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 PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP ARUS KAS (cash flow) 
PADA USAHA KARET PARTAI RUDI HARTONO KEMBANG SERI 

KABUPATEN BENGKULU TENGAH 
 

Henny 
Neri Susanti dan Sulisti Afriani 

Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu 

 
ABSTRACT 

Reseach type used by is quantitative deccriptive analysis, while method of data collecting done 
by  that  is  by  field  study  where  this  field  study  done  by  observation,  interview,  and 
documentation. 
In this reseach method analyze the data used by is simple linear regression method that is Y = a 
+  bX,  while  to  measure  the  relation  of  influece  receivable  turn  over  to  cash  flow  used  a 
correlation coefficient formula ( r ), and to test the hypothesis used T  test that is compare the 
result T calculate T tables of. 
Pursuant to research result hence obtained result simple linear regression that is Y = ‐55.912,06 
+ 246.335,96X matter  this means when reseivable turn over go up the Rp 1; hence will result 
the  increase of  cash  flow equal  to 246.335,96. Value  r  equal  to 0,92  showing  the existence of 
strong relation among receivable turn over to cash flow and result of T test T calculate = 4,11 
while,  T  of  tables  =  3,182 whit  the  level  significant  85%.  Hence mean  there  influence which 
significant or have the positive and strong relation among receivabale turn over to cash flow at 
effort rubber Rudi Hartono Kembang Seri of floor  middle Bengkulu. 
 
Keywords: Receivable Turn Over and Cash Flow 
 
PENDAHULUAN 

 
Dalam  rangka pelaksanaan pembangunan  ekonomi dipengaruhi  oleh  stabilitas nasional. 

Kondisi  Indonesia  yang  tidak  stabil  telah menurunkan  tingkat pembangunan  Indonesia.  Sejak 
akhir  tahun  1997  hingga  sampai  saat  ini  kondisi  perekonomian  Indonesia  mengalami  suatu 
krisis  yang  telah mengubah  total  seluruh  aktivitas  kehidupan  terutama pada  sektor  ekonomi. 
Salah  satu  penyebab  dari  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  ini  adalah  naiknya  nilai  tukar 
Dollar terhadap Rupiah. Hal ini sangat merugikan bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. 
Namun melihat  perkembangan  dunia  usaha  yang  banyak  bermunculan  dan  tumbuh  semakin 
cepat,  hal  ini  merupakan  salah  suatu  dampak  yang  ditandai  dengan  semakin  meningkatnya 
suatu  persaingan  usaha  yang  kompetitif.  Menghadapi  persaingan  tersebut,  perusahaan  atau 
pimpinan  perusahaan  dituntut  untuk mampu menciptakan  kinerja  usaha  yang  baik,  sehingga 
perusahaan dapat menjamin kelangsungan hidupnya. 

Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  perusahaan  itu  adalah  untuk  mencapai  dan 
memperoleh  laba  yang  maksimal  dan  optimum.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  maka 
diperlukan  modal  kerja  yang  dimiliki  perusahaan  secara  efektif  dan  efisien.  Modal  kerja  itu 
sendiri  mengandung  elemen‐elemen  aktiva  lancar,  salah  satu  diantaranya  terdiri  dari  kas, 
elemen  tersebut  sangat  dibutuhkan  dalam  setiap  operasi  perusahaan  sehari‐hari.  Untuk 
menjalankan  sebuah aktivitas dalam suatu perusahaan, pada dasarnya  tiap perusahaan selalu 
membutuhkan  sumber  dana  atau  modal  kerja  untuk  membiayai  aktivitas  atau  operasi 
perusahaan.  Selain  untuk  membiayai  segala  pengeluaran‐pengeluaran  atau  operasi‐operasi, 
perusahaan  harus memiliki  sumber  dana  atau modal  kerja    yang  cukup,  karena  hal  itu  akan 
menguntungkan perusahaan dan bisa mencegah  adanya bahaya‐bahaya yang mungkin  timbul 
karena adanya krisis atau kekacauan keuangan ataupun kerugian. 

Sebagai  mana  tujuan  perusahaan  yaitu  mencapai  keuntungan  optimal,  maka  setiap 
perusahaan  selalu  meningkatkan  kemampuan  usahanya  untuk  menghasilkan  laba,  salah 
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satunya  dengan  cara  mengelola  piutang  perusahaan  yang  bersangkutan  seefisien  mungkin, 
sehingga mampu menghasilkan laba selama periode tertentu dan meningkatkan arus kas yang 
ada. 

Terjadinya suatu perubahan di dalam kinerja usaha, dikarenakan modal kerja  termasuk 
elemen‐elemen  yang  mengalami  proses  perputaran.  Perputaran  dana  berfungsi  untuk 
menghasilkan dana dalam jumlah besar sehingga selisihnya merupakan suatu keuntungan bagi 
perusahaan  tersebut.  Sedangkan  sebagai  jembatan  perputaran  dana  ini  adalah  aktiva  lancar 
yang  dimaksud  adalah  piutang.  Tingkat  perputaran  piutang merupakan  perbandingan  antara 
penjualan kredit dengan  rata‐rata piutang, dan tingkat perputaran ini menggambarkan berapa 
kali modal yang tertanam dalam piutang berputar dalam satu tahun, semakin cepat perputaran 
piutang menandakan bahwa modal dapat digunakan secara efisien. 

Perputaran  piutang  tersebut  akan  menentukan  besar  kecilnya  keuntungan  yang  akan 
diperoleh perusahaan. Sehingga hal ini akan mempengaruhi operasi perusahaan dimana secara 
tidak  langsung  akan  berdampak  pada  tingkat  perolehan  keuntungan  perusahaan  yang 
bersangkutan. 

Selain  piutang  yang  merupakan  elemen  dari  aktiva  adalah  kas.  Kas  dari  operasi 
merupakan  esensi  dari  pendapatan  berdasarkan  dari  basis  kas.  Banyak  pendukung  arus  kas 
berisi pendapatan akrual yang tidak bisa dipercaya karena beberapa keputusan arbitrasi harus 
dibuat dalam perhitungan tersebut. 

Sebaliknya,  mereka  memelihara  kas  dari  operasi  secara  konkrit,  karena  itu  jumlahnya 
dapat  dipercaya,  jadi  teori  akuntansi  melihat  pendapatan  sebagai  suatu  ukuran  atas  kinerja 
dengan menghargai  penyelidikan  suatu  entitas  untuk menambah nilai  total  dari  sumberdaya. 
Informasi  arus  kas  sepanjang  periode  dapat  menyediakan  lebih  rinci  manfaat  evaluasi  dari 
kinerja  ini,  tetapi  hal  ini  akan menyesatkan  bagi  yang memandangnya  sebagai  suatu  indikasi 
dari  kinerjanya  sendiri.  Pengukuran  atas  pendapatan  dan  operasi  bersih  arus  kas  walaupun 
berdasarkan pada beberapa  transaksi  yang  sama merupakan pengganti  dari  variabel‐variabel 
yang  berbeda.  Oleh  karena  manfaat  dari  biaya  historis,  beberapa  informasi  arus  kas  dilihat 
sebagai  suatu  kekuatan  perhitungan  atas  distorsi  karena  inflasi.  Uang  masuk  untuk 
pembayaran‐pembayaran  aktual  dimulai  dari  harga  khusus  untuk  periode  yang  diberikan. 
Walaupun hal ini benar, ketika membandingkan pernyataan arus kas dari tahun yang berbeda, 
rupiah  masih  butuh  untuk  menyesuaikannya  dengan  berbagai  variasi  dalam  kekuatan 
pembelian. Maka dengan itu, perubahan dalam nilai tidak melibatkan pengabaian pergerakkan 
kas.  Neraca  masih  tetap  pada  biaya  historis.  Informasi  arus  kas  bukanlah  penyesuaian  dari 
masalah  karena  dengan  perubahan  harga.  Hal  ini  bukan merupakan  subtitusi  bagi  informasi 
arus  kas  bukanlah penyelesaian dari masalah  karena dengan perubahan harga. Hal  ini  bukan 
merupakan subtitusi bagi informasi berdasarkan pada dasar nilai saat ini. 
 
TINJAUAN LITERATUR 
Piutang  

 
Piutang meliputi semua klaim atau hak untuk menuntut pembayaran kepada pihak  lain, 

yang pada umumnya akan berakibat adanya penerimaan kas di masa yang akan datang. Tagihan 
atau  piutang  merupakan  bagian  penerimaan  perusahaan  yang  sangat  penting  yang  timbul 
sebagai  akibat  dari  adanya  kebijaksanaan  penjualan  barang  atau  jasa  dengan  kredit,  dimana 
kreditur tidak memberikan suatu jaminan yang secara resmi. 

Menurut Baridwan (2004:124) piutang dagang menunjukkan piutang yang timbul akibat 
penjualan  barang‐barang  atau  jasa‐jasa  yang  dihasilkan  perusahaan.  Dalam  kegiatan  ini 
perusahaan  yang normal,  biasanya piutang  dagang  akan  dilunasi  dalam  jangka waktu  kurang 
dari satu tahun, sehingga dikelompokkan dalam aktiva lancar. Dengan kata lain piutang dagang 
adalah  tagihan‐tagihan yang akan dilunasi dengan uang dalam  jangka waktu kurang dari  satu 
tahun. 

Pengertian  piutang  menurut  Yusuf  (2003:52)  yaitu  piutang  timbul  apabila  perusahaan 
menjual barang atau  jasa kepada perusahaan  lain  secara kredit.  Piutang merupakan  sejumlah 
uang dari si penjual kepada pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. 
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Pegertian  piutang  dagang  juga  dikemukakan  oleh  Munawair  (1995:15)  yaitu  tagihan 
kepada  pihak  lain  (kepada  kreditur  atau  pelanggan)  sebagai  akibat  adanya  penjualan  barang 
dagangan secara kredit. 

Dalam  dilaksanakannya  penjualan  secara  kredit  yang  kemudian  menimbulkan  piutang, 
maka  perusahaan  sebenarnya  tidak  terlepas  penanggungan  resiko  berupa  biaya.  Biaya  yang 
timbul akibat adanya piutang adalah: 
a. Biaya penghapusan piutang  (cost of bed debt). Biaya penghapusan piutang    terhadap  tidak 

tertagihnya  sejumlah  piutang  yang  akan  dimasukkan  sebagai  biaya  penghapusan  piutang 
atau  biaya  ragu‐ragu  yang  akan diadakan penghapusan piutang  yang  diperhitungkan  pada 
setiap periode. 

b. Biaya pengumpulan piutang adalah biaya yang timbul akibat pengumpulan piutang. 
c. Biaya administrasi adalah biaya yang perlu untuk kegiataan administrasi untuk pengelolaan 

piutang. 
d. Biaya  tambahan  investasi  adalah  adanya  keterlambatan  dalam  pengumpulan  piutang  dari 

periode  yang  telah  ditargetkan  akan  mengakibatkan  dana  atau  marginal  invesment. 
Tambahan dana ini menimbulkan biaya seandainya harus dibelanjai dengan pinjaman. 

e. Biaya potongan tunai (cost of cash discount), kebijakkan dalam cash discount menimbulkan 
biaya  sebesar  discount  yang  diberikan  pelanggan.  Tapi  walaupun  menimbulkan  biaya, 
kebijaksanaan ini bermanfaat jika dapat mendorong kenaikan penjualan dan memperpendek 
periode kredit. Dengan investasi rata‐rata menjadi lebih kecil. 

Perputaran  piutang  berawal  dari  keputusan  untuk  melakukan  penjualan  kredit. 
Kebijaksanaan penjualan kredit yang optimal merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan 
net  cash  flow perusahaan. Untuk memperoleh  profit  yang maksimal, maka  perusahaan  harus 
melakukan  kegiatan  manajemen  piutang  atau  pengelolaan  piutang  yang  baik.  Pengelolaan 
piutang mencakup kebijakkan kredit (kredit policy), meliputi hal‐hal sebagai berikut: 
a. Standar kredit 

menetapkan  standar  kredit  sebagai  kriteria  minimum  perluasan  kredit  kepada 
pelanggan merupakan  awal  yang mempengaruhi  kegiatan  pengelolaan  piutang.  Penetapan 
standar  ini  meliputi  penilaian  kredit.  Pembayaran  rata‐rata  dan  financial  ratio  yang 
digunakan sebagai dasar kuantitatif untuk menetapkan standar kredit. Standar kredit pada 
dasarnya mengacu  pada  kekuatan  keuangan minimal  dari  konsumen  yang  dapat  diterima 
dan  jumlah kredit yang  tersedia bagi konsumen yang berbeda‐beda. Kredit yang bertujuan 
untuk  yang  menaksir  kualitas  kredit  dapat  dilakukan  dengan  kondisi  keuangan  dan 
kemampuan membayar (payment capacity) konsumen sehingga kemungkinan kredit macet 
(bad debt) dapat diestimasikan. Penentuan Standar kredit ini bertujuan untuk memperkecil 
resiko  tidak  terbayarnya  piutang  perusahaan.  Adapun  langkah‐langkah  yang  perlu  untuk 
penyaringan  para  konsumen  dalam  rangka  usaha  preventip  untuk  memperkecil  resiko 
tertundah atau tidak terkumpulnya piutang yang tidak diharapkan, maka harus melakukan 
penentuan langkah‐langkah sebagai berikut: 
1. Penentuan besarnya resiko yang akan ditanggung perusahaan, hal yang harus dilakukan 

dalam hubungan ini adalah menunjukkan batas resiko yang ditanggung perusahaan yang 
akan disediakan sebagai cadangan piutang. 

2. Penyelidikan  tentang  kemampuan  perusahaan  untuk  memenuhi  kewajibannya. 
Perusahaan  perlu  melakukan  penyelidikan  mengenai  kemampuan  pelanggan  untuk 
memenuhi kewajibannya sebagai dasar untuk pengelompokkan konsumen dengan resiko 
kredit yang berbeda‐beda. Penyelidikkan kemampuan ini tidak hanya menyangkut bidang 
materil  saja,  tetapi  juga  menyangkut  penyelidikkan  mengenai  sifat  dan  karakter 
konsumen. Dalam hal  ini perlu dipertimbangkan  terutama mengenai  likuiditas dan cash 
flownya. 

3. Mengadakan klasifikasi dari para konsumen bersadarkan resiko pembayarannya. Setelah 
mengadakan  penyelidikan  mengenai  kemampuan  keadaan  konsumen,  maka  kita  dapat 
mengadakan  klasifikasi  para  konsumen  berdasarkan  resiko  tidak  memenuhi 
kewajibannya  tepat  pada  waktunya,  sehingga  terdapat  golongan‐golongan  resiko 
pembayaran. 
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4. Mengadakan seleksi dari para konsumen berdasarkan penggolongan tersebut perusahaan 
dapat memutuskan untuk  tidak memberikan kredit penjualan atau memperberat  syarat 
pembayaran kepada para konsumen yang termasuk ke dalam golongan resiko yang lebih 
tinggi. 
a.Periode kredit (credit period) 
Jangka  waktu  yang  diberikan  oleh  perusahaan  kepada  konsumen  untuk  melunasi 
piutangnya.  Perusahaan  perlu  menetapkan  periode  kredit  bagi  seluruh  konsumen, 
karena  jangka waktu kredit akan mempengaruhi volume penjualan,  biaya, dan profit. 
Perubahan  periode  kredit  akan  mempengaruhi  volume  penjualan  karena  dengan 
melonggarkan periode kredit akan dapat mendorong kenaikan penjualan, akan tetapi 
biaya  atas  dana  yang  terikat  pada  piutang  dagang  akan meningkat.  Oleh  karena  itu, 
perusahaan harus mampu menentukan periode kredit  yang optimum.  Periode kredit 
yang  optimum  ditentukan  oleh  dimana  laba marginal  dari  kenaikan  penjualan  sama 
dengan biaya yang ditimbulkan dari kenaikan piutang usaha yang lebih tinggi. 

b. Potongan tunai (cash discount) 
Unsur terakhir dalam kebijaksanaan kredit adalah potongan tunai untuk pembayaran 
yang lebih awal. Potongan tunai ditentukan dengan penyeimbangan antara biaya dan 
keuntungan dari potongan tunai yang berbeda. Tujuan penentuan cash dicount adalah: 
1) Untuk menarik konsumen yang menganggap cash discount sebagai salah satu cara 

pengurangan harga. 
2) Untuk  menurunkan  periode  piutang  (days  sales  outstanding)  karena  adanya 

konsumen yang membayar lebih awal untuk memperoleh potongan tunai. 
b. Faktor‐faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang 

Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menjual 
produknya  secara  kredit.  Manajemen  piutang  terutama  yang  menyangkut  masalah 
pengendalian  jumlah  piutang  pengendalian  pemberian  dan  pengumpulan  piutang    dan 
evaluasi terhadap politik kredit yang dijalankan oleh perusahaan. 

Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  piutang  merupakan  penerimaan 
perusahaan  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  penjualan  kredit,  sehingga  dalam  usaha 
pengendalian piutang dilakukan oleh perusahaan adalah melalui kebijaksanaan kredit yaitu 
harus memperhatikan tentang besarnya kebijaksanaan penjualan kredit yang dilakukan oleh 
perusahaan terhadap hasil produknya. 

Adapun  faktor‐faktor  yang  mempengaruhi  besar  kecilnya  piutang  adalah  sebagai 
berikut: 
1. Volume Penjualan Kredit 

Makin  besar  volume  penjualan  kredit  yang  dilakukan,  makin  besar  juga  investasi  yang 
ditanamkan  dalam  piutang.  Dengan  makin  besarnya  volume  penjualan  kredit  tiap 
tahunnya  berati  bahwa  perusahaan  itu  harus  menyediakan  investasi  lebih  besar  lagi 
dalam  piutang.  Makin  besar  jumlah  piutang  berarti  makin  besar  resikonya,  tetapi 
bersamaan dengan itu juga memperbesar profitabilitasnya. 

2.  Syarat Pembayaran Penjualan Kredit  
Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan 
menetapkan  syarat  pembayaran  yang  ketat  berarti  perusahaan  lebih  mengutamakan 
keselamatan  kredit  dari  pada  profitabilitasnya.  Semakin  panjang  batas  waktu 
pembayaran kredit berarti semakin besar jumlah piutangnya. 

3. Ketentuan Tentang Pembatasan Kredit 
Pembatasan  kredit  harus ditetapkan  oleh  perusahaan  dalam memberikan  kredit. Makin 
tinggi pembatasan kredit yang ditetapkan bagi masing‐masing  langganan, berarti makin 
besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. 

4. Kebijaksanaan Dalam Mengumpulkan Piutang  
Kebijaksanaan  pengumpulan  piutang  oleh  perusahaan  dapat  dilakukan  secara  aktif 
maupun  pasif.  Apabila  perusahaan  menerapkan  kebijaksanaan  pengumpulan  piutang 
secara  aktif,  artinya  perusahaan  melakukan  penagihan  sendiri,  maka  perusahaan  akan 
mengeluarkan  biaya  yang  lebih  besar.  Hal  ini  berbeda  jika  perusahaan  menerapkan 
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pengumpulan piutang secara pasif, maka investasi yang ditanamkan dalam piutang akan 
lebih besar. 

5. Kebiasaan Membayar Oleh Pelanggan 
Kebiasaan membayar ini menyangkut pemanfaat discount period oleh pelanggan, artinya 
semakin  langganan  ini  memanfaatkan  discount  period,  semakin  kecil  investasi  yang 
ditanamkan dalam piutang. 

c. Perputaran Piutang  
Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, artinya 

piutang  akan  tertagih  pada  saat  tertentu  dan  akan  timbul  lagi  akibat  penjualan  begitu 
seterusnya. 

Periode  perputaran  piutang  tergantung  pada  panjang  pendeknya  ketentuan  waktu 
yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Di sisi lain, syarat pembayaran kredit 
juga  akan  mempengaruhi  tingkat  perputaran  piutang  dimana  tingkat  perputaran  piutang 
menggambarkan berapa kali modal yang tertanam dalam piutang berputar dalam satu tahun. 
Semakin  cepat  perputaran  piutang  menandakan  bahwa  modal  dapat  digunakan  secara 
efisien.  
 

Arus Kas (Cash Flow) 
a. Pengertian Arus Kas (Cash Flow) 

Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki oleh perusahaan dan siap digunakan untuk 
investasi  maupun  menjalankan  operasi  perusahaan  setiap  saat  dibutuhkan.  Kas  berfungsi 
untuk membayar semua aktifitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari‐hari 
maupun untuk investasi. Oleh karena itu penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki kas 
dalam jumlah dan waktu  tepat agar kas tersebut dapat dipergunakan secara optimal  tanpa 
mengganggu operasi perusahaan. Untuk itulah perlu sekali dibuat suatu laporan sabagai alat 
pengendalian keluar masuknya uang tunai yang dimiliki perusahaan. 

Menurut Simamora (2003 : 176) Arus kas (Cash Flow) merupakan arus masuk dan arus 
keluar  kas  atau  setara  kas  yang melaporkan  transaksi  dan peristiwa  periode  tertentu dari 
segi dampaknya terhadap kas. Sedangkan menurut Rudianto (2005:17) Arus Kas (Cash Flow) 
adalah arus keluar masuknya kas di dalam suatu periode tertentu, yang mencangkup saldo 
awal  kas,  sumber  penerimaan  kas,  sumber  pengeluaran  kas,  dan  saldo  akhir  pada  satu 
periode. 

b. Sumber Aliran Kas 
Dalam analisis akhir, arus kas ke dalam dan ke luar perusahaan merupakan peristwa 

yang  fundamental,  sebagai  dasar  pengukuran  akuntansi  dan  sebagai  keputusan  investor 
serta  kreditor.  Kas  sangat  penting  karenanya menggambarkan  daya  beli  umum  dan  dapat 
ditransfer  segera  dalam  perekonomian  pasar  kepada  individu  suatu  organisasi  untuk 
kebutuhan‐kebutuhan  khusus  mereka  dalam  memperoleh  barang  dan  jasa  yang  mereka 
inginkan  dan  tersedia  dalam perekonomian.  Sejauh  ini, metode  yang  paling  penting  untuk 
memindahkan  kas  (hak  yang  berlaku  umum)  ialah  cek  bank  atau  cara‐cara  lain  yang 
memerintahkan bank memindahkan kredit bank dari  satu  individu  atau organisasi  kepada 
yang  lain. Mata  uang  kertas  atau  logam  hanya merupakan  sebagian  kecil  dari  semua  cara 
pemindahan kas dari dan kepada suatu perusahaan. 

Sebagian besar pengukuran akuntansi didasarkan pada arus kas masa  lalu, sekarang, 
atau yang diharapkan. Pendapatan  (revenue) umumnya diukur berdasarkan kas netto yang 
diharapkan akan diterima dari penjualan barang dan jasa. Beban (expense) umumnya diukur 
berdasarkan uang tunai yang dibayarkan atau yang diperkirakan akan dibayar untuk barang 
dan  jasa  yang  digunakan  oleh  perusahaan.  Akrual  (accrual)  merupakan  alokasi  ke  waktu 
berjalan  penerimaan  atau  pembayaran  yang  diharapkan  pada  waktu  yang  akan  dattang 
untuk  jasa.  Penangguhan  (deferral)  merupakan  alokasi  ke  waktu  berjalan  dan  yang  akan 
datang penerimaan dan pembayaran yang lalu untuk barang dan jasa. 

Laporan arus kas melaporkan arus kas melalui tiga jenis aktivitas: 
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1. Arus kas dari aktivitas operasi (cash  flows  from operating activities) adalah arus kas dari 
transaksi  yang  mempengaruhi  laba  bersih.  Contoh‐contoh  transaksi  semacam  itu 
mencakup pembelian dan penjualan barang dagangan oleh pengecer atau retailer. 

2.  Arus kas dari aktivitas investasi (cash flows from investing aktivities) adalah arus kas dari 
transaksi  yang  mempengaruhi  investasi  dalam  aktiva  tidak  lancar.  Contoh‐contoh 
transaksi  semacam  itu meliputi penjualan dan pembelian aktiva  tetap, seperti peralatan 
dan bangunan. 

3. Arus kas dari aktivitas pembiayaan  (cash  flows  from  financing activities) adalah arus kas 
dari  transaksi  yang  mempengaruhi  ekuitas  dan  utang  perusahaan.  Contoh  transaksi 
seperti itu meliputi penerbitan dan penarikkan sekuritas dan utang. 

 
Tabel 1. Sumber penerimaan dan pengeluaran kas 

 
Sumber Aliran Kas 

 
Penerimaan 

 
Pengeluaran 

Aktivitas operasi  Pendapatan  Pembayaran beban 
Investasi  Penerimaan  dari  penjualan  aktiva  tidak 

lancar 
Pembayaran  perolehan  aktiva  tidak 
lancar 

Pembiayaan  Penerimaan  dari  penerbitan  sekuritas 
ekuitas dan utang 

Pembayaran  untuk  saham  treasuri, 
deviden, dan penebusan sekuritas utang. 

     Sumber: Niswonger. Warren. Reeve. Fess (2000: 43) 
c. Metode Penyusunan Laporan Arus Kas (Cash Flow) 

Laporan  arus  kas  mengklasifikasikan  penerimaan  kas  dan  pengeluaran  kas 
berdasarkan  aktivitas‐aktivitas  operasi,  investasi,  dan  pembiayaan.  Secara  umum  terdapat 
dua metode dalam penyusunan  laporan arus kas, yaitu metode  langsung dan metode  tidak 
langsung. 

Metode  langsung  adalah metode  penyusunan  laporan  arus  kas  dimana  dirinci  aliran 
masuk kas dari aktivitas‐aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Metode tidak langsung 
adalah  suatu metode penyusunan  laporan arus kas, dimana dibuat  rekonsiliasi  antara  laba 
yang dilaporkan dengan aliran kas. Secara singkat metode penyusunan arus kas dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 2. Metode untuk penyusunan laporan Arus Kas 
Sumber aliran Arus Kas  Metode langsung   Metode tidak langsung 
Aktivitas operasi  ‐Kas  yang  diterima  dari  aktivitas 

ooperasi 
‐Kas yang dibayarkan untuk aktivitas 
operasi 

‐laba bersih  
‐penyesuaian terhadap laba bersih 
‐kas bersih untuk aktivitas operasi 

Investasi  ‐kas  yang  diterima  dari  aktivitas 
investasi 
‐kas  yang  dikeluarkan  untuk 
aktivitas investasi 
‐kas bersih dari aktivitas investasi 

‐Kas  yang  diterima  dari  aktivitas 
investasi 
‐  kas  yang  dikeluarkan  untuk 
aktivitas investasi 
‐kas bersih dari aktivitas investasi 

Aktivitas pembiayaan  ‐Kas  yang  diterima  dari  aktivitas 
pembiayaan 
‐kas  yang  dikeluarkan  untuk 
aktivitas pembiayaan 
‐kas  bersih  dari  aktivitas 
pembiayaan 

‐kas  yang  diterima  dari  aktivitas 
pembiayaan 
‐kas  yang  dikeluarkan  untuk 
aktivitas pembiayaan 
‐kas  bersih  dari  aktivitas 
pembiayaan 

Sumber: Niswonger. Warren. Reeve. Fess (2000: 45) 
 
Kerangka Analisis 

 
 
   
 

 
 

Gambar  1. Kerangka Analisis 

                  (X) 
Perputaran Piutang 

                  (Y) 
Arus Kas (Cash Flow) 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Operasional  Usaha  Karet  Partai  Rudi  Hartono  Kembang  Seri  Kabupaten  Bengkulu 
Tengah 

 
Penyedia  barang/jasa  adalah  pemasokan  atau  mewujudkan  barang  atau  melaksanakan 

pekerjaan  atau melaksanakan  layanan  jasa berdasarkan permintaan atau perintah  resmi  atau 
kontraktor pekerjaan dari pihak pengguna. Penyedia barang atau  jasa dapat merupakan badan 
usaha  atau  orang  perseorangan.  Penyedia  yang  bergerak  dalam  bidang  pemasokan  barang 
disebut pemasok atau leveransir, bidang jasa pemborongan disebut pemborong atau kontraktor 
dan di bidang jasa konsultasi disebut konsultan. 

Partai/agen karet merupakan penyalur karet dari toke ke pabrik karet. Partai/agen karet 
bisa  juga  dikatakan  pemasok  karet  karena  partai menyediakan  barang  yang  dibutuhkan  oleh 
pabrik  karet.  Karet  yang  dibeli  dari  petani  oleh  toke  dengan  harga  berdasarkan  harga  dasar 
dikalikan  dengan  kadar  kemurnian  karet  (persen)  di  pabrik  dikumpulkan  dan  dijual  lagi  ke 
partai/agen, Setelah itu partai/agen menjual lagi ke pabrik. Karet yang dibeli oleh partai/agen 
dibeli berdasarkan pada kadar kemurnian karet tersebut, kadar kemurnian karet diukur secara 
manual oleh bagian timbang dari masing‐masing partai/agen.  Karet yang dibeli masing‐masing 
partai  dikumpulkan  di  dalam  ruangan  khusus  yang  diperuntukkan  pabrik  untuk  partai/agen 
tersebut. Setiap harinya karet direkap dan hitung bruto ,netto, juga kadar kemurniannya dan di 
arsipkan dan harus disetor atau dilaporkan ke pabrik setiap harinya oleh bagian timbang dan 
pembelian partai/agen. Setelah mencapai waktu dan jumlah karet yang dibeli partai/agen tadi, 
maka  pihak  pabrik  akan  memberitahukan  bahwa  karet  tersebut  siap  digiling,  disinilah  letak 
berhasil  tidak  atau  untung  ruginya  suatu  partai/agen  tersebut.  Dikatakan  berhasil  jika  kadar 
kemurnian  (persen)  total  karet  yang  dibeli  sama  atau  lebih  kadar  yang  dibeli  dari  toke, 
sebaliknya dikatakan rugi jika kadar kemurnian yang muncul kurang dari kadar yang dibeli dari 
toke. Kadar kemurnian didapat dari hasil giling yang muncul. Berikut ini di gambarkan proses 
pembelian secara singkat: 

1.  Karet yang dihasilkan oleh petani dijual kepada toke (2) 
2. Toke mengumpulkan karet yang dibeli dari petani untuk dijual lagi ke    Partai/Agen (3) 
3.  Karet  yang  dibeli  dari  toke  ditampung  dalam  lokasi  pabrik  yang  telah      diperuntukkan 

pabrik untuk Partai/Agen. 
4.  Kemudian  karet  yang  dibeli  oleh  Partai/Agen  digiling  oleh  pabrik(4)  untuk  mendapat 

karet  yang  berkualitas,  hasil  gilingan  menghasilkan  kadar  kemurnian  karet  yang  akan 
dibayarkan kepada Partai/Agen. 
Permodalan usaha karet partai Rudi Hartono Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah 

bersumber  dari  penanaman  modal  oleh  keluarga  yang  mana  dikelola  oleh  sendiri  oleh  Rudi 
Hartono dan keluarga. Untuk mengetahui perkembangan permodalan Usaha Karet Partai Rudi 
Hartono Kembang  Seri  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  selama  periode  2006‐2010  dapat  dilihat 
pada tabel di bawah ini : 
 
Tabel 3. Perkembangan Permodalan Usaha Karet Partai Rudi Hartono Kembang Seri Kabupaten 
Bengkulu Tengah Selama 2006‐2010 
 
No 

 
URAIAN 

TAHUN 

2006 
(Rp) 

2007 
(Rp) 

2008 
(Rp) 

2009 
(Rp) 

2010 
(Rp) 

Jumlah 
(Rp) 

1 
2 
3 
4 

P. M 1 
P. M 2 
P. M 3 
P. M 4 

75.000.000 
25.000.000 
30.000.000 
15.000.000 

100.000.000
  50.000.000 
  70.000.000 
  45.000.000 

115.000.000
  65.000.000 
  80.000.000 
  60.000.000 

150.000.000
  80.000.000 
  85.000.000 
  75.000.000 

200.000.000 
  87.000.000 
125.000.000 
  85.000.000 

640.000.000
307.000.000 
390.000.000 
280.000.000 

Jumlah   145.000.000  265.000.000  320.000.000  390.000.000  497.000.000  1.617.000.000 
Sumber : Usaha Karet Partai Rudi Hartono Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah,2011 

 
Dari  tabel  tersebut  menerangkan  bahwa  pada  tahun  2006  sampai  dengan  tahun  2010 

penanaman  modal  selalu  mengalami  peningkatan.  Di  tahun  2006  jumlah  modal  Rp. 
145.000.000;  Pada  tahun  2007  jumlah  modal  Rp.  265.000.000;  hal  ini  diimbangi  oleh  harga 
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barang  pada  tahun  yang  bersangkutan.  Pada  tahun  2008  penanaman  modal  meningkat  lagi 
menjadi  Rp.  320.000.0000  dan  pada  tahun  2009  juga  mengalami  peningkatan  tetapi  tidak 
begitu besar.Pada tahun 2010 penanaman modal meningkat lagi sebanyak Rp.497.000.000; hal 
ini sangatlah berarti dengan peningkatan modal yang cukup besar bagi usaha karet partai Rudi 
Hartono  kembang  seri  kabupaten  bengkulu  Tengah.  Jadi  jumlah  modal  yang  ada  sebesar 
Rp.1.617.000.000;  hal  ini  diperoleh  dari  penanam modal  satu  Rp.640.000.000;  dan  ditambah 
penanam modal dua Rp.307.000.000; dan penanam modal  tiga Rp.390.000.000; dan penanam 
modal empat Rp.280.000.000;. 

 
Tabel  4.  Perkembangan  Penjualan  Kredit  Pada  Usaha  Partai  Rudi  Hartono  Kembang  Seri 
Kabupaten Bengkulu Tengah Selama Tahun 2006‐2010 

Sumber : Usaha Karet Partai Rudi Hartono Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah,2011 
 

Adapun jumlah piutang Anggota Usaha Karet Partai Rudi Hartono selama tahun 2006‐
2010 dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
Tabel  5.  Perkembangan  Jumlah  Piutang  Anggota  Usaha    Karet  Partai  Rudi  Hartono  Kembang 
Seri Kabupaten Bengkulu Tengah Periode 2006‐2010 
No  Tahun  Jumlah Piutang (Rp) 
1 
2 
3 
4 
5 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

2.439.701.178,27 
2.156.191.916,95 
2.187.242.597,33 
1.258.030.046,23 
1.979.661.880,23 

Sumber : Usaha Karet Partai Rudi Hartono Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah,2011 
 
Analisis Perputaran Piutang 

 
Adapun  untuk menganalisa  tingkat  perputaran  piutang  yaitu merupakan  perbandingan 

antara  penjualan  kredit  dengan  rata‐rata  piutang.  Perputaran  piutang  ini  menggambarkan 
berapa  kali  modal  yang  tertanam  dalam  piutang  berputar  dalam  satu  tahun,  semakin  cepat 
perputaran  piutang  menandakan  bahwa  modal  dapat  digunakan  secara  efisien.  Untuk 
menanalisa  tingkat  perputaran  piutang  pada  periode  tertentu  dapat  dihitung  dengan  rumus 
sebagai berikut : 

Perputaran piutang =   

Dimana : 
Piutang rata‐rata =   

Periode penagihan Rata‐Rata   

Jumlah  piutang  yang  terdapat  dalam  rumus  di  atas  adalah  jumlah  piutang  yang  terjadi 
dalam jangka waktu 1 tahun. Saldo awal tahun   adalah  jumlah saldo piutang pada akhir tahun 
sebelum yang nilainya telah disesuaikan dengan transaksi selama 1 tahun operasi sebelumnya. 
Sedangkan  saldo  piutang  akhir  tahun  adalah  jumlah  saldo  piutang  pada  akhir  operasi  yang 
nilainya telah disesuaikan dengan transaksi selama 1 tahun dalam periode yang bersangkutan. 

Untuk mengetahui  tingkat  perputaran  piutang  pada  Partai  Rudi  Hartono  Kembang  Seri 
Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

NO  Tahun  Jumlah Penjualan Kredit (Rp) 
1 
2 
3 
4 
5 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

3.976.638.766 
3.860.550.200 
3.800.505.200 
3.479.725.370 
3.560.000.000 
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Tabel 6. Tingkat Perputaran Piutang Periode 2006‐2010 
Tahun  Jumlah Penjualan 

Kredit (Rp) 
Piutang Rata
Rata (Rp) 

Perputaran 
Piutang (X) 

Periode 
Penagihan (Hari) 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

3.976.638.766 
3.860.550.200 
3.800.505.200 
3.479.725.370 
3.302.445.765 

2.651.092.510,66
2.297.946.547,61 
2.171.717.257,14 
1.722.636.321,78 
1.618.845.963,23 

1,50
1,68 
1,75 
2,02 
2,04 

240 
214 
206 
178 
176 

Sumber  : Diolah Dari Data Keuangan Partai Rudi Hartono Kembang  Seri Kabupaten Bengkulu 
Tengah,2011 

 
Berdasarkan  perhitungan  tingkat  perputaran  piutang  yang  terjadi  pada  Usaha  Karet 

Partai Rudi Hartono Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2006 sampai dengan 
2010  dapat  diketahui  berputar  semakin  meningkat.  Tingkat  perputaran  piutang  terendah 
terjadi  pada  tahun  2006,  yaitu  1,50  kali.  Dibutuhkan waktu  240  hari  untuk menagih  kembali 
piutang  tersebut,  rendahnya  tingkat  perputaran  piutang  ini  disebabkan  penjualan  yang 
menurun  dan  piutang  rata‐rata  yang  cukup  besar  dan  faktor  pengembalian  piutang  yang 
tersendat. 

Pada tahun 2007 tingkat perputaran piutang mengalami penurunan yaitu 1,68 kali yang 
berarti bahwa setiap pengumpulan piutang pada pada tahun ini diperlukan waktu selama 214 
hari. Hal  ini disebabkan  lancar penagihan piutang dimana  jumlah penjualan kredit penurunan 
penjualan  kredit  sebesar  Rp.  3.860.550.200;  dan  piutang  rata‐rata  sebesar  Rp. 
2.297.946.547,61;. 

Pada  tahun 2008 tingkat perputaran piutang meningkat  lagi daripada  tahun 2007, yaitu 
1,75  dan membutuhkan waktu  206  hari  dalam penarikan  piutang. Hal  ini  disebabkan  jumlah 
piutang rata‐rata meningkat tetapi penjualan kredit menurun yaitu sebesar Rp. 2.171.717.257; 
sedangkan penjualan kredit Rp. 3.800.505.200;. 

Pada tahun 2009 perputaran piutang pada Usaha karet Partai Rudi Hartono Kembang Seri 
Kabupaten  Bengkulu  Tengah  kembali  mengalami  peningkatan  dan  ini  merupakan  tingkat 
perputaran  piutang  terendah  yaitu  2,02  kali.  Hal  ini  berarti  selama  178  hari  dalam menagih 
kembali  hutang  tersebut.  Tingginya  tingkat  perputaran  piutang  tersebut  disebabkan  oleh 
jumlah  piutang  rata‐rata  sebesar  Rp.  1.722.636.321,78;  dengan  penjualan  kredit  sebesar  Rp. 
3.479725.370;. 

Pada tahun 2010 tingkat perputaran piutang mengalami peningkatan yang cukup berarti 
yaitu 2,04 kali dengan penjualan kredit sebesar Rp.3.302.445.765; dan piutang rata‐rata sebesar 
Rp. 1.618.845.963,23;. Dalam hal ini membutuhkan waktu 176 hari untuk menagihnya. 

 
Analisis Arus Kas ( Cash Flow ) 

 
Kas  adalah  alat  pembayaran  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  atau  badan  usaha  dan  siap 

digunakan  untuk  investasi  maupun menjalankan  operasi  perusahaan  setiap  saat  dibutuhkan. 
Kas  berfungsi  untuk  membayar  semua  aktivitas  yang  dilakukan  perusahaan,  baik  operasi 
sehari‐hari maupun untuk investasi. 

Kekurangan  uang  akan  menyebabkan  suatu  organisasi  atau  perusahaan  tidak  dapat 
membayar  berbagai  aktivitas  operasi  dan  investasi,  demikian  pula  jika  perusahaan  ingin 
melakukan investasi di dalam saham, gedung, mesin, atau tanah. Aktivitas  tersebut tidak akan 
dapat dilakukan dengan baik.  Sebaliknya kelebihan uang pada suatu  saat melebihi kebutuhan 
perusahaan menyebabkan terlalu banyaknya uang yang menganggur, padahal seharusnya uang 
tersebut dapat dikelola secara optimal lagi untuk kepentingan perusahaan. 

Oleh  karena  itu,  penting  sekali  bagi  perusahaan  untuk memiliki  kas  dalam  jumlah  dan 
waktu yang tepat agar kas tersebut dapat digunakan  secara optimal tanpa mengganggu operasi 
perusahaan.  Untuk  kepentingan  itulah  perlu  sekali  dibuat  suatu  laporan  arus  kas  (cash  flow) 
sebagai alat pengendali keluar masuknya uang tunai yang dimiliki perusahaan. 

Adapun untuk menghitung arus kas pada perusahaan dapat digunakan rumus : 
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Arus kas = Saldo Kas Awal + Arus Kas Masuk – Arus Kas Keluar 
Atau : 
Arus Kas = Saldo Kas Akhir – Saldo Kas Awal 
Sado kas awal pada rumus diatas adalah jumlah saldo kas dalam 1 tahun yang didalamnya 

sudah termasuk sumber penerimaan kas dan sumber pengeluaran kas pada tahun sebelumnya. 
Arus kas masuk adalah jumlah kas yang diterima atau kas selama 1 tahun dalam periode yang 
bersangkutan. Sedangkan arus kas keluar adalah  jumlah kas yang dikeluarkan selama 1 tahun 
dalam periode yang bersangkutan. 

Untuk mengetahui arus kas (cash  flow) pada Usaha Karet Partai Rudi Hartono Kembang 
Seri Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
 
Tabel  7.  Arus  Kas  (Cash  Flow)  Usaha  Karet  Partai  Rudi  Hartono  Kembang  Seri  Kabupaten 
Bengkulu Tengah Periode 2006‐2010 
        Tahun  Saldo Akhir (Rp) 

( 1 ) 
Saldo Awal (Rp) 

( 2 ) 
Arus Kas (Rp) 
( 3 = 1  2 ) 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

145.681.000 
146.030.000 
146.397.000 
146.810.000 
147.291.000 

145.356.000
145.681.000 
146.030.000 
146.397.000 
146.810.000 

325.000 
349.000 
 367.000 
413.000 
481.000 

Sumber  : Diolah Dari Data Keuangan Partai Rudi Hartono Kembang  Seri Kabupaten Bengkulu 
Tengah,2011 

 
Dari hasil  perhitungan pada    tabel  di  atas,  nilai  arus kas  (cash  flow) Usaha Karet Partai 

Rudi  Hartono  Kembang  Seri  Kabupaten  Bengkulu  tengah  selama  tahun  2006‐2010  berkisar 
antara Rp. 325.000; sampai dengan Rp. 481.000;.  Jumlah arus kas (cash  flow)  tertinggi  terjadi 
pada tahun 2010 yaitu Rp.481.000; dan jumlah arus kas (cash flow) terendah terjadi pada tahun 
2006 yaitu Rp.325.000;. Rendahnya  jumlah arus kas  (cash  flow)  pada  tahun 2006 disebabkan 
masih banyaknya jumlah kas yang tertanam dalam piutang yaitu sebesar Rp.2.439.701178,27;. 

 
Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Arus Kas (Cash Flow) 
a. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Untuk  mengetahui  hubungan  antara  perputaran  piutang  terhadap  arus  kas  (cash 
flow)  pada  Usaha  Karet  Partai  Rudi  Hartono  Kembang  Seri  Kabupaten  Bengkulu  Tengah 
maka digunakan metode analisis regresi linear sederhana dengan rumus : Y = a + bX 

 
Tabel 8. Hubungan perputaran piutang dengan arus kas (cash flow)  
Tahun  X  Y  X2  Y2  XY 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

1,50 
1,68 
1,75 
2,02 
2,04 

325.000 
349.000 
 367.000 
413.000 
481.000 

2,25
2,8224 
3,0625 
4,0804 
4,1616 

105.625.000.000
121.801.000.000 
134.689.000.000 
 170.569.000.000 
 231.361.000.000 

487.500
586.320 
 642.250 
834.260 
981.240 

∑  8,99  1.935.000  16,3769  764.045.000.000  3.531.570 
      � = 1,798                                  � =387.000
Sumber : Data Diolah, 2012 

 
Y = a + bX 
Dimana :   X = Perputaran Piutang 
  Y = Arus kas (cash flow) 
  b = Koefisien Regresi 
  a = Konstanta 
untuk mengetahui nilai a dan b digunakan rumus : 
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b =    

  =   

  =    

       =   

       = 246.335,96 
 
    a = � ‐ b� 
       = 387.000 – 246.335,96(1,798) 
       = 387.000 – 442.912,06 
       = ‐55.912,06 
 

Dari  hasil  perhitungan  di  atas  dapat  garis  persamaan  regresi  linier  yaitu  Y  =  ‐
55.912,06  +  246.335,96X.  Dari  persamaan  regresi  tersebut  dapat  diketahui  nilai  koefisien 
regresi  perputaran piutang  (X)  terhadap  arus  kas  (Y)  adalah  sebesar  246.335,96  bertanda 
positif. Hal  ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan piutang diikuti dengan kenaikkan arus 
kas (cash flow). 

Nilai  a  sebesar  ‐55.912,06  adalah  besarnya  nilai  arus  kas  (cash  flow)  tidak 
dipengaruhi  oleh  variabel  independent  sedangkan  nilai  b  sebesar  246.335,96  bertanda 
positif  ini  berarti  apabila  perputaran  piutang  naik  satu  satuan maka  arus  kas  (cash  flow) 
meningkat  246.335,96  satuan  atau  dengan  kata  lain  apabila  ada  kenaikan  perputaran 
piutang Rp.1; akan mengakibatkan kenaikan arus kas (cash flow) sebesar 246.335,96. 

b.  Analisis Korelasi 
Untuk mencari hubungan antara perputaran piutang  terhadap arus  kas  (cash  flow), 

maka  perlu  diadakan  pengukuran  tentang  tingkat  korelasi  antara  kedua  variabel  tersebut 
dengan menggunakan analisis korelasi dengan rumus :  

r =   

  =   

  =   

  =   

=   

=   

= 0,92 
 

Dari  perhitungan  di  atas  didapat  hasil  r  =  0,92.  Hal  ini  berarti  terdapat  hubungan 
antara perputaran piutang terhadap arus kas (cash flow), hubungan yang sangat kuat karena 
nilai r mendekati 1. 

Untuk  mengetahui  besarnya  sumbangan  dari  variabel  pengaruh  terhadap  variabel 
terpengaruh dapat digunakan rumus koefisien determinan (KP) yaitu :  

KP = r2 x 100% 
      = (0,92)2 x 100% 
      = 0,85x 100% 
      = 85% 

Berdasarkan perhitungan di atas membuktikan bahwa r2 mempunyai nilai 85% yang 
berarti  bahwa  perputaran  piutang  mempengaruhi  arus  kas  (cash  flow)  sebesar  85% 
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sedangkan  sisanya  sebesar  15%  dipengaruhi  oleh  faktor‐faktor  lain  yang  tidak 
diperhitungkan. 

c.  Pengujian Hipotesis 
Untuk melakukan uji hipotesis digunakan rumus distrbusi t berikut ini : 

α = 5%  α/2 = 0,025 
n =5, db = 5 – 2 = 3 

t =   

= 0,92  

= 0,92  

=  0,92  

=  (0,92) ( ) 
=  4,11 
 
Apabila t hitung   t tabel = Ho ditolak 
Apabila t hitung   t tabel = Ho diterima  

Dari  hasil  perhitungan  di  atas dimana nilai  t  hitung = 4,11  lebih  besar dari  t  tabel  = 
3,182 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 
hipotesis  yang  diajukan  dapat  diterima,  artinya  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara 
perputaran  piutang  terhadap  arus  kas  (  cash  flow)  pada  Usaha  Karet  Partai  Rudi  Hartono 
Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah. 

Dari  hasil  penelitian  bahwa  setiap  tahunnya  perputaran  piutang  pada  Usaha  Karet 
Partai Rudi Hartono Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami peningkatan, hal 
ini  juga  diiringi  dengan meningkatnya  arus  kas  (cash  flow)  Pada  Usaha  Karet  Partai  Rudi 
Hartono Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2006‐2010. 

 
Kesimpulan 

 
1. Tingkat perputaran piutang pada Usaha Karet Partai Rudi Hartono Kembang Seri Kabupaten 

Bengkulu Tengah dari tahun 2006 sampai dengan 2010 selalu mengalami penurunan. Pada 
tahun  2006  tingkat  perputaran  piutangnya  sebesar  yaitu  1,50  kali  sedangkan  pada  tahun 
2007  tingkat  perputaran  piutang  meningkat  yaitu  1,68  kali  atau  dapat  dikatakan  pada 
periode  ini  piutang  pada  Usaha  Karet  Partai  Rudi  Hartono  Kembang  Seri  Kabupaten 
Bengkulu  Tengah  mengalami  perputaran  yang  cukup  berarti.  Pada  tahun  2008  tingkat 
perputaran  piutang meningkat    lagi  daripada  tahun  sebelumnya  yaitu  1,75  kali  dan  pada 
tahun 2009 tingkat perputaran piutang meningkat lagi sebesar 2,02 kali tahun 2010 tingkat 
perputaran  piutang  mengalami  peningkatan  yang  sangat  berarti  yaitu  2,04  kali,  hal  ini 
disebabkan lancarnya penagihan piutang. 

2. Berdasarkan  perhitungan  maka  diperoleh  persamaan  regresi  linear  antara  perputaran 
piutang terhadap arus kas  ( cash  flow ) Y =  ‐55.912,06 + 246.335,96X, sedangkan koefisien 
korelasi  (  r  )  sebesar  0,92  yang  hubungan  antara  perputaran  piutang  terhadap  arus  kas  ( 
cash flow ) pada Usaha Karet Partai Rudi Hartono Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah 
sangat kuat dan positif. 

3. Koefisien determinan ( KP ) perputaran piutang terhadap arus kas ( cash flow ) r2 = 0,85 ini 
berarti arus kas (cash  flow) dipengaruhi oleh perputaran piutang sebesar 85% dan sisanya 
15% dipengaruhi oleh faktor lain. 

4. 4. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T  terbukti bahwa  t hitung >  t  tabel  yaitu  t 
hitung   = 4,11 > 3,182. ini berarti Ho ditolak yang artinya ada pengaruh yang signifikan atau 
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mempunyai pengaruh yang kuat antara perputaran piutang terhadap arus kas ( cash  flow ) 
pada Usaha Karet Partai Rudi Hartono Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah. 

5. Pola  aliran  kas  yang  ada  pada  Usaha  karet  Partai  Rudi  Hartono  adalah  perusahaan 
menggunakan  kas  dari  operasional  dan  pinjaman/penarikkan  modal  untuk  melakukan 
investasi karena terlihat di laporan arus kas aliran kas dari kegiatan investasinya negatif. 

 
Saran 

 
1. Diharapkan  supaya  Usaha  Karet  Partai  Rudi  Hartono  Kembang  Seri    Kabupaten  Bengkulu 

Tengah  dapat  mengoptimalkan  penjualan  dan  pemasokkan  barang  kepada  PT.  Bam,  lebih 
meneliti  calon  peminjam  sebelum  permohonannya  disetujui.  Hal  ini  berguna  selain  untuk 
kelancar pembayaran kredit, meningkatkan perputan piutang, juga manambah wawasan dan 
pengalaman dalam merekomendasikan calon peminjam yang merupakan kunci utama dalam 
keberhasilan perusahaan.  

2. Mempertahan  kebijaksanaan  pemberian  pinjaman  sehingga  perputaran  piutang  dapat 
berputar secara stabil dari tahun ke tahun. 

3. Untuk menghindari  tertanamnya  piutang  dalam  jangka  panjang,  pihak  Usaha  Karet  Partai 
Rudi  Hartono  Kembang  Seri  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  merubah  kebijaksanaan  waktu 
pengembaliannya  piutang  dan  disesuaikan  dengan  besar  kecilnya  jumlah  pinjaman  yang 
diberikan.  Semakin  besar  pinjaman  maka  waktu  pengeembaliannya  minimalnya  sama 
dengan waktu pengembalian maksimal yang ditetapkan. 
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