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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the Cash Flow Statement in
assessing the financial performance of PT. Golden Eagle Energy Tbk. The type of data used
is quantitative data. The data source used is secondary data in the form of cash flow
reports for the 2018-2020 period.
The data collection technique used is documentation. The data analysis technique method
is cash flow ratio analysis, which is grouped into 6 types, namely: Operating Cash Flow
Ratio, Cash Coverage Ratio to Interest, Cash Coverage Ratio to Current Debt, Capital
Expenditure Ratio, Total Debt Ratio, and Fund Flow Coverage Ratio.
The results showed that the current ratio was not in good condition. Although in 2018 the
cash to interest coverage was above 1 and said to be good, from the whole year, starting
in 2018-2020 almost all ratios were below 1. This shows that the company has not been
able to pay its obligations and commitments. Thus it can be concluded that the company
is said to be not good at managing its finances.
Keywords: Cash Flow Statement Analysis, Cash Flow Ratio, and Financial Performance
PENDAHULUAN
Dalam perkembangan dunia bisinis saat
ini pelaku bisnis dituntut harus tanggap
dalam perubahan yang terjadi. Dimana di
setiap perubahan yang terjadi menuntut
para pelaku untuk mengevaluasi suatu
laporan yang menggambarkan kinerja
suatu perusahaan. Suatu perusahaan
sudah
semestinya
menginginkan
perkembangan
yang
membuat
perubahan. Seperti perubahan yang
biasanya dilakukan perusahaan terhadap

kinerja perusahaan, terutama kinerja
keuangan atau profitabilitas.
Analisis terhadap kinerja keuangan
perusahaan dilakukan untuk mengetahui
kondisi keuangan perusahaan. Analisis
ini merupakan alat bantu dalam proses
penilaian keadaan keuangan serta hasil
usaha perusahaan. Pengukuran kinerja
keuangan dilakukan dengan cara
menganalisis laporan keuangan dengan
menggunakan rasio-rasio keuangan
perusahaan khususnya rasio arus kas
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(Stevania, 2012 dalam Warongan, dkk,
2018). Penilaian dapat diartikan sebagai
langkah untuk memperoleh informasi
dalam bentuk apapun yang dapat dipakai
sebagai dasar atau acuan pengambilan
keputusan.
Untuk
menilai
suatu
perubahan yang terjadi tentunya
diperlukan
sebuah
data
yang
menggambarkan perubahan itu sendiri.
Dimana Laporan keuangan itu sendiri
digunakan
untuk
mencatat
dan
merangkum semua
transaksi
keuangan
yang dilakukan
dalam
sebuah
bisnis
pada
periode
tertentu, dikarenakan laporan keuangan
dibuat setiap periode sehingga dapat
menjadi tolak ukur terhadap penilaian
perubahan suatu kinerja didalam suatu
perusahaan.
Penilaian kinerja adalah penentuan
secara
periodik
atas
efektivitas
operasional suatu organisasi, bagian
organisasi
dan
karyawannya,
berdasarkan sasaran, standar dan
kriteria
yang
telah
ditetapkan.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat
dinyatakan bahwa penilaian kinerja lebih
ditekankan pada bagaimana karyawan
sebagai bagian dari organisasi dapat
mengerjakan
sesuatu
berdasarkan
kriteria
yang
telah
ditetapkan
(Tampubolon, 2005 dalam Orniati Yuli,
2009).
Penilaian kinerja suatu perusahaan dapat
juga dilakukan dengan menganalisis dua
aspek, yaitu kinerja finansial dan kinerja
non-finansial. Dimana Kinerja finansial
dapat dilihat melalui data-data laporan
keuangan, sementara kinerja nonfinansial dapat dilihat melalui aspekaspek non-finansial diantaranya seperti

aspek pemasaran, aspek
maupun aspek manajemen.

teknologi

Laporan keuangan itu sendiri biasa
terdiri antara neraca, laporan laba rugi,
laporan perubahan posisi keuangan dan
laporan perubahan modal, selain itu
dibuat untuk keperluan pihak-pihak luar
perusahaan dan ada juga dari laporan
keuangan tersebut yang dipakai untuk
kepentingan
internal
perusahaan.
Informasi yang dibuat didalam laporan
keuangan perlu dianalisis untuk dapat
mengetahui keadaan dan perkembangan
keuangan perusahaan sesuai dengan
kebutuhan dari pihak-pihak yang
bersangkutan. Bagi pihak internal
perusahaan dapat menganalisis laporan
arus kas, dimana pihak manajemen akan
mengetahui apakah kebijakan yang
dilakukan berjalan dengan baik untuk
memperoleh dan menggunakan kas
tersebut untuk periode tertentu.
Sementara
bagi
pihak
eksternal
perusahaan, informasi yang terdapat
pada
laporan
arus
kas
akan
mempermudah para investor, kreditor,
dan pihak lainnya dalam menentukan
aspek dari berbagai posisi keuangan
perusahaan. Selain itu analisis laporan
keuangan suatu perusahaan dipakai
untuk keamanan kreditur itu sendiri. Dan
untuk para investor, analisis laporan
keuangan
dapat
dipakai
untuk
menentukan
kebijakan
dalam
penanaman modalnya.
Laporan arus kas dibuat untuk
memperoleh
informasi
tentang
penerimaan dan pengeluaran kas. Suatu
keharusan bagi suatu perusahaan
mencantumkan laporan arus kas dalam
laporan
keuangan
tahunan,
Kas
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merupakan aktiva yang paling likuid yang
menentukan
kelancaran
keuangan
perusahaan. Maka dari itu perusahaan
harus dapat mengelola sumber kas dan
penggunaaan kas yang dimiliki dengan
sebaik-baiknya karena pengelolahan arus
kas dalam aktiva operasi, pendanaan,
dan investasi akan menjadi penentu
perusahaan
tersebut
mengalami
kesulitan atau tidak dalam memenuhi
kewajiban
likuiditasnya.
Secara
sederhana likuiditas adalah kemampuan
sebuah perusahaan dalam melunasi
utang serta kewajiban jangka pendek
yang dimiliki, Dimana likuidtas tersebut
berarti perusahaan mempunyai cukup
dana ditangan untuk membayar tagihan
pada saat jatuh tempo dan berjaga-jaga
terhadap kebutuhan kas yang tak
terduga. Masalah likuiditas penting
dalam menjaga kelancaran operasional
perusahaan serta dalam kebutuhan
jangka pendek dan darurat serta fungsi
pertumbuhan
(investasi)
untuk
mengembangkan asset yang dimiliki
sesuai dengan harapan yang diinginkan
perusahaan.
Laporan
arus
kas
memberikan
pencatatan yang lebih jelas untuk keluar
maupun masuknya kas yang digunakan
dari laporan keuangan yang lainnya,
karena itu menganalisis laporan arus kas
merupakan langkah yang tepat untuk
mengukur kinerja keuangan perusahaan.
Salah satu analisis kinerja keuangan
dengan menggunakan laporan arus kas
adalah analisis rasio laporan arus kas.
Untuk mengetahui apakah kondisi
keuangan atau kinerja suatu perusahaan
mengalami kemajuan atau tidak, maka
hasil perhitungan rasio keuangan harus
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alasan dilakukannya analisis terhadap
laporan arus kas adalah untuk menilai
kinerja keuangan perusahaan. Dimana
penilaian kinerja untuk mengetahui
tingkat efektifitas perusahaan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja keuangan suatu
perusahaan sangat berguna untuk
membandingkan kinerja perusahaan
ditahun-tahun sebelumnya sehingga
dapat dilakukan suatu tindakan yang
dianggap perlu untuk memperbaikinya.
Tanpa perbandingan, tidak akan
diketahui apakah kinerja perusahaan
mengalami peningkatan atau penurunan.
Alat analisis rasio laporan arus kas yang
diperlukan untuk menilai kinerja
keuangan perusahaan antara lain: Rasio
Arus Kas Operasi (AKO), Rasio Cakupan
Terhadap Bunga (CKB), Rasio Cakupan
Kas Terhadap Hutang Lancar (CKHL),
Rasio Pengeluaran Modal (PM),dan Rasio
Total Hutang (TH) (Darsono dan Ashari,
2005 dalam Hidayat, 2020).
Sedangkan Menurut Hery (2015), rasio
arus kas dapat dikelompokan menjadi 5
macam yaitu:Rasio Arus Kas Operasi
Terhadap Kewajiban Lancar (CKHL), Rasio
Arus Kas Operasi Terhadap Bunga (CKB),
Rasio Arus Kas Operasi Terhadap
Pengeluaran Modal (PM), Rasio Arus Kas
Operasi Terhadap Total Hutang (TH), dan
Rasio Arus Kas Operasi Terhadap Arus
Dana (CAD). Dari beberapa jenis rasio
diatas maka, peneliti memilih 6 rasio dari
8 rasio yang ada yaitu Rasio Arus Kas
Operasi (AKO), Rasio Cakupan Kas
Terhadap Hutang Lancar (CKHL), Rasio
Arus Kas Operasi Terhadap Bunga (CKB),
Rasio Pengeluaran Modal (PM), dan
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Rasio Total Hutang (TH), Rasio Arus Kas
Operasi Terhadap Cakupan Arus Dana
(CAD) serta alasan peneliti memilih 6 dari
8 rasio tersebut dikarenakan ke-6 jenis
rasio tersebut merupakan rasio likuiditas
yang dimana rasio likuditas itu sendiri
menunjukan
kemampuan
suatu
perusahaan untuk memenuhi kewajiban
keuangannya yang harus segera
dipenuhi, Dimana nantinya ke-6 rasio
tersebut dipergunakan untuk menilai
kinerja perusahaan dalam menghasilkan
arus kas pada masa yang akan datang,
untuk menilai kemampuan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban lancar,
kemampuan membayar deviden dan
kebutuhan pendanaan ekstern, untuk
mengukur modal tersedia untuk
investasi dan pembayaran hutang yang
ada, untuk menunjukkan jangka waktu
pembayaran hutang oleh perusahaan
dengan asumsi semua arus kas operasi
digunakan untuk membayar hutang,
dengan adanya rasio ini tentunya akan
dapat menganalisis dalam jangka waktu
berapa lama perusahaan akan mampu
membayar hutang dengan menggunakan
arus kas yang dihasilkan dari aktivitas
operasional perusahaan.
Tabel Rasio Arus Kas PT. Golden Eagle
Energy Tbk, dari tahun 2018 – 20120

20
18
20
19
20
20

AK
O
(0.0
78)
0.3
02
0.3
52

CKB
1.74
1
(2.3
91)
(2.1
8)

CK
HL
(0.0
94)
(0.3
02)
(0.3
5)

PM

TH

CAD

(0.0
135)
0.06
86
0.06
25

(0.03
08)
0.15
53
0.17
11

(3.1
39)
(5.3
93)
(0.4
03)

Sumber : Data diolah oleh peneliti
Perusahaan yang menjadi objek penulis
ialah PT. Golden Eagle Energy Tbk yang

merupakan
perusahaan
Indonesia yang bergerak
Industri Pertambangan.

tambang
dibidang

Berdasarkan tabel diatas menunjukan
bahwa Rasio Arus Kas pada PT. Golden
Eagle Energy Tbk pada tahun 2018
sampai 2020 berada dibawah 1. Dalam
hal ini perusahaan tidak dapat menjamin
hutang lancar dengan arus kas operasi.
Yang dimana seperti yang diketahui
bahwa Rasio arus kas operasi akan
berada dalam kondisi tidak likuid apabila
rasio arus kas operasi tidak memenuhi
standar, yaitu 1 (satu).
Nilai Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga
(CKB) pada tahun 2019 dan 2020 berada
dibawah 1, yang menunjukan bahwa
perusahaan kurang mampu dalam
membayar bunga atas hutang yang telah
ada. Nilai Rasio Cakupan Kas Terhadap
Hutang Lancar(CKHL) pada tahun 2018
sampai 2020 berada dibawah 0.4, yang
menunjukkan bahwa perusahaan kurang
mampu dalam menutupi ataupun
membayar hutang lancar dari arus kas
operasi. Nilai Rasio Pengeluaran Modal
(PM) dari tahun 2018 sampai 2020
berada dibawah 1, yang menunjukkan
perusahaan mengalami kendala dalam
membiayai pengeluaran modalnya.
Karena besar kecilnya arus kas untuk
pengeluaran investasi akan sangat
bergantung pada siklus produk yang
dimiliki. Maka dari itu Rasio yang lebih
besar dari 1 dapat diharapkan. Nilai
Rasio Total Hutang (TH) pada tahun 2018
sampai 2020 berada dibawah 1, Hal ini
menunjukkan bahwa perusahaan ini
mengalami penurunan yang disebabkan
total hutang yang lebih besar bila
dibandingkan
dengan
arus
kas
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operasinya. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa kinerja keuangan
perusahaan yang diukur melalui rasio
Total Hutang masih belum baik. Nilai
Rasio Cakupan Arus Dana (CAD) pada
tahun 2018 sampai 2020 berada
dibawah 1, yang menunjukkan bahwa
perusahaan belum mampu menghasilkan
kas
guna
membayar
komitmenkomitmen (bunga, pajak, dan deviden
prefen).

6. Rasio Cakup Arus Dana (CAD) tahun
2018 sampai 2020 berada dibawah 1.

Agar
tetap tumbuh, perusahaan
memerlukan dana yang lebih besar, agar
dapat mendanai perluasan investasinya.
Jumlah arus kas yang memadai sangat
penting bagi keberlangsungan kegiatan
operasional perusahaan maupun bagi
keperluan yang menunjang pelaksanaan
dan keputusan strategi jangka panjang.
Jumlah arus kas yang berlebihan maupun
kurang, keduanya mempunyai akibat
negatif bagi perusahaan.

Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan adalah hasil atau
prestasi yang telah dicapai oleh
manajemen
perusahaan
dalam
mengelola aset perusahaan secara
efektif selama periode tertentu. Kinerja
keuangan sangat dibutuhkan oleh
perusahaan untuk mengetahui dan
mengevaluasi
tingkat
keberhasilan
perusahaan
berdasarkan
aktivitas
keuangan yang telah dilaksanakan
(Kaloh, Trisilia, dkk (2018).

Berdasarkan latar belakang masalah
diatas maka penulis mengemukakan
identifikasi masalah dalam penelitian ini
adalah :
1. Rasio Arus Kas Operasi (AKO) tahun
2018 sampai 2020 berada di bawah 1.
2. Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga
(CKB) tahun 2019 dan 2020 berada
dibawah 1.
3. Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang
Lancar(CKHL) tahun 2018 sampai
2020
berada dibawah 0,4.
4. Rasio Pengeluaran Modal (PM) tahun
2018 sampai 2020 berada dibawah 1.
5. Rasio Total Hutang (TH) tahun 2018
sampai 2020 berada dibawah 1.

Dengan demikian adapun yang menjadi
tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis dan menilai mengapa
kinerja keuangan PT. Golden Eagle
Energy Tbk tahun 2018 sampai 2020
tidak memenuhi standart.
LANDASAN TEORI

Tujuan kinerja keuangan adalah unutk
memberikan
informasi
mengenai
keberhasilan dalam memanajemen
perusahaan yang nantinya hasil tersebut
digunakan oleh pihak-pihak luar untuk
melihat
apakah
mereka
akan
mempertahankan investasi mereka di
perusahaan tersebut atau mencari
alternatif
lain.
Apabila
kinerja
perusahaan baik maka nilai usaha akan
tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi
membuat
para
investor
melirik
perusahaan
tersebut
untuk
menanamkan modalnya sehingga akan
terjadi kenaikan harga saham.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan secara sederhana
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merupakan
informasi
mengenai
perusahaan yang berhubungan tentang
posisi keuangan dari suatu perusahaan
yang dimana digunakan untuk melihat
kinerja dari suatu perusahaan tersebut
dalam suatu periode tertentu. Dengan
adanya
laporan
keuangan,
para
pemimpin atau manajemen dapat
melihat lebih jelas kondisi dari suatu
perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia
(2018) mengemukakan bahwa tujuan
laporan keuangan adalah menyediakan
informasi yang menyangkut posisi
keuangan, kinerja, serta perubahan
posisi keuangan suatu perusahaan yang
bermanfaat bagi sejumlah besar
pengguna dalam pengambilan keputusan
ekonomi.
Tujuan umum laporan keuangan yaitu
menyajikan laporan posisi keuangan,
hasil usaha dan perubahan posisi
keuangan secara wajar sesuai prinsip
akuntansi yang diterima umum, dan
tujuan khusus laporan keuangan yaitu
memberikan
informasi
tentang
kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih,
proyeksi laba, perubahan kekayaan dan
kewajiban serta informasi yang relevan.
Komponen laporan keuangan antara lain:
Laporan laba-rugi, laporan perubahan
ekuitas, Neraca, laporan arus kas, dan
catatan atas laporan keuangan.
Laporan Arus Kas
Menurut PSAK No.2 (IAI 2015), laporan
arus kas adalah suatu laporan keuangan
yang berisikan pengaruh kas dari
kegiatan operasi, kegiatan transaksi
investasi
dan
kegiatan
transaksi
pembiayaan/pendanaan serta kenaikan
atau penurunan bersih dalam kas suatu
perusahaan selama satu periode.

Laporan arus kas disusun dengan tujuan
untuk memberikan informasi historis
mengenai perubahan kas dari suatu
perusahaan, dengan mengklasifikasikan
arus kas berdasarkan aktivitas operasi,
investasi, dan pendanaan selama periode
tertentu. Dengan demikian, Tujuan
utama dari laporan arus kas adalah
memberikan
informasi
mengenai
penerimaan dan pengeluaran kas suatu
perusahaan selama satu periode.
Klasifikasi Laporan Arus Kas
PSAK No.2 (2007 : paragraph 9 dan 10)
menyatakan bahwa laporan arus kas
harus melaporkan arus kas selama
periode tertentu dan diklasifikasikan
menurut aktivitas operasi, investasi, dan
pendanaan. Perusahaan menyajikan arus
kas dari aktivitas operasi, investasi, dan
pendanaan dengan cara yang paling
sesuai dengan bisnis perusahaan
tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas
memberikan
informasi
yang
memungkinkan para pengguna laporan
keuangan untuk menilai pengaruh
aktivitas kas setara kas.
Metode Penyusunan Laporan Arus Kas
Pelaporan arus kas yaitu dimana
perusahaan harus menyusun laporan
arus kas sebagai bagian dari laporan
keuangan
tahunannya.
Untuk
menentukan dan menyajikan arus kas
yang berasal dari aktivitas opersasi dapat
digunakan salah satu dari dua metode,
yaitu metode langsung (direct method)
dan metode tak langsung (inderct
method).
Rasio Arus Kas
Salah satu analisis kinerja keuangan
dengan menggunakan informasi laporan
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arus kas adalah analisis laporan arus kas,
analisis
laporan
arus
kas
ini
menggunakan komponen dalam laporan
arus kas. Komponen neraca dan laporan
laba rugi sebagai informasi dan analisis
rasio arus kas. Menurut Darsono dan
Ashari (2005) dalam Hidayat (2020).
alat analisis laporan arus kas yang
diperlukan untuk menilai likuiditas
fleksibilitas kinerja keuangan perusahaan
antara lain.
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
arus kas yang baik adalah yang berada
diatas satu kali, ini berarti jika dibawah
satu maka terdapat kemungkinan
perusahaan tidak mampu membayar
kewajiban lancar tanpa menggunakan
arus kas dari aktivitas lain. Menurut Hery
(2017), perusahaan yang memiliki rasio
arus kas operasi terhadap kewajiban
lancar dibawah 1 berarti perusahaan
tersebut
tidak
mampu
melunasi
kewajiban lancarnya hanya dengan
menggunakan arus kas operasi saja.
Rasio Cukupan Kas Terhadap Bunga
(CKB)
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,
pembayaran pajak dibagi pembayaran
bunga. Menurut Hery (2015), bila rasio
perusahaan berada dibawah 1 berarti
perusahaan tersebut tidak mampu dalam
menutupi biaya bunga. Rasio yang besar

menunjukkan bahwa arus kas operasi
mempunyai kemampuan yang baik
dalam menutup biaya bunga.
Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang
Lancar (CKHL)
Rasio ini 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. Semakin tinggi
rasio ini maka semakin baik kinerja
keuangannya. Rasio yang rendah
menunjukkan rendahnya kemampuan
kas dari aktivitas operasi dalam menutup
hutang. Studi empiris di Amerika Serikat
memperlihatkan bahwa rasio arus kas
terhadap hutang lancar untuk kondisi
yang sehat adalah sekitar 0,4 atau lebih
(Kakasih, Gita Gabriella, dk , 2018).
Rasio Pengeluaran Modal (PM)
Rasio ini digunakan untuk mengukur
modal tersedia untuk investasi dan
pembayaran hutang yang ada. Rasio ini
diperoleh dengan arus kas dari operasi
dibagi dengan pengeluaran modal. Rasio
yang tinggi menunjukkan kemampuan
yang tinggi dari arus kas dalam
membiayai pengeluaran modal. Semakin
tinggi hal ini rasio ini baik kenerja
keuangannya. Menurut Hery (2015),
perusahaan yang memiliki nilai dibawah
1
berarti
perusahaan
tersebut
mengalami kendala dalam membiayai
pengeluaran modalnya.
Rasio Total Hutang (TH)
Rasio ini menunjukkan jangka waktu
pembayaran oleh perusahaan dengan
asumsi semua arus kas operasi
digunakan untuk membayar hutang
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(Hery, 2015). Rasio ini dikatakan baik bila
nilai rasio 1 atau lebih. Dengan
mengetahui rasio ini, kita bisa
menganalisis daam jangka waktu
beberapa lama perusahaan akan mampu
membayar hutang dengan menggunakan
arus kas yang dihasilkan dari aktivitas
operasional perusahaan.
Rasio Cakupan Arus Dana (CAD)
Rasio ini digunakan untuk mengetahui
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan kas guna membayar
komitmen-komitmen (bunga, pajak, dan
dividen preferen). Rasio ini diperoleh
dengan laba sebelum pajak dan bunga
dibagi bunga, penyesuaian pajak dan
deviden preferen. Menurut Hery (2015),
perusahaan yang memiliki nilai diatas 1
maka dikatakan perusahaan mampu
menghasil kas yang berguna untuk
komitmen-komitmennya.
Rasio Arus Kas Bersih Bebas (AKBB)
Rasio ini diperoleh dari (laba bersih +
beban bunga diakui + dan dikapitalisasi +
depresiasi dan amortisasi + biaya sewa
dan leasing operasi – dividen yang
diumumkan + pengeluaran modal) dibagi
(biaya bunga dikapitalisasi dan diakui +
biaya sewa dan leasing operasi +
proporsi hutang jangka panjang untuk
mengukur kemampuan perusahaan
dalam kemampuan kas memenuhi kas
dimasa mendatang. Menurut Hery
(2015), rasio arus kas operasi terhadap
laba bersih memiliki nilai 1 atau lebih
berarti rasio ini menunjukkan bahwa
kinerja keuangan perusahaan baik.
Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK)
Rasio ini mengukur kemampuan
perusahaan dalam menyediakan kas

untuk memenuhi kewajiban dalam
jangka 5 tahun mendatang. Rasio ini
diperoleh dengan (laba sebelum pajak
dan bunga – pembayaran pajak –
pengeluaran modal) dibagi rata-rata
hutang yang jatuh tempo setiap tahun
selama lima tahun. Menurut Hery (2015),
rasio arus kas yang sehat adalah 1 atau
lebih.
Kerangka Berpikir
Laporan keuangan merupakan alat yang
sangat penting untuk memperoleh
informasi sehubungan dengan posisi
keuangan perusahaan. Dengan melihat
laporan keuangan suatu perusahaan
akan
menggambarkan
kondisi
perusahaan tersebut. Laporan keuangan
yang digunakan didalam penelitian ini
adalah laporan keuangan arus kas,
neraca dan laporan laba rugi. Dari ketiga
laporan tersebut dapat dilakukan analisis
rasio arus kas. Dimana analisis rasio arus
kas
adalah
menilai
kemampuan
perusahaan
dalam
memenuhi
kewajibannya,
membayar
deviden,
meningkatkan
kapasitas
dan
memperoleh pendanaan.
Didalam penelitian ini rasio arus kas yang
digunakan terdiri dari Rasio Arus Kas
Operasi (AKO), Rasio Cakupan Kas
Terhadap Bunga (CKB), Rasio Cakupan
Kas Terhadap Hutang Lancar (CKHL),
Rasio Pengeluaran Modal (PM), Rasio
Total Hutang (TH), dan Rasio Cakupan
Arus Dana (CAD). Rasio Arus Kas Operasi
(AKO) menggambarkan kemampuan arus
kas dalam membayar kewajiban lancar,
Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga
(CKB) menggambarkan kemampuan
perusahaan dalam membayar atau
menutupi bunga dari hutang telah ada,
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Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang
Lancar(CKHL)
menggambarkan
kemampuan
perusahaan
dalam
membayar hutang lancar berdasarkan
arus kas operasi bersih, Rasio
Pengeluaran
Modal
(PM)
menggambarkan modal yang tersedia
untuk
investasi
dan
membiayai
pengeluaran modal, Rasio Total Hutang
(TH)
menggambarkan
kemampuan
dalam membayar semua kewajibannya
dan arus kas yang berasal dari aktivitas
normal operasi perusahaan, dan Rasio
Cakupan
Arus
Dana
(CAD)
menggambarkan
kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan kas
guna dalam membayar komitmenkomitmen (bunga, pajak, dan deviden
prefen).
Berdasarkan penjelasan diatas dapat
digambarkan kerangka berfikir sebagai
berikut :

METODE PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam laporan
ini adalah data kuantitatif, yaitu data
yang berupa penjelasan atau pernyataan
yang berbentuk angka – angka tertentu
yang
dapat
dioperasikan
secara
matematis. Data tersebut berupa
laporan keuangan seperti laporan arus
kas dan neraca. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder yaitu data yang sudah
tersedia yang dikutip oleh peneliti guna
kepentingan
penelitiannya.
Data
sekunder tersebut berupa laporan
keuangan seperti laporan neraca, laba
rugi dan arus kas yang diperoleh dari PT.
Golden Eagle Energy Tbk yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik dan pengumpulan data penelitian
adalah
dokumentasi.
Dimana
dokumentasi merupakan serangkaian
informasi yang diperoleh melalui
dokumen berupa laporan arus kas dari
tahun 2018 – 2020
Teknik Analisa Data
Teknik analisis data yang digunakan
penulis dalam penelitian ini adalah
analisis Deskriptif. Analisis deskriptif
yaitu teknik analisis data dengan terlebih
dahulu
mengumpulkan
data,
menghitung AKO, CKB, CKHL, PM, TH,
dan CAD dan menganalisis, dan menarik
kesimpulan
sehingga
memberikan
gambaran yang jelas mengenai masalah
yang diteliti.

Gambar 1. Kerangka Berpikir

Adapun tahapan dalam teknik analisis
data sebagai berikut :
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Mengumpulkan
data-data
yang
berhubungan dengan penelitian seperti
data laporan neraca, laporan laba rugi,
dan laporan arus kas.
Menghitung dan menganalisis nilai dari
masing-masing rasio , yaitu Rasio Arus
Kas (AKO), Rasio Cakupan Kas Terhadap
Bunga (CKB), Rasio Cakupan Kas
Terhadap Hutang Lancar (CKHL), Rasio
Pengeluaran Modal (PM), Rasio Total
Hutang (TH), Rasio Cakupan Arus Dana
(CAD).
Menganalisis
kinerja
keuangan
perusahaan berdasarkan rasio arus kas.
Membuat kesimpulan dari penelitian
Definisi Operasional Variabel
Adapun variabel dalam penelitian ini
adalah kinerja keuangan, Kinerja
keuangan adalah tingkat keberhasilan
yang
dicapai
perusahaan
dalam
mengelola keuangan yang dimiliki
sehingga diperoleh hasil pengolahan
yang baik. Analisis kinerja keuangan
perusahaan ditinjau dari rasio keuangan
dengan laporan penjelasan serta
pembahasan laporan keuangan yang
bertujuan
untuk
melihat
tingkat
kemampuan
keuangan
perusahaan
dengan menggunakan Rasio Arus kas.
Rasio Arus Kas merupakan analisis rasio
yang menilai kemampuan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban, membayar
deviden, meningkatkan kapasitas dan
mendapatkan pendanaan.
Ada beberapa rasio yang digunakan
untuk mengukur kinerja keuangan
dengan menggunakan Rasio Arus Kas
Operasi (AKO), Rasio Cakupan Kas
Terhadap Bunga (CKB), Rasio Cakupan

Kas Terhadap Hutang Lancar (CKHL),
Rasio Pengeluaran Modal (PM), Rasio
Total Hutang (TH), dan Rasio Cakupan
Arus Dana (CAD).
Rasio Arus Kas Operasi (AKO). Rasio arus
kas operasi menghitung kemampuan
arus kas operasi dalam membayar
kewajiban lancar dan rasio ini dihitung :
AKO
=
(Jumlah
Arus
Kas
Operasi)/(Kewajiban Lancar)
Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga.
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,
pembayaran pajak dibagi pembayaran
bunga.
CKB
=(Arus
Kas
Operasi+
Bunga+Pajak)/Bunga
Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang
Lancar (CKHL). Rasio ini mengukur
kemampuan
perusahaan
dalam
membayar hutang lancar.
CKHL = (Arus Kas Operasi+Dividen
Kas)/(Hutang Lancar)
Rasio Pengeluaran Modal (PM). Rasio ini
digunakan untuk mengukur modal
tersedia untuk investasi dan pembayaran
hutang yang ada dan rasio ini diperoleh
dari
PM = (Arus Kas Operasi)/(Pengeluaran
Modal)
Rasio Total Hutang (TH). Rasio ini
menunjukkan jangka waktu pembayaran
oleh perusahaan dengan asumsi semua
arus kas operasi digunakan untuk
membayar hutang
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TH = (Arus Kas Operasi)/(Total Hutang)
Rasio Cakupan Arus Dana (CAD). Rasio ini
digunakan
untuk
mengetahui
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan kas guna membayar
komitmen-komitmen (bunga, pajak, dan
dividen preferen). Rasio ini diperoleh
dengan laba sebelum pajak dan bunga
dibagi bunga, penyesuaian pajak dan
deviden preferen
CAD =(Laba Sebelum Pajak dan
Bunga)/(Bunga+Penyesuaian
Pajak+Dividen Preferen)

setiap seratus rupiah kewajiban lancar
dijamin minus 7,8 rupiah arus kas
operasi perusahaan.
Tahun 2019 rasio arus kas operasi
mengalami peningkatan menjadi 0,302
yang berarti untuk setiap seratus rupiah
kewajiban lancar dijamin 30,2 rupiah
arus kas perusahaan.
Tahun 2020 rasio
arus kas operasi
mengalami peningkatan kembali menjadi
0,352 yang berarti untuk setiap seratus
rupiah kewajiban lancar dijamin 35,2
rupiah arus kas perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Rasio Arus Kas Operasi (AKO) pada PT.
Golden Eagle Energy Tbk.
Rasio arus kas operasi (AKO) digunakan
untuk menghitung kemampuan arus kas
operasi dalam membayar kewajiban
lancar. Rasio arus kas operasi yang baik
adalah yang berada diatas satu kali, ini
berarti jika dibawah satu maka terdapat
kemungkinan perusahaan tidak mampu
membayar kewajiban lancar. Adapun
perhitungan Rasio Arus Kas Operasi
(AKO) pada PT. Golden Eagle Energy Tbk.
Sebagai berikut :
AKO2018 = ((9.563.298.519))/120.678.159.590 =
(0.078)
AKO 2019 = 53.183.856.754/175.830.166.003 =
0.302
AKO 2020 = 47.139.143.652/139.763.286.351 =
0.352

Dari perhitungan Arus Kas Operasi PT.
Golden Eagle Energy Tbk selama 3 tahun
yaitu :
Tahun 2018 nilai arus kas operasi
sebesar minus 0,078 yang berarti untuk

Dalam perusahaan, aktivitas normal
adalah aktivitas utama yang melakukan
kegiatan
secara
terus-menerus,
ketidakmampuan perusahaan dalam
membayar kewajiban lancar dapat
mengakitbatkan
kebangkrutan
perusahaan
yang
dikarenakan
perusahaan tidak dapat menghasilkan
arus kas operasi dari kegiatan utama.
Rasio tersebut menunjukkan bahwa rasio
arus kas operasi setiap jumlahnya pada
tahun penelitian berada dibawah 1 (satu)
yang artinya perusahaan tidak mampu
membayar kewajiban lancar tanpa
menggunakan arus kas dari aktivitas lain
yang disebabkan nilai kewajiban lancar
lebih besar dari arus kas operasi
perusahaan.
Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga
(CKB) pada PT. Golden Eagle Energy Tbk.
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
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pembayaran bunga. Adapun perhitungan
Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga
(CKB) pada PT. Golden Eagle Energy Tbk
sebagai berikut:
CKB 2018 =
((9.463.298.519)+(12.767.690.901))/((12.
767.690.901)) = 1.741
2019 =
(53.183.856.754+(15.683.510.804))/((15.
683.510.804)) = (2.391)
CKB 2020 =
(49.139.143.652+(15.451.174.094))/((15.
451.174.094)) = (2.18)
Dari perhitungan Cakupan Kas Terhadap
Bunga PT. Golden Eagle Energy Tbk
selama 3 tahun yaitu :
Tahun 2018 nilai rasio cakupan kas
terhadap bunga adalah sebesar 1,741
yang berarti bahwa kemampuan arus kas
operasi dalam menutupi biaya bunga
adalah 1 kali pada perusahaan.
Tahun 2019 rasio cakupan kas terhadap
bunga mengalami penurunan menjadi
minus 2,391 yang berarti bahwa
kemampuan arus kas dalam menutupi
biaya bunga adalah minus 2 kali pada
perusahaan.
Tahun 2020 rasio cakupan kas terhadap
bunga mengalami peningkatan menjadi
minus 2,18 yang berarti bahwa
kemampuan arus kas dalam menutupi
biaya bunga adalah minus 2 kali pada
perusahaan.
Berdasarkan keterangan diatas berarti
rasio cakupan kas terhadap bunga
cenderung
mengalami
penurunan.

Dalam hal ini perusahaan pada tahun
2018 memiliki kemampuan yang baik
dalam menutupi biaya bungannya, tetapi
pada tahun 2019 terjadi penurunan rasio
yang bernilai minus meskipun ditahun
2020 mengalami kenaikan rasio tetapi
tetap saja bernilai minus. Rasio yang
besar menunjukkan bahwa arus kas
operasi mempunyai kemampuan yang
lebih baik dalam menutupi biaya bunga
Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang
Lancar (CKHL) pada PT. Golden Eagle
Energy Tbk.
Rasio ini untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam membayar hutang
lancar berdasarkan arus kas operasi
bersih. Rasio ini diperoleh dari arus kas
operasi ditambah deviden kas dibagi
dengan
hutang
lancar.
Adapun
perhitungan
Rasio
Cakupan
Kas
Terhadap Hutang Lancar (CKHL) pada PT.
Golden Eagle Energy Tbk. sebagai
berikut:
CKHL 2018=
((9.463.298.519)+(1.826.110.000))/120.678.
159.590 = (0.094)
CKHL 2019 =
(53.183.856.754+(93.000.000))/175.830.166.
003 = (0.302)
CKHL 2020 =
(49.139.143.652+(220.000.000))/139.763.28
6.351 = (0.35)

Dari perhitungan Cakupan Kas Terhadap
Hutang Lancar PT. Golden Eagle Energy
Tbk selama 3 tahun yaitu :
Tahun 2018 nilai rasio cakupan kas
terhadap hutang lancar sebesar minus
0,094 atau sebesar minus 9,4% yang
berarti hutang lancar perusahaan
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dijamin dengan minus 9,4% dari arus kas
operasi yang dimiliki oleh perusahaan.
Tahun 2019 rasio cakupan kas terhadap
hutang lancar mengalami penurunan
sebesar minus 0,302 atau sebesar minus
30,2% yang berarti hutang lancar
perusahaan dijamin dengan minus 30,2%
dari arus kas operasi yang dimiliki oleh
perusahaan.
Tahun 2020 rasio cakupan kas terhadap
hutang lancar mengalami penurunan
kembali sebesar minus 0,35 atau sebesar
minus 35% yang berarti hutang lancar
perusahaan dijamin dengan minus 35%
dari arus kas operasi yang dimiliki oleh
perusahaan.
Berdasarkan keterangan diatas berarti
rasio cakupan kas terhadap hutang
lancar cenderung mengalami penurunan.
Rasio yang rendah menunjukkan
kemampuan yang rendah dari arus kas
operasi dan dividen kas dalam menutupi
hutang lancarnya. Karena rasio cakupan
kas terhadap hutang lancar yang
diperoleh perusahaan rendah maka
dapat dikatakan bahwa perusahaan
belum cukup memiliki kemampuan yang
lebih dalam membayar hutang lancarnya
dengan menggunakan arus kas operasi
dan dividen kas yang dimilikinya.
Rasio Pengeluaran Modal (PM) pada PT.
Golden Eagle Energy Tbk.
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. Adapun
perhitungan Rasio Pengeluaran Modal
(PM) pada PT. Golden Eagle Energy Tbk

sebagai berikut:
PM 2018=
((9.463.298.519))/699.875.279.350 =
(0.0135)
PM 2019 = 53.183.856.754/774.215.004.587
= 0.0686
PM 2020 = 49.139.143.652/786.135.147.003
= 0.062

Dari perhitungan Pengeluaran Modal PT.
Golden Eagle Energy Tbk selama 3 tahun
yaitu :
Tahun 2018 nilai rasio pengeluaran
modal adalah minus 0,0135 kali yang
berarti kemampuan arus kas operasi
dalam membiayai pengeluaran modal
sebesar minus 0,0135 kali.
Tahun 2019 rasio pengeluaran modal
mengalami peningkatan menjadi 0,0686
kali yang berarti kemampuan arus kas
operasi dalam membiayai pengeluaran
sebesar 0,0686 kali.
Tahun 2020 rasio pengeluaran modal
mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya menjadi 0,0625 kali yang
berarti kemampuan arus kas operasi
dalam membiayai pengeluran modal
sebesar 0,0625 kali.
Berdasarkan
keterangan
tersebut
menunjukkan bahwa rasio pengeluaran
modal cenderung mengalami naik-turun
setiap tahunnya. Dalam hal ini
perusahaan
sedang
berusaha
meningkatkan rasio modalnya yang
dapat dilihat pada tahun 2019. Namun
demikian perusahaan masih belum
mampu menghasilkan rasio yang tinggi
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dikarenakan rasio yang dicapai masih
dibawah nilai standart 1. Rasio yang
rendah menunjukkan kemampuan yang
rendah pula pada arus kas operasi dalam
membiayai pengeluaran modal.
Rasio Total Hutang (TH) pada PT.
Golden Eagle Energy Tbk.
Rasio ini menunjukkan jangka waktu
pembayaran hutang oleh perusahaan
dengan asumsi semua arus kas operasi
digunakan untuk membayar total
hutang. Rasio ini diperoleh dari arus kas
operasi dibagi dengan total hutang.
Dengan mengetahui rasio ini kita dapat
menganalisa dalam jangka waktu berapa
lama
perusahaan
akan
mampu
membayar hutang dengan menggunakan
arus kas yang dihasilkan dari aktivitas
operasional perusahaan.
Adapun perhitungan Rasio Total Hutang
(TH) pada PT. Golden Eagle Energy Tbk.
sebagai berikut:
TH 2018=
((9.463.298.519))/306.303.664.687 =
(0.0308)
TH 2019=
53.183.856.754/342.430.970.325 =
0.1553
TH 2020 =
49.139.143.652/287.067.420.462 =
0.1711
Dari perhitungan Total Hutang PT.
Golden Eagle Energy Tbk selama 3 tahun
yaitu :
Tahun 2018 nilai rasio total hutang
sebesar minus 0,0308 atau minus 3,08%
yang berarti total hutang perusahaan

dijamin dengan arus kas operasi bersih
adalah minus 3,08%.
Tahun 2019 rasio total hutang
mengalami peningkatan sebesar 0,1553
atau 15,53% yang berarti total hutang
perusahaan dijamin dengan arus kas
operasi bersih adalah 15,53%.
Tahun 2020 rasio total hutang
mengalami peningkatan kembali sebesar
0,1711 atau 17,11% yang berarti total
hutang perusahaan dijamin dengan arus
kas operasi bersih adalah 17,11%.
Berdasarkan keterangan tersebut dapat
disimpulkan bahwa rasio total hutang
pada tahun yang diteliti mengalami
peningkatan. Meskipun begitu kinerja
keuangan perusahaan tersebut masih
terbilang masih kurang efektif, karena
semakin rendah rasio total hutang yang
dihasilkan oleh sebuah perusahaan
menunjukkan
bahwa
perusahaan
tersebut tidak mampu dalam membayar
semua kewajiban dari pengguna laporan
arus kas yang berasal dari aktivitas
normal perusahaan. Hal ini disebabkan
karena jumlah kewajiban perusahaan
lebih tinggi dibandingkan jumlah arus kas
operasi perusahaan.
Rasio Cakupan Arus Dana (CAD) pada
PT. Golden Eagle Energy Tbk.
Rasio ini digunakan untuk mengetahui
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan Kas guna membayar
komitmen-komitmennya (bunga, pajak,
dan
deviden
prefren).
Adapun
perhitungan Rasio Cakupan Arus Dana
(CAD) pada PT. Golden Eagle Energy Tbk.
sebagai berikut :
CAD 2018 =
40.078.001.432/((12.767.690.901)+0+0)
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= (3.139)

KESIMPULAN DAN SARAN

CAD 2019=
84.584.567.691/((15.683.510.804)+0+0)
= (5.393)

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang
telah dilakukan pada bab sebelumnya
tentang analisis arus kas dalam menilai
kinerja keuangan pada PT. Golden Eagle
Energy Tbk. selama 3 periode yaitu dari
tahun 2018 sampai 2020 dapat
disimpulkan bahwa :
1. Dari hasil Analisis Rasio Arus Kas
Operasi (AKO) pada PT. Golden Eagle
Energy Tbk masih berada dibawah
standart 1 yang disebabkan karena
jumlah arus kas operasi bernilai lebih
kecil jika dibandingkan dengan hutang
lancar yang dimiliki perusahaan dan
penurunan nilai arus kas operasi lebih
besar
dibandingkan
penurunan
hutang lancar. Hal ini menunjukkan
kinerja keuangan perusahaan kurang
baik.
2. Dari hasil Analisis Rasio Cakupan Kas
Terhadap Bunga (CKB) mengalami
penurunan
yang
dikarenakan
terjadinya penurunan jumlah arus kas
operasi didalam menutupi biaya
bunga, Dimana nilai yang didapat dari
rasio ini bernilai minus 2,391 pada
tahun 2019 dan minus 2,18 pada
tahun 2020. Meskipun pada tahun
2017 perusahaan dalam kondisi sehat
dimana mampu menutupi biaya
bunga dengan menggunakan arus kas
operasi yang dimiliki. Rasio ini
dihitung sebagai hasil bagi antara arus
kas operasi ditambah kas yang
dibayarkan untuk bunga.
3. Dari hasil Analisis Rasio Cakupan Kas
Terhadap Hutang Lancar (CKHL)
kinerja keuangan PT. Golden Eagle
Energy pada tahun dan mengalami
penurunan, tetapi pada tahun 2019

CAD 2020
=6.234.017.119/((15.451.174.094)+0+0)
= (0.403)
Dari perhitungan Cakupan Arus Dana PT.
Golden Eagle Energy Tbk selama 3 tahun
yaitu :
Tahun 2018 nilai rasio cakupan arus dana
sebesar minus 3,139 yang berarti bahwa
kemampuan laba dalam menutup
komitmen yang jatuh tempo adalah
minus 3 kali.
Tahun 2019 rasio cakupan arus dana
mengalami penurunan sebesar minus
5,393 yang berarti bahwa kemampuan
laba dalam menutup komitmen yang
jatuh tempo adalah minus 5 kali.
Tahun 2020 rasio cakupan arus dana
mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya sebesar minus 0,403 yang
berarti bahwa kemampuan laba dalam
menutup komitmen yang jatuh tempo
adalah minus 0,4 kali.
Berdasarkan rasio diatas menunjukkan
bahwa rasio cakupan arus dana pada
tahun 2018 dan 2019 mengalami
penurunan, meskipun pada tahun 2020
mengalami peningkatan tapi nilai dari
rasio tersebut masih minus dan bisa
dikatakan
bahwa
kemampuan
perusahaan kurang efektif atau baik dari
laba sebelum pajak dalam menutup
komitmen yang jatuh tempo.
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dengan nilai minus 0,302 dan 2020
mengalami
penurunan
kembali
dengan nilai minus 0,35. Hal ini
menunjukkan
bahwa
kinerja
keuangan perusahaan kurang baik,
dimana perusahaan tidak mampu
membayar hutang lancarnya dengan
arus kas operasi dan dividen kas yang
dimiliki
oleh
perusahaan.
Ini
disebabkan oleh jumlah arus kas
operasi dan dividen yang kecil
dibanding dengan jumlah hutang
lancarnya.
4. Dari hasil Analisis Rasio Pengeluaran
Modal (PM) pada PT. Golden Eagle
Energy Tbk. disetiap tahunnya
cenderung tidak stabil dan berada
dibawah standart 1 yang berarti
menunjukkan
kemampuan
atau
kinerja yang kurang baik dalam
membiayai
pengeluaran
modal
perusahaan
yang
disebabkan
tingginya tingkat pengeluaran modal
dalam penggunaan arus kas operasi
yang berasal dari aktivitas operasional
perusahaan sehingga mengharuskan
perusahaan menunggu pendanaan
eksternal seperti kreditor dan
investor.
5. Dari hasil Analisis Rasio Total Hutang
(TH) pada PT. Golden Eagle Energy
Tbk. mengalami peningkatan tetapi
pada tahun 2019 dan 2020 belum
dapat dikatakan baik bagi perusahaan
karena masih berada dibawah angka
20%. Dalam hal ini dapat disimpulkan
bahwa rasio total hutang pada
perusahaan adalah kurang baik yang
disebabkan jumlah arus kas operasi
yang dihasilkan perusahaan sangat
kecil dibandingkan dengan jumlah
total hutang perusahaan yang begitu
besar.

6. Dari hasil Analisis Rasio Cakupan Arus
Dana (CAD) pada PT. Golden Eagle
Energy Tbk. mengalami penurunan
dan dibawah angka standart 1
dikarenakan jumlah arus kas guna
untuk membayar komitmen yang
dihasilkan perusahaan sangat kecil
dan bernilai minus yang harus
dikeluar oleh perusahaan.
Saran
Adapun saran yang ingin penulis
sampaikan untuk perbaikan atau
penilaian kinerja keuangan perusahaan
dimasa yang akan datang yaitu sebagai
berikut :
1. Sebaiknya PT. Golden Eagle Energy
Tbk juga menggunakan rasio arus kas
sebagai pengukur kinerja keuangan
perusahaan dalam pengelolaan kas
yang memuat informasi sumber dan
penggunaan kas. Hal ini dimaksudkan
agar kinerja keuangan perusahaan
menjadi lebih baik.
2. Dalam upaya meningkatkan kinerja
keuangan sebaiknya PT. Golden Eagle
Energy Tbk dapat memperbesar
jumlah arus kas operasi dan perlu
mencari dana tambahan yang mana
bisa berasal dari kegiatan pendanaan
dan investasi yang dapat memberikan
saldo kas yang ada untuk perusahaan.
3. PT. Golden Eagle Energy Tbk harus
meminimalisir jumlah hutang disetiap
tahunnya yang disesuaikan dengan
kegiatan arus kas operasi yang berasal
dari
aktivitas
operasioanal
perusahaan guna keberlangsungan
hidup perusahaan.
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