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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang 

memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai kepentingan atau para 

pemegang kepentingan dalam membantu untuk mengambil suatu keputusan. 

Laporan keuangan dapat memberikan informasi berupa laporan perubahan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan. Salah satu dari komponen laporan keuangan yaitu 

laporan arus kas. Arus kas pada suatu perusahaan terdiri dari transaksi penerimaan 

dan pengeluaran kas yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aktivitas yaitu 

aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.  

Tujuan utama dari laporan arus kas yang sangat berperan penting dan 

berpengaruh dalam segala aktivitas yang ada di setiap perusahaan itu sendiri 

adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaaan kas dan 

pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Pelaporan sumber daya, 

penggunaan dan kenaikan ataupun penurunan kas bersih akan memungkinkan 

kreditor, investor dan pemerintah serta pihak lain untuk menilai kinerja suatu 

perusahaan dan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Adapun manfaat 

dari laporan arus kas adalah untuk menilai kualitas struktur keuangan serta 

pengaruh transaksi-transaksi investasi dan pendanaan dalam periode akuntansi 

terhadap posisi keuangan. 

Peranan kas sangat penting karena merupakan faktor utama yang 

menentukan dalam kelancaran operasional baik sekarang maupun dimasa yang 

akan datang maka dari itu PDAM Tirtawening Kota Bandung harus mengetahui 

kas yang tersedia disaat yang dibutuhkan atau setiap saat untuk keperluan 

operasional produksi dan aktivitasnya, sehingga manajemen dapat mengetahui 

dan mengambil tindakan dalam mendukung aktivitas dan operasional perusahaan 
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sehingga menjadi sesuai dengan yang telah direncanakan dalam mencapai tujuan 

utama perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

pengamatan yang akan dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir yang 

berjudul “TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN 

ARUS KAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) 

TIRTAWENING KOTA BANDUNG”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasikan pokok-

pokok masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan laporan arus kas tersebut pada PDAM Tirtawening 

Kota Bandung? 

2. Bagaimana penyusunan dan penyajian laporan arus kas pada PDAM 

Tirtawening Kota Bandung? 

1.3  Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, secara garis besar 

maksud pengamatan ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi, 

mengolah dan menjelaskan data dan informasi tentang arus kas pada PDAM 

Tirtawening Kota Bandung, yang dapat membantu penulis dalam penyusunan 

laporan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat pada pendidikan Program 

Diploma III, Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan laporan arus kas tersebut pada PDAM 

Tirtawening Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui penyusunan dan penyajian laporan arus kas pada PDAM 

Tirtawening Kota Bandung. 
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1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil dari Laporan Tugas Akhir yang didukung oleh informasi yang 

diperoleh penulis, maka dengan pengamatan ini penulis mengharapkan hasilnya 

dapat bermanfaat, yaitu :  

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan bagi penulis mengenai Laporan arus kas yang dilakukan 

oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung, dengan membandingkan 

pengetahuan dan teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan data yang 

didapat dari pengamatan yang nyata serta sebagai salah satu syarat untuk 

menempuh ujian sidang Diploma III Program Studi Akuntansi Universitas 

Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan 

Penulis berharap pengamatan ini dapat menjadi bahan pemikiran dan 

informasi serta bisa bermanfaat sebagai masukan dalam pelaksanaan laporan 

arus kas pada PDAM Tirtawening Kota Bandung.  

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat berguna 

untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan berguna untuk bahan 

pengamatan lebih lanjut, sebagai referensi bagi pengamatan yang mengambil 

topik tentang laporan arus kas. 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan data 

yang dibutuhkan dengan melakukan pengamatan pada PDAM Tirtawening Kota 

Bandung yang berlokasi di Jalan Badak Singa No. 10 Bandung. Adapun waktu 

pengamatan ini dilaksanakan pada bulan September 2012 sampai dengan selesai. 


