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Perumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis kinerja 
keuangan perusahaan berdasarkan analisis rasio arus kas, (2) Bagaimana analisis 
Trend kinerja keuangan perusahaan berdasarkan analisis rasio arus kas pada           
PT. Mustika Ratu Tbk. dari tahun 2007 sampai dengan 2011. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui analisis kinerja keuangan perusahaan berdasarkan  analisis rasio 
arus kas dan juga untuk mengetahui analisis trend kinerja keuangan perusahaan 
berdasarkan analisis rasio arus kas PT. Mustika Ratu Tbk.  Tipe penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena penelitian ini bermaksud 
untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan berdasarkan rasio arus kas. Populasi 
yang dipakai pada penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Mustika Ratu Tbk. dari 
awal berdirinya perusahaan sampai laporan keuangan yang terakhir atau terbaru. 
Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdiri dari 
laporan arus kas, neraca, laporan rugi laba dan juga informasi lain dari tahun 2007 
sampai dengan tahun 2011. Sumber data adalah data sekunder dan teknik sampling 
yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan laporan arus kas dan juga rasio arus 
kas dimana langkah pertama akan dilakukan menganalisis laporan keuangan yang 
telah diambil dari BEI, membuat tabel data arus kas yang sesuai dengan rasio yang 
dianalisis, mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio yaitu; 
rasio arus kas operasi, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, rasio pengeluaran 
modal, rasio total hutang, dan yang terakhir mengukur analisis trend kinerja rasio arus 
kas perusahaan selama 5 tahun. 

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa dengan menggunakan 5 rasio 
arus kas yaitu, rasio arus kas operasi, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, rasio 
total hutang, rasio pengeluaran modal, dan rasio kecukupan arus kas PT. Mustika 
Ratu Tbk. mempunyai kinerja keuangan perusahaan yang kurang baik ini disebabkan 
karena jumlah arus kas operasi lebih kecil dari pada kewajiban lancar dan total 
hutang. Kesimpulannya bahwa perusahaan mampu menghasilkan arus kas operasi 
yang lebih besar yang digunakan untuk membayar kewajiban lancar dan total hutang.  

Saran yang dapat disampaikan bagi PT. Mustika Ratu Tbk. adalah sebaiknya 
jumlah kewajiban lancar, total hutang maupun pengeluaran modal pada perusahaan 
lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan arus kas operasi, dengan demikian maka 
akan didapatkan kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik, karena beban 
perusahaan yang terlalu besar. 


