
ABSTRAK 

Habibah Ulfa, NPM : 15510048, Analisis Laporan Arus Kas Untuk 
Mengukur Keefektivitasan Kinerja Keuangan PT. Dambosko Bronton, 
Skripsi, 2019. 
 
Laporan arus kas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
keuangan, yang berisi informasi tentang aktivitas aliran masuk dan keluarnya kas 
didalam perusahaan. Untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, salah 
satunya dapat menggunakan laporan arus kas tersebut. Adapun rumusan masalah 
dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kondisi laporan arus kas PT. Dambosko 
Bronton?, bagaimanakah tingkat likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan 
pada PT. Dambosko Bronton yang diukur dengan menggunakan analisis informasi 
arus kas dalam bentuk rasio? dan bagaimanakah laporan arus kas yang diterapkan 
oleh PT. Dambosko Bronton apakah telah mendukung pencapaian kinerja yang 
baik?. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi arus kas 
pada PT. Dambosko Bronton, untuk mengetahui dan menilai tingkat likuiditas dan 
fleksibilitas keuangan PT. Dambosko Bronton, dan untuk mengetahui penerapan 
laporan arus kas dalam mendukung pencapaian kinerja yang baik pada PT. 
Dambosko Bronton. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat 
kuantitatif yaitu berupa laporan keuangan perusahaan dan data kualitatif yaitu 
berupa struktur organisasi dan profil perusahaan. Sumber data yang digunakan 
untuk penelitian ini adalah data sekunder yaitu data laporan keuangan perusahaan 
pada tahun 2017 dan tahun 2018. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode dokumentasi. 
Sedangkan metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah metode analisis deskriptif.  
Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan dalam penelitian ini maka 
diketahui bahwa rasio likuiditas yang diukur dengan rasio arus kas operasi 
(AKO). Dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 3%. 
Dan dilihat dari rasio cakupan kas terhadap bunga (CKTB) dari tahun 2017 
sampai tahun 2018 mengalami kenaikan  sebesar 16 kali. Dan rasio cakupan kas 
terhadap hutang lancar (CKHL), dari tahun 2017 sampai tahun 2018 juga 
mengalami penurunan sebesar 0,034 kali, begitu juga diikuti dengan hasil rasio 
pengeluaran modal (PM) juga mengalami penurunan sebesar 5 kali. Akan tetapi 
dilihat dari hasil rasio total hutang (TH), rasio ini mengalami peningkatan dari 
tahun  2017 sampai dengan tahun 2018 sebesar 3%. Dan hasil rasio cakupan arus 
dana (CAD) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 juga menunjukkan 
penurunan nilai sebesar 0,2 kali. Jika dilihat dari tingkat rasio fleksibilitas 
keuangan yang diukur dengan rasio arus kas bersih bebas (AKBB) pada tahun 
2017 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 9%. Dan hasil rasio 
kecukupan arus kas (KAK),  pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami 
penurunan sebesar 19%. Dapat dilihat kondisi laporan arus kas PT. Dambosko 
Bronton belum dalam keadaan baik. Jika dilihat dari hasil nilai rasio, lebih banyak 
mengalami penurunan. Dalam hal ini juga dapat disimpulkan bahwa laporan arus 
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kas yang diterapkan oleh PT. Dambosko Bronton belum mendukung pencapaian 
kinerja yang baik. 
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