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ABSTRACT 

Melisa Paulin Rais. 022113310. Cash Flow from Operating Activities’s Effect on Liquidity at 

the Telecommunication Companies Listed in Indonesia Stock Exchange during The Year of 

2013-2015. Under the guidance of Hendro Sasongko and Lia Dahlia. 2017. 

 Liquidity and cash flow are very important issues in regarding the growth and survival 

and sustainability of business and as well as the ability to handle the companies management and 

make a decision of trade-off between the concerning two source related parties of concern for 

financial managers. This research aims at examining to reveal the effect of cash flow from 

operating activities on the liquidity level of telecommunication companies.  

 The data are collected through secondary source, the financial statement containing 

balance sheets and cash flow report of the telecommunication companies listed in Indonesia 

Stock Exchange during the year of 2013-2015. By using Purposive Sampling, there are 3 

companies are chosen as the research samples. The independent variable is the value of cash 

flow from operating activities, mean while the dependent one is the liquidity level as measured 

by quick ratio. The collected data are evaluated using classical assumption test before the 

hypothesis is assessed through simple linear regression, and t-test. The result of t-test reveals that 

cash flow from operating activities  have significant effect on liquidity with the significance 

levels of the operating cash flow is  amounted 0,015 and by comparing the t-count and t-table it 

is gained t-count>t-table (3,195>1,89458).  

 The result of this research  is operating cash flows have a significant effect on 

liquidity. Suggestions that the author want to deliver  to the company is to increase the value of 

operating cash flow because it can improve the company's liquidity. For the insvestor, they 

should analyze financial ratios associated with liquidity. For the next researcher is expected to 

use a wider object by extending the research period and add existing companies in a sub sector 

so that the samples obtained will be more accurate. 
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PENDAHULUAN

Perekonomian saat ini menunjukkan 

perkembangan yang semakin pesat diiringi 

perkembangan dunia usaha yang juga 

semakin maju menjadikan bidang keuangan 

sangat penting bagi perusahaan. 

Perekonomian yang semakin kompleks dan 

persaingan antar perusahaan di semua sektor 

yang semakin ketat membuat bidang 

keuangan harus mendapatkan perhatian yang 

lebih.  

Untuk menjaga kelangsungan hidup (going 

concern) perusahaan agar terhindar dari 



likuidasi atau kebangkrutan, maka 

dibutuhkan penanganan dan pengelolaan 

yang baik. Bagi pengelola perusahaan, 

selain dituntut untuk dapat mengkoordinasi 

penggunaan seluruh sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan 

efisien, juga dituntut untuk dapat 

menghasilkan keputusan-keputusan yang 

menunjang terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan. 

Masalah likuiditas penting dalam menjaga 

kelancaran operasional perusahaan serta 

dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek 

perusahaan. Likuiditas yang rendah dapat 

menyebabkan perusahaan mengalami 

banyak kerugian, diantaranya tidak 

terpenuhinya kewajiban kepada kreditor, 

dapat mengurangi kebebasan perusahaan 

untuk meningkatkan pelayanan atau 

melakukan kebijakan, kerugian atas 

kesempatan mendapatkan keuntungan dari 

diskon, bahkan dapat mengarahkan 

perusahaan kepada kebangkrutan. 

Likuiditas yang dihitung menggunakan 

quick ratio dipandang sudah menunjukkan 

kondisi keuangan jangka pendek yang baik 

jika sudah mencapai angka 100%. 

(Jumingan, 2014;125) 

Tabel 1 

Arus Kas Operasi (dalam Miliaran Rupiah) 

dan Tingkat Likuiditas (Quick Ratio) 

Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi  

 

   Sumber: www.idx.co.id, Data Diolah Peneliti 

(2016)   

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa arus kas 

operasi dan tingkat likuiditas pada tiga 

perusahaan sub sektor telekomunikasi yang 

akan diteliti menunjukkan  inconsistency 

atau ketidakkonsistenan pada hubungan 

fluktuasi kedua variabel pada setiap 

tahunnya. Terlihat pula bahwa likuiditas dua 

dari tiga perusahaan sub sektor 

telekomunikasi yang akan diteliti memiliki 

tingkat likuiditas yang tergolong rendah atau 

kesulitan likuiditas. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari laporan keuangan tahunan 

masing-masing perusahaan, kesulitan 

likuiditas disebabkan oleh kewajiban 

perusahaan yang tinggi dan tidak dibarengi 

oleh perolehan aktiva lancar yang mumpuni. 

Permasalahan ini diperburuk dengan krisis 

yang memperlemah daya beli serta 

macetnya arus kas perusahaan. 

Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan 

tersebut dituntut agar mampu mengelola 

dana yang ada untuk dipergunakan 

membiayai segala jenis kegiatannya dan 

harus berhati-hati dalam menangani masalah 

keuangan, khususnya dalam pengelolaan 

sumber daya dan penggunaan kas, karena 

dapat berdampak pada kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba serta 

tingkat likuiditas perusahaan di masa yang 

akan datang. Dikarenakan kas yang 

merupakan aktiva paling lancar atau likuid, 

sehingga dengan ketersediaan kas yang 

cukup maka perusahaan tidak akan kesulitan 

dalam memenuhi kewajiban yang jatuh 

tempo. 

Dalam rangka pengambilan keputusan, 

pengelola perusahaan memerlukan informasi 

yang relevan tentang harta, kewajiban, 

proyeksi laba serta informasi lainnya guna 

membantu prediksi mengenai apa yang 

AKO Likuiditas AKO Likuiditas AKO Likuiditas

2013 7.167 73% 8.392 53% 36.574 115%

2014 8.54 86% 7.349 40% 37.736 105%

2015 7.506 64% 8.265 50% 43.669 134%

Tahun

Perusahaan

EXCL ISAT TLKM

http://www.idx.co.id/


mungkin akan terjadi pada perusahaan di 

masa yang akan datang. Laporan keuangan 

merupakan salah satu sumber informasi dari 

hasil pengumpulan dan pengolahan data 

keuangan yang dapat digunakan untuk 

membantu para pengguna laporan keuangan 

dalam menilai kinerja perusahaan sehingga 

dapat mengambil keputusan yang tepat. 

Laporan keuangan yang lazim dibuat oleh 

perusahaan terdiri atas laporan posisi 

keuangan, laporan laba-rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan 

atas laporan keuangan dan laporan posisi 

keuangan awal periode. Laporan keuangan 

dapat memberi informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja perusahaan dan perubahan 

posisi keuangan. 

Informasi mengenai  posisi keuangan sangat 

diperlukan untuk mengevaluasi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas (dan 

setara kas). Posisi keuangan perusahaan 

dipengaruhi oleh sumber daya yang 

dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, 

dan solvabilitas. Informasi kinerja 

perusahaan diperlukan untuk menilai 

perubahan potensi sumber daya ekonomi 

yang mungkin dikendalikan di masa depan, 

sehingga kapasitas perusahaan dalam 

menghasilkan kas (dan setara kas) dapat 

diprediksi. 

Informasi perubahan posisi keuangan 

bermanfaat untuk menilai aktivitas 

pendanaan, aktivitas investasi dan aktivitas 

operasi perusahaan selama periode 

pelaporan. Selain berguna untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas (dan setara kas), informasi 

ini juga berguna untuk menilai kebutuhan 

perusahaan dalam memanfaatkan arus kas. 

Menurut Dwi Prastowo (2014;33) “Arus kas 

merupakan jiwa (live blood) bagi setiap 

perusahaan dan fundamental bagi eksistensi 

sebuah perusahaan serta menunjukkan dapat 

atau tidaknya sebuah perusahaan melunasi 

seluruh kewajibannya”. 

Maka dapat disimpulkan bahwa semakin 

besar jumlah kas yang dimiliki perusahaan 

akan semakin tinggi pula tingkat 

likuiditasnya. Apabila perusahaan yang 

mempunyai tingkat likuiditas tinggi 

mencerminkan adanya over investment 

dalam kas yang juga berarti perusahaan 

kurang efektif dalam mengelola kas karena 

kas tidak diputar, sebaliknya jumlah kas 

yang relatif kecil akan memperoleh 

perputaran kas yang tinggi. 

Pada dasarnya mengukur tingkat likuiditas 

perusahaan dapat dilihat dari lancar atau 

tidaknya perputaran arus kas operasi 

perusahaan dimana arus kas operasi tersebut 

dapat menunjukkan tingkat keamanan 

(margin of safety) kreditur jangka pendek. 

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas 

operasi pula merupakan indikator yang 

menentukan apakah kegiatan operasi 

perusahaan dapat menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melunasi pinjaman, atau 

dapat dikatakan mampu menawarkan 

likuiditas bagi perusahaan sebab arus kas 

operasi dapat membantu para pengguna 

laporan keuangan untuk menilai likuiditas. 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai 

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan dan  

menjelaskan kondisi arus kas dari 

aktivitas operasi pada perusahaan sub 

sektor telekomunikasi yang terdaftar di 



Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2015. 

2. Untuk mendeskripsikan dan 

menjelaskan tingkat likuiditas pada 

perusahaan sub sektor  telekomunikasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015. 

3. Untuk menilai pengaruh arus kas dari 

aktivitas operasi terhadap tingkat 

likuiditas pada perusahaan sub sektor  

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015. 

Hubungan arus kas operasi dengan likuiditas 

didasarkan pada asumsi bahwa jumlah arus 

kas dari aktivitas operasi akan 

mempengaruhi aktiva lancar dan hutang 

lancar. Arus kas yang berasal dari kegiatan 

operasi perusahaan diperoleh dari aktivitas 

utama pendapatan perusahaan seperti 

penerimaan dari pelanggan, penerimaan 

bunga, penerimaan deviden, penerimaan kas 

lainnya, pembayaran bunga. Laporan arus 

kas dapat memberikan informasi yang 

memungkinkan pemakai untuk 

mengevaluasi perubahan dalam bentuk 

aktiva bersih perusahaan dan struktur 

keuangan. Likuiditas perusahaan mengarah 

pada kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

dengan aktiva lancar yang dimilikinya. 

Artinya, semakin besar nilai arus kas dari 

aktivitas operasi yang dimiliki maka 

semakin besar pula kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban lancarnya pada 

saat jatuh tempo.  

1. Arus Kas Operasi 

Menurut Dwi Prastowo (2014;34), 

aktivitas operasi (operating activities) 

adalah aktivitas penghasilan utama 

pendapatan perusahaan (principal 

revenue producting activities) dan 

aktivitas lain yang bukan merupakan 

aktivitas investasi dan pendanaan. Arus 

kas dari aktivitas operasi mencakup 

semua efek dari setiap transaksi atau 

kejadian yang merupakan komponen 

penentuan laba bersih, seperti 

penerimaan kas dari penjualan barang 

dagangan, pembayaran kas pembelian 

bahan kepada supplier, dan pembayaran 

gaji karyawan perusahaan. 

Samryn (2015;320) mengemukakan 

bahwa arus kas dari aktivitas operasi 

meliputi penerimaan dan pengeluaran 

kas yang berasal dari transaksi yang 

menyebabkan timbulnya pendapatan dan 

beban yang disajikan dalam laporan laba 

rugi. Arus kas ini juga meliputi 

perbedaan saldo awal dengan saldo akhir 

akun-akun aktiva lancar selain kas dan 

kewajiban jangka pendek. Beberapa 

penelitian terpisah menunjukkan bahwa 

arus kas aktivitas operasi dapat 

digunakan untuk meramalkan perolehan 

laba. 

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. Rasio ini menunjukkan bahwa 

jika rasio arus kas operasi berada di 

bawah 1 maka berarti terdapat 

kemungkinan perusahaan tidak mampu 



membayar kewajiban lancar tanpa 

menggunakan arus kas dari aktivitas 

lain. 

2. Likuiditas 

Menurut Dwi Prastowo (2014;83), 

likuiditas perusahaan menggambarkan 

kemampuan perusahaan tersebut dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

kepada kreditor jangka pendek. 

Likuiditas ialah kemampuan perusahaan 

memenuhi semua kewajibannya yang 

jatuh tempo. Kemampuan itu dapat 

diwujudkan bila jumlah harta lancar 

lebih besar daripada hutang lancar. 

Perusahaan yang likuid adalah 

perusahaan yang mampu memenuhi 

semua kewajibannya yang jatuh tempo. 

(Dewi Utari, dkk, 2014;60) 

Rasio Cepat (Quick Ratio atau Acid Test) 

Rasio cepat (quick ratio) atau rasio sangat 

lancar atau acid test ratio merupakan rasio 

yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi atau membayar kewajiban 

atau hutang lancar (hutang jangka pendek) 

dengan aktiva lancar tanpa 

memperhitungkan nilai persediaan 

(inventory). Artinya, nilai persediaan kita 

abaikan, dengan cara dikurangi dari nilai 

total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena 

persediaan dianggap memerlukan waktu 

relative lebih lama untuk diuangkan, apabila 

perusahaan membutuhkan dana cepat untuk 

membayar kewajibannya dibandingkan 

dengan aktiva lancar lainnya. Untuk mencari 

quick ratio, diukur dari total aktiva lancar, 

kemudian dikurangi dengan nilai persediaan. 

Untuk mencari rasio cepat dapat digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam 

penelitian yaitu deskriptif (development) dan 

verifikatif. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode deskriptif survai 

dan metode explanatory survey. Teknik 

penelitian yang digunakan dalam penelitian 

yaitu teknik penelitian statistik kuantitatif. 

 

Objek Penelitian, Unit Analisis dan 

Lokasi Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini 

mengambil dua variabel untuk diteliti, 

variabel yang pertama adalah Arus Kas dari 

Aktivitas Operasi sebagai variabel bebas 

atau tidak terikat (Independent Variable atau 

Variabel X). Variabel yang kedua adalah 

Likuiditas sebagai variabel terikat 

(Dependent Variable atau Variabel Y). 

Unit analisis yang digunakan adalah 

Organization. 

Lokasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan sub sektor telekomunikasi yang  

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu pada 

perusahaan : 

Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi 

yang menjadi Sampel Penelitian 

No. Nama Perusahaan Kode 

1. 
PT Excelcomindo 

Pratama, Tbk 
EXCL 

2. 

PT Indonesian Satellite 

Corporation (Persero), 

Tbk 

ISAT 

3. 
PT Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk 
TLKM 

 

Jenis Data dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang diteliti adalah data 

kuantitatif yang berupa laporan tahunan 
Rasio Cepat = Aktiva Lancar – Persediaan   

x100% 

               Hutang Lancar 



(annual report) pada perusahaan sub sektor 

telekomunikasi yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2015. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung, tetapi 

diperoleh dari penyedia data seperti: media 

masa, perusahaan penyedia data, bursa efek, 

data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian sebelumnya, data yang disediakan 

pada statistic software, dsb. 

Sumber data penelitian di peroleh dari 

laporan keuangan dan laporan tahunan 

perusahaan makanan dan minuman yang 

telah di audit tersebut diperoleh melalui 

www.idx.co.id. 

 

Metode Penarikan Sampel 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode Nonprobability Sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. 

Purposive Sampling yaitu berdasarkan 

teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. 

Kriteria-kriteria yang dipilih dalam 

penentuan sampel adalah: 

1. Perusahaan merupakan perusahaan sub 

sektor telekomunikasi yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode penelitian yaitu tahun 

2013-2015. 

2. Perusahaan merupakan perusahaan yang 

telah mempublikasikan laporan 

keuangan dalam satuan rupiah yang 

telah diaudit untuk tahun yang berakhir 

pada 31 Desember selama periode 

penelitian yaitu tahun 2013-2015. 

3. Perusahaan merupakan perusahaan sub 

sektor telekomunikasi yang memberikan 

jasa sebagai operator selular berbasis 

GSM. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data yang 

bersifat sekunder yaitu berupa data 

perusahaan yang telah dipublikasikan 

selama periode 2013-2015 beserta laporan 

keuangan yang telah di audit dan laporan 

tahunan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) melalui internet dari 

website www.idx.co.id. 

Metode Pengolahan/Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kuantitatif yaitu 

analisis yang dilakukan dengan cara 

membaca tabel, grafik, atau angka yang 

telah tersedia kemudian dilakukan beberapa 

uraian atau penafsiran dari data-data 

tersebut. Alat yang digunakan dalam 

melakukan analisis pengaruh Perputaran 

Piutang dan Perputaran Persediaan terhadap 

Profitabilitas pada perusahaan makanan dan 

minuman untuk mengetahui hubungan dua 

variabel. Pengujian statistik deskriptif ini 

menggunakan Software Statistical Package 

for Social Sciene (SPSS) versi 21. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan 

statistik yang harus dipenuhi pada analisis 

regresi linear berganda. Uji asumsi bertujuan 

untuk memberikan kepastian bahwa 

persamaan regresi yang didapatkan memiliki 

http://www.idx.co.id/


ketepatan dalam estimasi. Uji asumsi klasik 

pada penelitian ini terdiri dari: 

1. Uji Normalitas 

2. Uji Heteroskedastisitas 

3. Uji Multikolinieritas 

4. Uji Autokorelasi 

 

Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk menguji 

hipotesis yang memperlihatkan pengaruh 

Arus Kas Operasi terhadap Likuiditas. 

Dalam analisis regresi, selain mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel 

atau lebih, juga menunjukkan arah 

hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. 

Persamaan regresi linear sederhana 

dengan dua variabel adalah sebagai 

berikut: 

 

Y =  a + bX 

  

       Keterangan: 

 Y = Likuiditas (Quick Ratio) 

        a = Konstansi regresi, 

peningkatan atau penurunan 

variabel independen (Y) yang 

didasarkan variabel X. 

 b = Koefisien regresi, 

peningkatan atau penurunan 

variabel independen (Y) yang 

didasarkan variabel X. 

X =  Arus Kas dari Aktivitas  

Operasi 

2. Uji Pengaruh Secara Parsial (Uji 

Statistik t) 

3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

PEMBAHASAN 

1. Arus Kas Operasi 

Tabel 7 

Arus Kas Operasi (AKO) Perusahaan Sub 

Sektor Telekomunikasi Periode 2013-2015 

Tahun 
Arus Kas Operasi 

Max Min Mean 
EXCL ISAT TLKM 

2013 0,90 0,62 1,29 1,29 0,62 0,94 

2014 0,55 0,35 1,17 1,17 0,35 0,69 

2015 0,48 0,41 1,23 1,23 0,41 0,71 

Tabel 7 menunjukkan arus kas dari aktivitas 

operasi yang dihitung menggunakan rasio 

AKO pada perusahaan sub sektor 

telekomunikasi periode 2013-2015. 

Berdasarkan data yang disajikan dalam 

tabel, rata-rata arus kas operasi pada 

perusahaan sub sektor telekomunikasi tahun 

2013 terlihat bahwarata-rata arus kas operasi 

pada perusahaan sub sektor telekomunikasi 

adalah 0,94.Arus kas operasi tertinggi 

dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk yaitu sebesar 1,29 dan arus kas operasi 

terendah dimiliki oleh PT Indonesian 

Satellite Corporation, Tbk yaitu sebesar 

0,62. 

Rata-rata arus kas operasi pada perusahaan 

sub sektor telekomunikasi di tahun 2014 

adalah 0,69 yang berarti mengalami 

penurunan sebanyak 0,25 dari rata-rata arus 

kas operasi tahun sebelumnya. Arus kas 

operasi paling tinggi terjadi pada PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk yaitu 

sebesar 1,17 sedangkan arus kas operasi 

paling rendah terjadi pada PT Indonesian 

Satellite Corporation, Tbk yaitu sebesar 

0,35. 

Pada tahun 2015, arus kas operasi pada 

perusahaan sub sektor telekomunikasi 

memiliki rata-rata sebesar 0,71 yang berarti 

mengalami kenaikan sebanyak 0,2 dari rata-



rata arus kas operasi di tahun sebelumnya. 

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk masih 

menjadi perusahaan dengan arus kas operasi 

tertinggi yaitu sebesar 1,23 dan arus kas 

operasi terendah kembali dimiliki oleh PT 

Indonesian Satellite Corporation, Tbk 

sebesar 0,41. 

Dari uraian tersebut di atas berdasarkan data 

yang disajikan dalam tabel, dapat 

disimpulkan bahwa PT Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk memiliki arus kas operasi 

paling tinggi secara konstan selama periode 

penelitian, sedangkan PT Indonesian 

Satellite Corporation, Tbk secara konstan 

menempati posisi terendah dalam hal 

kepemilikan arus kas operasi selama periode 

penelitian. Dapat dilihat pula bahwa hanya 

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang 

mempunyai nilai arus kas operasi baik yaitu 

di atas 1 (>1) yang artinya PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

kemungkinan mampu membayar kewajiban 

jangka pendek (kewajiban lancar) tanpa 

menggunakan arus kas dari aktivitas lain. 

 

Gambar 5 

Grafik Kondisi Arus Kas Operasi (AKO) 

Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi 

Berdasarkan Gambar 5 dapat disimpulkan 

bahwa arus kas dari aktivitas operasi sub 

sektor telekomunikasi bersifat fluktuatif 

pada setiap tahunnya. Arus Kas Operasi 

paling tinggi terjadi pada PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk pada tahun 

2013 yaitu sebesar 1,29 atau 129%, hal ini 

terjadi karenatingkat kemampuan 

perusahaan dalam melunasi kewajiban 

lancarnya menggunakan aktivitas operasi 

lebih tinggi dari kedua perusahaan lainnya 

sehingga PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

bisa memperoleh arus kas operasi yang 

paling tinggi. Sedangkan nilai arus kas 

operasi paling rendah terjadi pada tahun 

2014 pada PT Indonesian Satellite 

Corporation, Tbk dengan nilai arus kas 

operasi sebesar 0,35 atau 35%, hal ini terjadi 

karena tingkat kemampuan perusahaan 

dalam melunasi kewajiban lancarnya 

menggunakan aktivitas operasi paling 

rendah dibanding kedua perusahaan lainnya 

sehingga PT Indonesian Satellite 

Corporation, Tbk bisa memperoleh arus kas 

operasi yang terendah. 

Dari Gambar 5 dapat terlihat fluktuasi 

kenaikan dan penurunan grafik, terlihat 

perbedaaan yang sangat mencolok yang 

terjadi pada PT Telekomunikasi 

Indonesia,Tbk karena memiliki arus kas 

operasi paling tinggi secara konstan selama 

periode penelitian yaitu tahun 2013-2015 

dibandingkan dengan dua sampel 

perusahaan lainnya yaitu PT Indonesian 

Satellite Corporation, Tbk yang menempati 

posisi terendah secara konstan selama 

periode penelitian dan PT Excelcomindo 

Pratama, Tbk yang menempati posisisi 

diantara kedua perusahaan lainnya. 
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2. Likuiditas 

Tabel 9 

Likuiditas (Quick Ratio) Perusahaan Sub 

SektorTelekomunikasi Periode 2013-2015 

(Dalam Miliaran Rupiah) 

Tahun 
Tingkat Likuiditas 

Max Min Mean 
EXCL ISAT TLKM 

2013 73% 53% 115% 115% 53% 80% 

2014 86% 40% 105% 105% 40% 77% 

2015 64% 50% 134% 134% 50% 83% 

Tabel 9 menunjukkan tingkat likuiditas yang 

dihitung menggunakan quick ratio pada 

perusahaan sub sektor telekomunikasi 

periode 2013-2015. Berdasarkan data yang 

disajikan dalam tabel, rata-rata persentase 

tingkat likuiditas (quick ratio) pada 

perusahaan sub sektor telekomunikasi tahun 

2013 terlihat bahwa rata-rata persentase 

tingkat likuiditas (quick ratio) pada 

perusahaan sub sektor telekomunikasi 

adalah 80%. Tingkat likuiditas tertinggi 

dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk dengan persentase sebesar 115% dan 

tingkat likuiditas terendah dimiliki oleh PT 

Indosat Satellite Corporation, Tbk dengan 

persentase sebesar 53%. 

Rata-rata persentase tingkat likuiditas (quick 

ratio) pada perusahaan sub sektor 

telekomunikasi di tahun 2014 adalah sebesar 

77% yang berarti mengalami penurunan 

nilai dari tahun sebelumnya. Likuiditas 

paling tinggi terjadi pada PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk yaitu 

sebesar 105%, sedangkan likuiditas paling 

rendah terjadi pada PT Indonesian Satellite 

Corporation, Tbk yaitu sebesar 40%. 

Pada tahun 2015, persentase tingkat 

likuiditas (quick ratio) pada perusahaan sub 

sektor telekomunikasi memiliki rata-rata 

sebesar 83% yang artinya mengalami 

peningkatan nilai rata-rata likuiditas 

dibanding dengan tahun sebelumnya. PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk masih 

menjadi perusahaan dengan tingkat 

likuiditas tertinggi yaitu sebesar 134% dan 

likuiditas terendah dimiliki oleh PT 

Indonesian Satellite Corporation, Tbk 

dengan persentase sebesar 50%. 

Dari uraian tersebut di atas berdasarkan data 

yang disajikan dalam tabel, dapat 

disimpulkan bahwa PT Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk memiliki likuiditasyang baik 

(≥100%) serta mempunyai tingkat likuiditas 

paling tinggi secara konstan selama periode 

penelitian, sementara kedua perusahaan 

lainnya yaitu PT Excelcomindo Pratama, 

Tbk dan PT Indonesian Satellite 

Corporation, Tbk secara bergantian 

menempati posisi terendah tingkat likuiditas, 

terlihat pula jika kedua perusahaan memiliki 

tingkat likuiditas yang cenderung rendah 

atau kurang baik dan berarti juga mengalami 

kesulitan likuiditas. 

 
Gambar 6 

Grafik Kondisi Likuiditas (Quick Ratio) 

Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi 

Berdasarkan Gambar 6 dapat disimpulkan 

bahwa likuiditas (quick ratio) perusahaan 

sub sektor telekomunikasi mengalami 

fluktuasi setiap tahunnya. Likuiditas (quick 

ratio) paling tinggi terjadi pada PT 
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2015 yaitu sebesar 1,34 atau 134%. Hal ini 

terjadi karena dibandingkan dengan kedua 

sampel perusahaan lainnya yaitu PT 

Excelcomindo Pratama, Tbk dan PT 

Indonesian Satellite Corporation, Tbk, PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk memiliki 

tingkat tertinggi dalam kemampuan 

melunasi kewajiban lancar dengan 

menggunakan asset lancar tanpa 

memperhitungkan nilai persediaannya. 

Sehingga PT Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk bisa memperoleh likuiditas (quick ratio) 

yang paling tinggi. Sedangkan likuiditas 

(quick ratio) yang paling rendah terjadi pada 

PT Indonesian Satellite Corporation, Tbk 

pada tahun 2014 dengan tingkat likuiditas 

0,40 atau 40%.  

Dari Gambar 6 dapat terlihat fluktuasi 

kenaikan dan penurunan grafik, dapat dilihat 

bahwa PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

mengalami kenaikan yang tajam dari tahun 

2014 ke 2015 setelah sebelumnya 

mengalami penurunan di tahun 2013 ke 

2014 sama halnya dengan fluktuasi yang 

terjadi pada PT Indonesian Satellite 

Corporation, Tbk sedangkan fluktuasi pada 

PT Excelcomindo Pratama, Tbk adalah 

mengalami penurunan di tahun 2014 ke 

2015 setelah mengalami kenaikan atau 

peningkatan pada tahun sebelumnya. 

INTERPRETASI HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil pengujian di atas maka 

penulis menginterprestasikan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

Arus kas operasi merupakan fungsi kas yang 

dimiliki perusahaan dan digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional perusahaan 

juga membayar kewajiban perusahaan, hal 

ini menunjukkan bahwa arus kas operasi 

dapat mempengaruhi kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya 

(likuiditas). Tingkat likuiditas tersebut dapat 

ditingkatkan apabila perusahaan mampu 

mengelola kas dengan tepat. 

Berdasarkan hasil penelitian ini arus kas 

operasi berpengaruh terhadap likuiditas 

(Quick Ratio), hal ini dikarenakan kewajiban 

lancar perusahaan yang selalu diikuti dengan 

arus kas operasi bernilai positif yang baik 

dan cukup untuk menutupi kewajiban lancar 

perusahaan dari tahun ke tahun. Arus kas 

operasi perusahaan yang bernilai positif 

berarti perusahaan lebih banyak melakukan 

transaksi penerimaan kas daripada 

pengeluaran kas dan telah mengelola 

manajemen keuangannya secara efektif 

khususnya dalam mengelola arus kas operasi 

yang berhubungan langsung dengan saldo 

asset lancar yang merupakan salah satu 

komponen likuiditas. Arus kas operasi yang 

tinggi dapat menghasilkan kas yang baik 

pada perusahaan dan dapat meningkatkan 

kemampuan perusahaan untuk melunasi 

kewajiban jangka pendeknya, hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan pada 

tingkat likuiditas. 

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial 

(uji t) diketahui bahwa arus kas operasi 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Likuiditas (Quick Ratio). Hasil statistik uji t 

diperoleh nilai signifikansi arus kas operasi 

sebesar 0,015 yang lebih kecil dari nilai tarif 

nyata 0,05 atau 0,015<0,05 dan t-

hitung=3,195 dimana nilai t-hitung>t-tabel 

(3,195>1,89458) yang berarti Ha diterima. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen arus kas operasi 

memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu likuiditas (quick ratio).  



SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

menggunakan berbagai pengujian, maka 

dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sesuai 

dengan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Kondisi Arus Kas Operasi Pada 

Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi 

yang Terdaftar di BEI periode 2013-

2015. 

Perkembangan arus kas operasi pada 

perusahaan sub sektor telekomunikasi 

tahun 2013-2015 mengalami fluktuasi di 

setiap tahunnya. Dari hasil penelitian, 

rata-rata arus kas operasi yaitu sebesar 

0,7778 yang berarti memiliki nilai 

kurang dari 1 dan menunjukkan rata-rata 

arus kas operasi yang rendah. Walaupun 

memiliki rata-rata arus kas operasi yang 

rendah namun nilai arus kas operasi 

yang dimiliki perusahaan bernilai positif 

baik dan cukup untuk menutupi 

kewajiban lancar perusahaan dari tahun 

ke tahun. Arus kas operasi yang positif 

menunjukkan bahwa perusahaan 

cenderung lebih banyak melakukan 

transaksi penerimaan kas daripada 

pengeluaran kas.  

Arus kas operasi yang positif sangat 

diperlukan untuk menghindari likuidasi 

aktiva atau meminjam uang untuk 

menopang aktivitas sehari-hari 

perusahaan yang berarti arus kas operasi 

memiliki pengaruh pada asset lancar 

dan kewajiban lancar. Asset lancar dan 

kewajiban lancar merupakan unsur atau 

komponen dari likuiditas. Jika arus kas 

operasi bernilai positif atau baik maka 

akan berpengaruh baik pada asset lancar 

yang akan meningkat, hal ini 

berpengaruh pada asset lancar yang 

menjadi baik pula dan mampu mebiayai 

atau melunasi kewajiban lancar 

perusahaan yang selanjutnya akan 

berimbas pada tingkat likuiditas. 

2. Kondisi Likuiditas Pada Perusahaan Sub 

Sektor Telekomunikasi yang Terdaftar di 

BEI periode 2013-2015. 

Perkembangan likuiditas pada 

perusahaan sub sektor telekomunikasi 

tahun2013-2015 mengalami fluktuasi di 

setiap tahunnya. Dari hasil penelitian, 

rata-rata likuiditas yaitu sebesar 0,79 

atau 79% yang berarti memiliki tingkat 

likuiditas kurang dari 100%. Hal ini 

menunjukkan rata-rata likuiditas 

perusahaan sub sektor telekomunikasi 

cenderung rendah. Tingkat likuiditas 

yang rendah ini disebabkan oleh asset 

lancar yang dimiliki perusahaan lebih 

kecil dibandingkan dengan kewajiban 

lancarnya, sehingga kemampuan 

perusahaan untuk melunasi kewajiban 

jangka pendeknya menjadi rendah. 

Kewajiban lancar yang meningkat 

secara konstan di setiap waktunya dan 

tidak diiringi asset lancar yang 

meningkat konstan pula menjadi faktor 

rendahnya likuiditas perusahaan. 

Berdasarkan penelitian, hanya satu 

perusahaan dari tiga sampel perusahaan 

yang memiliki likuiditas baik yaitu PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk karena 

hanya perusahaan ini yang asset 

lancarnya meningkat konstan pada 

setiap tahunnya mengikuti peningkatan 

kewajiban lancar dan nominal asset 



lancar perusahaan dapat menutupi 

jumlah kewajiban lancarnya. 

3. Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap 

Likuiditas Pada Perusahaan Sub Sektor 

Telekomunikasi yang Terdaftar di BEI 

periode 2013-2015. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan pada perusahaan sub sektor 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2013-

2015 menunjukan bahwa kontribusi 

pengaruh variabel independen yaitu arus 

kas operasi terhadap variabel dependen 

yaitu likuiditas (quick ratio) sebesar 

59,3%. Sedangkan sisannya sebesar 

40,7% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 

Menurut hasil pengujian secara parsial 

menggunakan uji t (t-test), variabel x 

yaitu arus kas operasi memiliki nilai Sig 

0,015 yang lebih kecil dari nilai tarif 

nyata 0,05 atau 0,015<0,05 dan dengan 

menggunakan tabel t diperoleh bahwa t-

hitung=3,195 dimana nilai t-hitung 

lebih besar dari t-tabel yaitu 1,89458 

(3,195>1,89458) yang berarti hipotesis 

(ha) diterima. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa Ha diterima atau 

variabel independen yaitu arus kas 

operasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen 

yaitu likuiditas (quick ratio). 

SARAN 

Adapun saran yang dapat disampaikan 

sehubungan dengan hal-hal yang dibahas 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahan 

Diharapkan pihak perusahaan dapat 

mempertahankan serta meningkatkan 

nilai arus kas dari aktivitas operasi, 

karena variabel nilai arus kas dari 

aktivitas operasi mempunyai pengaruh 

yang dominan dalam mempengaruhi 

tingkat likuiditas, antara lain adalah 

dengan meminimalkan pengeluaran 

operasional untuk menghindari 

timbulnya kekurangan kas perusahaan 

untuk membayar kewajiban jangka 

pendeknya dan mengoptimalkan 

penerimaan-penerimaan kas, seperti 

dengan mengadakan promosi sehingga 

menunjang peningkatan pada penjualan. 

Bagi perusahaan yang menggunakan 

penerimaan kredit, perusahaan dapat 

lebih mengefektifkan penagihan piutang 

dengan cara mengingatkan pelanggan 

bahwa piutang akan segera jatuh tempo, 

dengan begitu diharapkan tingkat 

likuiditas akan meningkat. 

2. Bagi Investor 

Bagi investor sebaiknya menganalisis 

rasio keuangan yang berhubungan 

dengan likuiditas, karena hasil dari 

pengukuran likuiditas selain dapat 

memberikan pandangan terhadap 

investor akan penjaminan investasi yang 

mereka tanamkan baik berupa saham 

maupun obligasi, juga mengandung 

esensi yang membantu pihak eksternal 

dalam memprediksi berapa lama 

eksistensi perusahaan tersebut. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Saran bagi peneliti selanjutnya dalah 

mengingat variabel bebas dalam 

penelitian ini merupakan hal yang 

sangat penting dalam mempengaruhi 

tingkat likuiditas diharapkan hasil 

penelitian ini dapat dipakai sebagai 

acuan bagi peneliti selanjutnya untuk 



mengembangkan penelitian ini dengan 

mempertimbangkan variabel-variabel 

lain yang merupakan variabel lain diluar 

variabel yang sudah masuk dalam 

penelitian ini, peneliti selanjutnya pula 

diharapkan menggunakan objek yang 

luas dengan memperpanjang periode 

penelitian dan menambah perusahaan 

yan ada dalam satu sub sektor agar 

sampel yang diperoleh akan lebih 

akurat. Pengujian ini sebaiknya tidak 

hanya dilakukan pada perusahaan sub 

sektor telekomunikasi sehingga peneliti 

selanjutnya dapat mengetahui 

bagaimana arus kas operasi terhadap 

likuiditas pada perusahaan-perusahaan 

dengan sub sektor lainnya, untuk itu 

diharapkan agar peneliti memilih sub 

sektor yang lain. 

DAFTAR PUSTAKA 

Agus Harjito dan Martono (2014), 

Manajemen Keuangan, Edisi 2, 

Cetakan Kedua, Yogyakarta, 

Ekonisia. 

Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto (2016), 

Analisis Regresi dalam Penelitian 

Ekonomi dan Bisnis, Jakarta, 

Rajawali Pers. 

Atika Purnamaratri (2015), Pengaruh Arus 

Kas Dari Aktivitas Operasi, Aktivitas 

Investasi, Dan Aktivitas Pendanaan 

Terhadap Tingkat Likuiditas (Studi 

Pada Perusahan Sub Sektor 

Makanan dan Minuman yang 

Terdaftar di BEI), Jurnal Ilmiah FEB 

Universitas Brawijaya, Vol. 4, No. 2. 

Bambang Hermanto dan Mulyo Agung 

(2015), Analisa Laporan Keuangan, 

Cetakan Keempat, Jakarta, Lentera 

Ilmu Cendekia. 

Departemen Pendidikan Nasional (2015), 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Edisi 4, Cetakan Kesembilan, 

Jakarta, PT Gramedia Pustaka 

Utama. 

Dewi Utari, Ari Purwanti, dan Darsono 

Prawironegoro (2014), Manajemen 

Keuangan, Edisi Revisi, Jakarta, 

Mitra Wacana Media. 

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan 

Terry D. Warfield (2011), Akuntansi 

Intermediate, Edisi 12, Jilid 3, 

Jakarta, Erlangga. 

Dwi Martani, Sylvia Veronica, Ratna 

Wardhani, Aria Farahmita, dan 

Edward Tanujaya (2016), Akuntansi 

Keuangan Menengah, Edisi 2, 

Jakarta, Salemba Empat. 

Dwi Prastowo (2014), Analisis Laporan 

Keuangan, Edisi 3, Cetakan Kedua, 

Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu 

Manajemen YKPN. 

Ellyn Octavianty dan Defi Jumadil 

Syahputra (2015), Pengaruh 

Efisiensi Modal Kerja dan Likuiditas 

Terhadap Profitabilitas Pada 

Perusahaan Sub Sektor Farmasi 

yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, Jurnal Ilmiah Akuntansi 

Fakultas Ekonomi (JIAFE) 

Univeritas Pakuan, Vol. 1, No. 2, 41-

50. 

Ellyn Octavianty dan Raden Risma Ayu 

Rachmalia (2013), Analisis 

Pengaruh Likuiditas Terhadap 

Profitabilitas Pada Perusahaan 

Dagang yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, Jurnal Ilmiah 

Manajemen dan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi (JIMAFE) Univeritas 

Pakuan, Vol. Semester II, 2013. 



Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan 

(2015), Pedoman Skripsi, Bogor, 

Universitas Pakuan. 

Getut Pramesti (2016), Statistika Lengkap 

secara Teori dan Aplikasi dengan 

SPSS 23, Jakarta, Elex Media 

Komputindo. 

Harahap, Sofyan Syafri (2013), Analisis 

Kritis Atas Laporan Keuangan, 

Cetakan Kesebelas, Jakarta, Rajawali 

Pers. 

Harahap, Sofyan Syafri (2015), Teori 

Akuntansi, Edisi Revisi 2011, 

Cetakan Keempatbelas, Jakarta, 

Rajawali Pers. 

Ikatan Akuntan Indonesia (2012), Standar 

Akuntansi Keuangan, Buku 1, 

Cetakan Keempat, Jakarta, Salemba 

Empat. 

Irham Fahmi (2015), Analisis Laporan 

Keuangan, Cetakan Kelima, 

Bandung, CV. Alfabeta. 

Jumingan (2014), Analisis Laporan 

Keuangan, Cetakan Kelima, Jakarta, 

PT Bumi Aksara. 

K. R. Subramanyam & John J. Wild (2013), 

Analisis Laporan Keuangan, Edisi 

10, Jakarta, Salemba Empat. 

Kasmir (2016), Analisis Laporan Keuangan, 

Cetakan Kesembilan, Jakarta, 

Rajawali Pers. 

L.M Samryn (2015). Pengantar Akuntansi: 

Metode Akuntansi Untuk Elemen 

Laporan Keuangan, Buku 2, Jakarta, 

Rajawali Pers. 

M. Mustakim, Nyoman Trisna Herawati, 

dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati 

(2016), Analisis Arus Kas dalam 

Menentukan Tingkat Likuiditas 

Perusahaan Pada PT. Pelabuhan 

Indonesia (PELINDO) III Cabang 

Celukan Bawang, e-Journal 

Universitas Pendidikan Ganesha 

Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 

6, No. 3, 2016. 

R. Aditya Kristamtomo dan Heikal 

Muhammad Zakaria (2016), Analisis 

Komparatif Laporan Arus Kas 

Dalam Menilai Tingkat Likuiditas 

Pada PT Indosat Tbk Periode 2009-

2014, Jurnal Universitas 

Singaperbangsa, Vol. 1, No. 02, 

2016. 

Rudianto (2012), Pengantar Akuntasi, 

konsep dan teknik penyusunan 

laporan keuangan, Erlangga. 

Sugiyono (2015), Metode Penelitian 

Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

Cetakan Keduapuluhdua, Bandung, 

Alfabeta. 

Tiara Timuriana dan Ardi Nurdiana (2014), 

Pengaruh Informasi Arus Kas 

Terhadap Harga Saham Pada PT. 

Astra Agro Lestari, Tbk. di Bursa 

Efek Indonesia, Jurnal Ilmiah 

Manajemen dan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi (JIMAFE) Universitas 

Pakuan, Vol. Semester II, 2014. 

Toto Prihadi (2012), Memahami Laporan 

Keuangan, Jakarta, Penerbit PPM. 

V. Wiratna Sujarweni (2014), Metodologi 

Penelitiaan, Yogyakarta, Pustaka 

Baru Press. 

www.idx.co.id 

www.sahamok.com 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/

