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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasi 

mengenai posisi keuangan dan hasil operasi yang telah dicapai oleh suatu 

perusahaan. Informasi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan, baik oleh manajemen perusahaan maupun pihak 

ekstern. Keputusan yang berdasarkan laporan keuangan dapat berupa 

keputusan investasi, pemberian pinjaman, maupun manajemen dalam 

pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

operasinya. Keputusan yang diambil tersebut haruslah tepat karena akan 

berpengaruh besar pada perusahaan itu sendiri dan lingkungan ekonomi, 

serta agar tidak terjadi kesenjangan atau gap diantara keduanya.  

Berkaitan dengan hal di atas maka perusahaan harus menyajikan 

laporan keuangan secara lengkap dan menggambarkan keberadaan 

perusahaan yang sebenarnya, akan tetapi laporan keuangan yang disusun 

dan disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya oleh 

manajemen perusahaan. 

Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca dan laporan laba 

rugi. Neraca memberikan informasi mengenai jumlah aktiva, hutang dan 

modal dari suatu perusahaan, sedangkan laporan laba rugi menunjukkan 

biaya-biaya serta pendapatan perusahaan dalam periode-periode tertentu. 

Kedua laporan ini ternyata belum mencakup informasi keuangan 

perusahaan secara keseluruhan, karena belum dapat memberikan 

pengetahuan tentang arus kas masuk dan arus kas keluar. Maka dari itu 

laporan mengenai arus kas sebaiknya disertakan, seperti halnya Standar 

Akuntansi Keuangan dalam PSAK No. 2 (IAI, 1999, paragraph 1), 

menyatakan bahwa perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai 

dengan persyaratan dalam Pernyataan ini dan harus menyajikan laporan 



tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan (integral) dari laporan 

keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. 

Arus kas adalah kas aktual yang keluar masuk dari dan ke dalam 

suatu perusahaan (Weston dan Brigham, 1990 : 55). Arus kas masuk (cash 

inflows) merupakan penerimaan kas yang berasal dari kegiatan rutin 

perusahaan, misalnya penjualan tunai, penerimaan piutang maupun 

penerimaan kas yang bersifat tidak rutin misalnya penyertaan modal, 

penjualan saham, penjualan aktiva perusahaan. Arus kas keluar (cash out 

flows) adalah pengeluaran yang bersifat kontinyu, seperti pembayaran 

bunga, dividen dan pembayaran pajak. Arus kas berlangsung terus 

menerus selama perusahaan menjalankan kegiatannya. Agar kas ini mudah 

dibaca dan dipahami, maka informasi arus kas tersebut dibuat dalam 

bentuk laporan yang disebut Laporan Arus Kas (statement of cash flows), 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi para investor dan kreditur 

dalam menganalisa arus kas.  

Aktivitas yang membagi laporan arus kas adalah kegiatan operasi, 

kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Ketiga aktivitas ini 

memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk 

menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap keuangan perusahaan serta 

terhadap jumlah kas. 

Manfaat utama laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi 

yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama 

satu periode, serta untuk membantu investor, kreditur dan pihak lain yang 

berkepentingan dalam menganalisa kas (Kieso dan Wey Grandt, 1995 : 

247). 

Laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha 

dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, untuk mengetahui 

sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya dan untuk menilai 

kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Maka dari itu diperlukan analisa 

agar terlihat kelemahan-kelemahan perusahaan serta hasil yang dianggap 

baik, kemudian hasil analisa tersebut digunakan untuk membuat perbaikan 



penyusunan rencana yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang. 

Dalam hal ini laporan keuangan terutama laporan arus kas yang 

merupakan aktiva yang paling likuid. Oleh sebab itu dalam aktivitasnya, 

kas merupakan faktor penting yang perlu mendapat perhatian khusus. 

Dengan melihat masalah di atas maka penulis mengadakan penelitian 

dengan judul : “ANALISA LAPORAN ARUS KAS SEBAGAI ALAT 

EVALUASI KINERJA KEUANGAN PADA PT. AKSARA 

SOLOPOS”.    

    

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah analisa 

laporan arus kas pada PT Aksara Solopos dapat menunjukkan gambaran 

tentang kinerja keuangan yang baik ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka penulis 

mengadakan penelitian ini dengan tujuan yaitu :  

1. Untuk mengetahui analisa laporan arus kas pada PT. Aksara Solopos. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana analisa laporan arus kas dapat 

digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

berikutnya yang akan mengambil masalah yang sama dan dijadikan 

informasi tambahan. 

2. Dengan mengangkat masalah tersebut diharapkan mampu memberikan 

suatu gambaran tentang kinerja keuangan berdasarkan laporan arus kas 

pada masa yang akan datang oleh perusahaan. 

 

 



E. Sistematika Penulisan Skripsi 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini dikemukakan teori-teori yang mendasarkan 

masalah yang sedang diteliti yang meliputi laporan keuangan, 

pengertian kas, pengertian arus kas, arti pentingnya laporan 

arus kas, penyusunan laporan arus kas, metode penyusunan 

laporan arus kas, dan analisa laporan arus kas. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini memuat kerangka pemikiran, hipotesis, sumber 

dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisa data. 

 

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

 Dalam bab ini menguraikan tentang sejarah perusahaan, dan 

hasil beserta analisa data yang meliputi analisa rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio investasi dan pengeluaran modal, rasio 

pengembalian arus kas beserta pembahasannya. 

 

BAB V  PENUTUP 

 Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian, penulis 

membuat kesimpulan dari hasil analisa kemudian menganalisa 

keterbatasan penelitian yang dilakukan peneliti dan 

memberikan saran atau masukan yang berisi perbaikan-

perbaikan yang berguna bagi penulis selanjutnya. 

 


