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PT. Medan Wave adalah perusahaan yang bergerak dibidang perusahaan dagang,  
yang menjual oli yang digunakan untuk mesin genset, mesin hidrolik, dan mesin  
mobil. Kegiatan utama perusahaan adalah menjual oli untuk mobil, motor, truk atau  
alat-alat berat. Aktifitas PT. Medan Wave sangat membutuhkan laporan arus kas yang  
dapat memberikan informasi mengenai perputaran kas (penerimaan atau pengeluaran)  
pada setiap periodik, yang berguna untuk memantau kinerja keuangan perusahaan dan  
mengetahui apakah kondisi arus kas sedang baik atau sedang tidak baik. Informasi  
dalam bentuk laporan arus kas sangat membantu pihak internal (manajemen) dalam  
pembuatan keputusan atau kebijakan serta pihak eksternal (investor). Salah satu  
analisis kinerja keuangan dengan menggunakan laporan arus kas adalah rasio laporan  
arus kas. Untuk mengetahui dengan tepat bagaimana kondisi kas suatu perusahaan  
serta  kemampuannya  dalam  memenuhi  kewajiban  perusahaan  dapat  dilakukan  
dengan menganalisis atas laporan arus kas perusahaan.  Berkaitan dengan likuiditas  
perusahaan,   arus   kas   memberikan   informasi   bagi   pihak   manajer   mengenai  
kesanggupan  perusahaan  menyediakan  kas  untuk  membayar  kewajiban  jangka  
pendek. Tersedianya jumlah kas yang memadai sangat diperlukan agar perusahaan  
mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. Berdasarkan  
pemikiran diatas, maka penulis menuangkan dalam skripsi dengan judul “Analisis  
Laporan  Arus  Kas  Untuk  Menilai  Kinerja  Perusahaan”.  Tujuan  dilakukannya  
penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kas perusahaan, tingkat likuiditas  
perusahaan, dan keberhasilan analisis arus kas dalam menentukan tingkat likuiditas  
perusahaan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa laporan  
keuangan tahunan PT. Medan Wave selama kurun waktu 2 tahun. Metode yang  
digunakan adalah metode deskriptif dimana suatu metode dilakukan dengan cara  
mengolah dan memproses data yang berasal dari perusahaan yang berhubungan  
dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan  
melalui analisis arus kas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2 tahun saldo  
kas perusahaan mengalami peningkatan. Selain itu rasio likuiditas yang dimiliki  
perusahaan dinilai cukup tinggi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan  
kondisi kas yang meningkat maka perusahaan dapat membiayai kegiatan operasi  
sehingga memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau dengan kata lain perusahaan  
berada dalam keadaan likuid. 
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