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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Arus kas aktivitas operasional 
berpengaruh terhadap kemampuan membayar hutang lancar pada PT. Wahana Polimer 
Indonesia. Penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi hubungan arus kas aktivitas operasional 
dengan kemampuan membayar hutang lancar. Sampel dalam penelitian ini adalah neraca 
keuangan dan laporan arus kas perusahaan periode tahun 2007 sampai dengan 2011. Pengujian 
hipotesis dengan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara arus 
kas aktivitas operasional terhadap kemampuan membayar hutang lancar. Meskipun keduanya 
mempunyai hubungan yang kuat namun belum tentu mempunyai pengaruh. 
 
Kata kunci  : Arus kas aktivitas operasional, kemampuan membayar hutang lancar. 

 
 
A. Pendahuluan 

 
Tujuan yang paling mendasar dari 

operasi perusahaan adalah perusahaan harus 
memperoleh laba yang besar. Perkembangan 
dunia usaha yang semakin maju dan didukung 
dengan berkembangnya dunia teknologi 
sekarang ini menyebabkan tingginya tingkat 
persaingan antara satu perusahaan dengan 
perusahaan lainnya yang memiliki kesamaan 
dalam produk yang dihasilkan. Karena itu 
perusahaan dituntut untuk mampu bersaing 
secara sehat dengan tidak lupa 
memperhatikan aspek-aspek yang penting 
diharapkan diantaranya dalam perusahan itu, 
variasi produk, efisiensi pemasaran, 
penentuan harga, perilaku konsumen, dan 
sebagainya. 

Pelaksanaan kegiatan perusahaan 
memiliki tujuan yang ingin dicapai, utamanya 
adalah untuk mencapai laba bersih yang 
optimal (maximum earnings), guna 
memuaskan para investor sebagai pemilik 
dana. Investor atau pemilik (owner) 
perusahaan memiliki kepentingan yang tinggi 
atas informasi laporan keuangan perusahaan, 

 
 
 
 karena dari laporan keuanganlah akan 
diketahui kinerja perusahaan, sebagai 
indikator tingkat return dari dana yang 
investor tanam di perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa laporan 
keuangan bisa dikatakan sebagai alat ukur 
untuk melihat sejauh mana perusahaan 
tersebut survive sehingga dapat menjaga 
kelangsungan hidup perusahaan itu (going 
concern). 

Salah satu tujuan pelaporan keuangan 
adalah untuk memberikan informasi 
mengenai aliran kas dana perusahaan. 
Laporan arus kas beguna untuk meneliti 
kecermatan dari transaksi arus kas masa 
depan yang telah dibuat sebelumnya, dan 
dalam menentukan hubungan antara 
profitabilitas dan arus kas bersih serta 
dampak perubahan harga yang 
diklasifikasikan menurut aktivitas 
operasional, dan pendanaan. Selain itu 
informasi arus kas histori sering digunakan 
sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan 
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kepastian arus kas masa depan. Laporan 
aliran kas akan bermanfaat untuk mencapai 
tujuan lebih jauh lagi, laporan keuangan 
diharapkan bisa memberi informasi mengenai 
likuiditas perusahaan, fleksibilitas keuangan 
perusahaan, kemampuan operasional 
perusahaan. Sebagaimana yang diketahui, 
laporan arus kas terdiri dari arus kas pada 
aktivitas investasi, arus kas pada aktivitas 
pendanaan, dan arus kas pada aktivitas 
operasional. 

PT. Wahana Polimer Indonesia adalah 
sebuah perusahaan yang tengah berkembang 
di kota Kediri. Perusahaan ini untuk aktivitas 
investasi belum dilakukan, dan aktivitas 
pendanaan jarang terjadi. Oleh karena itu 
peneliti bermaksud untuk meneliti arus kas 
pada aktivitas operasi perusahaan tersebut. 
Arus kas aktivitas operasional 
menggambarkan bagian dari laporan 
keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan 
pada suatu periode akuntansi yang 
menunjukkan aliran masuk dan keluar uang 
(kas) perusahaan. Kas merupakan dasar 
penilaian atau alat pengukur yang paling 
representative, karena penggunaan kas antara 
lain untuk membayar hutang atau kewajiban 
jangka pendek. 

Hutang lancar atau hutang jangka 
pendek (Current Liabilities), merupakan 
kewajiban perusahan yang pelunasannya atau 
pembayarannya akan dilakukan dalam jangka 
pendek ( satu tahun sejak tanggal neraca) 
dengan menggunakan aktiva lancar yang 
dimiliki perusahaan. (Munawir, 2004). 
Kemampuan untuk membayar hutang jangka 
pendek dari suatu perusahaan terletak pada 
atau diukur dari kemampuannya untuk 
mendapatkan kas (alat pembayaran). Oleh 
sebab itu, perusahaan dengan adanya 
pengaturan keluarnya aliran kas dengan baik 
maka akan dapat memperlancar kegiatan 
operasional sehari – hari dengan baik, 
sehingga dengan begitu keharusan untuk 
memenuhi kewajiban lancar dapat terpenuhi 
dengan baik. Pada akhirnya akan berdampak 
positif pada pengembangan perusahaan 
tersebut. Adapun rumusan masalah yang 
diambil adalah : 
1. Bagaimana arus kas pada aktivitas 

operasional di PT. Wahana Polimer 
Indonesia ? 

2. Bagaimana kemampuan membayar 
hutang lancar pada PT. Wahana Polimer 
Indonesia ? 

3. Bagaimana pengaruh arus kas aktivitas 
operasional terhadap kemampuan 
membayar hutang lancar di PT. Wahana 
Poimer Indonesia ? 

 
 
B. Tinjauan Pustaka dan Perumusan 

Hipotesis 
 

Menurut Harahap ( 2006 ) definisi arus 
kas sebagai berikut Arus Kas adalah suatu 
laporan yang memberikan informasi yang 
relevan tentang  penerimaan dan pengeluaran 
suatu pembukuan pada suatu periode tertentu 
dengan mengklasifikasikan transaksi pada 
kegiatan operasional, pembiayaan dan 
investasi. Menurut Bambang Rianto ( 1996 ) 
dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelanjaan 
Perusahaan , arus kas merupakan suatu 
laporan yang menggambarkan dimana 
datangnya dan untuk apa dan itu di gunakan. 
Arus kas merupakan arus masuk dan keluar 
dari suatu perusahaan. Arus kas disajikan 
dalam suatu laporan arus kas. Arus Kas adalah 
arus masuk dan arus keluar kas atau setara 
kas (cash equivalent) atau investasi yang 
sifatnya sangat likuid,berjangka pendek dan 
yang cepat dapat di jadikan kas dalam jumlah 
tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan 
nilai yang signifikan (Ikatan Akuntan 
Indonesia 2004 : 22). Menurut Anggara 
(2009) laporan arus kas adalah sebuah 
laporan keuangan dasar yang melaporkan kas 
yang diterima, kas yang dibayarkan, dan 
perubahannya, dari kas yang dihasilkan dari 
aktifitas operasi, investasi dan pendanaan dari 
bisnis selama satu periode dalam sebuah 
format yang menyatakan saldo kas awal dan 
akhir. 

Laporan arus kas merupakan laporan 
keuangan yang berisi informasi aliran kas 
masuk dan aliran kas keluar dari suatu 
perusahaan selama periode tertentu. 
Informasi ini penyajiannya diklasifikasikan 
menurut jenis kegiatan yang menyebabkan 
terjadinya arus kas masuk dan kas keluar 
tersebut. Kegiatan perusahaan umumnya 
terdiri dari tiga jenis yaitu, kegiatan 
operasional atau aktivitas operasional, 
kegiatan investasi atau aktivitas investasi 
serta kegiatan pendanaan atau aktivitas 
pendanaan. 

Tujuan Pokok Manfaat Laporan Aliran 
kas adalah : (1). Untuk memberikan informasi 
mengenai penerimaan dan pembayaran kas 
perusahaan, (2). ntuk memberikan informasi 
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efek kas dari aktivitas investasi, pendanaan, 
dan operasional perusahaan. 

Menurut Harahap (2003), tujuan 
menyajikan laporan arus kas adalah 
memberikan informasi yang relevan tentang 
penerimaan dan pengeluaran kas atau setara 
kas dari suatu perusahaan pada suatu periode 
tertentu. Laporan ini akan membantu para 
investor, kreditor, dan pemakai lainnya untuk: 
(1). menilai kemampuan peusahaan untuk 
memasukkan kas di masa yang akan datang. 
(2). menilai kemampuan perusahaan untuk 
memenuhi kewajibannya membayar dividen 
dan keperluan dana untuk kegiatan ekstern. 
(3). menilai alasan-alasan perbedaan antara 
laba bersih dan dikaitkan dengan penerimaan 
dan pengeluaran kas. (4). menilai pengaruh 
investasi baik kas maupun bukan kas dan 
transaksi keuangan lainnya terhadap posisi 
keuangan perusahaan selama satu periode 
tertentu. Menurut Kasmir (2008), siklus 
kegiatan pada suatu perusahaan pada 
hakikatnya perolehan dan penggunaan dana. 
Siklus kegiatan tersebut dapat dibagi menjadi 
dua yaitu siklus jangka pendek dan siklus 
jangka panjang. Siklus jangka pendek 
berhubungan dengan perolehan dan 
penggunaan jangka pendek, yang pada 
dasarnya juga berhubungan dengan modal 
kerja.  

Siklus ini dapat dilihat dari kegiatan 
perusahaan dalam mengubah uang tunai 
menjadi persediaan yang dari persediaan 
menjadi kas kembali. Piutang yang 
merupakan tahap antara yang menunjukkan 
hubungan dengan langganan. Siklus ini juga 
berkaitan dengan perolehan dana dari 
kreditur jangka pendek serta pembayarannya 
kembali. Sebaliknya siklus jangka panjang 
berkaitan dengan perolehan dan penggunaan 
dana jangka panjang. Dalam perolehan suatu 
aktiva tetap misalnya akan mengakibatkan 
dana keluar dengan tidak diiringi masuknya 
dana dalam jangka waktu pendek. Hal ini 
berbeda dengan pembelian barang dagangan 
karena dalam kasus ini, pengeluaran dana 
akan diiringi dengan penerimaan dana dalam 
jangka waktu yang relatif bersamaan. Jadi 
siklus kegiatan jangka pendek dapat 
digolongkan sebagai kegiatan operasi 
perusahaan 

Sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya bahwa aktivitas operasi meliputi 
siklus kegiatan jangka pendek yang 
merupakan aktivitas penghasil utama 
pendapatan perusahaan. Semua transaksi 

yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan 
dalam laporan rugi/laba dikelompokkan ke 
dalam golongan ini. Tingkat kemampuan 
suatu perusahaan untuk dapat membayar 
hutang-hutang jangka pendeknya sering 
disebut likuiditas. Perusahaan yang 
mempunyai cukup kemampuan untuk 
membayar hutang jangka pendek disebut 
perusahaan yang likuid. Sedang apabila 
perusahaan berada dalam keadaan tidak 
mempunyai kemampuan membayar hutang 
jangka pendek yarrg cukup, disebut illikuid. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 
likuiditas adalah menunjukkan kemampuan 
suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 
keuangannya yang harus segera dipenuhi atau 
pada saat tertagih. 

Likuiditas suatu perusahaan dapat 
dibedakan atas dua, yaitu likuiditas badan 
usaha dan tikuiditas perusahaan. Kemampuan 
suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 
keuangannya yang berhubungan dengan 
pihak luar atau kreditur disebut likuiditas 
badan usaha, sedang yang berhubungan 
dengan pihak intern perusahaan atau proses 
produksi dinamakan likuiditas perusahaan. 
Kemampuan untuk membayar utang jangka 
pendek dari suatu perusahaan terletak pada 
atau diukur dari kemampuannya untuk 
mendapatkan kas (alat pembayaran) atau 
kemampuannya untuk mengkonversikan 
aktiva non kas menjadi kas. Pada umumnya 
aspek likuiditas tidak dipandang hanya pada 
suatu saat, tetapi dikaitkan dengan satu 
periode tahun buku atau kadang-kadang 
diidentiflkasikan dengan siklus operasi 
normal perusahaan. Siklus operasi normal 
perusahaan adalah jangka waktu yang 
tercakup sejak dimulainya aktivitas 
pembelian, produksi, penjualan hingga 
aktivitas pengumpulan piutang. 

Arti pentingnya aspek likuiditas bagi 
setiap perusahaan, akan sangat dirasakan 
pada berbagai akibat yang merugikan atau 
tidak dapat digunakannya kesempatan untuk 
memperoleh laba, jika perusahaan berada 
dalam keadaan tidak likuid (illiquid). Berbagai 
kemungkinan rugi atau tidak dapat 
digunakannya kesempatan untuk 
memperoleh laba akibat keadaan tidak 
likuidnya perusahaan, dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
1. Perusahaan tidak dapat memanfaatkan 

kesempatan potongan harga (discount) 
untuk pembelian tunai yang ditawarkan 
oleh para supplier. Akibatnya, perusahaan 
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terpaksa beroperasi pada tingkat harga 
yang tinggi, sehingga mengurangi 
kesempatan untuk memperoleh laba yang 
besar. 

2. Perusahaan akan kesulitan atau tidak bisa 
melunasi hutang jangka pendeknya pada 
tanggal jatuh tempo. Dalam keadaan 
demikian, maka kadang-kadang 
perusahaan terpaksa harus menarik 
pinjaman baru dengan tingkat bunga yang 
relative tinggi, menjual investasi jangka 
panjang, atau aktiva tetapnya untuk 
melunasi hutang jangka pendek tersebut. 
Jika hal ini terjadi secara terus menerus, 
maka perusahaan akan menghadapi risiko 
kebangkrutan. 

3. Bagi para pemilik (perusahaan), keadaan 
illikuid berarti mengurangi kesempatan 
untuk memperoleh keuntungan yang lebih 
besar, atau kehilangan control terhadap 
sebagian atau seluruh modal yang 
diinvestasikan. 

4. Bagi para kreditor perusahaan, keadaan 
illikuid dari perusahaan yang diberi 
pinjaman/kredit, berarti penundaan 
pengumpulan atas bunga dan pokok 
pinjaman yang diberikan. Keadaan ini bisa 
berarti sebagai suatu awal kerugian yang 
akan diterima atas sebagian atau seluruh 
jumlah bunga dan pokok pinjaman 
tersebut bagi kreditor yang bersangkutan. 

5. Para langganan seperti halnya para 
supplier atau leveransir atas barang-
barang dan jasa bagi perusahaan, akan 
terpengaruh berupa keadaan 
ketidakmampuan perusahaan yang illikuid 
dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan 
yang telah disepakati dalam kontrak, atau 
kehilangan arti (manfaat) dalam 
hubungannya dengan perusahaan sebagai 
supplier bagi langganan yang 
bersangkutan. 

 
Dari berbagai akibat yang dapat terjadi 

karena keadaan yang tidak likuid tersebut, 
dapatlah dipahami mengapa pengukuran atau 
penilaian terhadap aspek likuiditas di dalam 
dunia usaha dianggap sebagai suatu persoalan 
yang sangat penting. Begitu pentingnya aspek 
likuiditas ini, sehingga eksistensi perusahaan 
akan diragukan, apabila perusahaan tidak lagi 
berkemampuan cukup untuk membayar 
kewajiban-kewajiban jangka pendek pada 
tanggal jatuh temponya. Apabila hal ini terjadi 
pada perusahaan, berarti penilaian terhadap 
aspek-aspek yang lain dalam perusahaan itu 

tidak bermanfaat lagi bagi pihak-pihak 
berkepentingan. 

Dalam membahas aspek likuiditas 
suatu perusahaan, terdapat dua faktor penting 
yang harus dipertimbangkan dalam menilai 
atau mengukur tingkat likuiditas dari suatu 
perusahaan, yaitu aktiva lancar dan hutang 
lancar (hutang jangka pendek). Perusahaan 
akan dapat terus berlangsung (going concern) 
apabila perusahaan dapat terus memenuhi 
kewajiban lancar. Tentunya kemampuan 
pemenuhan kewajiban lancar dapat terealisasi 
dengan baik dan lancar jika adanya 
pengendalian terhadap masuk dan keluarnya 
aliran kas aktivitas operasional yang baik. 
Karena dalam arus kas aktivitas operasional  
terdapat aliran kas keluar dan masuk, 
diantaranya adanya pembayaran hutang 
lancar, oleh karena itu kemampuan untuk 
membayar hutang lancar dapat dianalisis dari 
arus kas pada aktivitas operasional. 

Kas adalah alat pembayaran yang 
paling likuid, karena itu kas merupakan dasar 
penilaian atau alat pengukur yang paling 
representative, karena hutang/kewajiban 
jangka pendek pada akhimya dibayar dengan 
kas. Oleh sebab itu, perusahaan dengan 
adanya pengaturan keluarnya aliran kas 
dengan baik maka akan dapat memperlancar 
kegiatan operasional sehari – hari dengan 
baik, sehingga dengan begitu keharusan untuk 
memenuhi kewajiban lancar dapat terpenuhi 
dengan baik. 

Pada penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Yuwitin (2011) dengan judul 
“Pengaruh Laba Bersih Terhadap Kemampuan 
Membayar Hutang Lancar di Perusahaan 
Rokok Cangkir Gading Nganjuk”, menyatakan 
bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 
laba bersih terhadap kemampuan membayar 
hutang lancar pada perusahaan tersebut. 
Sedangkan dari hasil analisa korelasi 
membuktikan bahwa hubungan antara laba 
bersih dengan kemampuan membayar hutang 
lancar, tingkat keeratannya sedang. Berikut 
ini tabel perbandingan dengan penelitian 
terdahulu. Berdasarkan landasan teori dan 
penelitian terdahulu, maka dibuat hipotesis 
sebagai berikut : 

Ha : Terdapat pengaruh yang 
signifikans antara Arus Kas 
Aktivitas Operasional terhadap 
kemampuan membayar hutang 
jangka lancar pada PT. Wahana 
Polimer Indonesia. 
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C. Metode Penelitian 
 
Variabel Penelitian 
Variabel maerupakan objek penelitian atau 
apa yang menjadi titik perhatian suatu 
penelitian (Arikunto 2002:96). Berikut yang 
menjadi variabel dalam penelitian ini dapat 
dibedakan menjadi dua, yakni : (1) Variabel 
terikat (Y), variabel terikat adalah variabel 
yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam 
penelitian ini yang menjadi variabel terikat 
adalah kemampuan membayar hutang lancar. 
(2). Variabel bebas (X), variabel bebas adalah 
variabel yang diduga secara bebas dapat 
berpengaruh terhadap variabel terikat. 
Variabel bebas dalam penelitian ini  adalah 
Arus Kas Aktivitas Operasional (X). 
1. Arus kas aktivitas operasional 

Arus kas aktivitas operasi adalah 
suatu aliran arus kas aktivitas operasi 
yang meliputi arus kas dari transaksi 
yang masuk, biaya- biaya dan arus kas 
keluar yang dibuat dalam setiap akhir 
periode bulanan maupun tahunan. Arus 
kas aktivitas operasi tersebut yang akan 
digunakan dalam penelitian ini. Menurut 
Bambang Rianto ( 1996 ), bahwa jumlah 
aliran arus kas yang berasal dari 
aktivitas operasi merupakan indikator 
yang menentukan apakah dari operasi 
perusahaan dapat menghasilkan aliran 
kas yang cukup untuk melunasi 
pinjaman. Menurut PSAK (2006) bahwa 
aktifitas penghasil utama pendapatan 
perusahaan (principal revenue-producing 
activities) dan aktifitas lain yang bukan 
merupakan aktifitas investasi dan 
aktifitas pendanaan. 

2. Kemampuan membayar Hutang Lancar 
Menurut Kasmir (2008) hutang 

lancar merupakan kewajiban atau hutang 
perusahan kepada pihak lain yang harus 
segera dibayar, jangka waktu hutang 
lancar adalah maksimal kurang dari satu 
tahun. Oleh karena itu, hutang lancar 
disebut juga hutang jangka pendek. 
Komponen hutang-hutang lancar yang 
terdapat dalam penelitian ini antara lain 
terdiri dari hutang dagang, hutang gaji,  
hutang bank maksimal satu tahu, dan 
hutang jangka pendek lainnya. Pada saat 
jatuh tempo, perusahaan harus 
membayar kewajiban lancarnya, oleh 
sebab itu penting bagi  perusahaan unutk 
mengetahui kemampuan membayar 
hutang lancar pada satu periode.  

Tingkat kemampuan suatu 
perusahaan untuk dapat membayar 
hutang-hutang jangka pendeknya sering 
disebut likuiditas. Menurut Bambang 
Riyanto (1995) untuk mengukur 
kesanggupan membayar hutang lancar 
atau kewajiban lancar menggunakan 
rasio likuiditas. Pada penelitian ini, 
peneliti akan menggunakan analisis cash 
ratio. Kemampuan membayar hutang 
lancar adalah suatu kondisi dimana 
perusahaan dapat memenuhi 
kewajibannya yakni mampu membayar 
hutang lancar dalam satu periode. Nilai 
yang diharapkan adalah nilai uang kas 
terhadap hutang lancar. Rasionya 
dihitung dengan membagi nilai kas 
dengan hutang lancar. Rasio kas dapat 
menunjukkan kemampuan perusahaan 
yang sesungguhnya dalam memenuhi 
kewajiban jangka pendeknya.  

 
 
Sumber data 
 
Untuk mendukung pembahasan dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis 
data yang diperlukan, antara lain : 
1. Data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yakni 
mencari langsung informasi tentang 
sejarah berupa laporan keuangan 
tahunan PT. Wahana Polimer Indonesia 
pada tahun 2007 sampai dengan 2011. 
Sumber data berasal dari perusahaan itu 
sendiri. 

2. Data sekunder adalah data yang didapat 
secara tidak langsung objek penelitian. 
Peneliti mendapatkan data yang sudah 
dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti 
mendapatkan data pembahasan dari 
internet.  

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah 
dalam bidang Akuntansi Keuangan yang 
difokuskan pada Laporan Keuangan dan 
Laporan Arus Kas PT. Wahana Polimer 
Indonesia periode 2007 sampai dengan 2011. 
Lokasi penelitian dalam arti lokasi 
perusahaan tempat yang diteliti terletak di Jl. 
Mauni No.85 Kec. Pesantren Kediri.  
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D. Analisis Data dan Pembahasan 
 

Pengujian yang dilakukan untuk 
memecahkan masalah adalah dengan 
menggunakan analisa korelasi, analisa regresi 

linear sederhanada uji t. Dengan 
menggunakan data yang diperoleh di atas, 
berikut adalah penyajian data penelitian yang 
telah diolah yakni : 

 
Tabel 1 : 

Data Variabel X dan Y tahun 2007 s/d 2011 
 

Tahun X Y X.Y X² Y² 

2007 9,520.200 0.59 5,617 90,634,208 0.348 

2008 25,870.000 0.26 6,726 669,256,900 0.068 

2009 176,467.324 0.59 104,116 31,140,716,440 0.348 

2010 154,000.500 0.27 41,580 23,716,154,000 0.073 

2011 145,000.000 0.59 85,550 21,025,000,000 0.348 

∑ 510,858.024 2.300 243,589 76,641,761,548.011 1.185 

 
 
Dapat dilihat pula dari tabel korelasi menurut SPSS 16.00 sebagai berikut : 

 
Tabel 2 : 
Korelasi 

 

Correlations  Kemampuan 
Bayar Hutang 

Arus Kas 
Operasi 

Pearson Correlation Kemampuan Bayar Hutang 1.000 0.80 

ArusKasOperasi 0.80 1.000 

Sig. (1-tailed) Kemampuan Bayar Hutang . .403 

ArusKasOperasi .403 . 

N Kemampuan Bayar Hutang 5 5 

ArusKasOperasi 5 5 

 
Diketahui baik secara manual maupun dengan aplikasi bahwa nilai koefisien korelasi (r) 

adalah 0.80 atau 80%,. Artinya variabel bebas (X) mempunyai tingkat hubungan yang kuat 
terhadap variabel terikat (Y) yaitu kemampuan membayar hutang lancar. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa variabel bebas (X) yaitu arus kas aktivitas operasi mempunyai tingkat 
hubungan yang kuat terhadap variabel terikat (Y) yaitu kemampuan membayar hutang lancar. 
Menurut SPSS 16.00 juga dapat dilihat dari hasil tabel koefisien sebagai berikut : 

 
Tabel 3 

Tabel Koefisien 
 

Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

 
Sig. 

 B Std. Error Beta 

1 (Constant) .424 .161  2.641 .078 

Arus Kas 
Operasi 

3.51E-7 .000 .154 1.388 .805 
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Dari tabel di atas, maka dpat dibuat persamaan : 

Y = a +bX 
Y = 0.424 + 0,000000351553633685X 

 
Sehingga, dari perhitungan manual maupun 
SPSS dapat menghasilkan persamaan yang 
sama. 
 

Uji t bertujuan untuk menguji signifikan 
variabel bebas (X) yaitu arus kas aktivitas 
operasi terhadap variabel terikat (Y)dalamhal 
ini kemampuan membayar hutang lancar. 
Dengan taraf signifikan (α) sebesar 5 %.  
Berdasarkan perhitungan nilai thitung baik 
secara manual maupun melalui aplikasi SPSS 
16.00 adalah sebesar 1,39. Dapat dijelaskan, 
Nilai thitung variabel arus kas aktivitas operasi 
sebesar 1,39 dengan signifikansi t  = 0,805. 
Karena sig.t 0,805 > dari 0,05 maka Ho 
diterima atau Ha ditolak sehingga disimpulkan 
tidak terdapat pengaruh yang signifikans 
antara arus kas aktivitas operasional terhadap 
kemampuan PT. Wahana Polimer Indonesia 
dalam membayar hutang lancar. 

PT. Wahana Polimer Indonesia 
mengalami naik turun pada arus kas aktivitas 
operasionalnya. Hal ini dapat dilihat pada 
tahun 2008 arus kas aktivitas operasional 
sebesar Rp.25.870.000, pada tahun 2009 
mengalami kenaikan yang signifikan hingga 
mencapai angka Rp.176.467.324 , pada tahun 
2010 mengalami penurunan senilai 
Rp.154.000.500 , dan di tahun 2011 pada 
angka Rp. 145.000.000. Untuk kemampuan 
membayar hutang lancarnya, dengan data 
yang sudah diolah maka dapat disimpukan 
bahwa kemampuan membayar hutang lancar 
dari tahun 2007 hingga 2011 cukup konsisten. 
Berkisar antara 0,27 hingga 0,59.  

Dari hasil koefisien korelasi diperoleh 
arus kas aktivitas operasional (X) mempunyai 
hubungan yang kuat dengan kemampuan 
membayar hutang lancar (Y). dikarenakan 
nilai korelasinya sebesar r = 0,80. Artinya jika 
variabel arus kas aktivitas operasional (X) 
meningkat Rp.1.000 maka akan meningkatkan 
kemampuan membayar hutang lancar (Y) 
sebesar 0,000000351553633685 dengan 
asumsi faktor-faktor lainnya dianggap 
konstan. Dari hasil t, membuktikan bahwa 
arus kas aktivitas operasional tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikans 
terhadap kemampuan membayar hutang 
lancar , karena nilai t hitung sebesar 0,805 
menunjukkan lebih besar dari α = 0,05 .  

E. Kesimpulan dan Saran 
 

Diketahui bahwa PT. Wahana Polimer 
Indonesia mengalami naik turun pada arus 
kas aktivitas operasionalnya. Hal ini dapat 
dilihat pada tahun 2008 arus kas aktivitas 
operasional sebesar Rp.25.870.000 , pada 
tahun 2009 mengalami kenaikan yang 
signifikan hingga mencapai angka 
Rp.176.467.324 , pada tahun 2010 mengalami 
penurunan senilai Rp.154.000.500 , dan di 
tahun 2011 pada angka Rp. 145.000.000.  
Kemampuan membayar hutang lancarnya, 
dengan data yang sudah diolah maka dapat 
disimpukan bahwa kemampuan membayar 
hutang lancar dari tahun 2007 hingga 2011 
cukup konsisten. Berkisar antara 0,27 hingga 
0,59.  Berdasarkan pengolahan data baik 
menggunakan secara manual maupun 
menggunakan SPSS 16.0 dapat disimpulkan 
bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Karena Ho 

diterima,maka tidak ada hubungan yang 
signifikan antara arus kas aktivitas operasi 
dan kemampuan membayar hutang lancar 
pada PT. Wahana Polimer Indonesia. 

Dalam memperhitungkan kemampuan 
perusahaan untuk membayar hutang lancar, 
perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah 
besarnya arus kas operasional dalam 
mengurangi resiko tidak terbayarnya hutang 
lancar secara tepat waktu, sehingga dapat 
selalu memenuhi kewajiban lancar agar 
perusahaan dapat terus berlangsung 
sebagaimana yang diharapkan bersama. Ada 
baiknya sedikit menekan besarnya nilai arus 
kas aktivitas operasi, karena dengan begitu, 
tingkat kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya dapat berjalan 
dengan baik. Ada kemungkinan yang bisa 
diambil oleh perusahaan dalam membantu 
keuangan perusahaan di perusahaan tersebut 
untuk meningkatkan kemampuan 
pembayaran hutang lancar, yakni mungkin 
dengan menambah kegiatan dalam arus kas 
aktivitas investasi, misalnya dengan membeli 
obligasi atau membeli saham, dengan begitu 
keuntungan yang didapatkan dari bunganya 
bisa menambah kas perusahaan. Karena pada 
dasarnya perusahaan dianggap mampu 
membayar hutang lancar dengan melihat nilai 
kas perusahaan itu sendiri. 
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