaan telekomunikasi dan radio, serta 

perbaikan pemeliharaan dan renovasi bangunan. Adapun kegiatan produksinya 

terbagi atas :

a. Produk gedung dan prasaran industri.

b. Produk prasarana transportasi, dan
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c. Produk sumber daya air dan ketenagaan.

Disamping itu, perusahaan juga melakukan kegiatan usaha dalam 18 bidang 

yang terkait dengan pengalamannya dalam pembangunan, serta sesuai dengan 

cakupan bidang usaha, 18 bidang usaha tersebut adalah :

1) Jasa pertambangan

2) Pekerjaan terintegrasi (Engineering, Procurement and Construction, atau 

EPC)

3) Rancang bangun

4) Manajemen gedung

5) Pabrikasi bahan dan komponen bangunan

6) Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi

7) Pabrikasi barang logam, kayu karet dan plastik

8) Penyewaan peralatan konstruksi

9) Layanan jasa keagenan dan komponen bangunan, serta peralatan konstruksi

10) Investasi dalam usaha pengelolaan sarana dan prasarana dasar serta industry

11) Pengelolaan usaha sarana dan prasarana dasar industry

12) Agro Industri

13) Ekspor impor

14) Perdagangan umum

15) Pengelolaan kawasan

16) System development

17) Layanan jasa teknologi informasi dan kepariwisataan

18) Pengembang properti dan realti
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4. Susunan dewan komisaris dan direksi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.

a. Dewan komisaris

Komisaris Utama : Mohammad Hasan

Komisaris Independen : Iwan Nursyirwan Diar

Komisaris Independen : Kohirin Suganda Saputra

Komisaris : Arif Baharudin

Komisaris : Imam Maidi Achid

Komisaris : Satya Arinanto

b. Dewan Direksi

Direktur Utama : M.Choliq

Direktur Keuangan : Tunggul Rajaguguk

Direktur Operasi I : Desi Aryani

Direktur Operasi II : Adi Wibowo

Direktur Operasi III : Didi Triyono

Direktur SDM dan Sistem : Bambang Heru Purnomo

5. Lokasi perusahaan 

Gedung kantor pusat PT. Waskita Karya (Persero) Tbk terletak di Jl. MT 

Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta. Dan disamping itu, Perusahaan juga 

memiliki Kantor Perwakilan di Kota Makassar yang berada di JL. A.P.Pettarani 

No.88, Sulawesi-Selatan, Indonesia.

6. Struktur Organisasi

Adanya struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat yang 

penting agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Suatu perusahaan akan 
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berhasil mencapai prestasi kerja yang efektif dari karyawan apabila terdapat 

suatu sistem kerja sama yang baik, di mana fungsi-fungsi dalam organisasi 

tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang 

telah dinyatakan dan diuraikan dengan jelas.

a. Pemegang Saham

Pemegang saham PT. Waskita Karya (Persero) Tbk antara lain.

1) Pemeintah Republik Indonesia : 68%

2) Masyarakat : 32%

b. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk adalah gabungan 

dari struktur organisasi garis dan staf. Kekuasaan tertinggi terletak pada 

pemegang saham, yaitu Pemerintah Republik Indonesia dan Masyarakat 

yang membawahi Dewan Komisaris. Perusahaan dipimpin oleh Direktur 

Utama yang dibantu oleh lima orang Direktur.

1) Direktur utama

Mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin dan 

mengkoordinasikan semua kegiatan Direksi dalam melakukan 

pengelolaan dan pengurusan perseroan, melakukan koordinasi dan 

pembinaan kinerja Satuan Pengawasan Intern dan Sekretariat Perseroan.

2) Direktur Keuangan 

Mempunyai tugas dan wewenang : 

a) Melaksanakan pengelolaan dibidang keuangan dibidang keuangan, 

risiko dan akuntansi, investasi, termasuk pengusahaan modal, 
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perencanaan, pengendalian dan pengembangan sumber-sumber 

pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.

b) Melakukan pembinaan dan menilai kinerja Departemen yang ada 

dibawahnya. 

c) Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis terkait fungsinya.

d) Melakukan pengawasan anak perusahaan.

e) Melakukan pengelolaan unit PKBL

f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur 

Utama.

3) Direktur Pengembangan & SDM 

Mempunyai tugas dan wewenang :

a) Melakukan kajian pengembangan bisnis dengan membuat analisis 

portofolio pengenmbangan usaha perseroan, mulai investasi 

(proyek) dari masing-masing direktorat, membuat usulan skala 

prioritas, hingga mempresentasikan dan mendiskusikannya dengan 

BOD.

b) Membuat usulan kepada komisaris dan atau pemegang saham 

untuk mendapatkan persetujuan terkait investasi usaha.

c) Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan Sumber 

Daya Manusia, Sistem dan TI.

d) Melakukan pengawasan anak perusahaan.

e) Melakukan pembinaan dan menilai kinerja departemen yang ada 

dibawahnya.
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f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur 

Utama.   

4) Direktur Operasi I

Mempunyai tugas dan wewenang :

a) Melaksanakan pengelolaan produksi, koordinasi dan pembinaan 

kinerja Divisi Sipil, Divisi Precast dan Divisi EPC, 

b) Melakukan koordinasi dan pembinaan kinerja Departemen 

Produksi serta koordinasi dengan unit kerja lainnya, 

c) Melakukan kajian pengembangan bisnis dan pengelolaan dibidang 

Jalan Tol dan Energi, 

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur 

Utama.

5) Direktur Operasi II

Mempunyai tugas dan wewenang : 

a) Melaksanakan pengelolaan produksi, koordinasi dan pembinaan 

kinerja Divisi Gedung dan Divisi Realty, 

b) Melakukan kajian pengembangan bisnis dibidang Realty,

c) Melakukan koordinasi dan pembinaan kinerja Departemen 

Produksi serta koordinasi dengan Unit Kerja Lainnya,

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur 

Utama.

6) Direktur Operasi III

Mempunyai tugas dan wewenang :
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a) Melaksanakan pengelolaan produksi, koordinasi dan pembinaan 

kinerja Divisi yang ada dibawahnya.

b) Melakukan koordinasi dan pembinaan kinerja Departemen 

Produksi serta koordinasi dengan Unit Kerja lainnya,

c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur 

Utama.

Struktur Organisasi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, sebagai berikut :

Gambar 3. Struktur Organisasi
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B. Penyajian Data Hasil Penelitian

Berikut ini adalah data hasil penelitian yang menggambarkan kondisi 

laporan arus kas PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2009-2013 yang terdiri 

atas arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, serta total arus kas 

bersih perusahaan. 

Tabel 2. Jumlah Arus Kas PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Tahun 2009- 2013
(Dalam ribuan)

Tahun
Total Arus kas 
dari aktivitas 

Operasi

Total Arus kas 
dari aktivitas 

Investasi

Total Arus 
kas dari 
aktivitas 

Pendanaan

Arus Kas 
Bersih 

2009 (27.459.378) (7.029.638) 72.596.558 38.107.541

2010 (164.527.227) (322.112.212) 662.907.158 176.267.718

2011 (106.104.647) 136.601.438 197.765.255 228.262.045

2012 (187.871.573) (27.667.508) 1.814.918.354 1.599.379.272

2013 (385.212.792) (378.579.647) (317.368.203) (1.081.160.643)

Sumber : PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.Tahun 2015 (data diolah kembali)

Dilihat dari tabel 1, data perusahaan PT. Wakita Karya (Persero) Tbk. 

Selama 5 tahun terakhir. Arus kas dari aktivitas operasi tahun 2009-2013 

menunjukkan saldo negatif, dimana peningkatan penggunaan arus kas dari 

aktivitas operasi terutama disebabkan adanya peningkatan untuk pembayaran 

kepada karyawan serta pembayaran beban pinjaman.

Arus kas perusahaan berdasarkan aktivitas investasi tahun 2009-2013 juga 

mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2009 sampai tahun 2010 menunjukkan 

saldo negative hal ini disebabkan karena pada tahun 2009 pendapatan yang 

diterima lebih kecil dibanding dengan pengeluaran untuk perolehan aset tetap 
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yang dilakukan oleh perusahaan, dan pada pada tahun 2010 perusahaan 

melakukan penempatan investasi jangka pendek yang cukup besar. Namun pada 

tahun 2011 perusahaan menunjukkan saldo positif karena adanya pencairan 

jangka pendek, sedangkan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 

menunjukkan saldo negative disebabkan karena adanya peningkatan pengeluaran 

ventura bersama dan peningkatan perolehan aset tetap.

Arus kas dari aktivitas pendanaan tahun 2009-2013 terus mengalami 

fluktuasi, dimana pada tahun 2009 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan 

saldo positif dikarenakan perusahaan melakukan penerimaan atau pengambilan 

pinjaman dari bank atau pihak lain yang lebih besar di banding pelunasan hutang 

yang dilakukan. Namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan positif yang cukup 

signifikan karena perusahaan menerima aliran dana dari penerimaan utang 

obligasi. Akan tetapi pada tahun 2013 menunjukkan saldo negatif hal ini 

disebabkan perusahaan lebih mengutamakan melakukan pelunasan atas hutang 

bank atau ke relasi sehingga terjadi pengeluaran kas pendanaan, hal ini yang 

menjadi alasan peneliti tertarik untuk meneliti PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.

Arus kas bersih perusahaan diperoleh dari arus kas aktivitas operasi 

dijumlahkan dengan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Pada tahun 

2009-2012 mengalami saldo positif, hal ini dikarenakan kas pendanaan berasal 

dari penerimaan dari bank atau relasi yang dilakukan perusahaan. Sedangkan, 

pada tahun 2013 mengalami saldo negatif, yang disebabkan karena pengeluaran 

cukup besar dari setiap aktivitas arus kas. 
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C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis arus kas disebut juga dengan cash flow statement, laporan arus kas 

adalah untuk melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan dalam 

satu periode tertentu dibedakan dalam tiga kategori yaitu  : aktivitas operasi, 

aktivitas investasi, dan pendanaan.

Dengan melakukan analisis arus kas pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 

ini, maka kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh arus 

kas masuk bersih dimasa depan dari aktivitas operasi untuk membayar hutang, 

bunga dan dividen.

Menganalisis arus kas pada perusahaan juga dapat menghasilkan keterangan 

yang berguna untuk membentuk suatu pendapat tentang kemampuan perusahaan 

dalam menilai kinerja keuangannya, dimana perusahaan juga dapat menjadikan 

analisis ini sebagai dasar dalam penyusunan rencana yang akan dilaksanakan 

perusahaan dimasa yang akan datang, serta dapat mengetahui dengan cepat dan 

efisien tidaknya pengelolaan kas perusahaan selama periode tertentu.

1. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah data arus kas dan perubahan dalam bentuk persentase dari 

PT. Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2009-2013 yang terdiri dari jumlah 

arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, serta jumlah arus kas 

bersih perusahaan secara keseluruhan pada periode terkait yang disajikan dalam 

pembahasan ini.
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Tabel 3. Arus kas dan perubahan dalam bentuk persentase (%) PT. Waskita   
Karya (Persero) Tbk, Tahun 2009-2010

Keterangan
Saldo (Rp)

Perubahan 
dalam bentuk 

(%)

2009 2010 2009 2010

Arus Kas 
Operasi

(27.459.378.650) (164.527.227.665) - 499

Arus Kas 
Investasi

(7.029.638.595) (322.112.212.242) - 4482

Arus Kas 
Pendanaan

72.596.558.353 662.907.158.482 - 813

Sumber : PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.Tahun 2015 (data diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 3, dinyatakan bahwa jumlah arus kas dari aktivitas 

operasi perusahaan pada tahun 2009 bernilai negatif sebesar Rp 27.459.378.650, 

hal ini berarti pengeluran kas lebih besar dari pada penerimaan kas dari aktivitas 

operasi perusahaan. Arus kas dari aktivitas investasi bernilai negatif sebesar Rp 

7.029.638.595, karena perusahaan melakukan pembelian aktiva tetap yang 

nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai total penerimaan kas dari 

aktivitas investasi lainnya. Sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan bernilai 

positif sebesar Rp 72.596.558.353, karena perusahaan menerima pinjaman bank 

yang cukup besar dibandingkan dengan pengeluaran atas pinjaman bank yang 

telah dibayarkan.

Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan pada tahun 2010 bernilai negatif 

sebesar Rp 164.527.227.665, hal ini berarti perusahaan mengalami penurunan 

sebesar 499% atau sebesar Rp 137.067.849.015, karena adanya peningkatan 

pembayaran kepada karyawan dan pembayaran beban pinjaman (beban bunga), 

serta pembayaran kepada pihak ketiga. Arus kas dari aktivitas investasi bernilai 
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negatif sebesar Rp 322.112.212.242, hal ini menunjukkan adanya penurunan 

yang signifikan sebesar 4482% atau sebesar Rp 315.082.573.647, karena 

perusahaan melakukan penempatan investasi jangka pendek yang cukup besar 

dan adanya peningkatan pembelian aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan 

pada tahun tersebut. Arus kas aktivitas pendanaan bernilai positif sebesar Rp 

662.907.158.482 menunjukkan bahwa adanya peningkatan sebesar Rp 

590.310.600.129 atau sebesar 813%, karena adanya setoran modal saham dan 

pinjaman bank yang diterima oleh perusahaan dalam jumlah yang cukup besar.

Tabel 4. Arus kas dan perubahan dalam bentuk persentase (%) PT. Waskita 
Karya (Persero) Tbk, Tahun 2010-2011

Keterangan Saldo (Rp)
Perubahan 

dalam bentuk 
(%)

2010 2011 2011
Arus Kas 
Operasi

(164.527.227.665) (106.104.647.391) (35,50)

Arus Kas 
Investasi

(322.112.212.242) 136.601.438.061 (142,40)

Arus Kas 
Pendanaan

662.907.158.482 197.765.255.190 (70,16)

Sumber : PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.Tahun 2015 (data diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 4, mengenai arus kas tahun 2011, arus kas aktivitas 

operasi perusahaan bernilai negatif sebesar Rp 106.104.647.391, terjadi 

kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 35,50% atau sebesar Rp 58.422.580.274 

yang disebabkan adanya penerimaan dari pelanggan dan pendapatan bunga oleh 

perusahaan yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya. Arus kas aktivitas 

investasi bernilai positif sebesar Rp 136.601.438.061, hal ini menunjukan 

perusahaan mengalami peningkatan sebesar 142,40% atau sebesar Rp 
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458.713.650.303, karena adanya penerimaan dari investasi jangka pendek yang 

dilakukan perusahaan pada tahun sebelumnya, serta adanya penerimaan dari 

ventura bersama serta penerimaan atas penjualan investasi. Arus kas dari 

aktivitas pendanaan bernilai positif sebesar Rp 197.765.255.190, menunjukkan 

penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp 465.141.903.292 atau sebesar 

70,16% dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya peningkatan 

pembayaran program kemitraan dan bina lingkungan, serta perusahaan 

melakukan pelunasan pinjaman bank yang sangat besar, yang mendekati total 

penerimaan pinjaman bank yang dilakukan perusahaan pada tahun tersebut dan 

sebelumnya.

Tabel 5. Arus kas dan perubahan dalam bentuk persentase (%) PT. Waskita 
Karya (Persero) Tbk, Tahun 2011-2012

Keterangan Saldo (Rp)
Perubahan 

dalam bentuk 
(%)

2011 2012 2012
Arus Kas 
Operasi

(106.104.647.391) (187.871.573.295) 77,06

Arus Kas 
Investasi

136.601.438.061 (27.667.508.524) (120,25)

Arus Kas 
Pendanaan

197.765.255.190 1.814.918.354.389 817,71

Sumber : PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.Tahun 2015 (data diolah kembali)

Pada Tabel 5, untuk arus kas perusahaan pada tahun 2012, arus kas aktivitas 

operasi perusahaan bernilai negatif sebesar Rp 187.871.573.295, dimana 

perusahaan kembali mengalami penurunan sebesar Rp 81.766.925.904 atau 

77,06%, yang disebabkan adanya peningkatan pembayaran atau pengeluaran 

dari aktivitas operasional perusahaan yang cukup besar. Arus kas aktivitas 

investasi perusahaan bernilai negatif sebesar Rp 27.667.508.524, mengalami 
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penurunan sebesar Rp 108.933.929.537 atau sebesar 120,25% yang disebabkan 

adanya peningkatan perolehan aset tetap, penempatan pada ventura bersama 

serta penempatan investasi asosiasi dan jangka panjang lainnya. Sedangkan, arus 

kas aktivitas pendanaan bernilai positif sebesar Rp 1.814.918.354.389, yang 

berarti perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp 

1.617.153.099.199 atau sebesar 817,17% yang disebabkan perusahaan menerima 

aliran dana dari penerimaan utang obligasi dan penerimaan tambahan setoran 

modal dari hasil IPO yang cukup besar pada tahun tersebut.

Tabel 6. Arus kas dan perubahan dalam bentuk persentase (%) PT. Waskita 
Karya (Persero) Tbk, Tahun 2012-2013

Keterangan Saldo (Rp)
Perubahan 

dalam bentuk 
(%)

2012 2013 2013
Arus Kas 
Operasi

(187.871.573.295) (385.212.792.510) 105,04

Arus Kas 
Investasi

(27.667.508.524) (378.579.647.162) 1268,31

Arus Kas 
Pendanaan

1.814.918.354.389 (317.368.203.964) (117,48)

Sumber : PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.Tahun 2015 (data diolah kembali)

Pada tabel 6, arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan pada 

tahun 2013 bernilai negatif. Arus kas aktivitas operasi mengalami penurunan 

karena perusahaan masih melakukan pembayaran atau pengeluaran yang lebih 

besar dari aktivitas operasi  seperti meningkatnya pembayaran pajak penghasilan 

dan pembayaran kepada karyawan serta pembayaran lainnya, sehingga arus kas 

operasi perusahaan bernilai negatif sebesar Rp 385.212.792.510 atau mengalami 

penurunan yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 

197.341.219.215 atau sebesar 105,04%. Arus kas aktivitas investasi juga 
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mengalami penurunan karena penerimaan dari ventura bersama lebih kecil 

dibanding penempatan ventura bersama yang dikeluarkan perusahaan, serta 

adanya penambahan perolehan aset tetap dan perolehan properti investasi yang 

dilakukan perusahaan, sehingga aktivitas investasi pada tahun tersebut bernilai 

negatif sebesar Rp 378.579.647.162 atau mengalami penurunan yang cukup 

besar dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 350.912.138.638 atau sebesar 

1268,31%. Sedangkan, arus kas aktivitas pendanaan juga mengalami penurunan 

karena perusahaan mengutamakan pelunasan atas hutang bank dan hutang ke 

relasi, sehingga aktivitas pendanaan pada tahun tersebut bernilai negatif sebesar 

Rp 317.368.203.964 atau mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 

sebelumnya sebesar Rp 1.497.550.150.425 atau sebesar 117,48%.

Tabel 7. Arus kas bersih dan perubahan dalam bentuk persentase (%) 
PT.Waskita Karya (Persero) Tbk, Tahun 2009-2013

Arus kas bersih

(tahun)
Saldo (Rp)

Perubahan dalam 

(%)

2009 38.107.541.108 -

2010 176.267.718.575 362,55

2011 228.262.045.860 29,49

2012 1.599.379.272.570 600,67

2013 (1.081.160.643.636) (167,59)

Sumber : PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.Tahun 2015 (data diolah kembali)

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan kondisi terburuk perusahaan 

terjadi pada tahun 2013, karena jumlah arus kas perusahaan pada tahun tersebut 

bernilai negatif sebesar Rp 1.081.160.643.636, hal ini disebabkan karena pada 

tahun tersebut pengeluaran yang dilakukan perusahaan relatif besar 
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dibandingkan dengan penerimaannya baik dari segi aktivitas operasional, 

aktivitas investasi, maupun aktivitas pendanaan yang lebih mengutamakan 

pelunasan hutang bank atau relasi yang jumlahnya sangat besar.

2. Analisis Rasio Arus Kas

Berikut ini adalah hasil perhitungan dan analisis rasio arus kas PT Waskita 

Karya (Persero) Tbk. Adapun rasio yang digunakan sebagai alat pengukuran

atau penilaian terdiri dari :

a. Rasio arus kas operasi (AKO)

AKO = Jumlah Arus Kas OperasiKewajiban Lancar
Apabila rasio arus kas operasi dibawah satu (<1) berarti terdapat 

kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar. Data 

jumlah arus kas operasi diperoleh dari laporan arus kas dan data kewajiban 

lancar diperoleh dari laporan neraca yang masing-masing terdapat dalam 

lampiran.

1) Rasio arus kas operasi (AKO) tahun 2009

AKO = 27.459.378.6502.535.820.573.981 = 0,010
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio arus kas 

operasi untuk tahun 2009 adalah sebesar 0,010 % yang berarti setiap Rp 

100 kewajiban lancar dijamin sebesar Rp 1 arus kas operasi, rasio 

tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas berada di bawah satu (<1) 

yang berarti perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar 

tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Ini disebabkan karena 
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pengeluaran operasional yang besar seperti pembayaran kepada 

pemasok dan pihak ketiga yang jumlahnya mendekati penerimaan dari 

pelanggan, dan juga adanya pembayaran beban pinjaman serta 

pembayaran lainnya yang jumlahnya cukup besar dalam aktivitas 

operasi perusahaan pada tahun tersebut.

2) Rasio arus kas operasi (AKO) tahun 2010

AKO = 164.527.227.6653.420.235.551.203 = 0,048
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio arus kas 

operasi untuk tahun 2010 adalah sebesar 0,048 % yang berarti setiap Rp 

100 kewajiban lancar dijamin sebesar Rp 48 arus kas operasi, rasio 

tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas berada di bawah satu (<1) 

yang berarti perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar 

tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Ini disebabkan karena 

jumlah pengeluaran dari aktivitas arus kas operasional yang rutin 

dilakukan oleh perusahaan semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

3) Rasio arus kas operasi (AKO) tahun 2011

AKO = 106.104.647.3914.418.036.785.084 = 0,024
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio arus kas 

operasi untuk tahun 2011 adalah sebesar 0,024 % yang berarti setiap Rp 

100 kewajiban lancar dijamin sebesar Rp 24 arus kas operasi, rasio 

tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas berada di bawah satu (<1) 

yang berarti perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar 
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tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Ini disebabkan 

disebabkan karena jumlah pengeluaran dari aktivitas arus kas 

operasional yang rutin dilakukan oleh perusahaan semakin meningkat 

dari tahun sebelumnya.

4) Rasio arus kas operasi (AKO) tahun 2012

AKO = 187.871.573.2955.291.826.158.242 = 0,035
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio arus kas 

operasi untuk tahun 2012 adalah sebesar 0,035 % yang berarti setiap Rp 

100 kewajiban lancar dijamin sebesar Rp 35 arus kas operasi, rasio 

tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas berada di bawah satu (<1) 

yang berarti perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar 

tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Ini disebabkan 

disebabkan karena jumlah pengeluaran dari aktivitas arus kas 

operasional yang rutin dilakukan oleh perusahaan semakin meningkat 

dari tahun sebelumnya.

5) Rasio arus kas operasi (AKO) tahun 2013

AKO = 385.212.792.5105.427.139.408.859 = 0,070
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio arus kas 

operasi untuk tahun 2013 adalah sebesar 0,070 % yang berarti setiap Rp 

100 kewajiban lancar dijamin sebesar Rp 70 arus kas operasi, rasio 

tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas berada di bawah satu (<1) 

yang berarti perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar 
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tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Ini disebabkan 

disebabkan karena jumlah pengeluaran dari aktivitas arus kas 

operasional yang rutin dilakukan oleh perusahaan semakin meningkat 

dari tahun sebelumnya.

b. Rasio cakupan arus dana (CAD)

CAD = EBITBunga + Penyesuaian pajak + Dividen Preferen
Apabila rasio cakupan arus dana berada dibawah satu (<1) berarti 

perusahaan tidak mampu menutup komitmen yang jatuh tempo. Data EBIT 

(Earning Before Interest And Tax) diperoleh dari laporan laba rugi dan data 

untuk Bunga, Penyesuaian Pajak, dan Dividen Preferen diperoleh dari 

laporan arus kas yang terdapat pada lampiran.

1) Rasio cakupan arus dana (CAD) tahun 2009

CAD = 298.469.861.874148.919.186.243 + 126.312.621.945 = 1,084
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio 

cakupan arus dana untuk tahun 2009 adalah 1,084 atau berada diatas 

satu (>1) yang berarti kemampuan laba dalam menutup komitmen-

komitmennya yang akan jatuh tempo adalah sebesar 1 kali.

2) Rasio cakupan arus dana (CAD) tahun 2010

CAD = 390.059.101.778149.815.595.239 + 111.968.651.802 = 1,490
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Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio 

cakupan arus dana untuk tahun 2010 adalah 1,0490 atau berada diatas 

satu (>1) yang berarti kemampuan laba dalam menutup komitmen-

komitmennya yang akan jatuh tempo adalah sebesar 1,5 kali.

3) Rasio cakupan arus dana (CAD) tahun 2011

CAD = 485.615.941.504157.880.108.143 + 289.494.678.568 = 1,085
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio 

cakupan arus dana untuk tahun 2011 adalah 1,085 atau berada diatas 

satu (>1) yang berarti kemampuan laba dalam menutup komitmen-

komitmennya yang akan jatuh tempo adalah sebesar 1 kali.

4) Rasio cakupan arus dana (CAD) tahun 2012

CAD = 628.528.315.969169.585.561.829 + 295.929.332.167 = 1,350
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio 

cakupan arus dana untuk tahun 2012 adalah 1,350 atau berada diatas 

satu (>1) yang berarti kemampuan laba dalam menutup komitmen-

komitmennya yang akan jatuh tempo adalah sebesar 1 kali.

5) Rasio cakupan arus dana (CAD) tahun 2013

                  CAD = . . .
. . . . . . . . . = 1,268
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Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio 

cakupan arus dana untuk tahun 2013 adalah 1,268 atau berada diatas 

satu (>1) yang berarti kemampuan laba dalam menutup komitmen-

komitmennya yang akan jatuh tempo adalah sebesar 1 kali.

c. Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB)

CKB = Arus Kas Operasi + Bunga + PajakBunga
Apabila rasio cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1), 

menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang lebih baik 

dalam menutup biaya bunga. Data arus kas operasi, bunga, dan pajak 

diperoleh dari laporan arus kas yang terdapat pada lampiran.

1) Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB) Tahun 2009

CKB = 27.459.378.650 + 148.919.186.243 + 126.312.621.945148.919.186.243
= 2,032

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 

2009 cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1) yaitu sebesar 

2,032 yang berarti 2 kali kemampuan perusahaan dalam menutupi biaya 

bunga.  

2) Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB) Tahun 2010

CKB = 164.527.227.665 + 149.815.595.239 + 111.968.651.802149.815.595.239
= 2,845
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Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 

2010 cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1) yaitu sebesar 

2,845 yang berarti 2 kali kemampuan perusahaan dalam menutupi biaya 

bunga.  

3) Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB) Tahun 2011

CKB = 106.104.647.391 + 157.880.108.143 + 289.494.678.568157.880.108.143
= 3,505

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 

2011 cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1) yaitu sebesar 

3,505 yang berarti 3 kali kemampuan perusahaan dalam menutupi biaya 

bunga.  

4) Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB) Tahun 2012

CKB = 187.871.573.295 + 169.585.561.829 + 295.929.332.167169.585.561.829
= 3,852

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 

2012 cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1) yaitu sebesar 

3,852 yang berarti 3 kali kemampuan perusahaan dalam menutupi biaya 

bunga.  

5) Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB) Tahun 2013

CKB = 385.212.792.510 + 96.850.836.990 + 440.335.518.29296.850.836.990
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= 9,523

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 

2013 cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1) yaitu sebesar 

9,523 yang berarti 9 kali kemampuan perusahaan dalam menutupi biaya 

bunga.  

d. Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL)

CKHL = Arus Kas Operasi + Dividen KasHutang Lancar
Apabila rasio cakupan kas terhadap hutang lancar berada dibawah satu 

(<1), menunjukkan bahwa perusahaan dalam membayar kewajiban lancar 

sangat rendah. Data arus kas operasi dan dividen kas diperoleh dari laporan 

arus kas dan data hutang lancar diperoleh dari laporan neraca yang terdapat 

pada lampiran.

1) Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL) tahun 2009

CKHL = 27.459.378.6502.535.820.573.981 = 0,010
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 

2009 cakupan kas terhadap hutang lancar dibawah satu (<1) atau sebesar 

0,010 kali. Sama halnya dengan rasio arus kas operasi, yang 

membedakan dalam rasio cakupan kas terhadap hutang lancar yaitu
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adanya penambahan dividen kas. Karena rasio dibawah satu kali maka 

ada kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar.

2) Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL) tahun 2010

CKHL = 164.527.227.665 + 1.901.460.8743.420.235.551.203 = 0,048
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 

2010 cakupan kas terhadap hutang lancar dibawah satu (<1) atau 

kewajiban perusahaan dalam membayar kewajiban lancar sebesar 0,048 

kali.

3) Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL) tahun 2011

CKHL = 106.104.647.3914.418.036.785.084 = 0,024
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 

2011 cakupan kas terhadap hutang lancar dibawah satu (<1) atau 

kewajiban perusahaan dalam membayar kewajiban lancar sebesar 0,024 

kali.

4) Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL) tahun 2012

CKHL = 187.871.573.2955.291.826.158.242 = 0,035
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 

2012 cakupan kas terhadap hutang lancar dibawah satu (<1) atau 
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kewajiban perusahaan dalam membayar kewajiban lancar sebesar 0,035 

kali.

5) Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL) tahun 2013

CKHL = 385.212.792.510 + 587.204.8245.427.139.408.859 = 0,071
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 

2013 cakupan kas terhadap hutang lancar dibawah satu (<1) atau 

kewajiban perusahaan dalam membayar kewajiban lancar sebesar 0,071 

kali.

e. Rasio Pengeluaran Modal (PM)

PM = Arus Kas OperasiPengeluaran Modal
Apabila rasio pengeluaran modal berada di bawah satu (< 1),

menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu membiayai pengeluaran 

modalnya. Data arus kas operasi dan data pengeluaran modal (perolehan 

aset tetap dan perolehan properti investasi) diperoleh dari laporan arus kas

yang terdapat pada lampiran.

1) Rasio Pengeluaran Modal (PM) tahun 2009

PM = 27.459.378.65015.942.210.759 = 1,722
Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 

pengeluaran modal pada tahun 2009 berada diatas satu (>1) atau 
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kemampuan arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal 

perusahaan adalah 1,7 kali. Hal ini berarti kinerja keuangan perusahaan 

cukup memiliki kemampuan dalam menutupi biaya pengeluaran 

modalnya seperti biaya perolehan aset tetap.

2) Rasio Pengeluaran Modal (PM) tahun 2010

PM = 164.527.227.66523.380.622.012 = 7,036
Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 

pengeluaran modal pada tahun 2010 berada diatas satu (>1) atau 

kemampuan arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal 

perusahaan adalah 7 kali. Hal ini berarti pada tahun 2010 terjadi 

peningkatan kinerja keuangan perusahaan dibanding tahun 2009 dalam 

menutupi biaya pengeluaran modalnya seperti biaya perolehan aset 

tetap.

3) Rasio Pengeluaran Modal (PM) tahun 2011

PM = 106.104.647.391136.601.438.061 = 0,776
Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 

pengeluaran modal pada tahun 2011 berada dibawah satu (<1) atau 

kemampuan arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal 

perusahaan adalah 0,776 kali. Hal ini berarti pada tahun 2011 terjadi 

penurunan kinerja keuangan perusahaan dalam menutupi biaya 

pengeluaran modalnya seperti biaya perolehan aset tetap yang 
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dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan biaya aktivitas operasi 

perusahaan.

4) Rasio Pengeluaran Modal (PM) tahun 2012

PM = 187.871.573.29581.696.574.605 = 2,299
Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 

pengeluaran modal pada tahun 2012 berada diatas satu (<1) atau 

kemampuan arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal 

perusahaan adalah 2,299 kali. Hal ini berarti pada tahun 2012 kinerja 

keuangan perusahaan cukup baik dalam menutupi biaya pengeluaran 

modalnya seperti biaya perolehan aset tetap.

5) Rasio Pengeluaran Modal (PM) tahun 2013.

PM = 385.212.792.510244.035.323.294 = 1,578
Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 

pengeluaran modal pada tahun 2013 berada diatas satu (<1) atau 

kemampuan arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal 

perusahaan adalah 1,578  kali. Hal ini berarti pada tahun 2013 kinerja 

keuangan perusahaan cukup baik dalam menutupi biaya pengeluaran 

modalnya seperti biaya perolehan aset tetap dan biaya perolehan 

properti investasi.

f. Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK)

KAK = EBIT − Bunga− Pajak− Pengeluaran ModalRata − rata Hutang Lancar selama 5 Tahun
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Semakin rendah rasio semakin rendah  kemampuan perusahaan dalam 

menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 

tahun mendatang.

Data EBIT (Earning Before Interest And Tax), Bunga, Pajak diperoleh 

dari laporan laba rugi, Sedangkan data Pengeluaran modal (perolehan aset 

tetap dan perolehan properti investasi) diperoleh dari laporan arus kas, serta 

data untuk rata-rata hutang diperoleh dari laporan neraca selama 5 tahun 

yang telah dihitung dan masing-masing data terdapat pada lampiran.

1) Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) tahun 2009.

KAK = 298.469.861.874 − 148.919.186.242 − 98.867.543.323 − 15.942.210.7594.315.676.266.363
= 0,008

Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 

kecukupan arus kas pada tahun 2009 cukup rendah yaitu sebesar 0,008 

kali. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyediakan 

kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun 

mendatang cukup rendah.

2) Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) tahun 2010.

KAK = 390.059.101.778 − 149.815.595.239 − 116.164.146.776 − 23.380.622.0124.315.676.266.363
= 0,023

Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 

kecukupan arus kas pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,023 kali. Ini

menunjukkan bahwa dibanding tahun sebelumnya terjadi sedikit 
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peningkatan kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk 

memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

3) Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) tahun 2011.

KAK = 485.615.941.504 − 153.789.010.055 − 159.837.737.328 − 63.077.519.4384.315.676.266.363
= 0,025

Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 

kecukupan arus kas pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,025 kali. Ini

menunjukkan bahwa dibanding tahun sebelumnya terjadi sedikit 

peningkatan kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk 

memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

4) Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) tahun 2012.

KAK = 628.528.315.969 − 169.585.561.829 − 205.882.086.548 − 81.696.574.6054.315.676.266.363
= 0,039

Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 

kecukupan arus kas pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,039 kali. Ini

menunjukkan bahwa dibanding tahun sebelumnya cukup terjadi 

peningkatan kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk

memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

5) Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) tahun 2013.

KAK = 706.898.315.601 − 96.850.836.990 − 243.230.405.572 − 244.035.323.7944.315.676.266.363
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= 0,028

Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 

kecukupan arus kas pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,028 kali. Ini

menunjukkan bahwa dibanding tahun sebelumnya terjadi penurunan 

kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi 

kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Arus Kas PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 
tahun 2009 – 2013.

Rasio/Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

AKO 0,010 % 0,048 % 0,024 % 0,035 % 0,070 %

CAD 1,084 Kali 1,490 Kali 1,085 Kali 1,350 Kali 1,268 Kali

CKB 2,032 Kali 2,845 Kali 3,505 Kali 3,852 Kali 9,523 Kali

CKHL 0,010 Kali 0,048 Kali 0,024 Kali 0,035 Kali 0,071 Kali

PM 1,722 Kali 7,036 Kali 0,776 Kali 2,299 Kali 1,578 Kali

KAK 0,008 Kali 0,023 Kali 0,025 Kali 0,039 Kali 0,028 Kali

      Sumber : Perhitungan dalam pembahasan 2015

Pada tabel 8, untuk rasio arus kas operasi (AKO) tahun 2009-2013 

menunjukkan pencapaian kurang dari satu (<1) berarti terdapat kemungkinan 

perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancarnya tanpa menggunakan kas 

dari aktivitas lain. 

Rasio cakupan arus dana (CAD) menunjukkan hal berbeda dimana dalam 

kurun waktu tersebut menunjukkan pencapaian lebih dari satu (>1) yang berarti 

perusahaan cukup mampu dalam memenuhi komitmen-komitmennya yang akan 

jatuh tempo, hal ini disebabkan karena kemampuan laba perusahaan yang cukup 

baik.  
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Rasio arus kas bunga (CKB) menunjukkan pencapaian lebih dari satu (>1) 

terlihat bahwa nilai rasio  meningkat dari tahun ke tahun, yang berarti kemampuan 

arus kas operasi dalam menutup biaya bunga perusahaan mengalami peningkatan 

yang cukup baik. 

Rasio cakupan arus kas terhadap hutang lancar (CKHL) menunjukkan 

pencapaian kurang dari satu (<1) yang berarti kemungkinan perusahaan akan 

mengalami kesulitan dalam menutupi kewajiban lancarnya, hal ini disebabkan 

karena tingginya nilai hutang lancar yang tidak seimbang dengan nilai arus kas 

operasi dan dividen kas. 

Rasio pengeluaran modal (PM) untuk tahun 2011 menunjukkan pencapaian 

kurang dari satu (<1) berarti perusahaan belum mampu membiayai pengeluaran 

modalnya. Namun untuk tahun 2009,2010,2012, dan tahun 2013 rasio 

menunjukkan pencapaian lebih dari satu (>1) berarti perusahaan cukup mampu 

membiayai pengeluaran modalnya, karena nilai rasio yang tinggi menunjukkan 

kemampuan yang tinggi dari arus kas dalam membiayai pengeluaran modal. 

Rasio kecukupan arus kas (KAK) menunjukkan pencapaian rasio yang cukup 

rendah, berarti kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi 

kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang cukup rendah. Namun tiap 

tahunnya mengalami sedikit peningkatan hal ini dibuktikan dengan naiknya laba 

usaha tiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2013 yang kembali mengalami 

penurunan. 



68

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja 

perusahaan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2009 sampai dengan 2013 yang 

dinilai dari rasio arus kas adalah kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-

rata rasio yang dihasilkan cenderung rendah namun mengalami peningkatan tiap 

tahunnya, dan dari beberapa rasio ada juga yang mengalami penurunan. Namun 

rasio tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang ditandai dengan tingginya beberapa 

nilai rasio dari masing-masing rasio diatas.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Arus kas operasi perusahaan setiap tahunnya bernilai negatif, hal ini 

disebabkan perusahaan masih melakukan pengeluaran yang cukup besar dari 

aktivitas operasi dalam menutupi biaya pajak, bunga, dan pembayaran kepada 

karyawan serta pembayaran lainnya. Untuk arus kas aktivitas investasi setiap 

tahunnya bernilai negatif karena pengeluaran perusahaan untuk perolehan 

asset tetap dan penempatan investasi jangka pendeknya lebih besar setiap 

tahunnya, kecuali pada tahun 2011 karena adanya pencairan investasi jangka 

pendek. Sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2009 sampai 

tahun 2012 cukup baik dibandingkan dengan tahun 2013 yang bersaldo 

negatif karena pada tahun tersebut perusahaan lebih mengutamakan 

melakukan pelunasan hutang bank atau relasi yang nilainya cukup besar. 

Secara keseluruhan kondisi terburuk perusahaan terjadi pada tahun 2013, 

karena jumlah arus kas bersih perusahaan pada tahun tersebut bernilai negatif, 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengalami surplus. 

2. Jika dilihat dari hasil analisis rasio arus kas dalam menilai kinerja keuangan 

pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, maka :

a. Kondisi perusahaan berada dalam kondisi yang tidak likuid mengingat 

rata-rata rasio yang dihasilkan cukup rendah. 
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b. Rendahnya tingkat fleksibilitas perusahaan dalam menyediakan kas untuk 

membayar kewajibannya yang akan datang.

B. Saran-saran

1. Perusahaan sebaiknya melakukan perbaikan pada sistem perputaran kasnya 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Biaya operasional perusahaan 

sebisa mungkin harus dioptimalkan dalam menghindari timbulnya 

kekurangan kas perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. 

Aktivitas investasi memang berdampak positif terhadap perusahaan di masa 

akan datang, akan tetapi pengeluaran untuk investasi yang berlebihan dapat 

menyebabkan kas perusahaan tidak likuid. 

2. Perusahaan harus mengkaji ulang hal-hal apa saja yang menyebabkan 

penurunan arus kas aktivitas operasi bersih, serta melakukan analisa terhadap 

hutang-hutangnya.



71

DAFTAR PUSTAKA

Darsono dan Ashari. 2005. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan. 
Yogyakarta: Penerbit Andi.

Fahmi, Irfan. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Cetakan kesatu. Bandung : 
Alfabeta.

___________. 2012. Analisis Kinerja Keuangan. Bandung : Alfabeta.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2004. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: 
Salemba Empat.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. Pernyataaan Standar Akuntansi Keuangan. 
PSAK No.1: Penyajian Laporan Keuangan, Jakarta: IAI

Ikatan Akuntansi Indonesia.2004. Pernyataaan Standar Akuntansi Keuangan. 
PSAK No.2 Laporan Arus Kas. Jakarta: IAI.

Kasmir. 2010. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta : Kencana Prenada Media 
Group

______. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston. 2008. Memahami Laporan Keuangan,edisi 
Ke-Tujuh, Indeks. Jakarta (Terjemahan)

Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim. 2005. Analisis Laporan Keuangan. 
Yogyakarta

Martono dan D. Agus Harjito. 2002. Manajemen Keuangan, Edisi Pertama Cetakan 
Ke-Dua. Yogyakarta : Ekonisia.

Munawir S. 2002. Analisa Laporan Keuangan Edisi Ke-Empat. Cetakan Ke-
Tigabelas. Yogyakarta : Liberty.

_________. 2007. Analisa Laporan Keuangan. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty 
Yogyakarta.

_________. 2008. Analisis Informasi Keuangan. Yogyakarta: Liberty. 

Sawir,Agnes. 2005.Dasar-dasar Akuntansi.Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit; 
PT. Bumi Aksara.



72

Skousen, dkk. 2011. Akuntansi Keuangan, Konsep dan Aplikasi. Dialih bahasakan 
oleh K. Fred. Jakarta : Salemba Empat

Soemarso.2005. Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Revisi. Jakarta:  PT. Salemba 
Presindo.

Sofyan Syafri Harahap. 2007. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan,Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada.

Sutrisno. 2008. Manajemen Keuangan Modern. Jakarta: Bumi Aksara.

Teguh, Muhammad. 2001. Metodologi Penelitian Ekonomi. Jakarta:PT Raja 
Grafindo Persada.

Bursa Efek Indonesia, http://www.idx.co.id

PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. http://www.waskita.co.id



LAMPIMN



l
) r-r r-t I

\74

I
.t

ld I

I r.:t I

lzl
ls =ll< El
lg zl r

I{Lt,tttiJ i

i
II
t) li
lc el i

l. zl I

tg E*i ilrEl iIr illri
lli llto I i

l< ol IItr<t I

tilst i13t1
lE litrl

ir-1 llr II<tlr >l
t< ElItr<t ilx dt

l3"i i
lF IItr I

L

F-] I

la I
lu I

i: El
t5 Hl
i* rl
13 I'tF I
lq I

r--.1
I dl
l9li< ol
Itr:l

IE EiI <ltBllj
i

I

t:

I

i1
:.-....-'_-.*_:

it*t r"r*rll-:e.v 
--i

:
-ol--

<t
Odhsro
:.I. J N

oN 0'& :>,
E= EC'\>6!4 6:<<e
!! rrl ruEi**"l!->LrB>obn
EgE,:EE
61F

-:a
0,
.!

-r 3
,l=
al 5
Gal q
flY

EI
3t

,x
-oF
o
0,
t/tL
q,
&

G{

F-

ur

3
l-L
z

rt
3
&
uls
th{.tI
z(
(,
E,
o

*
(,l

$
C}r\l

c,

E
cJ

o>^
hzgal
(! rl:..

e(!
c@roBSL
cL fo(oY
fl!
Sl 'r3
Oe

rhfi-I

ir;llt*lltEl
L3E_JU ..*:_--- '

; vnsrrrrrr i ,t ""j*.tjl_i-

,

,11

)

'

I

I -,-

:r

Isrr\rs$plr'&lr lxl i ; nernuwm 
,ll



75

PT yyASKITA I(ARYA {PER$ERO)
LAPORAI,I POSISI KEUAT{GAN
Per 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta

1 Januari 2009/31 Desember 2008

(Dalam Rupiah)

AEET

lsErLl,lclnxstr)6irrrr
kie*Jr[frP$dol
Fifiouirr.

m*#h.rBr*c
fsaffaC?dha:$o ranr|5firttfirf,it!*|l&ffi arti
N 3, c,il!,s.r Nll. 2Al0. 2fi9 drt Zffi mdta-ftrsna
raDa6r.R, ??E90.6?,1!?t 19 t.55r.6${,t3f.
& t3 f51. tr3tr7 d'l Ro,tllL,
Prh*{f''al X{1,9t
fsd!,, dlc,lrronft)*iitr lqn/,&l, gr.rtt,{, r*,
pa' 3, 016r,,0./ i$r, . 201A, ZUg h1 mg rl!,oi,t tE*te
atreat & ti r12.328.7Be, * 12.2?7.'! N. 2r0
& 2r0S0i00 513dn & ?[609 r3r.7t2]

Prir,rg Rr*.Ei
Pifi*-p{*8r.&i
ls,#,dt *i'ilti 

',rt{,tdt 
*t*t Fa!,l.,d| rt*ti

ou 31 Dr,rrrt,r Ni1. n10, W, UI ME tftleiF tt 6nc
r#,F 2 g8?.23t C14d.n R! 37 S58 102

fi 7.tf,2.tA?.gtg da fi t*Yl
Ptr*{fr*xs!.
tsrLJd, firri'd p.rt*fila kf,8flr wtr],,ttt n d
p{3f 0.$.,?r0ir?0r?. 2010. zffi e!, 20fAt',a*t0.ttt r[
* a, 7. nl. *9 t80 b, fu ,.Ng 1J9. 34
fu,{9tzrret?e,t & & f8.ff53a9{N5}

Pulrtg t*$hn
Pt*{.}.rBr*
fsrt*i *fiil prrcl* hna,rn pmrmet t*i
Ip.31,,ffIdet281l, r0r4 i$e dltP06lt,cl}n Cl,
s*..& 1ZE3&tt5.tttl ddM rp illl,
P'rtdFeih* Xrd0t
fs.hlr, *rrnd rt,railn **,*t frrrl,u,*
ps 3, orrrtr20tl. 2AN, 2N ut zm,nriifitrutlg
$!16r m iff d, Fp r03E5,101 3ta & 1.7*.A2ss11
d'l&i8ra)

fiirrghilr.cirgSdrti
Prmdxr
Irf*'}*llhlon d.P*n{grl

Pfi*.!td(Bx.H
(S*sl$ *mad patdta &flu0rrt p*rn,lat n r
Er 3, D.*n6.. ?ort, f0r0, 2!09 dr 2000 il.dn$rttanf
&r5{j
P*!*{aHlXrioi
/$6lrr dftrtd pgtl*iilg,l Ettlica wualt, ril
pr3, o.rhar.rort, 1010, afi0dn rm,rl*ito4u.irs
rror.rr& $007.01195t, d,t & inr,P*[i!'i,idnr!

UrE **r tlr llrrr Dtqla d |*fi
JfitarA$tLsc,

TSET?oT(UIGTR
Ardltrrua Dlnli llitH Jllh T..rEo
hdrCPldrVrt,t8lra.l!a
ti,!#PdrE ilrA$dd
lrwfit* JrTir Prtrtc Lrflrrt
Ai.lIa*

fsr&l* *rrg rEl7r{d g}r}rrsrrrr pa.
,1 orEttr ZOtl, Z&A, zqn frt $rA, *r*tg{drs
crt r.r& ti5.117,{70131 & 13?.Ai.5lzt l
d,|filll.Ul.rtl6Zm

fa$L.irlt
J|rilhls.tlkit( L,tr
xrr.tllAst

l Jilrd?009,
!01! tllo t0fA 31 D*ilrto0l
P.R!E-Er-

3,r, &r, 1 5ct tat 63.qr i5a.*il-2tr,0rt
3d,5 2r.r$.r33Jd5 310.1t7.16&.0{1

3ls

736"252650.'75 142-15.327,m

?s5.i33s36.?S 13?.d80.a3.64
3.1.3.!, 7

3A.SE.7'E633 21t,76f,$2m

121511.295.6?i ?5.76{.:l?.594

ra2.1s.*2.o23 129.60151?

r,30?.718.933 m95p.t03.1r3
fr-,
3.i,I 36r.X8,itrr,s7 232.96{.157.186

3,f.3.n. 10

13 l?E.m.m.m3.*.1l 3Ar3r.2GA0E 85.356.3t7.S3
3.4 r5.r 7.3tl$7a8fi E.raili.rs
3.r, r5! 94,a50.0fi,m0 100.3lasaa00

flatE&&a$2 110.560.954.344

21060,{00.m 22$$l00.mn

359.1rr.439.556 2&.n3.*1,1n

66.510.?0250r 122.S9.709.580

r0asL724m3 7t.$3.136,501

9a0t3.512.570 91.lis.1m.053

243.90?112 025.185,4111

19.{83.{0.36t ?..051.195.4n
,rtt99?,1m00
108381.1?&656 121.212.1e1.807

ram.rra.vi &.rsr$t.ri
7.t97.215.fr5 7.t11.561.{32

100.3r8,59e{fl 1{p.r7t5RS2

1.21t982!9r.073 1.?37,',15?,899.2m 617.{pt66.05E lElq}9.il3.819

#0.3rr.9gt.3aE 116.1il3?2851 194.et4.655.530 1t0.601,{e906,.q.11., 2#.nr.ffi.812 fiA.6.W.$3 ru1g1.521.A, 2n.W.171'?1t1r -----Jr3rn8J[A----ltAlarlest .lqtfi$+ll!---{ll$Ia$a

-@L 
--u{s3zLgiJn -.euilla.u!,ru -lslLfftlsEA

Catalar tedan$r m*ufakar bagian yarg liddt H;*s*km d#
lapora keuaryan socara kffiduruhal

3+ tO t92396.SltJt, l3Zl23,eqasrg l4l.rtlit.lilit3t 141.091.528.489

3t,17 .-- &Pllrs3i?3 ,.llo('lf& ,1??!1!lll$ ---J!a&I841
---- sri*il*ttt 

-3&1gSH[t 

3rnrlrraui ---l6lg2[0lilL{{3.S1.?14!aa /tl?lralt?lBa tl7l.gll?.El 2.lal.2llrll,l{tII-_r--rI-r--

+:. .



PT WASKITA KARYA (PERSEROI Tbk
DAN EiITITAS AITIAK
LAPORAiI POSISI KEUAI{GAN
KOlilSOL|OAglAil
Per 31 Deember 2013 dmt 2012
(Ddan Rupi* Penuh) c*

76

PT WASKITA ll.exYa {r.r,r<t Enul ,Dx
ArrrD SUBSTDTARY

COTUSOL|aA T ED 8T AT E TT E N 7S OF
FINANCTAL FlOSlfrOn

As af Dewmber 31, 2413 and 2412

$n Futlaf Rupiah)

a$s8lt
qffiras$

C$rt&dCr$Eqrillt

$rl.Iraha$r*m
foBr6fuciliCI?

ftfldM
/tidfur,trryflffif lss*

a dh*rtf, CI13 rnd El, llurtf h

& i IltlSfT{ d & i$g{l{e w.d{d,
??i, pfltrs

{16dffikinrlt'ctilos6
a { W 31, ?ll 3 tt Z0l2 wrf,{ fr

Srl0t{lfi 0li ila ts t{7f Ifiq1fl 
'6pcdr#HrtaM$!6

ffitum
lilddcrflhlqffibsrd

ft 6.dF3,, r0tr rd t0ll tturlrB i
& & nt3,, r{ & {reil.,,8,lsetryl

]MMI6
tiddilryutsrfinns{ffinol
fiildr3,, ?013 t{ ?012 n'ortB h

B tq0n ttlAtl rd &,40,,i 751$l'ryrddl
SrrSoilffi
hEdft6fi

fi*dk$kt{|'!riht66oa
eatdr3l t0ti rd l0tl ffirf! fi

& 7[1,l Slt6 r, &{I$l3ttfi* 8il6*il
Ilirht'6

ii0dufi

illidiffiufl,trrtrHr$d
0sf,itr 31 $3 id l0,l mrrllo

& 3tl77l$t fi & e&?$lti'ryifidl
6o$fngrl0rrot'Crlftttt

fuH#Pffi
frya f fm,r f ;prt'* nsa r ot

fr 6ri* 3t 10,3 fi d 20,ltHri]g h

& ifi[ ni0ti rd & { l?im97!, tspdif,,1

7}idPffi

tlidd.mkil?ruths*ad
CIlo tr31, ?fl 3 rldt0, 2 wrrgb

& t{L? S,,e,lr{ &,lffi SAt0, wrdl4,
.Q*dIls

ett6rdn*qi?rc
IdlC{nErf$6

ffiqInHI$lfIs
il#e{*dyffi'il1s6

hffih&fii*
Jrrlfir6fts*

8lffitutr
nidPrls

ffiilIk#ft
CIuiryifrtiltd?ut

kdM
(Ndnn*cfiP*ttd

M3',t0,ir{10,?trth
& Ail6llt 375ld & 1fl ttllnn HFfiS,

ffi{esE
idXfi&nstls*

IO'A'SSB

I Co.Eor#d s.r. Jty 11, NI 3, H*. f.b

ltp acrrrnWytrry. ndes lhm m fiftfrl part

0f f'ipsa conso#dadon fnandd Saiamerh

io.2n'18 21.179i89R 1S.ffi607S

t.Gfi,,tstfi t6JA.B4t{1

,tl1

rsr
lsrutrlfl
t(E{r!S(!f6(s

hiSi.t'EBffi*
n$Ei.l$t'.

h*+ru&rdci
M*1 eil{ W*at htt8tl fiir?ru nft
gr31 ,ruta ?011 *r lill ni*n*ry
s*nr& til&?$0fiStt& lS.€2L0J
AB.!**(S
{$#lr &rrg Sr}d't' irlp Ht,t,ttt rIi
!r ll [eat# t0u &t l01t rlug.m*g
s$6r & ?l 0tt,6lf6 & & 20?fiIffi 1S

hurgke
ffi*$i*rrtt
f$ff&fi$Irrygfiiaprpnnrfl
r31 Dnntr!0f 3 * rf tl ffirryfi iiu
s#r&5tr,If 3$&fr$lltt*
Plr*rh*lHF
{St ffrr', F tClrl lrl|It f$ts? rin
prtt hpa.!i13 *r el? tt*ry+drg
eBr&'lfi$n,i?Stdr B,e$f fe$i?

funStx{ii'
ft*rnitt*s
llFir' err4t Frri$il *Wi $tgfr r*
pr 31 ftutr2Ol3 ilt l01t nrryasf
*ilrS 6,t{$7.i{ e'&ri$2$A&
ftnlat*lg6

hedal
1S#r &ro, lqtil,fi *x{rt grfi 4r, do
g3i 0natrt{13 ilr l0t2nri!.lu!
fl$ftr&mnlrfl&fuffin3.fil

Trffti$nfrhPESIa.ls
m*{nd(8a*,
{Hil *nrt $,'}d!il tfilru limr *
pti *ndrtfi i & t*t? argrw{
drr& im?$0,5#l &1l?i?n90
B'*{rrt(sf
{}t*t ffrni Flf s Hsin ltulril rt
13, 0nntr8ti fu l0l?,is'E d{
S6i& 1{71, f61 &re' & ttffi $At&

PqdDtrFd*fa
iEUfrr&SilDttr0ntu
irT*rlodlifi
tsttDll{ultctt
k[a'apLra,itlqF"*nTrfi
hr*imgfsl$Nri
tSVsrn&,srr6
**fnrffia,
R*{*1$S

Piqithtd$
t'ilrd.!rduPrirBiinf
tudIs*
is{rd'fifi{*aEprilrlrF
3,*eafi,0,Jerr0,l&gfi B
*fir& 2r? 3{?3{.3i1*r & tfi itl.l?E tE

Htit&l
IrddA*i'drLH

trrtt

1r.td,2.rtr{, 1119,S131!,76 11&?&U&B

2r,1 21J76.1n7{ ,t?'&ffi?S

iglrl {l

lgI

42&etar

z,gli 6

1g ll?
4Br

lX?.t $

Z$Zi2t9fi

$&a3B STgnnqls

m,1!97&fi 8?$,${7n

18S1.{rS7 1{tffiffi,l&

ffisffisil H,741$.13

ril$i5f il,&,sis
at$.6rt0 2,ffisi{e

8q6,6rt10 lltlt$st

1US.6n$1 0n$2,516,04

1a3.fr,111fi1',fr?[tra&!S
{'rtr}lt]$ lfrIo.x&$B
l$Fzs,r$ rot$t5ffisl

iiltnlilB{ 7./&7118191

!?l&&,ru 160[u.ffi
Efr?193{ tfilIglts

np,r8,ffi 4?'$&a?'1$

?t?,?{,r8gi8 ass1,f,ft
rilfi,s,18?

r,sffi,fr[ l8r*ffi.ffi

l1i&,$q6l a3m,e25u

z*us

4lJ

L*12

2s ll 11

Z, $ l.t 'r3,1?

1g 13

1r2l 16

1* 15

1! ZB! 17

il,Iilgl

') X!ffioldsr s.td( 1 1 Jrl ?01 3, Cdah 1 ,b,

Catatxr terlxn$r marp*at bagiil yrtg tidak t€r$d*('l
dai laporar karargrt konsdida*at secara koo*rifiil

JUTSE.JfiETE



77

PT l'rrAsKtTA KARYA (PERSERO)
LAPORA}I POSISI KEUAilGAII (Lanfutanl
Per 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta
1 Januari 2009/31 Desember2008
(Dalam Rupiah)

20lr 20lg
't J*gr2tl,

2ffi ilmlBl
Rp . ----e-- - i!- Rn

r,IrH.tfAsEilB(tsrAs

rr^B.tr sJAl6r(^Pa$fl(
PilFtrtt Br* Jrr0ll Prodrk

F{*.flrdBsd.:l
PfidFpllrl{Sgi

LntE Grra
Pi|t*"I'i*B.r*El
Flle*{,lrkt(de!

L,!r!o Bruh l(rp.dr FhJ-pft* Xlltr
tjttrg P*r
ufig uli, l{oo!* Jndr P$d{r(
B&ar ttrfi Har D{ryr
(i*.b Jr{*. Prtd.a( L-Yryr
.t iHrlltatrJil0trh*

utilrASJAXor( Prtffig
UtB ttrll t&.d( Jagft Pt*nt

PL*+,h*Brd..i
ffrdGr*r.I&fS

Uebl.r'r*XryD$
Junl* LlffiJ.nilrPftirg
*ri$Lhfif.r
a(url3
lldScrn

lkdc oir.&ti 'loam sltrn s.rl A tlii lYm.
(nld,rdr&d B i,00.000 ps$hm l dn 20ffi.So Snti $tt B
(,g rio.*td fu ,4655p.r3drrq petJut Att dil 2{110,

fft rdarTit0.m l.lrn (rS finndiP t.!oo.S
p..rrrrn)pd,lh,lmdn2

faoda txl.l?irri drt Dl#. pm,r 'inm s$irl
Ssi A ori llLn dil 17.820,fi0s*rs S{l E
p!&uris 201 I dil 2010 sE tflIm sfttl
Sd A Ar{ llloi.p.Cr Cun r0A &rr00,

lladdAiEl
$ddo Ldr

Tddr Dlt t*it PU|f,srtrtlyi
E*rn ohrf*akoggnrrrya

xmrflraEh|trLlqr.
Sddh &o Pr.xn,' l'.r't xar'tr& dCdr V*i, Ai't9

iutrhh Elutr

tilufluilTr8D rgofirs

't8

2l {o

3.r, 3J, l0
3.e tl.b

3.t,21
tt

3.r.x

s5.s7.tEr.5t0
2s9.{er.1a175d

51.1$2687.r3E
r,!{rl.20r.0'r.ar
L02291I.ial,173

2t 116.9fl.603
162S0.507.935

a{0,74'1.203

1.0r1.?t0.237.r70

5X8S9.2S.67'
!r0.30r_000_s92

1.1{0Ja&E&050
,.7t0.634.$t

2&.E55.?to.ilS
1gs&91E,370

72.360.0rE.8S
r00.00.0m.0$

65.r79,S8.128
t7t.!20.7s1. t12
a50.155.0&.0?r

18.166.523.513

206"3r0.1s.6&l
7.911.W2.1$

69S.763160.335

50.000.0m.s0

3C.16E.391.121
tf,1.'tt3.a2l.!?!
a{r.28715.235

7,tlil,6'ts,159
?,f.iffin&$2
u.t7&176.156

-efl4rqal,[.-------an$tlr.u&. 

nLtu.4,.lfi? ----,.rel$.&'
_ Gng*?es4 -3{20.23i551.203--3.!S!4jI!S!-ll!USXg!4.

r€o.dl7.1c2tr9 1t&0ar.6t3rlxl 217.6?0.62t.287

f.91?.E58.a26 
'r.r9?.6{n.5$ 

18,091,?21.118

3.,,25 

--..-3.-,.-....#.---.---q-!* 
J-l!tt!t!4

--E,rzs8r$i 
-:----e&f$Uif --J$fia$.nn ---leguruU.

- .rqrrs.3s16r5 

-ii&sgzlesr 
2;73s.0e.7m.m--uJLllr,2ssr

55r*2.r00e0 5t4rert00.000 iffstffiffi ,r.m.m.&o

t9ezm.E0.9r3 1912t9.t60,9t3 142.001.sf,€01 l1?.60t,9s.601

t",Lmi,8.n\ Fg3.Uil,aseua t{67,?19.9l|.164 (517.902,7S.n11

2Nt
26!
27

3.r ___J34j.r514-EElgJ@. 5.i07.027.G5{ ,1ryq0i6,!
:---m:21s.lEt -.5p.1ts.$a{6--gJ!ea''7B.Jgj*g!t6t

3.tlr'll.?1t!al .lfit?lttTL$a a.0?tllat]l$ ?2rlzllltllltffrrrr-rrrr--r-

t6,tts4a?.el1
es7.0l0.9ls

0atatar tedampir merup*ar bagim yfig tid* Hph$ksfi ded

laporan keuagan $ecars kesduruhan



PT WAgKlrA KARYA (PERSEROI Tbk
DAN ENNTAS ANAK
I.APORAN FOSISI KEUA}IGAH
KOT{SOLIDAgIAil
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(Ddam Rupreh Penuh)

lll*tTltilfia0r$
uffn8xHqffi
rin{hJfi*akfr
m*$*ltr*!
m*fi*i(*s

,1r{iis'a
n*d*8t*i
m*sxIss

,iB!&1hSdiloffiPt*us
Befiftird
St{Pfl(
ijaX*jalkt*Jr#*'{*
irrfrsedeftrddlrrya
lntdtirdilsit$ht*

ISSII$IHfiHilM
'ir{ff.[$f*Jr$aPatrq
n*s*M
n*fixHr

'r,lr{ftfusr.*tCl

ttr$tifie,ladrrPdr{

.*ttr
s{Illt

IdSdtrtr
llod UHr. l& kmd S 1S @ 31 &srr

Sl3ds'Sl2
lffi *nr- 1 $aar fur t h |INH dil

f.Wg$.BSdm Sil BF0Eufi 3tul 81,

lhdhr{tfi fr,rtie# ftnit' 1 SCun Sai lh llau
er9.eJ6j$irrr"$ciBpdll h{it r&8&&11

Tiltdr{Sd}sr
hSratl
S*r*
Id*tltdrnkllqrB|rya
l&Dtrrtilha$uEr{B

Prrqdnikrslln*tryr
irrtd tIlE 0a*Drttgn ihdi PH* &rB Hl
t4u*tpHslbFr4rdd
jtrirBll

r:fitgtTAsDilH*ts

1Kflr6olda*sqd( l, Jdr mt3, C&h't 1.0,

Cdatan tedtmp*r msrupaka bagiat yang liddt brplsd*il
dai lroran kaaryar kmsdidsrian sec*a kes*xuha

78

PT WASKTTA I<ARYA (PERSERO' reft
AN'O SUES'D'ARY

COIVSO'. IDT T E D ST AT E T* E NrS OF
Frt(At(crAL ?€rstrtou

ls ofOaeeniet fi, 2413 and 2012
(ln Fullaf Rupiah)

r1r1 ,12

b-_ Ju
li{xlHrpE[Ilv
dffillllIItB
Sutlarn&*ron

effih!6
Irtdkti$

ffirfiAde
&tdtors
ibdkn

0!$ r.,?urf fu fr llid ks &nsdes
&oSlofs

Iue ffi
Adaffisl$ot'IffiC{rfrd

&trC{rrrir*x
I#UrrgtLittm

rflaffiruillB
/d,rarauryIea(,fi

tu#h$
thfk

fu'6he.ffi
IdrlirCfirUm6

IilJlltr

EUIY

$mC+U

C#M.&lffPril*rs$uo
kftnnr3l, r{fl rd 2011 rsdildy

Armdl{Id. t $tr dfi *fu gs I &
fi,ffi *,SCffi d Sm Bi l0U rd,6a i'i'

e&Fididfi&HC#l- ! tusd0r tlbnt,kpt
,rdqffi $mdrlroaSriEh&*rSrr, t0tirdr0ll

ledh$Cdid
srr@!

ftfiedfmilf
,hmptH

ilrqru#
mtrCs?dt$$f *rilB

*rqrffril#eOrmdrrp'gr
btaflQt*.d

Id&a
tultuglrBA!filtfiY

'7 Cor{ofid#dStE Jiy I1,1013,Nda1.h

Tlp c rWryitry natx fuff ilt ida$d Ntt
of fies conso&dbn llnanaal sldBmsnfs

cml
h

2.s1i19,fi r5,Wl$,fi ffi.r&?E.m

ts19 S.mmm 3$3nfr$1i

lsll[f m,!lEfi3* #]m7S,{{

Z*il iI6,1S,11i01? 1,S1,1$ts1.S

h2a21 1.?S4.7sffi,Slg 11fl,W6&E
t*3 A7n!firu r*.{3,1S
1u,10! fffi,{l5.E $,mm.I7t
Lsfr Siffi${ffi S,1ftilfiffi
lr ---g$ts5&.--SEJeSE

_lgJss$ Et1ffi1i8l{

lsr.l6f S,6U16,ffi $,3i&fr&S

zgE ll$,m,$,23{ fr.510$,fii
ll'l*Xr[ 7801{ffi&,?fl$&78

. Bre6$ -l&l&ilLlg
. i.sff.tffi{ [8,1&&311

1cB

s
s
31

1"r {

Hztsfl,H 9fiI6$,m
&,ffE4i$ e11rS{56

48,ffitr

l$m,rl3,m lp.zB,m$3

ffiffiI41& A&mffi
flmm1fi] t2#Jflfifi#-

zH,*1,flis1 1ffi,0n&il1

-J.&&,H,Jlffigs.u-lgse$,
tlrns$ ltlt(illl

-l-



79

PT YITASKTTA KARYA {PERSERO}
LAPORAI{ I..ABA RUGI KOHPREHE]IISIF
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 201 1, 201 0 dan 2009

(Dalam Rupiah)

Pordqdil$d|a

8*arPok*Pad+atr'

tlh Bndo

B4iar l"Sa Enfta Ventra Benena

Lrlr &ub S.hl* trbr lhntn 8rrmt

Pad#ilB$Ea
XaxluBil Paludil AsdTei+

Pfidil*nL&m
8*{rPctidat
8e0an LhrumdmAffirffai

Bagif,rL*eEnflBAqsia*

Krngisr Sd* nxe-8fl$i
B€ban Laf**t

hlrUr*r
BebarPi{ann

UhS*CffihltPar$ilhr

Beber Pq*Psgluslilt

trbr ErrfiTrlu Br|hr

Perdlpl0r lESn) lbryntqrl S-hh P{*

8€I*' l(rs Ps{*ffir l4ornr lGrflrgnt &n V*e lrmg

Td Ptnd*fi foryrtuS Td*rn BaSn

LAEA USAIIA PER STHAI U$N

USAEERSH PERSIIfiT DT$R

Catatan terlampirmerupaksr bagia yatgfddt Hp*s*tX$t dai
laporar karuqm sscaaksssl nhe!

2011 m10 ms

[P nP ,fq

3.n,28 7,t71.1fi,637.Nn 5,A$'206,t83'787 11fi.875.972,626

3.m. E 6.610.972.812.617 5,?rc'$0?.882.128 1.051.1m'fl7.i09

653,r93.U5,153 t8.Szrlt.0$ rs.Bffi2r.tl7

3.m,30 21.N1.W:21! - 8.P1.183'768 . 12'530's$.7ffi

g?"s"se3?0 5ttl63.?{il0? , {er3l.st!s,

28,318.5{3,593 8.602.116,188 1,1{6.019.6{

16 120,101998 2,m0,?1C.19! 42t.1ts.050

33 {3,1S+,S7"?37 29.781.589.970 3,920,7ffi.230

31 (13.110.15s.281) {18.$0.152,518} (10.691.113,071)

31 (2?f.t55,S40.03,1 $88.712,726$2) (16.,07r,620,018)

3.m,30 582I78.m1 $6.$11.319 7S'716.921

({.091.0ffi.0s8) ('1053,059,261} (6.011,969.819)

(31.916t335?SI (31.171.973.080) (11,9$.m2225)

{s$or$fi,ior s0r09.r0{.??8 flrtgsr.t?l

-ffi

(153.7Se.010.0S) (1{9315,595.239} (118.919,1S.212}

$!qlB!rs 2.03fi5m.e? m.q.t?p.fn

(159.$7fi7.328) (116.161.1{6,r/6} $,6',1,5{3.3?3}

flls0,rer.rzr lzls.rl3s.Is ryetqg.

187.011,1S (9.016.ffi.053) 1.970.067,0*1

tnffiffim r1!,00230J10 fe6s,ts.352
Ei=:==i:n==a- i=aH=a-= =I--

srit aJr0 fi.in

---- ,5S 0,S0 LllC
G--

'32

3.p



PT WASKTTA KARYA TPERSERO) Tbk
DAN ENTITAS AHAK
LAPORAN LABA RUGI KOIIIPREHENSIF
KOT{AOLIOASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berahhir

31 Desember2013 dan 2012
(Ddam Ruriah Panuh)

{10,6176$,3&})

t?0$,10?,191 101)

31,N85,098,33?

t,112,666 181

81,358,0S1

?21Sfl3,59?

{170{5,8{8911)

n$$t$s
(t*,5&551,82s)

970,68,$7
#

{s.91t"flt,1?7

Pmd*&nUs*a

BdflPotothdeddl

L&tuto

Pefldmalaq Bo{$h Vgrsra 8€{sau i(fi$ds

LeBfii0S{d*YrluBA{lr$

Fdilfc6rdtl
B*ar Urum da Atrni*ga*

PaoAd&B$Ea

l(arflirtg&Sd*tl(trs-E6stt

i(*flt SnPcldnlsetleh
P@rLrhnya
8#rL*'.hh-Berd'

L& S**rItt P# er 8tut l{sfirt

B*fitl{srr$t
Bagarl.*Ea*E#aAsu*si

LsS{*rnP*t

BSrtP8Pd'Sdfll

LirB.drTlnnBr,rh

PntfiHrl(uryffit*
$Ht ltn fi**r Lilorr lG,r{8rt

H?rtl*etohg

titlbqnfrrtIJnhfri
i..C&{ BERST{ YI$IG OIFAT

DilNflJwliIGPAN*
Pfi'*Etffsld*
t(Afii*Ualloegrg$dil

Jttllt

uEAr{CI#RHEr{$t

YNGUPAT

OfiTR8Us[fiitiGPA0,ri

Pa!*Effitsli*i(
lqul'gf,rildryeiged*

It.ill
u8rffi$*ul

'i Kr,rsoldsil sq* !1 id 2013, Cdamn 1,b.

Catatan tedanpir merupakat bqin yarg tidd( tsl$**tl
dad l4uar krua*gar konsdida*at mcana ksakruha

Cffr'l
ll#hRp

t[?rtl,t? 9$s810.$1,861 8,ffi,115,?18,!93

tq,33 8,n5,s13,$1,9s4 .{8,0J!,157,119'1$}

$o,sasqs,l 7u,r5IS9'I83

2o 2,t31 101,671,ffi91i 9?,576,889,6$

1$1$1,1?5,111 0{Blr{9$1

80

AND $UB$'DIARY
COI'SOI'DA TED STATENEHTS OF

CO *IPRETIENS TVE INCO ilE
Forthe Years Ended

December 31, 2013 and 2A12

{ln Fultof Rupiah)

Ro,e.},,Bs

Co$ofRewffs

mcaPlolt

i|l{ kffrp of Co,x*rffir *ri{ l/rfrs

&ocsfroff#lr&hlYatfic

Sefuipames
6acdadl*n*xlt*tEpam

k{ordf,,6t,s

6ahmFor$Ed$gB.ild
6dt oa Sb dFitsd Asds

0ishcfiIE
0isE4e'sff-l#l

trcmr &for 7u ad ftItn*, Ch.F

&rr&lfirgs
&EhlghcottoofAxufr

hcoil&frnTu

hunelaEp*rm

lldhcmrfuirYrr

ffirCoa,*n*rficam

&ditoo**$sF,um
BsrH$*aH*Imfiol

IdlComfqhfilncomt

10TnilEI[SolEtofl
].If }fIRIITRE/II&.EIO

0ilu6dftofuBila

iht&t*ofut srd
plti

rcInc0tpfiEififls,l/r
IIJCOIEFOI }E YEIR

IIMHIfl8,f TO

ftrtssofilBfrred

lfrr.C#'lfgk#a$
TofiL

ElffffisffiSl'rf,f

il131

2.c,35 {?3,St20U38i
2.q3$ tU$,2s,{S,12{)

27,1$*.660,${

ls ls 20,$1937,$E

2n,17 2Y,n8,W

3i 5,36?.{&,105

$ 118.511,571015)

Irst'lis't
1r,$ (sqE&A$,Sl

2,e,11 1,1$,1$,S0

fl1fl.$fifl

2.u,10.c {2$,m,1$,57t1 0$,&,ffi,518}

-

!firflras fiastrllSlc

2s {1,3{0,788$6} 3il,80t,{1
# t8ilell 6d$Elo{$11

---
$E,ts,9t3,s

1.b,s r$.?i3jt,lr

-ilESES.,.EE===;

$$J19,1sl,1S

1"b. S fts71ll01l,#

-,8888,r.#
ttl{

-I

sil
-r-

'7 Coneotdded srtro 14 ll, 2013. Nda l.b

Tru awtrWtyirU nofas furr, an,rf4ialpad
of 0hess con#dron lhansal stds#,6nfs



81

PT vrrAsKlTA KARYA {PERSERO}
LAI,ORATTI ARUS I(A$
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 201 1 , 201 0 dan 2009

(Dalam Rupiah)

201r

tft,s fis mH il0ilIrAs oPEEllI

Punerinsfl' dtiP*nggai

Miyardt IGFCa Femrot dat Fli* lGge

Pttt$ofdffirl{eadaX.tprsl

Pefic'm6il BrUa Glo dat &pmito

funaimaa R*litr$ Pqdr

funbayaet e*aannjara

PEl$rydrfr{*
l{* Bu:h t$nata ttrsrk Aklrits 0peai

r$F u8 0$ ArmrIrA$ $lrrEsllf,
Frr*rm lnmtai Jfl $a fu ttdd(

Peffr,pa!fi lnmtd ja$a Padef

Feffiffiffid3iv$tsaffiafla
hrsin&r P$irdn l*r*txi m& hfrm frq*s$i

HadPcritdarAs{Td4
fuedtnaarDfuiden

tus$aH hw$sli hda hlits Assiiti

MranAsdTelil
t&e Sffiih tttroLh dei fiIguraltar u&rf] Adid.s brtrdei

&F[r5DffiI0fll[NPEmfiillt
hrtrdmaarltuhEga*

huimaa Pin{ana Bak

ffiayarer ftnjatar Bart

Psne*Bn Sdilff kkrdd $dtan

Poireqflnr hgfm lGi*fail d{r AtB UdfiHga'

lq$ Bc't$ SErddt dri A:lSr# ftndEuat

tcuf$Iffirr(l3Dfii$Ermrfis

Krs rIil $Eilil US Atttt ?ffltil

ilr8rnxsErmril8flo;IIHH

lb der $hn l(f, pdr l*tk IIm fir*t tui;
tA$

Ba*(

hpsb
ldfi

Catatan terlampk merupakan bryian yaEtddtHftieahfat dri
laporan karangar secara keaduruhat

RDhnr

$.56237819{,512 1,753,193,ffi,718 4,ffi9,181,681227

{6,110.967,?15,ffi1} (1.82[139,$71.050) (1,0fr,2$t8?{,797)

1111.11e.1r3,010) {102.800.8n,920) [s.171.383.910i

2eils,$fi,$3 8.662.116,1& {,11$,0'19.0fl

11.f 2.$2&9{S.61 265.ffi.705.251 87,87L961.$'

{,fis80.,ffi.143} i1{9,81S&SrS) {'18.9'$.,S.213}

{209,19{.0'/&568} (111,S8.il51,m (120,31e021,915}

t1ffi,101,617.S11 (1il,5r,47,ffi) (27,159,378.6501

15.a

16

15.a

15.a

315,871,031,2S

{175.ffi,m,ffi} t11s.ffilffi,ffi}
53,426.6fi,m . 19.521195.63{

8.1$,0m,ffi

150.3ffi,0m 1S2.753,202

- 1,S1.180,871

{3,2$,m,ur0)

a,489,713.558

$0r8$,606

(63.0??,519.{$l (2&ffi,622014 (15,9t2210.7$}

,s{fl43e061 13n11L2122421 r.0?q6S.S5I

1irw.m{,704.$; 6.710.n8,1$.d 4.ffit?fr$4,1;
(13.ffi.61r5$,8t0) (6.S1,350,065,2{s) (1,816.13e3m.75$}

- 17{,992.1m,m

tz{r.sltsizl t1,0s.t6o.g[] #
1$'r.7tr.255.1$ 061S7,15[182 72.590,558,X13

17$,87,71&5i5 fl10?.511.1m

178.S8399.$2 1{05$,ffi.3{1

-

s,tflffitfi s{,s$lts, fllJs&t$2

1,31.191.0$ 1.ffi.ffi.72t-

$0m.m.ffiff-- siltfits slsffieul irffiitsr5l

-lr-I-

E&ffie0(t.ffio

3519t[218.016

3,c,4

1.7ffi.1$,5$

4&183,110,2S

'-T- '',



PT WA$KITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAf{ ENNTAS AI{AK
LAPORAttl ARU$ KAS
,(or{soLtDAErAtt
Untuk Tdruntehun ysng Bsrekhir 31 Desember 2013 dan 2012

{Ddan Rqrd,l Penuh)

cril ilt1

82

PT WASKiTA KARYA fPERSEEO) rrr
Ai,D SUAS'D'ARY

cor{sorrDe rEo srA rE#Efl rs
aF cAsfi FLOWS

Fortlre Years Ended 0ecam0er 31, 2013 and 201 2
$n Fdlal Rup.iah)

,fit
frr!E-&-

ARtEr$0mrailIA$smrs
Frfrimar6rPchgqilt

futqrll lfupf,h Ptnd er m* i{6Sa

Pttriqml(adltAmr
Pailt'slr R*rr{ &o da Dfog Bair$a
PeuilbilesriPqdt
htaraktlhagt
ftnearaFldrPfl{hdrt
t(a BarCr ilpm ultr liers ClrNs

lfiEr0IunfimTrSffiirs
Pauhffi&itttrrBsrnm
Falsr!*ndilirrflBari,tg
MSiltuHTd4
itdfttfdarrlsflie+
PffiffEar Pqtd.r intds dr ffi6 tq$ei

dn Itre$d Ja{r{Pri$g la:tyl
frrrnstr iri6a.l ei &*slsgst
ftr*1tn*orih!ffii
Pltrr&t lrrsi l**d Et Jads Prirq lille
fu &t$ uqrur utt li$ilE twtdrs

&sr.{6,8r&ffi

&fi,$,l[&,ffi]
0[ts,6{${1

u,m,10{.8501$,s 11{78?!S1fi1

s &&&ffi1

3.&163,lS
{1SJ{rr$gr9

ffi$,$.ss}
Bt:i&ofl

s,il{,ut
ili10'f,ffiJ0?1

1[HBI,H.il
/,ltil7rtMfiEr1r*s,t,rr*ul

?.r&s,{nffi
ti,?1ffiiiwl?1

{15i.1S.11iiS}

3,6e,$5S6
1S.?*ffi?S

ir8ffi$lasi

s,flffi,ls
ss,ssrs!
{El,ffimfis

8t,s&81

?rlg,r,tg.116

?$,finm.ffi
45f,1fl67)

01,g10,$5,1S1

ffn7,9ffi,s
i112r1,61,717,6S1

mms,ffi
$rafil,i{t
6m,$'1,76r)

1,017,ffiS6 1&m,{X
m,ffi9lsf0 a{a&o{i,?i0

cr$nfirnoropHfiffircrtl?ffi
nflsliffifirftndt

httg{b$*thrtdn dPth
Pqnfihep,qffi

irffi trorc iw 0rrE{Itmrd$rd fft 0*6{
&a*rtmIs&iilrqr
frFilrtutililCrrS

POurdtshmoIm
lHCrStbdi&rn'E*lilie

g$,nffimoril|Elft$mfltr
Mrilt,fif l/alttxs

Hrsrcddl.f l/e,{r$

&rfrrdruA$*
nnnGlu$$dtudl$*
f,ffitu'St'*so*
unLilSlcabrr*il6

ftaddeth.dh'rf$tr*til,y
tq}*ndfNdrr{nlpfis

&eilrf drir$nar{fi lsfidfi rdifiS Irfi h,!$?al6
firCtdtt#ttffii'gffi

aH,Effimililffircilm
ftEdtut'et6Pqdb

0dS6srrtffi
ShbkffiCod

&6dier8illloffi
&!n'ErdMrl"offi

ftfi(isr$rcCrlHhffi
esdis'ffii4hH

ffitfur!d0nrilfihffi,fer$
Paa,rrdCtil}iH

lff C&l ftldd!, (hrd 0, frxru ldlrts

Tlp awnryyiq noles lbrm an inlegd parf

of fiasa f,?8rmhl sfalg'Ildfs

P$?r€etUryU0t
StrErstrSar
Bgrh*dB**n
PssiPdrttynsBrt
PnrtafiPi*mfi3d
Pmuma&katldd$tEr
ft'uirBilk{UraSfrrrlfrd
Piliqflr hofsi (rtfhrt er fE in$rE
tutaeahiithTud
(r e,* Olrilt ei 0lrt*fi rrlillhts ffir.il

l(Hfr fi f EtHrri ffi r fl8 u snf,r u8

Emilur sHr rfi I Yrtr E tr ffi H.tss

il10$s[rmn8trtlrrr

fi$Hfirmru|{EnTxfrfi

lorfi ih l$Ffl flltTfr rlt lt:
t$
[Nt(

hssB{it$t
fddr

Irirrd6inqttalceE1l$

1 lturasfdai $id( 1 'l id 2{X 3, C8Etn' I .L

Cdatan terlampir m*rpdtar bq;iil yag tidd( brlis&ftt
dai l+oran keuarpan secra kesdurfrxr

m32.S.E[l _**;
Br7.ffi.B.$s ffi11$&fi{J8

1.ffi.rB.Xrr5il ErfiplsCIEffilslfrfl$rEcAslH0vilHll

r,21[$171r ril8tr@fiI0tffiffitffiEflrE

&lnfig8$ s$motglfllullB[sffffiotlllf

-ru cl$ilp c^$gurufftfi s0 0F lpB

Cdr rd CIr ffi ISrdCir !*conf *
6rimlld
Crdi&e
Inahptt

I!il

tlo.,oettrofitff fild*{3i

1 CdEord{.dCrt &tt I 1, 2&e No$ I b

rd,3

tl,ffi.m,6{x6n

17,m,ffiBr

1ffi7&m2A

:ffi'

ms.qffi r&ffi.mffi

,#psffie.J$ru&

ilfffi$ee a[u,&.fin
, , pglr11rflJrfi fiq,g|!73-2$I.

t?

t7

1i

ll

n
I
1,{

31

{E-6ems ___Geg[$i
- rn&5n.6f.'1u ---fi,!Ee&t



ISMPIRAN 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAI\I DAN KEBT]DAYAAI\I

T]NTVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS EKONO}VII

Alsmat: Jl. A. P. Pettarani Kampts WM Gunungsari Baru Makassar Telp. 889464

USU.LAII JUDUL SKRIPSI

A- IDENTITAS

1. Nama

2. Tempat Tanggal Lahir

3. Nomor Induk Malrasiswa

4. Jurusan

5. Konsentrasi

NT]R HIKMAII

Gowa,01 Januari 1993

1193140041

MANAJEMEN

Manajemen Keuangan

B. JUI}T]L SKRIPSI YAI\IG DIUSTJLKAIi

l. ANALIS$ KINERIA KEUAI.IGAI.I PERUSAHAAN DENGA).I

MENGGUNAKAN INDEKS ALMANT Z.SCORE PADA PT NIAGA ABADI

Makassar, 13 Januari 2015

Mahasiswa Yang Mengajukan :

W
NUR HIKMAH

NIM:1193140041



KEMENTERIAN PEIYDIDIKANI DAI\I KEBT'DAYAATI
UNIVERSITAS TEGERI MAKASSAR

TAKULTAS EKONOMI
Jl. A. P.Pettarani Kampus UNM Gunungsari Baru Makassar Telp. 889464

PERSETUJUAI{ JUqUL DAN CALON PEMBIMBING

A. IDENTITAS

1. Nama

2. Nomor Stambuk / NIM

3. TempaVTgl. Lahir

4. Program Studi

s. Konsentrasi

hTTJR HIKMAII

il93140041

Gowa,01 Januari 1993

Manajemen

Manajemen Keuangan

B. JUDT]L SKRIPfl YAI\IG DISETUJTII

(ANALI$S LAPORAN ARUS KAS DALAM MEI\IILAI KINtrR"IA
KEUAITGAI\I PADA PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBKI'

C. PEMBIMBING YANG DITUNJUK

Makassar, 14 Januari 2015

Ketua Program Studi Manajemen

--/v/t
\)=-:-_;-_,-/ -1

<-...-
I

Dr. Anwar Ramlil SE.M.Si
F[IP. 19601231 200012 r 00I

No Nama Pembimbing/NlP tangdfTangan

1.

2.

Dr. Agung lf. Kurniawan, ST. MM
NIP. 19710423 200501 I 002

Nurman, SE.ii\,I.Si.

NIP. 19741110 200801 1 0l7

JH



7

KEMENTERHN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNTYERSTTAS NEGERI MAKASSAR

FAKWTAS EKONOMI
Jl. A.P.PeaarmtiKmtpus WM GunungsmiBaru Makassar Tlp- 889464

Nomor
Lamp
Hal

Makassar, I 7 Desembet 2Ol4

:326lltJN 36.22/PL2;0l4

: Permfutaan Izin Mel4tspnaks} Pm Penelitisn

Yth,
Pimpinan PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
Di-

Tempat

Dimohon dengan Hormd kiranya kcpsda mahasivwa yang tersebut namanya

dibawah ini, dapt diberilon izin mengndakan prapenelitian pa& :

PT WASKITA KARYA (PERIIERO) Tbk
?

Dalam rangka penelitian skripsi.

Nama : II]RHIKMAH
Nim :119314$41
Jurusan : Manajanen/I(onsentrasi Manajemen Keuangatr/Sl

Masalah yang diteliti:

..^ANAII$IIS LAFORA}I ARUS KASI IIALAM MENilLAI KINER"JA

KEUAI\TGAI\I PAI}A PT WASKITA I(ARYA (PERSIERO} TbL'

Atas bantum dan kerjasamaoya kami ucapkm terimakasih.

Tembusan:

l. K€tuakditv{majemen

I 1S601 1ofi;

2. Fakuttas Ekonoml Unlversitas Nsgpr{ ir{akassar



PT. WASKITA KARYA (Persero), Tbk
wastora TNDUSTRT KoNSTRUKST DIVISI REGIONAL IV

Jln AP. Pettarani No. 88, Makassar 90222, Telp. (0411) 871 131, (041 1) 871239, Facsimile (0411) 852526, E-mail : waskita_mks@yahoo.co.id

Nomor : 950 ATVVDREG.NI}0L4 Makassar, 24 Desember 20L4

Kepada Yth.
Pembantu Dekan I
Fakultas Ekonomi
Univercitas t{egeri Makassar
Di-

Temoat

Perihal : Izin Melaksanakan Pra Penelitian

Dengan hormat,

Menunjuk surat permohonan izin melaksanakan pra penelitian Nomor : 326UUN
36.22|PUZA14 Eftanggal 17 Desember 2014, dengan ini kami memberikan izin untuk
melakukan pengambilan data di PT Waskita Karya (Persero) Tbk kepada :

Nama
Nomor Stambuk
Jenjang Program
Program Studi

Nur Hikmah
1193140041
Strata Satu (Sl)
Manajemen

Dalam rangka penulisan proposal dengan judul "ANALISIS I-APORAN ARUS KAS
DAI.AM MENI1AI KINER'A KEUANGAN PADA PT. WASKTTA KARYA
(PERSERO) Tbk"
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ABSTRAK


Nur Hikmahr 2015. Analisis Laporan Arus Kas dalam Menilai Kinerja Keuangan


pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Makassar. Dibimbing oleh Dr. Agung Widhi Kurniawan,ST.rM.M dan Nurman,
sE., M.Si


Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada PT.


Waskita Karya (Persero) Tbk jika dinilai dengan menggunakan laporan arus kas dan


rasio arus kas. Pengumpulan data dilaln*an dengan teknik penelitian pustaka dan


dokumentasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah laporan tahrm


2AA9-2A13 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Keseluruhan populasi dalam penelitian


ini sekaligus menjadi sampel. Metode penelitian dengan menggunakan metode


analisis deskriptif dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan


pndanaau serta analisis rasio, yaitu Rasio Arus Kas Operasi (AKO), Rasio Cakupao


Arus Dana (CAD), Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga (CKB), Rasio Cakupan Kas


terhadap Hutang Lancar (CKHL), Rasio Pengeluaran Modat (PM), dan Rasio


Kecukupan Arus Kas (KAK).


Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah anrs kas perusahaan selama periode 2009-
2013 menunjukkan bahwa perusahaan b€rada dalam kondisi tidak likuid jika dinilai
dari segi aktivitas operasionalnya. Dengan analisis rasio yang telah dilal$kan dapat


disimpulkan bahwa terjadi penurun:u arus kas khususnya pada aktivitas operasi
setiap tahunnya dan kemampuan perusahaan dalam mengatasi kewajiban lancamya
masih belurn bisa teratasi. Hat iui menuajukkan PT. Waskita Kar1a (Persero), Tbk
berada dalam posisi yang kurang baik selama periode 2009-2013.


Kata Kuneft Rasio Arru Kos dan Kinerja Keuangan


vt







KATA PENGANTAR


Assalamu'Alaikum Warahmatullatri lVabarakatuh.


Puji dan syukur penulis senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT yang


telatr melimpahkan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini


yang mer$adi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas


Ekonomi Univesitas Negeri Makassar. Salawat dan salam bagi Baginda Rasulullah


SAW. yang karena perjuangaony4 rrikmat islam menyertai hari-hari penulis dan
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BAB I


PENDAHULUAN


A. Latar Belakang


Perusahaan harus mencermati dan menganalisis kinerja perusahaan agar 


dapat bertahan, salah satunya adalah dengan melakukan analisis kinerja dari sisi 


keuangan terhadap laporan keuangan. Salah satu cara untuk mengukur kinerja 


perusahaan adalah dengan menggunakan laporan arus kas. Penilaian kinerja 


suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis dua aspek, yaitu kinerja 


finansial dan kinerja non-finansial. Kinerja finansial dapat dilihat melalui data 


laporan keuangan, sedangkan kinerja non-finansial dapat dilihat melalui aspek-


aspek non-finansial diantaranya aspek pemasaran, aspek teknologi maupun 


aspek manajemen. 


Laporan keuangan merupakan suatu media penting dalam proses 


pengambilan keputusan ekonomis, sehingga dalam menjalankan suatu usaha, 


perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang menggambarkan segala 


transaksi yang terjadi diperusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangan, 


pihak manajemen dapat mentukan langkah yang tepat agar tujuan perusahaan 


dapat tercapai. 


Salah satu ukuran penting untuk menilai kinerja perusahaan adalah Laporan 


Keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar 


Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2004, dinyatakan bahwa tujuan 


Laporan Keuangan untuk umum adalah memberikan informasi tentang posisi 
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keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar 


kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan 


ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan


sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan 


tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan 


yang meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, termasuk 


keuntungan dan kerugian serta arus kas.


Pada prinsipnya laporan keuangan merupakan informasi yang dapat 


membantu manajer, kreditor, dan investor dalam menginterpretasikan keadaan 


kinerja suatu perusahaan. Salah satu alat analisis atas laporan keuangan yang 


sering digunakan adalah analisis rasio, namun terdapat alat analisis lain yang 


tidak kalah penting dengan rasio keuangan yaitu dengan menganalisis rasio arus 


kas perusahaan.


Laporan arus kas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 


keuangan perusahaan menyajikan data mengenai kondisi kas perusahaan dari 


aktivitas operasi, investasi, dan pendanaannya. Laporan ini tidaklah mengandung 


semua transaksi atau rekening yang tidak tercermin dalam neraca atau laba rugi. 


Sebaliknya laporan arus kas melaporkan transaksi-transaksi atau kejadian-


kejadian selama periode tersebut dari segi pengaruhnya terhadap kas. Laporan 


arus kas menyediakan informasi penting dari perspektif dasar tunai (cash basis) 


yang melengkapi laporan laba rugi dan neraca, sehingga menggambarkan lebih 


lengkap kegiatan-kegiatan usaha dan posisi keuangan perusahaan.
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PT. Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara 


(BUMN) yang bergerak dibidang Industri Konstruksi. Pemegang saham 


mayoritasnya adalah Negara Republik Indonesia, dengan persentase kepemilikan 


sebesar 68%. Melihat kondisi perekonomian Indonesia yang relatif stabil dan 


kondusif cukup memberikan peluang dalam meningkatkan kinerja perusahaan 


salah satunya yaitu mendukung untuk dilakukannya peraihan kontrak sehingga 


PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dapat menjadi market leader di dunia 


konstruksi, khususnya dalam negeri. 


Berikut merupakan gambaran data keuangan perusahaan periode 2009-2013


yang digunakan dalam menganalisis laporan arus kas :


Tabel 1. Jumlah Arus Kas PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Tahun 2009- 2013
(Dalam Ribuan Rupiah)


Tahun
Total Arus kas 
dari aktivitas 


Operasi


Total Arus 
kas dari 
aktivitas 
Investasi


Total Arus kas 
dari aktivitas 
Pendanaan


Arus Kas 
Bersih 


2009 (27.459.378) (7.029.638) 72.596.558 38.107.541


2010 (164.527.227) (322.112.212) 662.907.158 176.267.718


2011 (106.104.647) 136.601.438 197.765.255 228.262.045


2012 (187.871.573) (27.667.508) 1.814.918.354 1.599.379.272


2013 (385.212.792) (378.579.647) (317.368.203) (1.081.160.643)


      Sumber : PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.Tahun 2014 (data diolah kembali) 


Dilihat dari tabel 1, data perusahaan PT. Wakita Karya (Persero) Tbk. 


Selama 5 tahun terakhir. Arus kas dari aktivitas operasi dari tahun 2009 sampai 


tahun 2013 menunjukkan saldo negatif, dimana peningkatan penggunaan arus 
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kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan adanya peningkatan untuk 


pembayaran kepada karyawan serta pembayaran beban pinjaman.


Arus kas perusahaan berdasarkan aktivitas investasi dari tahun 2009 sampai 


tahun 2013 juga mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2009 sampai tahun 


2010 menunjukkan saldo negative hal ini disebabkan karena pada tahun 2009 


pendapatan yang diterima lebih kecil dibanding dengan pengeluaran untuk 


perolehan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan, dan pada pada tahun 2010 


perusahaan melakukan penempatan investasi jangka pendek yang cukup besar. 


Namun pada tahun 2011 perusahaan menunjukkan saldo positif karena adanya 


pencairan jangka pendek, sedangkan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 


menunjukkan saldo negative disebabkan karena adanya peningkatan pengeluaran 


ventura bersama dan peningkatan perolehan aset tetap.


Arus kas dari aktivitas pendanaan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 terus 


mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2009 sampai dengan 2012 mengalami 


peningkatan saldo positif dikarenakan perusahaan melakukan penerimaan atau 


pengambilan pinjaman dari bank atau pihak lain yang lebih besar di banding 


pelunasan hutang yang dilakukan. Namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan 


positif yang cukup signifikan karena perusahaan menerima aliran dana dari 


penerimaan utang obligasi. Akan tetapi pada tahun 2013 menunjukkan saldo 


negatif hal ini disebabkan perusahaan lebih mengutamakan melakukan 


pelunasan atas hutang bank atau ke relasi sehingga terjadi pengeluaran kas 


pendanaan, hal ini yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk meneliti PT. 


Waskita Karya (Persero) Tbk.
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Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan sangat berguna untuk 


membandingkan perusahaan dengan perusahaan industri konstruksi lainnya. 


Melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, investor lebih cenderung untuk 


melihat kinerja perusahaan dari tingkat laba bersih yang dihasilkan. Seperti yang 


kita ketahui, indikator lain yang dapat digunakan oleh investor untuk menilai 


kinerja perusahaan pada periode berjalan adalah laporan arus kas. Laporan arus 


kas sebuah perusahaan bisa menunjukkan bagaimana aktivitas yang terjadi 


didalam perusahaan tersebut. Investor bisa melihat bagaimana kemampuan 


perusahaan dalam menghasilkan kas yang diterima, apakah lebih banyak 


dihasilkan oleh kegiatan operasi utama atau lebih banyak didukung oleh 


kegiatan investasi dan pendanaan perusahaan.


Kesulitan perusahaan untuk menghasilkan kas bisa mengakibatkan 


perusahaan diragukan keberlanjutan usahanya dan perusahaan bisa saja 


mengalami kebangkrutan. Hal ini bisa menjadi indikator bagaimana manajemen 


melakukan evaluasi terkait usaha perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah 


ditetapkan sebelumnya. Bagi investor dengan melihat kemampuan perusahaan 


menghasilkan kas untuk aktivitas operasi, bisa menjadi bahan pertimbangan 


terkait memilih perusahaan mana yang akan menjadi tempat mereka 


berinvestasi. 


Laporan arus kas perlu dianalisis untuk menaksir kemampuan perusahaan 


menghasilkan kas sehingga kepercayaan kreditur, investor, dan mitra usaha 


lainnya dapat tetap dipertahankan oleh perusahaan. 
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Mengingat pentingnya analisis laporan arus kas untuk melihat kinerja 


keuangan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan yang 


telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti, membahas dan 


menuangkan hasilnya dalam bentuk laporan yang berjudul “Analisis Laporan 


Arus Kas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Waskita Karya


(Persero) Tbk Di Kota Makassar ”.


B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 


perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja keuangan 


PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Di Kota Makassar jika dinilai dengan 


menggunakan analisis laporan arus kas?”


C. Tujuan Penelitian


Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari 


penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui kinerja keuangan PT. Waskita Karya 


(Persero) Tbk Di Kota Makassar yang dinilai dengan menggunakan analisis 


laporan arus kas”.


D. Manfaat Hasil Penelitian


Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :


1. Manfaat Teoritis


a. Sebagai bahan kajian serta bahan perbandingan untuk membantu 


penelitian yang serupa diwaktu yang akan datang.
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b. Sebagai bahan bacaan yang dapat memeberikan penjelasan bagi siapa 


saja yang ingin mengetahui tentang bagaimana kinerja perusahaan 


dengan menggunakan laporan arus kas.


2. Manfaat praktis 


Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 


sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh 


pemilik dalam menentukan tingkat kinerja perusahaan yang dilihat dari 


kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis rasio arus kas.







8


BAB II


TINJAUAN PUSTAKA


A. Landasan Teori


1. Kinerja Keuangan


Untuk memutuskan suatu badan usaha atau perusahaan memiliki kualitas 


yang baik, maka ada dua penilaian yang paling dominan yang dijadikan dasar 


acuan untuk melihat badan usaha tersebut menjalankan suatu kaidah-kaidah 


manajemen yang baik. Penilaian ini harus dilakukan dengan melihat sisi kinerja 


keuangan dan non keuangan. 


Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dlilihat pada laporan keuangan 


yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan dan itu tercermin dari 


informasi yang diperoleh dari laporan posisi keuangan, laba komprehensif, 


laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.


a. Pengertian Kinerja Keuangan


Menurut Munawir (2002:117) “Kinerja keuangan perusahaan adalah 


prestasi kerja perusahaan dibidang keuangan”. Menurut Fahmi (2012:2), 


“Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 


sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-


aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.” 


Menurut Hanafi dan Halim (2005:35) yang dimaksud dengan kinerja 


keuangan adalah :


Kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu yang berbeda 
dari sebelumnya, dimana kinerja keuangan ini dapat diukur dengan 
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menggunakan rasio arus kas oleh manajer keuangan sehingga dapat 
membandingkan rasio atau prestasi keuangan pada setiap periode”. 


Dari beberapa pengertian diatas, kinerja keuangan dapat digunakan 


sebagai penilaian prestasi dari kondisi keuangan perusahaan dimana kinerja 


keuangan itu sendiri dapat diukur dengan menggunakan rasio arus kas.


b. Tahap-tahap dalam menganalisis kinerja keuangan.


Penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena ruang 


lingkup bisnis yang dijalankan. Jika perusahaan tersebut bergerak pada 


bidang pertambangan maka berbeda dengan perusahaan yang bergerak 


dibidang pertanian. Begitu juga dengan sektor keuangan seperti perbankan 


yang jelas memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan ruang lingkup 


bisnis lainnya.


Menurut Fahmi (2012:3), ada lima tahap dalam menganalisis kinerja 


keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu :


1) Melakukan review terhadap data laporan keuangan


Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang 


sudah di buat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang 


berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil 


laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.


2) Melakukan perhitungan.


Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan 


kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari 


perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan 


analisis yang diinginkan.
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3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.


Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian 


dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan 


lain.


4) Melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap berbagai permasalahan 


yang ditemukan. 


Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah 


setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran 


untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang 


dialami perusahaan tersebut.


5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap 


berbagai permasalahan yang ditemukan. 


Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan 


yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau 


masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat 


terselesaikan.


2. Laporan Keuangan


a. Pengertian Laporan keuangan


Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2004:2) pengertian laporan 


keuangan yaitu :


Bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang 
lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 
perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara, 
misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan 
dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian 
integral dari laporan keuangan.
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Menurut Fahmi (2011:2) “Laporan Keuangan adalah suatu informasi 


yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh 


informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan 


perusahaan tersebut”. Sedangkan, menurut Sawir (2005:2) “Laporan 


keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat 


diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa. Laporan 


akhirpun disajikan dalam nilai uang.”


Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Laporan 


Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan posisi 


keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu yang diukur dengan nilai 


uang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dilaksanakan secara 


konsisten serta dibuat dan disajikan dalam bentuk Neraca, Laporan Laba 


Rugi, Laporan Arus Kas, serta Laporan Keuangan Lainnya yang dapat 


dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi suatu organisasi dalam 


memajukan usahanya agar lebih baik.


b. Bentuk Laporan Keuangan.


Penyusunan laporan keuangan terkadang disesuaikan juga dengan 


kondisi  kebutuhan perusahaan. Adapun isi dan bentuk umum dari  laporan 


keuangan yang biasa digunakan dalam suatu perusahaan, adalah :


1) Neraca


Menurut Sutrisno (2008: 9), “Neraca merupakan laporan yang 


sistematis yang menunjukkan aktiva, hutang dan modal sendiri suatu 


perusahaan pada waktu tertentu”. Sedangkan, Menurut Kasmir 
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(2010:67) “Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah 


aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) pada 


saat tertentu”. Adapun bentuk neraca yang lazim digunakan sebagai 


berikut:


a) Bentuk skontro, dimana semua aktiva tercantum sebelah kiri/debet 


dan hutang serta modal tercantum sebelah kanan/kredit.


b) Bentuk vertikal, dalam bentuk ini semua aktiva nampak dibagian 


atas yang selanjutnya diikuti hutang jangka pendek, hutang jangka 


panjang serta modal.


2) Laporan Laba Rugi


Menurut Munawir (2007:26) ”Laporan rugi laba merupakan suatu


laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang 


diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu”.


Adapun penyajian dari Laporan Laba rugi ini harus memenuhi :


a) Beban atau Biaya disajikan berdasarkan klasifikasi sifat dan 


fungsinya didalam perusahaan.


b) Beban atau biaya yang berhubungan langsung dengan usaha.


c) Beban atau biaya yang tidak berhubungan lansung dengan usaha.


d) Laporan Laba - Rugi disajikan secara komparatif.


3) Laporan perubahan modal


Menurut Darsono dan Ashari (2005:24) “laporan perubahan modal 


merupakan laporan yang menggambarkan saldo dan perubahan hak si 


pemilik yang melekat pada perusahaan”. Sedangkan, menurut Kasmir 
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(2010:68) “laporan perubahan modal merupakan laporan yang 


menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini”.


4) Laporan Perubahan Laba Ditahan.


Laporan Perubahan Laba Ditahan menunjukkan laba yang 


diperoleh perusahaan dan dividen yang dibayarkan selama satu periode 


sehingga menyebabkan perubahan laba ditahan.


5) Laporan Arus Kas


Menurut Kasmir (2010:68) “Laporan arus merupakan laporan yang 


menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan”. Arus 


kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain. Adapun 


arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan 


perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk 


periode tertentu. Sedangkan Menurut Skousen (2001:41) “Laporan arus 


kas merupakan laporan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan 


dibayar oleh suatu perusahaan selama periode tertentu”.


c. Tujuan Laporan keuangan.


Memahami latar belakang penyusunan dan penyajian laporan keuangan 


merupakan langkah yang sangat penting sebelum menganalisis laporan 


keuangan, seperti diketahui bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat 


sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa 


tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen 


perusahaan. 
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Disamping itu, tujuan laporan keuangan disusun guna emenuhi 


kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan .


Menurut Kasmir (2012:10) tujuan pembuatan atau penyusunan laporan 


keuangan yaitu :


a) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) 
yang dimiliki perusahaan pada saat ini.


b) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan 
modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.


c) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan 
yang diperoleh pada suatu periode tertentu.


d) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya 
yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.


e) Memeberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang 
terjadi terhadap aktiva,pasiva, dan modal perusahaan.


f) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan 
dalam suatu periode tertentu.


g) Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan.
h) Informasi keuangan lainnya.


Berdasarkan tujuan laporan keuangan yang dikemukakan diatas, maka 


dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bertujuan memberikan 


informasi perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat untuk 


menilai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan selama 


periode pelaporan. Selain berguna untuk menilai kemampuan perusahaan 


dalam menghasilkan kas, informasi ini juga berguna untuk menilai 


kebutuhan perusahaan dalam memanfaatkan arus kas, serta 


menginformasikan mengenai posisi keuangan perusahaan yang dipengaruhi 


oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, serta menilai 


kinerja keuangan dengan menggunakan laporan arus kas yang dibahas 


dalam penelitian ini.
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Jadi, dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan, akan 


dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. 


Kemudian, laporan keuangan tidak hanya sekedar dibaca saja, tetapi juga 


harus dimengerti dan dipahami tentang posisi keuangan perusahaan saat ini.


d. Sifat Laporan Keuangan.


Menurut Munawir (2007:26) mengenai sifat laporan keuangan yaitu 


“Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 


memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara 


periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan". Jadi laporan 


keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu 


progress report laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan 


hasil dari suatu kombinasi antara lain:


1) Fakta yang telah dicatat (recordedfact).


Fakta-fakta yang telah dicatat berarti bahwa laporan keuangan ini 


dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas 


yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di Bank, 


jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang maupun aktiva 


tetap yang dimiliki perusahaan.


2) Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (accounting 


convention and postulate).


Prinsip-prinsip dan kebiasaan di dalam akuntansi, berarti data yang 


dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan 


tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, hal ini 
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dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan atau untuk 


keseragaman.


3) Pendapat pribadi (personal judgment).


Pendapat pribadi (personal judgment), dimaksudkan bahwa 


walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau 


dalil-dalil dasar konvensi yang sudah ditetapkan yang sudah menjadi 


standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-


konvensi dan dalil-dalil dasar tersebut tergantung dari pada akuntan 


atau manajemen perusahaan yang bersangkutan.


Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat laporan keuangan dibuat 


berdasarkan fakta dari catatan akuntansi atau transaksi-transaksi yang 


terjadi dalam perusahaan, kemudian data yang dicatat berdasarkan 


prosedur guna memudahkan pencatatan.


3. Laporan Arus Kas


a. Pengertian Kas


Perusahaan memerlukan kas untuk menjaga kelancaran operasi 


usahanya dan kas harus diatur secara seksama.


Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 2 (2004) 


yang dimaksud dengan kas yaitu :


Pembayaran siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan 
umum perusahaan. Penerimaan atau  pengeluaran uang juga dapat 
dilakukan melalui bank, yaitu apabila  perusahaan yang 
bersangkutan memiliki rekening giro dibank.
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Selanjutnya menurut Martono dan Harjito (2002:116) pengertian kas 


adalah :


Salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar 
(mudah likuid) dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu 
transaksi. Transaksi tersebut misalnya untuk pembayaran gaji atau 
upah pekerja, membeli aktiva tetap, membayar hutang, membayar 
dividend dan transaksi lain yang diperlukan perusahaan.


Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kas merupakan jenis aktiva 


yang paling likuid bagi perusahaan dan merupakan sejumlah dana yang 


dipersiapkan untuk membiayai aktivitas perusahaan dimana penerimaan 


atau  pengeluaran uang juga dapat dilakukan melalui bank, yaitu apabila  


perusahaan yang bersangkutan memiliki rekening giro dibank.


b. Pengertian Laporan Arus Kas


Menurut Soemarso (2005:320) “Laporan arus kas (Statement of Cash 


Flow) adalah laporan yang mengikhtisarkan sumber kas yang tersedia untuk 


melakukan kegiatan perusahaan serta penggunaannya selama satu periode 


tertentu”. Menurut Skousen (2001:41) “Laporan arus kas merupakan 


laporan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayar oleh suatu 


perusahaan selama periode tertentu”. Sedangkan, Fraser dan Ormiston 


(2008:10) mengatakan bahwa “Laporan arus kas memberikan informasi 


tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dari kegiatan operasi, 


pendanaan, dan investasi selama satu periode akuntansi.”


Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas 


merupakan laporan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam suatu kegiatan 


perusahaan yang meliputi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan serta 
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sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 


kas dan setara kas. Jadi laporan ini sangat diperlukan untuk investor dan 


kreditor sebelum mengambil keputusan investasi. Perusahaan yang 


dianggap baik adalah perusahaan yang dapat menghasilkan laba, disamping 


itu juga dapat menghasilkan arus masuk kas bersih yang semakin meningkat 


dimasa yang akan datang.


c. Pengertian Analisis Laporan Arus Kas


Darsono dan Ashari (2005:91) mengemukakan bahwa “Semakin 


banyaknya perusahaan mencantumkan laporan arus kas dalam laporan 


keuangan tahunan, membuat penggunaan informasi laporan arus kas sebagai 


alat analisis kinerja perusahaan semakin meningkat”


Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap arus kas 


sering digunakan untuk menggambarkan kesanggupan perusahaan dalam 


memenuhi operasional dan kewajiban perusahaan dengan menganalisis 


laporan arus kas diharapkan dapat mengalokasikan kas dengan tepat 


sehingga perusahaan dapat menjalankan aktivitas termasuk membayar 


semua kewajiban yang harus dipenuhi, dengan begitu perusahaan juga dapat 


menilai sejauh mana kinerja keuangan yang telah dicapai selama ini.


Hal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menjaga 


kinerja keuangannya. Karena pada rasio laporan arus kas terdapat unsur 


Rasio Arus Kas Operasi (AKO) digunakan untuk menghitung kemampuan 


arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar. Rasio Cakupan Arus 


Dana (CAD) digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 
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menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmennya. Rasio Cakupan 


Kas terhadap Bunga (CKB) digunakan untuk mengetahui kemampuan 


perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Rasio 


Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar (CKHL) digunakan untuk mengukur 


kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus 


kas operasi bersih. Rasio Pengeluaran Modal (PM) digunakan untuk 


mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang yang ada. 


Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) digunakan untuk mengukur tingkat 


fleksibilitas atau kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk 


memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.


d. Tujuan Laporan Arus Kas


Tujuan Laporan Arus Kas menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 


dalam PSAK No. 2 (2004), yaitu:


1) Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas 
bersih dimasa depan.


2) Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
kewajibannya, untuk membayar hutang jangka pendek maupun 
jangka panjang, membayar dividen dan kebutuhan dalam 
perndaan ekstern.


3) Menilai sebab-sebab adanya perbedaan anatar laba bersihdan 
penerimaan serta hubungan dengan pembayaran kas.


4) Menilai pengaruh dari transaksi investasi dan pendanaan kas 
serta non kas terhadap posisi keuangan perusahaan dalam suatu 
periode.


Laporan arus kas disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi 


historis dan relevan mengenai perubahan kas dari suatu perusahaan, baik 


berupa kas masuk maupun kas keluar dengan mengklasifikasikan arus kas 
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berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan 


selama periode tertentu.


e. Kegunaan Laporan Arus Kas


Menurut Harahap (2007:257) dengan melakukan analisis arus kas, kita 


dapat mengetahui :


1) Kemampuan perusahaan menggenerate kas, merencanakan, 
mengontrol arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan pada 
masa lalu.


2) Kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas 
bersih perusahaan, termasuk kemampuan membayar deviden di 
masa yang akan datang.


3) Informasi bagi investor dan kreditor untuk memproyeksikan 
return dari sumber kekayaan perusahaan.


4) Kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan 
di masa yang akan datang.


5) Alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan 
penerimaan dan pengeluaran kas.


6) Pengarus investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi 
lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu 
periode tertentu.


Laporan arus kas ini akan sangat berguna untuk menentukan kebijakan-


kebijakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Sedangkan 


bagi pihak ekstern akan berguna sebagai salah satu alternatif analisa dalam 


pengalokasian modal mereka. Pemantauan dalam penggunaan dan 


khususnya arus kas perusahaan semakin menjadi perhatian utama para 


manajer dan para kreditor.


f. Klasifikasi Laporan Arus Kas


Arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan selama satu periode 


dalam laporan arus kas diklasifikasikan menjadi tiga aktivitas berbeda, yaitu 







21


aktivitas operasi, Investasi, dan pendanaan. Klasifikasi ini didefinisikan 


sebagai berikut :


1) Arus Kas Dari Aktivitas Operasi


Menurut Munawir (2008:117) aktivitas operasi adalah :


aktivitas seluruh transaksi penerimaan kas yang berkaitan 
dengan pendapatan penjualan dan kas keluar, termasuk 
pembayaran kepada pemasok barang atau jasa, pembayaran 
upah, bunga dan pajak (penghasilan utama pendapatan 
perusahaan).


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 


memengaruhi penetapan laba atau rugi bersih.


Menurut Munawir (2008:117) Beberapa contoh arus kas dari 


aktivitas operasi adalah: Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa.


Penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain.


a) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.
b) Pembayaran gaji dan upah karyawan.
c) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang 


diadakan uktuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.
d) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang 


diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.


Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang 


menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan kas 


yang dapat digunakan untuk melunasi pinjaman, memelihara 


kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan 


investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 
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2) Arus Kas Dari Aktivitas Investasi


Menurut Munawir (2008:118) “Aktivitas investasi adalah 


perolehan (acquisition) dan pelepasan (disposal) aktiva jangka panjang 


serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas”.


Pengungkapan arus kas yang berasal aktivitas investasi perlu 


dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan 


pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk 


menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.


Menurut Munawir (2008:118) Beberapa contoh arus kas dari 


aktivitas investasi adalah :


a) Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak
berwujud, biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan 
aktiva tetap yang dibangun sendiri.


b) Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan 
peralatan, aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang 
lain.


c) Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain.
d) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain 


serta pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga 
keuangan).


3) Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan.


Menurut Munawir (2008:118) “Aktivitas pendanaan adalah 


aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi 


modal dan pinjaman perusahaan”. Aktivitas ini perlu diungkapkan 


secara terpisah untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan 


oleh para pemasok modal perusahaan. Klasifikasi menurut aktivitas 


memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan 
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keuangan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi 


perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas.


Menurut Munawir (2008:118) Beberapa contoh arus kas dari 


aktivitas pendanaan adalah :


a) Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal 
lainnya.


b) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk 
menarik atau menebus saham perusahaan;


c) Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, 
hipotik, dan pinjaman lainnya.


d) Pelunasan pinjaman.
e) Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lessee) untuk 


mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa 
guna usaha pembiayaan (finance lease).


Perusahaan menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi, 


aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan dengan cara yang paling 


sesuai dengan bisnis yang telah dilakukan perusahaan tersebut dalam 


suatu periode tertentu. 


g. Rasio Arus Kas (Cash Flow Ratio)


Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan informasi 


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


menggunakan komponen dalam laporan arus kas dan komponen neraca, 


laporan laba rugi dan laporan arus kas sebagai informasi dalam analisis 


rasio.


Menurut Darsono dan Ashari (2005:91) Semakin banyaknya 


perusahaan yang mencantumkan laporan arus kas dalam laporan keuangan 


tahunan, membuat penggunaan informasi laporan arus kas sebagai alat 


analisis kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat. Alat analisis rasio 
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laporan arus kas yang diperlukan untuk menilai kinerja keuangan 


perusahaan antara lain :


1) Rasio arus kas operasi (AKO)


Rasio Arus Kas Operasi menghitung kemampuan arus kas operasi 


dalam membayar kewajiban lancar. Rasio ini diperoleh dengan 


membagi arus kas operasi dengan kewajiban lancar.


Dalam hal ini, Rasio arus kas operasi berada dibawah 1 yang 


berarti terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar 


kewajiban lancar, tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain.


Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini, yaitu :


AKO = Jumlah Arus Kas OperasiKewajiban Lancar
2) Rasio cakupan arus dana (CAD)


Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 


dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmennya 


(bunga, pajak, dan dividen preferen).


Dalam hal ini, Rasio yang besar menunjukkan bahwa kemampuan 


yang lebih baik dari laba sebelum pajak dalam menutup komitmen-


komitmen yang jatuh tempo dalam satu tahun. Adapun rumus yang 


digunakan untuk menghitung rasio ini, yaitu:


CAD = EBITBunga + Penyesuaian pajak + Dividen Preferen


3) Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB)
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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.


Dalam hal ini, dengan rasio yang besar akan menunjukkan bahwa 


arus kas operasi mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam 


menutup biaya bunga sehingga kemungkinan perusahaan tidak mampu 


membayar bunga sangat kecil. Adapun rumus yang digunakan untuk 


menghitung rasio ini, yaitu:


CKB = Arus Kas Operasi + Bunga + PajakBunga
4) Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL)


Rasio ini dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam 


membayar hutang lancar  berdasarkan arus kas operasi bersih. Rasio ini 


diperoleh dengan arus kas operasi ditambah dividen kas dibagi dengan 


hutang lancar.


Dalam hal ini, Rasio yang rendah akan menunjukkan kemampuan 


yang rendah dari arus kas operasi dalam menutup hutang lancar. 


Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini, yaitu :


CKHL = Arus Kas Operasi + Dividen KasHutang Lancar


5) Rasio pengeluaran modal (PM)
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Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk 


investasi dan pembayaran hutang yang ada. Rasio ini diperoleh dengan 


arus kas operasi dibagi dengan pengeluaran modal.


Dalam Hal ini, Rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan yang 


tinggi dari arus kas dalam membiayai pengeluaran modal. Rumus yang 


digunakan untuk menghitung rasio ini, yaitu : 


PM = Arus Kas OperasiPengeluaran Modal
6) Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK)


Rasio ini diperoleh dengan (laba sebelum pajak dan bunga minus 


pembayaran pajak minus pembayaran bunga-pengeluaran modal) dibagi 


(rata-rata hutang yang jatuh tempo setiap tahun selama lima tahun). 


Semakin rendah rasio semakin rendah kemampuan perusahaan dalam 


menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 


tahun mendatang.


KAK = EBIT − Bunga − Pajak− Pengeluaran ModalRata − rata Hutang Lancar selama 5 Tahun


B. Kerangka Pikir
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PT. Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan salah satu BUMN Konstruksi 


terbesar di Indonesia. Sejak tanggal 19 Desember 2012 PT. Waskita Karya


(Persero) Tbk secara resmi listing di Bursa Efek Indonesia dengan ticker 


“WSKT” dengan harga perdana Rp380,-. PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 


memutuskan untuk mengambil langkah menawarkan sahamnya kepada publik 


melalui bursa.


Tingginya peluang industri infrastruktur, baik sektor pemerintah maupun 


swasta merupakan peluang utama sektor industri konstruksi untuk tetap 


berprestasi dan membuat karya-karya yang lebih bermutu kedepannya, dan salah 


satu upaya yang telah dilakukan Untuk memenuhi rencana strategis perusahaan 


yang tertuang dalam Rencana Kerja Jangka Panjang, yaitu melakukan 


pengembangan bisnis dengan menerbitkan obligasi serta menarik beberapa 


investor baik didalam maupun diluar negeri.


Laporan arus kas yang telah ada akan dianalisis untuk mengetahui kinerja 


keuangan suatu perusahaan. Analisis yang dilakukan dapat berupa analisis rasio 


laporan arus kas. Analisis rasio laporan arus kas terdiri atas beberapa rasio, 


yaitu: rasio arus kas operasi, rasio cakupan arus dana, rasio cakupan kas 


terhadap bunga, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, rasio pengeluaran 


modal, dan rasio total hutang seperti yang telah dibahas sebelumnya oleh 


penulis. Hasil dari analisis rasio ini akan memperlihatkan kinerja perusahaan. 


Sehubungan hal tersebut, maka analisis kinerja perusahaan yang baik diperlukan 


agar operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien. 







28


Adapun dalam penelitian ini, kerangka pikir dari peneliti dituangkan dalam 


gambar berikut :


Gambar 1. Kerangka Pikir


Manajemen Keuangan


Laporan Arus Kas


Kinerja Keuangan


Hasil Analisis


Analisis Laporan Arus Kas
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BAB III


METODE PENELITIAN


A. Variabel dan Desain Penelitian


1. Variabel penelitian 


Variabel penelitian  adalah ciri atau  karakteristik tertentu yang melekat pada 


obyek yang diteliti. Dari pengukuran variabel-variabel penelitian diperoleh data 


penelitian yang selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. 


Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Arus kas 


dan rasio arus kas pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. 


2. Desain Variabel


Agar penelitian dapat lebih terarah dalam penyusunannya, maka peneliti 


merangkumnya dalam sebuah skema desain penelitian berikut :


Gambar 2. Skema Desain Penelitian


PENELITIAN


Penelitian Lapangan
- Wawancara
- Dokumentasi


Penelitian Pustaka


Analisis Data


Laporan Hasil Penelitian


Data yang siap diolah
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B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel


1. Definisi operasional variabel 


Definisi operasional memuat batasan-batasan dan penjelasan terkait variabel 


penelitian ini guna menghindari terjadinya interpretasi yang berbeda-beda 


(ambiguitas). Oleh karena itu dipandang perlu untuk memberikan batasan-


batasan operasional dalam penelitian ini. Penjelasan batasan operasional 


penelitian sebagai berikut :


a. Laporan arus kas adalah gambaran dari informasi arus kas masuk dan arus 


kas keluar dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan suatu perusahaan 


yang dapat digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja 


keuangan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, dalam menghasilkan kas dan 


setara kas berdasarkan periode tertentu.


b. Kinerja keuangan merupakan hasil dari proses keuangan yang tergambarkan 


dari laporan keuangan yang mencerminkan tingkat kesehatan PT. Waskita 


Karya (Persero) Tbk pada suatu periode tertentu dengan menggunakan 


berbagai sumber daya atau modal yang dimiliki, serta dapat diukur dengan 


menggunakan rasio arus kas.


c. Rasio arus kas adalah alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja 


keuangan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban 


keuangan perusahaan yang harus segera dipenuhi. Adapun rasio arus kas 


yang digunakan yaitu rasio arus kas operasi, rasio cakupan arus dana, rasio 


cakupan kas terhadap bunga, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, rasio 


total hutang, dan rasio kecukupan arus kas.
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d. PT. Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di 


bidang Industri Konstruksi dan merupakan sebuah perusahaan persero atau 


Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Gedung kantor pusat PT. Waskita 


Karya (Persero) Tbk terletak di Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, 


Jakarta. Dan disamping itu, Perusahaan juga memiliki Kantor Perwakilan di 


Kota Makassar yang berada di JL. A.P.Pettarani No.88, Sulawesi-Selatan, 


Indonesia.


2. Pengukuran variabel


Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil


laporan arus kas dalam bentuk persentase (%) dan rasio arus kas PT. Waskita 


Karya (Persero) Tbk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2009-2013.


C. Populasi dan Sampel


Teguh (2001;125-126) mengemukakan pengertian populasi dan sampel 


sebagai berikut:


Populasi menunjukkan keadaan dan jumlah obyek penelitian secara 
keseluruhan yang memiliki karakteristik tertentu. Sedangkan sampel 
menunjukkan obyek-obyek penelitian yang memiliki karakteristik 
tertentu, yang merupakan fraksi atau kelompok-kelompok tertentu dari 
suatu populasi.


Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Waskita Karya 


(Persero) Tbk selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2009 - 2013. Dalam penelitian 


ini, keseluruhan populasi menjadi sampel penelitian.
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D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data


1. Jenis dan Sumber data


Jenis data yang dipergunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini 


adalah data kuantitatif. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian 


ini yaitu berupa data sekunder atau data tambahan yang berisi informasi yang 


ada hubungannya dengan obyek penelitian. Sumber data penelitian ini diperoleh 


melalui situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id, dan website resmi perusahaan PT. 


Waskita Karya (Persero) Tbk, yaitu www.waskita.co.id.


2. Teknik Pengumpulan data


Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 


sebagai berikut :


a. Wawancara


Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 


tatap muka dan tanya jawab langsung dengan pimpinan perusahaan dan 


pihak-pihak yang terkait mengenai masalah dalam penelitian ini.


b. Dokumentasi


Pengumpulan data dengan mencatat data dari dokumen-dokumen 


perusahaan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data-


data yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi adalah 


sejarah perusahaan, struktur organisasi, laporan keuangan perusahaan 


mencakup laporan laba rugi, laporan neraca dan laporan arus kas  


perusahaan.
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E. Teknik Analisis Data


Dengan menggunakan analisis terhadap Laporan Arus Kas, maka 


perusahaan dapat menyusun anggaran kas agar masalah seperti kekurangan kas


dapat diantisipasi.


Menurut Darsono dan Ashari (2005:91) Semakin banyaknya perusahaan 


yang mencantumkan laporan arus kas dalam laporan keuangan tahunan, 


membuat penggunaan informasi laporan arus kas sebagai alat analisis kinerja 


keuangan perusahaan semakin meningkat. Adapun yang rasio yang digunakan 


sebagai alat pengukuran ialah rasio arus kas, terdiri dari :


1. Rasio arus kas operasi (AKO)


AKO = Jumlah Arus Kas OperasiKewajiban Lancar
Apabila rasio arus kas operasi dibawah satu (<1) berarti terdapat 


kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar.


2. Rasio cakupan arus dana (CAD)


CAD = EBITBunga + Penyesuaian pajak + Dividen Preferen
Apabila rasio cakupan arus dana berada dibawah satu (<1) berarti 


perusahaan tidak mampu menutup komitmen yang jatuh tempo.


3. Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB)


CKB = Arus Kas Operasi + Bunga + PajakBunga
Apabila rasio cakupan kas terhadap bunga berda diatas satu (>1), 


menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang lebih baik 


dalam menutup biaya bunga.
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4. Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL)


CKHL = Arus Kas Operasi + Dividen KasHutang Lancar
Apabila rasio cakupan kas terhadap hutang lancar berada dibawah satu 


(<1), menunjukkan bahwa perusahaan dalam membayar kewaiban lancar 


sangat rendah.


5. Rasio Pengeluaran Modal (PM)


PM = Arus Kas OperasiPengeluaran Modal
Apabila Rasio Pengeluaran modal berada di bawah satu (< 1),berarti 


perusahaan belum mampu membiayai pengeluaran modalnya.


6. Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK)


KAK = EBIT − Bunga − Pajak− Pengeluaran ModalRata − rata Hutang Lancar selama 5 Tahun
Rasio ini diperoleh dengan (laba sebelum pajak dan bunga minus 


pembayaran pajak minus pembayaran bunga-pengeluaran modal) dibagi 


(rata-rata hutang yang jatuh tempo setiap tahun selama lima tahun). 


Semakin rendah rasio semakin rendah kemampuan perusahaan dalam 


menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 


tahun mendatang.
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BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Perusahaan


1. Sejarah singkat PT. Waskita Karya (Persero) Tbk


PT. Waskita Karya (Persero) Tbk didirikan pertama kali pada tanggal 1 


Januari 1961 sebagai perusahaan asing dengan nama “Volker Aaneming 


Maatschappij NV” yang kemudian pada tanggal 29 Maret 1961 dinasionalisasi 


menjadi Perusahaan Negara (PN) Waskita Karya berdasarkan Peraturan 


Pemerintah (PP) No. 62 tahun 1961 yang pada awalnya melaksanakan pekerjaan 


yang terkait dengan air, termasuk reklamasi, pengerukan, pelabuhan, serta 


irigasi. Sejak 1973 status berubah menjadi “Persero” dan mulai mengembangkan 


bisnisnya sebagai kontraktor Umum yang melaksanakan berbagai jenis 


pekerjaan konstruksi seperti Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Bandara, Gedung, 


Pabrik, dan lain-lain.


Tahun 1980-an PT. Waskita Karya (Persero) Tbk mulai melaksanakan 


proyek-proyek berteknologi tinggi, dan ahli teknologi dikembangkan melalui 


aliansi usaha, dalam bentuk operasi bersama dan usaha bersama dengan berbagai 


perusahaan asing terkemuka. Pencapaian yang diinginkan dan membanggakan, 


pada waktu itu adalah Bandara Udara Soekarno- Hatta, Reaktor Multi Guna 


Siwabessy, serta Pusat Pembangkit Listrik Batu Bara Muara Karang, Jakarta.


Memasuki tahun 1990-an PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, menyelesaikan 


berbagai gedung bertingkat tinggi dengan reputasi yang sangat baik, seperti 
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gedung BNI CITY (gedung tertinggi Di Indonesia), Gedung Perkantoran Bank 


Indonesia, Graha Niaga Tower, Mandiri Plaza Tower, dan Hotel Shangri-La. 


Hingga tahun 2008 perusahaan telah menyelesaikan beberapa proyek 


monumental dengan mendapat penghargaan antara lain :


a. Penghargaan karya konstruksi Indonesia tahun 2004 dari Menteri Pekerjaan 


Umum, Proyek Masjid Tuban dan Proyek Bendung Tilong.


b. Penghargaan terbaik I dari PT. Jasa Marga : Proyek Jalan Toll Cipularang 


tahap II sesi 3.1


c. Penghargaan dari bupati Aceh Barat untuk proyek pembangunan rumah 


Type 45 sebanyak 500 unit.


d. Penghargaan dari AKI Construction Award 2006 untuk Proyek Ambarukmo 


Plaza.


Sistem Manajemen Mutu ISO 9002:1994 mulai dilaksanakan pada tahun 


1995, disempurnakan tahun 2003 (ISO seri 9001:2000), diperbaharui di tahun 


2009 (ISO 9001:2008) serta dilengkapi dengan OHSAS (Occupational Health 


dan Safety Assesment Series) 18001:1999 tahun 2005 yang disempurnakan 


menjadi OHSAS 18001:2007 tahun 2008. Komitmen perusahaan terhadap 


lingkungan ditunjukkan dengan menerapkan ISO 14001:2004 (Enviromental 


Management System) pada tahun 2006. Dan pada tahun 2011 PT. Waskita 


Karya (Persero) Tbk melanjutkan restrukturisasi dan mengimplementasikan 


GCG (Good Corporate Governance) secara benar guna bersaing dengan 


perusahaan konstruksi lainnya.
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2. Visi dan misi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk


a. Visi


“Menjadi Perusahaan Indonesia terkemuka di bidang konstruksi, 


rekayasa, investasi infrastruktur dan realty” 


b. Misi


Meningkatkan nilai perusahaan yang kompetitif dan berkualitas 


dengan:


1) Sumber daya manusia yang kompeten.


2) Sistem dan teknologi terintegrasi


3) Sinergi dengan mitra usaha


4) Inovasi


5) Diversifikasi usaha 


c. Motto 


Motto Usaha Waskita adalah “ MAJU DENGAN KARYA BERMUTU”


3. Produk PT. Waskita Karya (Persero) Tbk


Sesuai dengan fokus usahanya, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 


melakukan pekerjaan dalam bidang konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, 


pekerjaan mekanikal. Elektrikal, pekerjaan telekomunikasi dan radio, serta 


perbaikan pemeliharaan dan renovasi bangunan. Adapun kegiatan produksinya 


terbagi atas :


a. Produk gedung dan prasaran industri.


b. Produk prasarana transportasi, dan
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c. Produk sumber daya air dan ketenagaan.


Disamping itu, perusahaan juga melakukan kegiatan usaha dalam 18 bidang 


yang terkait dengan pengalamannya dalam pembangunan, serta sesuai dengan 


cakupan bidang usaha, 18 bidang usaha tersebut adalah :


1) Jasa pertambangan


2) Pekerjaan terintegrasi (Engineering, Procurement and Construction, atau 


EPC)


3) Rancang bangun


4) Manajemen gedung


5) Pabrikasi bahan dan komponen bangunan


6) Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi


7) Pabrikasi barang logam, kayu karet dan plastik


8) Penyewaan peralatan konstruksi


9) Layanan jasa keagenan dan komponen bangunan, serta peralatan konstruksi


10) Investasi dalam usaha pengelolaan sarana dan prasarana dasar serta industry


11) Pengelolaan usaha sarana dan prasarana dasar industry


12) Agro Industri


13) Ekspor impor


14) Perdagangan umum


15) Pengelolaan kawasan


16) System development


17) Layanan jasa teknologi informasi dan kepariwisataan


18) Pengembang properti dan realti
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4. Susunan dewan komisaris dan direksi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.


a. Dewan komisaris


Komisaris Utama : Mohammad Hasan


Komisaris Independen : Iwan Nursyirwan Diar


Komisaris Independen : Kohirin Suganda Saputra


Komisaris : Arif Baharudin


Komisaris : Imam Maidi Achid


Komisaris : Satya Arinanto


b. Dewan Direksi


Direktur Utama : M.Choliq


Direktur Keuangan : Tunggul Rajaguguk


Direktur Operasi I : Desi Aryani


Direktur Operasi II : Adi Wibowo


Direktur Operasi III : Didi Triyono


Direktur SDM dan Sistem : Bambang Heru Purnomo


5. Lokasi perusahaan 


Gedung kantor pusat PT. Waskita Karya (Persero) Tbk terletak di Jl. MT 


Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta. Dan disamping itu, Perusahaan juga 


memiliki Kantor Perwakilan di Kota Makassar yang berada di JL. A.P.Pettarani 


No.88, Sulawesi-Selatan, Indonesia.


6. Struktur Organisasi


Adanya struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat yang 


penting agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Suatu perusahaan akan 
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berhasil mencapai prestasi kerja yang efektif dari karyawan apabila terdapat 


suatu sistem kerja sama yang baik, di mana fungsi-fungsi dalam organisasi 


tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang 


telah dinyatakan dan diuraikan dengan jelas.


a. Pemegang Saham


Pemegang saham PT. Waskita Karya (Persero) Tbk antara lain.


1) Pemeintah Republik Indonesia : 68%


2) Masyarakat : 32%


b. Struktur Organisasi Perusahaan


Struktur organisasi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk adalah gabungan 


dari struktur organisasi garis dan staf. Kekuasaan tertinggi terletak pada 


pemegang saham, yaitu Pemerintah Republik Indonesia dan Masyarakat 


yang membawahi Dewan Komisaris. Perusahaan dipimpin oleh Direktur 


Utama yang dibantu oleh lima orang Direktur.


1) Direktur utama


Mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin dan 


mengkoordinasikan semua kegiatan Direksi dalam melakukan 


pengelolaan dan pengurusan perseroan, melakukan koordinasi dan 


pembinaan kinerja Satuan Pengawasan Intern dan Sekretariat Perseroan.


2) Direktur Keuangan 


Mempunyai tugas dan wewenang : 


a) Melaksanakan pengelolaan dibidang keuangan dibidang keuangan, 


risiko dan akuntansi, investasi, termasuk pengusahaan modal, 







41


perencanaan, pengendalian dan pengembangan sumber-sumber 


pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.


b) Melakukan pembinaan dan menilai kinerja Departemen yang ada 


dibawahnya. 


c) Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis terkait fungsinya.


d) Melakukan pengawasan anak perusahaan.


e) Melakukan pengelolaan unit PKBL


f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur 


Utama.


3) Direktur Pengembangan & SDM 


Mempunyai tugas dan wewenang :


a) Melakukan kajian pengembangan bisnis dengan membuat analisis 


portofolio pengenmbangan usaha perseroan, mulai investasi 


(proyek) dari masing-masing direktorat, membuat usulan skala 


prioritas, hingga mempresentasikan dan mendiskusikannya dengan 


BOD.


b) Membuat usulan kepada komisaris dan atau pemegang saham 


untuk mendapatkan persetujuan terkait investasi usaha.


c) Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan Sumber 


Daya Manusia, Sistem dan TI.


d) Melakukan pengawasan anak perusahaan.


e) Melakukan pembinaan dan menilai kinerja departemen yang ada 


dibawahnya.
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f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur 


Utama.   


4) Direktur Operasi I


Mempunyai tugas dan wewenang :


a) Melaksanakan pengelolaan produksi, koordinasi dan pembinaan 


kinerja Divisi Sipil, Divisi Precast dan Divisi EPC, 


b) Melakukan koordinasi dan pembinaan kinerja Departemen 


Produksi serta koordinasi dengan unit kerja lainnya, 


c) Melakukan kajian pengembangan bisnis dan pengelolaan dibidang 


Jalan Tol dan Energi, 


d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur 


Utama.


5) Direktur Operasi II


Mempunyai tugas dan wewenang : 


a) Melaksanakan pengelolaan produksi, koordinasi dan pembinaan 


kinerja Divisi Gedung dan Divisi Realty, 


b) Melakukan kajian pengembangan bisnis dibidang Realty,


c) Melakukan koordinasi dan pembinaan kinerja Departemen 


Produksi serta koordinasi dengan Unit Kerja Lainnya,


d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur 


Utama.


6) Direktur Operasi III


Mempunyai tugas dan wewenang :
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a) Melaksanakan pengelolaan produksi, koordinasi dan pembinaan 


kinerja Divisi yang ada dibawahnya.


b) Melakukan koordinasi dan pembinaan kinerja Departemen 


Produksi serta koordinasi dengan Unit Kerja lainnya,


c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur 


Utama.


Struktur Organisasi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, sebagai berikut :


Gambar 3. Struktur Organisasi
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B. Penyajian Data Hasil Penelitian


Berikut ini adalah data hasil penelitian yang menggambarkan kondisi 


laporan arus kas PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2009-2013 yang terdiri 


atas arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, serta total arus kas 


bersih perusahaan. 


Tabel 2. Jumlah Arus Kas PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Tahun 2009- 2013
(Dalam ribuan)


Tahun
Total Arus kas 
dari aktivitas 


Operasi


Total Arus kas 
dari aktivitas 


Investasi


Total Arus 
kas dari 
aktivitas 


Pendanaan


Arus Kas 
Bersih 


2009 (27.459.378) (7.029.638) 72.596.558 38.107.541


2010 (164.527.227) (322.112.212) 662.907.158 176.267.718


2011 (106.104.647) 136.601.438 197.765.255 228.262.045


2012 (187.871.573) (27.667.508) 1.814.918.354 1.599.379.272


2013 (385.212.792) (378.579.647) (317.368.203) (1.081.160.643)


Sumber : PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.Tahun 2015 (data diolah kembali)


Dilihat dari tabel 1, data perusahaan PT. Wakita Karya (Persero) Tbk. 


Selama 5 tahun terakhir. Arus kas dari aktivitas operasi tahun 2009-2013 


menunjukkan saldo negatif, dimana peningkatan penggunaan arus kas dari 


aktivitas operasi terutama disebabkan adanya peningkatan untuk pembayaran 


kepada karyawan serta pembayaran beban pinjaman.


Arus kas perusahaan berdasarkan aktivitas investasi tahun 2009-2013 juga 


mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2009 sampai tahun 2010 menunjukkan 


saldo negative hal ini disebabkan karena pada tahun 2009 pendapatan yang 


diterima lebih kecil dibanding dengan pengeluaran untuk perolehan aset tetap 
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yang dilakukan oleh perusahaan, dan pada pada tahun 2010 perusahaan 


melakukan penempatan investasi jangka pendek yang cukup besar. Namun pada 


tahun 2011 perusahaan menunjukkan saldo positif karena adanya pencairan 


jangka pendek, sedangkan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 


menunjukkan saldo negative disebabkan karena adanya peningkatan pengeluaran 


ventura bersama dan peningkatan perolehan aset tetap.


Arus kas dari aktivitas pendanaan tahun 2009-2013 terus mengalami 


fluktuasi, dimana pada tahun 2009 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan 


saldo positif dikarenakan perusahaan melakukan penerimaan atau pengambilan 


pinjaman dari bank atau pihak lain yang lebih besar di banding pelunasan hutang 


yang dilakukan. Namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan positif yang cukup 


signifikan karena perusahaan menerima aliran dana dari penerimaan utang 


obligasi. Akan tetapi pada tahun 2013 menunjukkan saldo negatif hal ini 


disebabkan perusahaan lebih mengutamakan melakukan pelunasan atas hutang 


bank atau ke relasi sehingga terjadi pengeluaran kas pendanaan, hal ini yang 


menjadi alasan peneliti tertarik untuk meneliti PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.


Arus kas bersih perusahaan diperoleh dari arus kas aktivitas operasi 


dijumlahkan dengan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Pada tahun 


2009-2012 mengalami saldo positif, hal ini dikarenakan kas pendanaan berasal 


dari penerimaan dari bank atau relasi yang dilakukan perusahaan. Sedangkan, 


pada tahun 2013 mengalami saldo negatif, yang disebabkan karena pengeluaran 


cukup besar dari setiap aktivitas arus kas. 
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C. Hasil Penelitian dan Pembahasan


Analisis arus kas disebut juga dengan cash flow statement, laporan arus kas 


adalah untuk melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan dalam 


satu periode tertentu dibedakan dalam tiga kategori yaitu  : aktivitas operasi, 


aktivitas investasi, dan pendanaan.


Dengan melakukan analisis arus kas pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 


ini, maka kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh arus 


kas masuk bersih dimasa depan dari aktivitas operasi untuk membayar hutang, 


bunga dan dividen.


Menganalisis arus kas pada perusahaan juga dapat menghasilkan keterangan 


yang berguna untuk membentuk suatu pendapat tentang kemampuan perusahaan 


dalam menilai kinerja keuangannya, dimana perusahaan juga dapat menjadikan 


analisis ini sebagai dasar dalam penyusunan rencana yang akan dilaksanakan 


perusahaan dimasa yang akan datang, serta dapat mengetahui dengan cepat dan 


efisien tidaknya pengelolaan kas perusahaan selama periode tertentu.


1. Analisis Arus Kas


Berikut ini adalah data arus kas dan perubahan dalam bentuk persentase dari 


PT. Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2009-2013 yang terdiri dari jumlah 


arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, serta jumlah arus kas 


bersih perusahaan secara keseluruhan pada periode terkait yang disajikan dalam 


pembahasan ini.
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Tabel 3. Arus kas dan perubahan dalam bentuk persentase (%) PT. Waskita   
Karya (Persero) Tbk, Tahun 2009-2010


Keterangan
Saldo (Rp)


Perubahan 
dalam bentuk 


(%)


2009 2010 2009 2010


Arus Kas 
Operasi


(27.459.378.650) (164.527.227.665) - 499


Arus Kas 
Investasi


(7.029.638.595) (322.112.212.242) - 4482


Arus Kas 
Pendanaan


72.596.558.353 662.907.158.482 - 813


Sumber : PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.Tahun 2015 (data diolah kembali)


Berdasarkan Tabel 3, dinyatakan bahwa jumlah arus kas dari aktivitas 


operasi perusahaan pada tahun 2009 bernilai negatif sebesar Rp 27.459.378.650, 


hal ini berarti pengeluran kas lebih besar dari pada penerimaan kas dari aktivitas 


operasi perusahaan. Arus kas dari aktivitas investasi bernilai negatif sebesar Rp 


7.029.638.595, karena perusahaan melakukan pembelian aktiva tetap yang 


nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai total penerimaan kas dari 


aktivitas investasi lainnya. Sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan bernilai 


positif sebesar Rp 72.596.558.353, karena perusahaan menerima pinjaman bank 


yang cukup besar dibandingkan dengan pengeluaran atas pinjaman bank yang 


telah dibayarkan.


Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan pada tahun 2010 bernilai negatif 


sebesar Rp 164.527.227.665, hal ini berarti perusahaan mengalami penurunan 


sebesar 499% atau sebesar Rp 137.067.849.015, karena adanya peningkatan 


pembayaran kepada karyawan dan pembayaran beban pinjaman (beban bunga), 


serta pembayaran kepada pihak ketiga. Arus kas dari aktivitas investasi bernilai 
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negatif sebesar Rp 322.112.212.242, hal ini menunjukkan adanya penurunan 


yang signifikan sebesar 4482% atau sebesar Rp 315.082.573.647, karena 


perusahaan melakukan penempatan investasi jangka pendek yang cukup besar 


dan adanya peningkatan pembelian aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan 


pada tahun tersebut. Arus kas aktivitas pendanaan bernilai positif sebesar Rp 


662.907.158.482 menunjukkan bahwa adanya peningkatan sebesar Rp 


590.310.600.129 atau sebesar 813%, karena adanya setoran modal saham dan 


pinjaman bank yang diterima oleh perusahaan dalam jumlah yang cukup besar.


Tabel 4. Arus kas dan perubahan dalam bentuk persentase (%) PT. Waskita 
Karya (Persero) Tbk, Tahun 2010-2011


Keterangan Saldo (Rp)
Perubahan 


dalam bentuk 
(%)


2010 2011 2011
Arus Kas 
Operasi


(164.527.227.665) (106.104.647.391) (35,50)


Arus Kas 
Investasi


(322.112.212.242) 136.601.438.061 (142,40)


Arus Kas 
Pendanaan


662.907.158.482 197.765.255.190 (70,16)


Sumber : PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.Tahun 2015 (data diolah kembali)


Berdasarkan Tabel 4, mengenai arus kas tahun 2011, arus kas aktivitas 


operasi perusahaan bernilai negatif sebesar Rp 106.104.647.391, terjadi 


kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 35,50% atau sebesar Rp 58.422.580.274 


yang disebabkan adanya penerimaan dari pelanggan dan pendapatan bunga oleh 


perusahaan yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya. Arus kas aktivitas 


investasi bernilai positif sebesar Rp 136.601.438.061, hal ini menunjukan 


perusahaan mengalami peningkatan sebesar 142,40% atau sebesar Rp 
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458.713.650.303, karena adanya penerimaan dari investasi jangka pendek yang 


dilakukan perusahaan pada tahun sebelumnya, serta adanya penerimaan dari 


ventura bersama serta penerimaan atas penjualan investasi. Arus kas dari 


aktivitas pendanaan bernilai positif sebesar Rp 197.765.255.190, menunjukkan 


penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp 465.141.903.292 atau sebesar 


70,16% dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya peningkatan 


pembayaran program kemitraan dan bina lingkungan, serta perusahaan 


melakukan pelunasan pinjaman bank yang sangat besar, yang mendekati total 


penerimaan pinjaman bank yang dilakukan perusahaan pada tahun tersebut dan 


sebelumnya.


Tabel 5. Arus kas dan perubahan dalam bentuk persentase (%) PT. Waskita 
Karya (Persero) Tbk, Tahun 2011-2012


Keterangan Saldo (Rp)
Perubahan 


dalam bentuk 
(%)


2011 2012 2012
Arus Kas 
Operasi


(106.104.647.391) (187.871.573.295) 77,06


Arus Kas 
Investasi


136.601.438.061 (27.667.508.524) (120,25)


Arus Kas 
Pendanaan


197.765.255.190 1.814.918.354.389 817,71


Sumber : PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.Tahun 2015 (data diolah kembali)


Pada Tabel 5, untuk arus kas perusahaan pada tahun 2012, arus kas aktivitas 


operasi perusahaan bernilai negatif sebesar Rp 187.871.573.295, dimana 


perusahaan kembali mengalami penurunan sebesar Rp 81.766.925.904 atau 


77,06%, yang disebabkan adanya peningkatan pembayaran atau pengeluaran 


dari aktivitas operasional perusahaan yang cukup besar. Arus kas aktivitas 


investasi perusahaan bernilai negatif sebesar Rp 27.667.508.524, mengalami 
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penurunan sebesar Rp 108.933.929.537 atau sebesar 120,25% yang disebabkan 


adanya peningkatan perolehan aset tetap, penempatan pada ventura bersama 


serta penempatan investasi asosiasi dan jangka panjang lainnya. Sedangkan, arus 


kas aktivitas pendanaan bernilai positif sebesar Rp 1.814.918.354.389, yang 


berarti perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp 


1.617.153.099.199 atau sebesar 817,17% yang disebabkan perusahaan menerima 


aliran dana dari penerimaan utang obligasi dan penerimaan tambahan setoran 


modal dari hasil IPO yang cukup besar pada tahun tersebut.


Tabel 6. Arus kas dan perubahan dalam bentuk persentase (%) PT. Waskita 
Karya (Persero) Tbk, Tahun 2012-2013


Keterangan Saldo (Rp)
Perubahan 


dalam bentuk 
(%)


2012 2013 2013
Arus Kas 
Operasi


(187.871.573.295) (385.212.792.510) 105,04


Arus Kas 
Investasi


(27.667.508.524) (378.579.647.162) 1268,31


Arus Kas 
Pendanaan


1.814.918.354.389 (317.368.203.964) (117,48)


Sumber : PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.Tahun 2015 (data diolah kembali)


Pada tabel 6, arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan pada 


tahun 2013 bernilai negatif. Arus kas aktivitas operasi mengalami penurunan 


karena perusahaan masih melakukan pembayaran atau pengeluaran yang lebih 


besar dari aktivitas operasi  seperti meningkatnya pembayaran pajak penghasilan 


dan pembayaran kepada karyawan serta pembayaran lainnya, sehingga arus kas 


operasi perusahaan bernilai negatif sebesar Rp 385.212.792.510 atau mengalami 


penurunan yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 


197.341.219.215 atau sebesar 105,04%. Arus kas aktivitas investasi juga 
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mengalami penurunan karena penerimaan dari ventura bersama lebih kecil 


dibanding penempatan ventura bersama yang dikeluarkan perusahaan, serta 


adanya penambahan perolehan aset tetap dan perolehan properti investasi yang 


dilakukan perusahaan, sehingga aktivitas investasi pada tahun tersebut bernilai 


negatif sebesar Rp 378.579.647.162 atau mengalami penurunan yang cukup 


besar dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 350.912.138.638 atau sebesar 


1268,31%. Sedangkan, arus kas aktivitas pendanaan juga mengalami penurunan 


karena perusahaan mengutamakan pelunasan atas hutang bank dan hutang ke 


relasi, sehingga aktivitas pendanaan pada tahun tersebut bernilai negatif sebesar 


Rp 317.368.203.964 atau mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 


sebelumnya sebesar Rp 1.497.550.150.425 atau sebesar 117,48%.


Tabel 7. Arus kas bersih dan perubahan dalam bentuk persentase (%) 
PT.Waskita Karya (Persero) Tbk, Tahun 2009-2013


Arus kas bersih


(tahun)
Saldo (Rp)


Perubahan dalam 


(%)


2009 38.107.541.108 -


2010 176.267.718.575 362,55


2011 228.262.045.860 29,49


2012 1.599.379.272.570 600,67


2013 (1.081.160.643.636) (167,59)


Sumber : PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.Tahun 2015 (data diolah kembali)


Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan kondisi terburuk perusahaan 


terjadi pada tahun 2013, karena jumlah arus kas perusahaan pada tahun tersebut 


bernilai negatif sebesar Rp 1.081.160.643.636, hal ini disebabkan karena pada 


tahun tersebut pengeluaran yang dilakukan perusahaan relatif besar 
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dibandingkan dengan penerimaannya baik dari segi aktivitas operasional, 


aktivitas investasi, maupun aktivitas pendanaan yang lebih mengutamakan 


pelunasan hutang bank atau relasi yang jumlahnya sangat besar.


2. Analisis Rasio Arus Kas


Berikut ini adalah hasil perhitungan dan analisis rasio arus kas PT Waskita 


Karya (Persero) Tbk. Adapun rasio yang digunakan sebagai alat pengukuran


atau penilaian terdiri dari :


a. Rasio arus kas operasi (AKO)


AKO = Jumlah Arus Kas OperasiKewajiban Lancar
Apabila rasio arus kas operasi dibawah satu (<1) berarti terdapat 


kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar. Data 


jumlah arus kas operasi diperoleh dari laporan arus kas dan data kewajiban 


lancar diperoleh dari laporan neraca yang masing-masing terdapat dalam 


lampiran.


1) Rasio arus kas operasi (AKO) tahun 2009


AKO = 27.459.378.6502.535.820.573.981 = 0,010
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio arus kas 


operasi untuk tahun 2009 adalah sebesar 0,010 % yang berarti setiap Rp 


100 kewajiban lancar dijamin sebesar Rp 1 arus kas operasi, rasio 


tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas berada di bawah satu (<1) 


yang berarti perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar 


tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Ini disebabkan karena 
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pengeluaran operasional yang besar seperti pembayaran kepada 


pemasok dan pihak ketiga yang jumlahnya mendekati penerimaan dari 


pelanggan, dan juga adanya pembayaran beban pinjaman serta 


pembayaran lainnya yang jumlahnya cukup besar dalam aktivitas 


operasi perusahaan pada tahun tersebut.


2) Rasio arus kas operasi (AKO) tahun 2010


AKO = 164.527.227.6653.420.235.551.203 = 0,048
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio arus kas 


operasi untuk tahun 2010 adalah sebesar 0,048 % yang berarti setiap Rp 


100 kewajiban lancar dijamin sebesar Rp 48 arus kas operasi, rasio 


tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas berada di bawah satu (<1) 


yang berarti perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar 


tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Ini disebabkan karena 


jumlah pengeluaran dari aktivitas arus kas operasional yang rutin 


dilakukan oleh perusahaan semakin meningkat dari tahun sebelumnya.


3) Rasio arus kas operasi (AKO) tahun 2011


AKO = 106.104.647.3914.418.036.785.084 = 0,024
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio arus kas 


operasi untuk tahun 2011 adalah sebesar 0,024 % yang berarti setiap Rp 


100 kewajiban lancar dijamin sebesar Rp 24 arus kas operasi, rasio 


tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas berada di bawah satu (<1) 


yang berarti perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar 
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tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Ini disebabkan 


disebabkan karena jumlah pengeluaran dari aktivitas arus kas 


operasional yang rutin dilakukan oleh perusahaan semakin meningkat 


dari tahun sebelumnya.


4) Rasio arus kas operasi (AKO) tahun 2012


AKO = 187.871.573.2955.291.826.158.242 = 0,035
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio arus kas 


operasi untuk tahun 2012 adalah sebesar 0,035 % yang berarti setiap Rp 


100 kewajiban lancar dijamin sebesar Rp 35 arus kas operasi, rasio 


tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas berada di bawah satu (<1) 


yang berarti perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar 


tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Ini disebabkan 


disebabkan karena jumlah pengeluaran dari aktivitas arus kas 


operasional yang rutin dilakukan oleh perusahaan semakin meningkat 


dari tahun sebelumnya.


5) Rasio arus kas operasi (AKO) tahun 2013


AKO = 385.212.792.5105.427.139.408.859 = 0,070
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio arus kas 


operasi untuk tahun 2013 adalah sebesar 0,070 % yang berarti setiap Rp 


100 kewajiban lancar dijamin sebesar Rp 70 arus kas operasi, rasio 


tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas berada di bawah satu (<1) 


yang berarti perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar 







55


tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Ini disebabkan 


disebabkan karena jumlah pengeluaran dari aktivitas arus kas 


operasional yang rutin dilakukan oleh perusahaan semakin meningkat 


dari tahun sebelumnya.


b. Rasio cakupan arus dana (CAD)


CAD = EBITBunga + Penyesuaian pajak + Dividen Preferen
Apabila rasio cakupan arus dana berada dibawah satu (<1) berarti 


perusahaan tidak mampu menutup komitmen yang jatuh tempo. Data EBIT 


(Earning Before Interest And Tax) diperoleh dari laporan laba rugi dan data 


untuk Bunga, Penyesuaian Pajak, dan Dividen Preferen diperoleh dari 


laporan arus kas yang terdapat pada lampiran.


1) Rasio cakupan arus dana (CAD) tahun 2009


CAD = 298.469.861.874148.919.186.243 + 126.312.621.945 = 1,084
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio 


cakupan arus dana untuk tahun 2009 adalah 1,084 atau berada diatas 


satu (>1) yang berarti kemampuan laba dalam menutup komitmen-


komitmennya yang akan jatuh tempo adalah sebesar 1 kali.


2) Rasio cakupan arus dana (CAD) tahun 2010


CAD = 390.059.101.778149.815.595.239 + 111.968.651.802 = 1,490
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Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio 


cakupan arus dana untuk tahun 2010 adalah 1,0490 atau berada diatas 


satu (>1) yang berarti kemampuan laba dalam menutup komitmen-


komitmennya yang akan jatuh tempo adalah sebesar 1,5 kali.


3) Rasio cakupan arus dana (CAD) tahun 2011


CAD = 485.615.941.504157.880.108.143 + 289.494.678.568 = 1,085
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio 


cakupan arus dana untuk tahun 2011 adalah 1,085 atau berada diatas 


satu (>1) yang berarti kemampuan laba dalam menutup komitmen-


komitmennya yang akan jatuh tempo adalah sebesar 1 kali.


4) Rasio cakupan arus dana (CAD) tahun 2012


CAD = 628.528.315.969169.585.561.829 + 295.929.332.167 = 1,350
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio 


cakupan arus dana untuk tahun 2012 adalah 1,350 atau berada diatas 


satu (>1) yang berarti kemampuan laba dalam menutup komitmen-


komitmennya yang akan jatuh tempo adalah sebesar 1 kali.


5) Rasio cakupan arus dana (CAD) tahun 2013


                  CAD = . . .
. . . . . . . . . = 1,268
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Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio 


cakupan arus dana untuk tahun 2013 adalah 1,268 atau berada diatas 


satu (>1) yang berarti kemampuan laba dalam menutup komitmen-


komitmennya yang akan jatuh tempo adalah sebesar 1 kali.


c. Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB)


CKB = Arus Kas Operasi + Bunga + PajakBunga
Apabila rasio cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1), 


menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang lebih baik 


dalam menutup biaya bunga. Data arus kas operasi, bunga, dan pajak 


diperoleh dari laporan arus kas yang terdapat pada lampiran.


1) Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB) Tahun 2009


CKB = 27.459.378.650 + 148.919.186.243 + 126.312.621.945148.919.186.243
= 2,032


Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 


2009 cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1) yaitu sebesar 


2,032 yang berarti 2 kali kemampuan perusahaan dalam menutupi biaya 


bunga.  


2) Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB) Tahun 2010


CKB = 164.527.227.665 + 149.815.595.239 + 111.968.651.802149.815.595.239
= 2,845
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Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 


2010 cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1) yaitu sebesar 


2,845 yang berarti 2 kali kemampuan perusahaan dalam menutupi biaya 


bunga.  


3) Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB) Tahun 2011


CKB = 106.104.647.391 + 157.880.108.143 + 289.494.678.568157.880.108.143
= 3,505


Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 


2011 cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1) yaitu sebesar 


3,505 yang berarti 3 kali kemampuan perusahaan dalam menutupi biaya 


bunga.  


4) Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB) Tahun 2012


CKB = 187.871.573.295 + 169.585.561.829 + 295.929.332.167169.585.561.829
= 3,852


Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 


2012 cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1) yaitu sebesar 


3,852 yang berarti 3 kali kemampuan perusahaan dalam menutupi biaya 


bunga.  


5) Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB) Tahun 2013


CKB = 385.212.792.510 + 96.850.836.990 + 440.335.518.29296.850.836.990
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= 9,523


Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 


2013 cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1) yaitu sebesar 


9,523 yang berarti 9 kali kemampuan perusahaan dalam menutupi biaya 


bunga.  


d. Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL)


CKHL = Arus Kas Operasi + Dividen KasHutang Lancar
Apabila rasio cakupan kas terhadap hutang lancar berada dibawah satu 


(<1), menunjukkan bahwa perusahaan dalam membayar kewajiban lancar 


sangat rendah. Data arus kas operasi dan dividen kas diperoleh dari laporan 


arus kas dan data hutang lancar diperoleh dari laporan neraca yang terdapat 


pada lampiran.


1) Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL) tahun 2009


CKHL = 27.459.378.6502.535.820.573.981 = 0,010
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 


2009 cakupan kas terhadap hutang lancar dibawah satu (<1) atau sebesar 


0,010 kali. Sama halnya dengan rasio arus kas operasi, yang 


membedakan dalam rasio cakupan kas terhadap hutang lancar yaitu
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adanya penambahan dividen kas. Karena rasio dibawah satu kali maka 


ada kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar.


2) Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL) tahun 2010


CKHL = 164.527.227.665 + 1.901.460.8743.420.235.551.203 = 0,048
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 


2010 cakupan kas terhadap hutang lancar dibawah satu (<1) atau 


kewajiban perusahaan dalam membayar kewajiban lancar sebesar 0,048 


kali.


3) Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL) tahun 2011


CKHL = 106.104.647.3914.418.036.785.084 = 0,024
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 


2011 cakupan kas terhadap hutang lancar dibawah satu (<1) atau 


kewajiban perusahaan dalam membayar kewajiban lancar sebesar 0,024 


kali.


4) Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL) tahun 2012


CKHL = 187.871.573.2955.291.826.158.242 = 0,035
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 


2012 cakupan kas terhadap hutang lancar dibawah satu (<1) atau 
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kewajiban perusahaan dalam membayar kewajiban lancar sebesar 0,035 


kali.


5) Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL) tahun 2013


CKHL = 385.212.792.510 + 587.204.8245.427.139.408.859 = 0,071
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 


2013 cakupan kas terhadap hutang lancar dibawah satu (<1) atau 


kewajiban perusahaan dalam membayar kewajiban lancar sebesar 0,071 


kali.


e. Rasio Pengeluaran Modal (PM)


PM = Arus Kas OperasiPengeluaran Modal
Apabila rasio pengeluaran modal berada di bawah satu (< 1),


menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu membiayai pengeluaran 


modalnya. Data arus kas operasi dan data pengeluaran modal (perolehan 


aset tetap dan perolehan properti investasi) diperoleh dari laporan arus kas


yang terdapat pada lampiran.


1) Rasio Pengeluaran Modal (PM) tahun 2009


PM = 27.459.378.65015.942.210.759 = 1,722
Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 


pengeluaran modal pada tahun 2009 berada diatas satu (>1) atau 
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kemampuan arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal 


perusahaan adalah 1,7 kali. Hal ini berarti kinerja keuangan perusahaan 


cukup memiliki kemampuan dalam menutupi biaya pengeluaran 


modalnya seperti biaya perolehan aset tetap.


2) Rasio Pengeluaran Modal (PM) tahun 2010


PM = 164.527.227.66523.380.622.012 = 7,036
Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 


pengeluaran modal pada tahun 2010 berada diatas satu (>1) atau 


kemampuan arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal 


perusahaan adalah 7 kali. Hal ini berarti pada tahun 2010 terjadi 


peningkatan kinerja keuangan perusahaan dibanding tahun 2009 dalam 


menutupi biaya pengeluaran modalnya seperti biaya perolehan aset 


tetap.


3) Rasio Pengeluaran Modal (PM) tahun 2011


PM = 106.104.647.391136.601.438.061 = 0,776
Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 


pengeluaran modal pada tahun 2011 berada dibawah satu (<1) atau 


kemampuan arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal 


perusahaan adalah 0,776 kali. Hal ini berarti pada tahun 2011 terjadi 


penurunan kinerja keuangan perusahaan dalam menutupi biaya 


pengeluaran modalnya seperti biaya perolehan aset tetap yang 
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dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan biaya aktivitas operasi 


perusahaan.


4) Rasio Pengeluaran Modal (PM) tahun 2012


PM = 187.871.573.29581.696.574.605 = 2,299
Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 


pengeluaran modal pada tahun 2012 berada diatas satu (<1) atau 


kemampuan arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal 


perusahaan adalah 2,299 kali. Hal ini berarti pada tahun 2012 kinerja 


keuangan perusahaan cukup baik dalam menutupi biaya pengeluaran 


modalnya seperti biaya perolehan aset tetap.


5) Rasio Pengeluaran Modal (PM) tahun 2013.


PM = 385.212.792.510244.035.323.294 = 1,578
Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 


pengeluaran modal pada tahun 2013 berada diatas satu (<1) atau 


kemampuan arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal 


perusahaan adalah 1,578  kali. Hal ini berarti pada tahun 2013 kinerja 


keuangan perusahaan cukup baik dalam menutupi biaya pengeluaran 


modalnya seperti biaya perolehan aset tetap dan biaya perolehan 


properti investasi.


f. Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK)


KAK = EBIT − Bunga− Pajak− Pengeluaran ModalRata − rata Hutang Lancar selama 5 Tahun
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Semakin rendah rasio semakin rendah  kemampuan perusahaan dalam 


menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 


tahun mendatang.


Data EBIT (Earning Before Interest And Tax), Bunga, Pajak diperoleh 


dari laporan laba rugi, Sedangkan data Pengeluaran modal (perolehan aset 


tetap dan perolehan properti investasi) diperoleh dari laporan arus kas, serta 


data untuk rata-rata hutang diperoleh dari laporan neraca selama 5 tahun 


yang telah dihitung dan masing-masing data terdapat pada lampiran.


1) Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) tahun 2009.


KAK = 298.469.861.874 − 148.919.186.242 − 98.867.543.323 − 15.942.210.7594.315.676.266.363
= 0,008


Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 


kecukupan arus kas pada tahun 2009 cukup rendah yaitu sebesar 0,008 


kali. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyediakan 


kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun 


mendatang cukup rendah.


2) Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) tahun 2010.


KAK = 390.059.101.778 − 149.815.595.239 − 116.164.146.776 − 23.380.622.0124.315.676.266.363
= 0,023


Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 


kecukupan arus kas pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,023 kali. Ini


menunjukkan bahwa dibanding tahun sebelumnya terjadi sedikit 
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peningkatan kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk 


memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.


3) Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) tahun 2011.


KAK = 485.615.941.504 − 153.789.010.055 − 159.837.737.328 − 63.077.519.4384.315.676.266.363
= 0,025


Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 


kecukupan arus kas pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,025 kali. Ini


menunjukkan bahwa dibanding tahun sebelumnya terjadi sedikit 


peningkatan kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk 


memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.


4) Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) tahun 2012.


KAK = 628.528.315.969 − 169.585.561.829 − 205.882.086.548 − 81.696.574.6054.315.676.266.363
= 0,039


Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 


kecukupan arus kas pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,039 kali. Ini


menunjukkan bahwa dibanding tahun sebelumnya cukup terjadi 


peningkatan kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk


memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.


5) Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) tahun 2013.


KAK = 706.898.315.601 − 96.850.836.990 − 243.230.405.572 − 244.035.323.7944.315.676.266.363
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= 0,028


Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio 


kecukupan arus kas pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,028 kali. Ini


menunjukkan bahwa dibanding tahun sebelumnya terjadi penurunan 


kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi 


kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.


Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Arus Kas PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 
tahun 2009 – 2013.


Rasio/Tahun 2009 2010 2011 2012 2013


AKO 0,010 % 0,048 % 0,024 % 0,035 % 0,070 %


CAD 1,084 Kali 1,490 Kali 1,085 Kali 1,350 Kali 1,268 Kali


CKB 2,032 Kali 2,845 Kali 3,505 Kali 3,852 Kali 9,523 Kali


CKHL 0,010 Kali 0,048 Kali 0,024 Kali 0,035 Kali 0,071 Kali


PM 1,722 Kali 7,036 Kali 0,776 Kali 2,299 Kali 1,578 Kali


KAK 0,008 Kali 0,023 Kali 0,025 Kali 0,039 Kali 0,028 Kali


      Sumber : Perhitungan dalam pembahasan 2015


Pada tabel 8, untuk rasio arus kas operasi (AKO) tahun 2009-2013 


menunjukkan pencapaian kurang dari satu (<1) berarti terdapat kemungkinan 


perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancarnya tanpa menggunakan kas 


dari aktivitas lain. 


Rasio cakupan arus dana (CAD) menunjukkan hal berbeda dimana dalam 


kurun waktu tersebut menunjukkan pencapaian lebih dari satu (>1) yang berarti 


perusahaan cukup mampu dalam memenuhi komitmen-komitmennya yang akan 


jatuh tempo, hal ini disebabkan karena kemampuan laba perusahaan yang cukup 


baik.  
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Rasio arus kas bunga (CKB) menunjukkan pencapaian lebih dari satu (>1) 


terlihat bahwa nilai rasio  meningkat dari tahun ke tahun, yang berarti kemampuan 


arus kas operasi dalam menutup biaya bunga perusahaan mengalami peningkatan 


yang cukup baik. 


Rasio cakupan arus kas terhadap hutang lancar (CKHL) menunjukkan 


pencapaian kurang dari satu (<1) yang berarti kemungkinan perusahaan akan 


mengalami kesulitan dalam menutupi kewajiban lancarnya, hal ini disebabkan 


karena tingginya nilai hutang lancar yang tidak seimbang dengan nilai arus kas 


operasi dan dividen kas. 


Rasio pengeluaran modal (PM) untuk tahun 2011 menunjukkan pencapaian 


kurang dari satu (<1) berarti perusahaan belum mampu membiayai pengeluaran 


modalnya. Namun untuk tahun 2009,2010,2012, dan tahun 2013 rasio 


menunjukkan pencapaian lebih dari satu (>1) berarti perusahaan cukup mampu 


membiayai pengeluaran modalnya, karena nilai rasio yang tinggi menunjukkan 


kemampuan yang tinggi dari arus kas dalam membiayai pengeluaran modal. 


Rasio kecukupan arus kas (KAK) menunjukkan pencapaian rasio yang cukup 


rendah, berarti kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi 


kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang cukup rendah. Namun tiap 


tahunnya mengalami sedikit peningkatan hal ini dibuktikan dengan naiknya laba 


usaha tiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2013 yang kembali mengalami 


penurunan. 
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Berdasarkan penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja 


perusahaan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2009 sampai dengan 2013 yang 


dinilai dari rasio arus kas adalah kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-


rata rasio yang dihasilkan cenderung rendah namun mengalami peningkatan tiap 


tahunnya, dan dari beberapa rasio ada juga yang mengalami penurunan. Namun 


rasio tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang ditandai dengan tingginya beberapa 


nilai rasio dari masing-masing rasio diatas.
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BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan


Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 


kesimpulan yang dapat diambil adalah :


1. Arus kas operasi perusahaan setiap tahunnya bernilai negatif, hal ini 


disebabkan perusahaan masih melakukan pengeluaran yang cukup besar dari 


aktivitas operasi dalam menutupi biaya pajak, bunga, dan pembayaran kepada 


karyawan serta pembayaran lainnya. Untuk arus kas aktivitas investasi setiap 


tahunnya bernilai negatif karena pengeluaran perusahaan untuk perolehan 


asset tetap dan penempatan investasi jangka pendeknya lebih besar setiap 


tahunnya, kecuali pada tahun 2011 karena adanya pencairan investasi jangka 


pendek. Sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2009 sampai 


tahun 2012 cukup baik dibandingkan dengan tahun 2013 yang bersaldo 


negatif karena pada tahun tersebut perusahaan lebih mengutamakan 


melakukan pelunasan hutang bank atau relasi yang nilainya cukup besar. 


Secara keseluruhan kondisi terburuk perusahaan terjadi pada tahun 2013, 


karena jumlah arus kas bersih perusahaan pada tahun tersebut bernilai negatif, 


dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengalami surplus. 


2. Jika dilihat dari hasil analisis rasio arus kas dalam menilai kinerja keuangan 


pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, maka :


a. Kondisi perusahaan berada dalam kondisi yang tidak likuid mengingat 


rata-rata rasio yang dihasilkan cukup rendah. 
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b. Rendahnya tingkat fleksibilitas perusahaan dalam menyediakan kas untuk 


membayar kewajibannya yang akan datang.


B. Saran-saran


1. Perusahaan sebaiknya melakukan perbaikan pada sistem perputaran kasnya 


untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Biaya operasional perusahaan 


sebisa mungkin harus dioptimalkan dalam menghindari timbulnya 


kekurangan kas perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. 


Aktivitas investasi memang berdampak positif terhadap perusahaan di masa 


akan datang, akan tetapi pengeluaran untuk investasi yang berlebihan dapat 


menyebabkan kas perusahaan tidak likuid. 


2. Perusahaan harus mengkaji ulang hal-hal apa saja yang menyebabkan 


penurunan arus kas aktivitas operasi bersih, serta melakukan analisa terhadap 


hutang-hutangnya.
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PT l'rrAsKtTA KARYA (PERSERO)
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PT WAgKlrA KARYA (PERSEROI Tbk
DAN ENNTAS ANAK
I.APORAN FOSISI KEUA}IGAH
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Per 31 Desember 2013 dan 2012
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PT YITASKTTA KARYA {PERSERO}
LAPORAI{ I..ABA RUGI KOHPREHE]IISIF
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 201 1, 201 0 dan 2009
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PT WASKTTA KARYA TPERSERO) Tbk
DAN ENTITAS AHAK
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31 Desember2013 dan 2012
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PT vrrAsKlTA KARYA {PERSERO}
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ISMPIRAN 1


KEMENTERIAN PENDIDIKAI\I DAN KEBT]DAYAAI\I


T]NTVERSITAS NEGERI MAKASSAR


FAKULTAS EKONO}VII


Alsmat: Jl. A. P. Pettarani Kampts WM Gunungsari Baru Makassar Telp. 889464


USU.LAII JUDUL SKRIPSI


A- IDENTITAS


1. Nama


2. Tempat Tanggal Lahir


3. Nomor Induk Malrasiswa


4. Jurusan


5. Konsentrasi


NT]R HIKMAII


Gowa,01 Januari 1993


1193140041


MANAJEMEN


Manajemen Keuangan


B. JUI}T]L SKRIPSI YAI\IG DIUSTJLKAIi


l. ANALIS$ KINERIA KEUAI.IGAI.I PERUSAHAAN DENGA).I


MENGGUNAKAN INDEKS ALMANT Z.SCORE PADA PT NIAGA ABADI


Makassar, 13 Januari 2015


Mahasiswa Yang Mengajukan :


W
NUR HIKMAH


NIM:1193140041







KEMENTERIAN PEIYDIDIKANI DAI\I KEBT'DAYAATI
UNIVERSITAS TEGERI MAKASSAR


TAKULTAS EKONOMI
Jl. A. P.Pettarani Kampus UNM Gunungsari Baru Makassar Telp. 889464


PERSETUJUAI{ JUqUL DAN CALON PEMBIMBING


A. IDENTITAS


1. Nama


2. Nomor Stambuk / NIM


3. TempaVTgl. Lahir


4. Program Studi


s. Konsentrasi


hTTJR HIKMAII


il93140041


Gowa,01 Januari 1993


Manajemen


Manajemen Keuangan


B. JUDT]L SKRIPfl YAI\IG DISETUJTII


(ANALI$S LAPORAN ARUS KAS DALAM MEI\IILAI KINtrR"IA
KEUAITGAI\I PADA PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBKI'


C. PEMBIMBING YANG DITUNJUK


Makassar, 14 Januari 2015


Ketua Program Studi Manajemen


--/v/t
\)=-:-_;-_,-/ -1


<-...-
I


Dr. Anwar Ramlil SE.M.Si
F[IP. 19601231 200012 r 00I


No Nama Pembimbing/NlP tangdfTangan


1.


2.


Dr. Agung lf. Kurniawan, ST. MM
NIP. 19710423 200501 I 002


Nurman, SE.ii\,I.Si.


NIP. 19741110 200801 1 0l7


JH
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KEMENTERHN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNTYERSTTAS NEGERI MAKASSAR


FAKWTAS EKONOMI
Jl. A.P.PeaarmtiKmtpus WM GunungsmiBaru Makassar Tlp- 889464


Nomor
Lamp
Hal


Makassar, I 7 Desembet 2Ol4


:326lltJN 36.22/PL2;0l4


: Permfutaan Izin Mel4tspnaks} Pm Penelitisn


Yth,
Pimpinan PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
Di-


Tempat


Dimohon dengan Hormd kiranya kcpsda mahasivwa yang tersebut namanya


dibawah ini, dapt diberilon izin mengndakan prapenelitian pa& :


PT WASKITA KARYA (PERIIERO) Tbk
?


Dalam rangka penelitian skripsi.


Nama : II]RHIKMAH
Nim :119314$41
Jurusan : Manajanen/I(onsentrasi Manajemen Keuangatr/Sl


Masalah yang diteliti:


..^ANAII$IIS LAFORA}I ARUS KASI IIALAM MENilLAI KINER"JA


KEUAI\TGAI\I PAI}A PT WASKITA I(ARYA (PERSIERO} TbL'


Atas bantum dan kerjasamaoya kami ucapkm terimakasih.


Tembusan:


l. K€tuakditv{majemen


I 1S601 1ofi;


2. Fakuttas Ekonoml Unlversitas Nsgpr{ ir{akassar







PT. WASKITA KARYA (Persero), Tbk
wastora TNDUSTRT KoNSTRUKST DIVISI REGIONAL IV


Jln AP. Pettarani No. 88, Makassar 90222, Telp. (0411) 871 131, (041 1) 871239, Facsimile (0411) 852526, E-mail : waskita_mks@yahoo.co.id


Nomor : 950 ATVVDREG.NI}0L4 Makassar, 24 Desember 20L4


Kepada Yth.
Pembantu Dekan I
Fakultas Ekonomi
Univercitas t{egeri Makassar
Di-


Temoat


Perihal : Izin Melaksanakan Pra Penelitian


Dengan hormat,


Menunjuk surat permohonan izin melaksanakan pra penelitian Nomor : 326UUN
36.22|PUZA14 Eftanggal 17 Desember 2014, dengan ini kami memberikan izin untuk
melakukan pengambilan data di PT Waskita Karya (Persero) Tbk kepada :


Nama
Nomor Stambuk
Jenjang Program
Program Studi


Nur Hikmah
1193140041
Strata Satu (Sl)
Manajemen


Dalam rangka penulisan proposal dengan judul "ANALISIS I-APORAN ARUS KAS
DAI.AM MENI1AI KINER'A KEUANGAN PADA PT. WASKTTA KARYA
(PERSERO) Tbk"


Izin penelitian tersebut diberikan hanya untuk kepentingan penulisan skripsi dan tidak
untuk dipublikasikan.


Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


1. Kepala Ditsi RegionallV







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
T]NIVERSITAS NEGERI MAKASSAR


FAKULTAS EKONOMI
Alamat : Jln. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunungsari Baru Makassar Telp. 889464


Makassar, 28 Januari 201 5
Nomor
Lamp
Hal


Yth,
Gubemur Provinsi Sulawe.si Selatan
Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan
Di-


MAKASSAR


Dimohon dengan Hormat kiranya kepada mahasiswa yang tersetrut namanya dibawah


ini, dapat diberikan izin melaksanakanpenelitian pada :


..PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk"


Dalam rangka penelitian slaipsi:


: 326IAJN 36.22tPL12015
: I Rangkap Proposal
: Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian


l\rtjRHIKMAH
I 193140041
Manajemen
Manajemen Keuanganl Sl


Nama
Nim
Jurusan
Konsentrasi


Dosen Pembimbing:


Dr. Agung Widhi Kurrriawan, ST.I{.M
Nurman, SE.,U.Si


Masalah yang diteliti:


"ANALISIS LAPORAN ARUS KAS DALAM MENTLAI KINERJA KEUAIYGAII
PT. WASKTTA KARYA (PERSERO) Tbk"


Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Tembusan:
l. Ketua Prodi Manajemen


1.
2.


2. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar







PEillERlllTAll PROVII{SI SUI-AWr$ SEI.ATAIII


BADAN KOORDINA'I PENANA]UIAN MODAT DAERAH
unit Petraksana Teknls - Pelayanan Perizinan Terpadu


Jtn- BoutetntillG t5- 3 Tslp {O+a1l {410ft F*- {{}411, 44a936


nlAmASEAS gO2Ae


Nomor


Lffip*rafi
Pedhal -


:o o B9 Q rzr -BKPMDfl e. #P {v,vou mts


: lzin Penelitian


Makassar, 28 Januafi 2015


t@da


Yth W+ PT. ffitiE l(rya (krsffi)T*


di-


ilil*mar


ffirahar trrd ffilfir ffit ffi. *ftffi FE tffi hthffimr Htrrm :


3m1ruN36.2ilP?2014 tanggal 28 Januari 2015 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :


lilama : lturfiilunatr
NonuorPokok : 119314fr)41


Prryarffidt :tfiBraffiffm
Pekerjaan :Mahasiswa


Alamat : Jl. A.P PetaraniKampus UNM Gunungsari Baru, Makassar


Bermarksrd untuk melakukar perdiliar di daeratUkantor sadara dalam nangka penyusunan Skripsi,


derumir*:f ;


*ANALISIS I.APORAN ARUS KAS DALAM MENII.AI KINERJA KEUANGAN PT.I'UASKITA KARYA


TPERSERO) Tbk"


Yang akan dilaksan*an dai : Tgl. 28 Januai stl 28 Februad 2015


Sehubungan dengan hal tersebut diatm, pada prinsipnya kami menyetuiuihegiatan dimaksud dengan


ketentuan yang tertera di belakang surd izin penelitian.


thmikian dlsarnpailran untrk dlm*lumi d*t dipequn*an sepedunya.


a.n, GUBERNUR SULAWESI SELATAN
BAT}AN KOORDINASI PENA}IAilIAN MOOAL


PSSllHSl $IL*IqES S5|.ATA&|


Pelayanan Perizinan Terpadu


:fu*S*rc*t.F*ffi@,#H


TEtUtUBtfi: Keos&Yh:
1. PotffiuDdranBdAkderft FEliNilliHaw fi UdcW
?.M


: 19670824 199403 1 008







PT. WASKITA KARYA (Persero), Tbk
,tYA tcrrA ;NDUSTR; KONSTRUKST DIVISI REGIONAL IV


Jln A.P. Pettarani No.88, Makassx 90222, Telp. (0411) 87ll3l, (0411)871239, Facsimile(0411)852526, E-mail: waskita_mks@yahoo.co.id


Nomor : 031 


^MIVDREG.NI2:AL5


Makassar, 23 Februari 2015


Kepada Yth.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Di-


Temnat


Perihal : Izin Penelitian


Dengan hormat


l4enunjuk surat perrcohonan izin penelitian dari Badan Penelitian Dan Fengembangan
Daerah Nomor : 00896/P2T-BKPMD/X9.36FIVII/0U2015 teftanggal 28 Januari 2015,
dengan ini karni memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor PT Waskita
Karya (Persero) Tbk kepada :


Nama
Nomor Stambuk
Jenjang Program
Program Studi


Dalam rangka penyusunan skripsi
DALAM TI,IENII.AI IGITERIA
(PERSERO) Tbk"


Izin penelifian ter:sebut diberikan Franya untuk kepentinEan penullsan skipsi dan tidak
untuk dipublikasikan.


Demikian kamisampaikan, atas perhati5nnya kami ucapkan terima kasih.


, SDM & Slstem,


"t. ro,


Ternbusan Yth"
1. Kepata DMsi ReEional trV


Nur Hikmah
1193140041
strata satu ts1)
Manajernen


dengan judul "ANALISIS LAPORAN ARUS KAS
KEUANGAN PADA PT. UIIASI(ITA KARYA


{}
{r,
4
v







..&, KEMENTERIAN PENDII}IKAN DAN KEBTJDAYAAN
*fA uNrrvn,Rsrras NEcERT MAKAssAR


ff 
^amat: 


Kampur ^rmm+m?ffi I ) 88e464 Makassar


Membacakan
Nomor


SI]RAT KEPUTUS$I
No. 21 I 14JN.36.22lKltI/201 5


DEKAIT FAKI]LTA$ EKONOMI
UNTVERSITAS IYEGERI MAKASSAR


Surat Ketua Program Studi Manajemen
2111ruN36 .2ztKMrnms


Mengngat


Menetapkan


l. Udang=Undang }domor 20 Tahun2003
2. Peratwan Pem€rintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999
4. Keputusan Mekdikbud Nomor 277/0lTahnl/)9
5. Keputusan Mekdiknas l{omor 025/0fTfutm2002
6. Keputusan Rektor LJNM Nomor 107311136/PP/201A
7 . Keprrtusan Kemendikbud Nomor 48 Tahun 201i
8. Keputusan Rektor IJNM Nomor 05AlN36/KP20l2


MEMUTUSKAN


: NurHikmah
: 1193140041
: Manaiemen
: Strata Satu (S1)


: Drs. H. Muhammad Djufri, M.Pd.
: Dra.Tuti Supafininingsih, M.Si
: Muh. Ikhwan Musa,SE.,M.Si


Dosen tersebut yaag nemanya di bawah ini sebagai Panitia Ujian
Skripsi Mahasiswa:
Nama
Nim
Juru4n/Prodi
Program


Der'-gan lu&:iSkripsi$ebagaiBaikrnt :
ttAnalMs l&drflfr Arus l(as Dalam Mefrfifrt EfrerJr Keaorgun
Pada PT. Wasffila Karya (Persero) Tbh"


Dengan Sustman Panitia Ujian Skripsi sebagai berikut :


l) Ketua
2) WakilKetua
3) Selaetaris
4) Anggota


4.1. Pembimbing I : Dr. Agung Widhi Kumiawan, ST.,M.M
4.2. Pembimbing II : NunDan, SE, M.Si
4.3. Penguji I : Dr. Anwar Ramli, SE.,M.Si
4.4. Fmguji II : Dr. Rmanyah trhebutldia tE.M.Si


Panitia Ujian Skripsi bertugas memeriksa dan menilai skripsi mahasiswa tersebut sesuai
dengan peraturan dan pedoman penilaian.


: Makassar
: 7 tuiei 20i5
FE TINM


110 197903 I 00s


4g
fl p'i


",,fuq


l


Bl







\
^gh KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAAI KEBTIDAYAAN
WE TINTvERSITAs NEGERI MAKASSAR


ff 
^amat 


: r(ampus rn,* [mffi .*Xnm r) s's 46 4Makassar


Makassar, 7 Mei2015
Nomor : 2112 NN 36.22 fi(]vy2}ls
Lamp :l RangkapSkripsi
FIal : Undangan Ujian Skripsi


Waktr
Tempat


Nama : NurHihnah
-IIIM :-l1e_-314 00-4I
JurusadProdi, Manqig[ncn


Kepada Yth.
l. Drs. H. MuhammadDjufri, M.pd
2. Dra.Tuti Supatniningsih, M.Si
3. Muh. I*fiwan Musa, SE.M.Si
4. Df. Agung Widfri Kuriiiawafl, ST.,M.M
5. Nunrran, SE.,Lrt.Si
6. Dr. AnwarRamlii SE.,M.Si
7. Dr. Romansyah Sahabuddia SE.M.Si


(Ketua)
(wakil)
(Selretaris)
(Petrbimblngr)
(Pe,mbimbingII)


@ensuji I)
(Pemguji II)


Dengan hormat kami mengharapkan kehadiran BapaMbu untuk menguji
SLnipsi tnahasisiy4 tersebut di atas, yang Insya Allah pada :


I
Hari/ Tanggal : 12 Mei 2015


: Pukui 14.30 ErITA sarrpai selesai: Ruangaa Ujiatr Fakulas Ekouomi


Atas kehadiran rlan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.


*


Cdatan:


I $l*yu penguji berpakaian safari atar kerneja berdasi.
2. Mohon jika penguji berhatangan di informasikan setxipatnya


0 197903 I 005
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RTWAYAT IIIDT]P


Penulis bemama Nur Hikmah, lahir di Gowa-Sulsel pada


tanggal 01 Januari 1993. Penulis adalah anak bungsu dmi tiga


bersaudara terlahir dari pasangan Bapak Satraruddin Lemang


dan Ibu Suhaedah. Pendidikan pertama penulis lalui di TK


Darma Wanita Desa Bone-bone Luwu Utaru pada tahun 1998


dan melaqiutkan ke $D Negeri Minasa Upa Makassar, lulus


pada tahun 2005, kemudian melanjutan ke SMP Negeri 2 Makassar dan lulus pada


tahun 2008. Pada tahun 201I penulis berhasil lulus dari SMK Negeri 7 Makassar.


Pada tahun yang sam4 penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan


pendidikan ke Universitas Negeri Makassar (tIMvD melalui jalur Seleksi Nasional


Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis diterima sebagai mahasiswa


Manajemen pada Fakultas Ekonomi. Pada Jurusan Manajemen, penulis


mengambil konsentrasi Manajemen Keuangan. Selama menempuh pendidikan di


IJNM, penulis sempat aktif di salatr satu organisasi yaitu Keluarga Muslim


Manajemen (KlvtuD Asy-Syaamil FE-IJNM periode 201112012.
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