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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

2.1 Laporan Keuangan 

Setiap perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan 

tertentu, yaitu memperoleh laba yang berguna untuk mempertahankan suatu 

perusaahaan. Oleh karena itu agar dapat melihat posisi keuangan perusahaan, 

dibuatlah laporan keuangan yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan selama satu periode. 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan  

Banyak sekali pengertian laporan keuangan yang dikemukakan oleh para 

ahli yang mempunyai kesamaan yaitu melaporkan informasi keuangan yang telah 

terjadi dalam suatu perusahaan selama satu periode tertentu. 

 Menurut Warren, Reeve dan Fees (2005:24), pengertian laporan 

keuangan adalah : 

“Setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan, maka disiapkan laporan 
bagi pemakai. Laporan akuntansi yang menghasilkan informasi 
demikian disebut laporan keuangan. Laporan keuangan yang utama 
bagi perusahaan perorangan adalah laporan laba rugi, laporan 
ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas.” 

Sedangkan pengertian lain menurut Kieso, Weygandt dan Warfield 

(2011), mengemukakan : 

“Financial Statements are the principal means through which a 
company  communicates its financial information to those outside it. 
These statements provide a company’s history quatified in money terms. 
The financial statements most frequently provided are (1) the statement 
of financial statement of financial position, (2) the income statement or 
statement of comprehensive income, (3) the statement of cash flow, and 
(4) the statement of chages in equity. Note disclosures are an integral 
part of  each financial statement.”  
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Penjelasan diatas, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah 

sebagai berikut : 

“Laporan keuangan adalah sarana utama melalui mana sebuah 
perusahaan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada orang 
luar. Laporan memberikan sejarah perusahaan diukur dalam hal 
uang. Laporan keuangan yang paling sering diberikan adalah (1) 
pernyataan laporan posisi keuangan, (2) laporan laba rugi atau 
laporan laba rugi komprehensif, (3) laporan arus kas, dan (4) laporan 
perubahan ekuitas. Catatan pengungkapan merupakan bagian 
integral dari setiap laporan keuangan.” 

2.1.2 Komponen-komponen Laporan Keuangan 

Menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:29), komponen laporan 

keuangan yang lengkap terdiri dari : 

1. Laporan laba rugi (statement of income) dan/atau laporan laba rugi 

komprehensif (statement of comprehensive income) selama periode; 

2. Laporan perubahan ekuitas (statement of changes in equities) selama 

periode; 

3. Laporan posisi keuangan (statement of financial position) pada akhir 

periode; 

4. Laporan arus kas (statement of cash flows) selama periode; 

5. Catatan atas laporan keuangan (notes to financial statement), berisi 

ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya; 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komperatif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif 

atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, yaitu ketika 

entitas mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya.  

2.1.3. Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan. 
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 Laporan keuangan sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi atas 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Tujuan laporan keuangan 

menurut Dwi Martani dkk (2012:33) menyatakan : 

1. Investor : menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di 

masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual 

saham entitas. 

2. Karyawan : kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan 

kesempatan kerja. 

3. Pemberi jaminan : kemampuan membayar utang dan bunga yang akan 

mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. 

4. Pemasok dan kreditor lain : kemampuan entitas membayar liabilitasnya 

pada saat jatuh tempo. 

5. Pelanggan : kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. 

6. Pemerintah : menilai bagaimana alokasi sumber daya. 

7. Masyarakat : menilai trend dan perkembangan kemakmuran entitas. 

2.1.4. Unsur-unsur Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan 

peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok ekonomi yang 

merupakan unsur-unsur laporan keuangan. 

 Unsur-unsur laporan keuangan menurut Dwi Prasetyo dan Rifka 

Julianty (2005:3.3) mengemukakan : 

“Ada dua jenis laporan keuangan (utama) yang umumnya dibuat oleh 

setiap perusahaan adalah neraca dan laporan laba rugi serta biasanya 

dilengkapi dengan laporan perubahan modal.” 
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Dalam pengertian di atas maka dapat dijelaskan pengertian macam-macam 

komponen laporan keuangan di bawah ini : 

1. Laporan Laba Rugi 

Menurut Horngren dan Harrison (2009:19) laporan laba rugi 

dalam bukunya “Pengantar Akuntansi” adalah : 

“Laporan laba rugi merupakan suatu laporan mengenai ikhtisar 

pendapatan dan beban selama satu periode.” 

Sedangkan menurut “Intermediate Accounting” yang 

dikemukakan oleh Kieso dkk (2009:127) pengertian laba rugi adalah : 

“The income statement is the report that measures the success of 

company operations for a given periode of time.” 

“Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan 

operasi perusahaan selama periode tertentu.” 

Komponen laba rugi adalah :  

1. Pendapatan 

2. Harga Pokok Penjualan 

3. Beban Penjualan (Selling Expense) 

4. Beban Administrasi dan Umum (Administrative and General Expensse) 

Jadi informasi yang terdapat dalam laba rugi yaitu mengenai 

pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dapat membantu para 

pemakai mengevaluasi kinerja masa lalu dan memberikan masukan 

tentang pencapaian tingkat kas tertentu di masa depan.  
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2. Laporan Neraca 

Menurut Dwi Martani dkk (2012:136) mendefinisikan laporan 

neraca sebagai berikut: 

“Neraca merupakan laporan yang memberikan informasi 
utama tentang posisi keuangan entitas karena merangkum 
elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan 
pengukuran posisi keuangan, yaitu asset, liabilitas, dan 
ekuitas.” 

Neraca mempunyai 3 unsur yaitu :
a. Asset  

Menurut Dwi Martani dkk (2012:42) mendefinisikan asset sebagai 

berikut : 

“Asset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai 
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.” 

Sedangkan menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:16) 

mendefinisikan asset sebagai berikut : 

“Asset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan 
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat 
ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh 
perusahaan.” 

b. Kewajiban  

Menurut Dwi Martani dkk (2012:42) mendefinisikan kewajiban sebagai 

berikut : 

“Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang 
timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan 
mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang 
mengandung manfaat ekonomi.” 

Sedangkan menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:18)

mendefinisikan kewajiban sebagai berikut : 

“Kewajiban yaitu merupakan kewajiban perusahaan masa 
kini yang timbul dari masa lalu, yang penyelesaiannya 
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diharapkan mengakibatkan arus kas dari sumber daya 
perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.” 

c. Ekuitas 

Menurut Dwi Martani dkk (2012:42) mendefinisikan ekuitas sebagai 

berikut : 

“Hak residual atas asset entitas setelah dikurangi semua 

kewajiban.” 

Sedangkan menurut Raja Adri Satriawan Surya  (2012:19)

mendefinisikan ekuitas sebagai berikut : 

“Ekuitas adalah hak residual atas asset perusahaan setelah 

dikurangi semua kewajiban.” 

Dengan menyediakan neraca dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai 

aktiva, kewajiban dan ekuitas merupakan dasar dalam menghitung tingkat 

pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas Pemilik 

Menurut Dwi Martani dkk (2012:126) mendefinisikan laporan perubahan 

ekuitas sebagai berikut : 

“Laporan Perubahan Ekuitas merupakan salah satu unsur laporan 
keuangan lengkap yang harus disajikan oleh perusahaan, yang 
menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan antara 
awal dan akhir periode pelaporan yang mencerminkan naik turunnya 
asset neto perusahaan selama periode, baik yang berasal dari setoran 
atau distribusi kepada pemilik atau yang berasal dari hasil atau 
kinerja perusahaan selama periode berjalan.” 

Sedangkan menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:34) 

mendefinisikan laporan perubahan ekuitas sebagai berikut :

“Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan 
total laba rugi komprehensif selama suatu periode, yang 
menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan 
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kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan 
nonpengendali.” 

Dengan demikian laporan ekuitas adalah laporan yang menyajikan dan 

melaporkan : 

1. Laba rugi periode tersebut 

2. Transaksi dengan modal pemilik dan distribusi kepada pemilik 

4. Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas merupakan suatu laporan mengenai ikhtisar 

penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode. Berguna untuk 

membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai jumlah dan 

ketidakpastian arus kas masa depan. 

Menurut Horngren dan Harrison (2009:19) mendefinisikan laporan arus 

kas asebagai berikut : 

“Suatu laporan yang melaporkan kas yang masuk dan kas 

yang keluar selama satu periode tertentu.” 

Menurut Winwin dan Ilham (2006:56) mendefinisikan laporan arus kas 

sebagai berikut : 

“Laporan yang memberikan informasi arus kas yang terdiri 

dari arus kas yang didapat dari aktivitas operasi, aktivitas investasi 

dan aktivitas pendanaan.” 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:36) mendefinisikan catatan 

atas laporan keuangan sebagai berikut : 

“Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar 

pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.”  

Sedangkan menurut Dwi Martani dkk (2012:62) mendefinisikan catatan 

atas laporan keuangan sebagai berikut: 
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“Catatan atas laporan keuangan merupakan pengungkapan 
(disclosure), baik yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan, dari 
akun-akun yang dilaporkan atau peristiwa yang dihadapi oleh 
peristiwa yang dapat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan 
perusahaan, sehingga sering kali ditekankan bahwa catatan atas 
laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
laporan keuangan secara keseluruhan.”  

2.1.5 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan 

Menurut Dwi Martani dkk (2012:44) pengakuan unsur laporan keuangan 

adalah: 

Pengakuan (recognition) merupakan proses penentuan apakah suatu pos 

yang memahami definisi unsur dinyatakan neraca atau laporan laba rugi 

komprehensif. Pengakuan menentukan waktu atau saat suatu pos akan disajikan 

sehingga membawa konsekuensi pencatatan atas transaksi tersebut harus 

dilakukan. 

 Pos yang memenuhi definisi suatu unsur laporan keuangan harus diakui 

jika: 

a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos 

tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan 

b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 

2.1.6 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan 

Menurut Dwi Martani dkk (2012:126) pengukuran unsur laporan 

keuangan adalah: 

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan 

keuangan yang disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi komprehensif. Proses 

ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Berbagai dasar pengukuran 

tersebut adalah: 

a) Biaya historis 

Biaya historis (historical cost) adalah biaya perolehan pada tanggal 

transaksi. 
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b) Biaya kini 

Biaya kini (current cost) adalah biaya seharusnya diperoleh saat ini atau 

pada saat pengukuran. 

c) Nilai realisasi/penyelesaian 

Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/settlement value) adalah nilai yang 

dapat diperoleh dengan menjual asset dalam pelepasan normal (orderly 

disposal). 

d) Nilai kini  

Nilai kini (present value) adalah arus kas masuk neto di masa depan yang 

didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan 

hasil dalam pelaksanaan usaha normal.  

2.1.7 Karakteristik Kualitatif 

 Menurut Dwi Martani dkk (2012:36) karakteristik kualitatif sebagai 

berikut:

 Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang pada hakikatnya 

adalh informasi kuantitatif. Agar informasi tersebut berguna bagi pemakai 

informasi tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif. Ada 4 (empat) 

karakteristik yaitu: 

1) Dapat dipahami 

Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para 

pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan 

untuk mempelajari informasi 

2) Relevan  

Relevan berhubungan dengan kegunaan informasi tersebut dalam 

pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika informasi 

tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga dengan 

membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, 
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menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi 

akuntansi ssering digunakan untuk memprediksi kinerja dan posisi 

keuangan di masa depan seperti kemampuan entitas membayar deviden 

dan utang yang akan jayuh tempo. 

3) Keandalan  

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya 

sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithfulrepresentation) dari yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

4) Dapat dibandingkan 

Untuk dapat menganalisis tren kinerja entitas dan melihat posisi dalam 

lingkungan usaha, pemakai perlu membandingkan laporan keuangan 

entitas antarperiode dan membandingkannya dengan entitas lain. Tujuan 

perbandingan antarperiode dan dengan entitas lain, maka pengukuran dan 

penyajian dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan 

secara konsisten antarperiode dan konsisten dengan entitas lain. 

2.1.8 Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Menurut Dwi Martani dkk (2012:29) Kerangka Dasar Penyajian dan 

Penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut: 

Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, yang sering 

disebut juga sebagai kerangka konseptual, merupakan konsep-konsep yang 

menjadi dasr penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. 

Kerangka konseptual ditujukkan untuk : 

1. Penyusunan standar akuntansi dalam pelaksanaan tugasnya; 

2. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi 

yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan; 

3. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku; 
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4. Para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. 

2.2. Kas (Cash) 

 Kas merupakan aspek yang sangat penting bagi perusahaan, selain itu kas 

merupakan kekayaan perusahaan yang paling likuid dan merupakan asset yang 

beresiko tinggi sehingga kerap muncul penyalahgunaan, tanpa adanya kas 

perusahaan akan dihadapkan dalam berbagai kesulitan di dalam pengeluaran kas 

untuk memenuhi segala kegiatan , perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh keuntungan yang seharusnya didapat. 

2.2.1 Pengertian Kas 

Menurut Dwi Martani dkk (2012:180) mendefinisikan kas sebagai 

berikut : 

“Kas adalah asset keuangan yang digunakan untuk kegiatan 

operasional perusahaan. Kas merupakan alat pembayaran yang siap 

dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas.”   

Sedangkan menurut  Raja Adri Satriawan Surya (2012:66) 

mendefinisikan kas sebagai berikut : 

“Kas adalah media pertukaran standar serta merupakan dasar 
akuntansi dan pengukuran untuk semua pos-pos lainnya. Kas 
meliputi kas di tangan (cash on hand), seperti uang logam, uang 
kertas, cek dan bilyet giro yang telah jatuh tempo, dan kas di bank 
(cash in bank), seperti rekening giro dan tabungan.”  

 2.2.2 Komposisi Kas 

Menurut Kieso dkk (2007:343) komposisi kas sebagai berikut : 

“Cash consistent of coin, currency, and available funds on deposite at 
the bank. Negotiable instrument such as  money orders, checks cashier’s 
check, personal check, and bank drafts are also as cash.” 

“Kas terdiri dari uang logam, kertas dan dana yang tersedia dan dana 
yang tersedia dalam deposito bank. Instrumen yang dapat dinegosiasi 
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seperti pos wesel, cek yang disahkan, cek kasir, cek pribadi dan wesel 
bank juga dipandang sebagai kas.” 

Jadi dapat disimpulkan kas adalah alat yang bisa digunakan untuk 

membiayai perusahaan tersebut. 

2.2.3 Sumber Penerimaan dan Penggunaan Kas 

Kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan, 

oleh karena itu kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik, baik 

penerimaannya (sumber-sumbernya) maupun pengeluarannya (penggunaannya). 

Penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu perusahaan ada yang bersifat rutin atau 

terus menerus ada juga yang bersifat insidentil atau tidak terus menerima. 

Menurut Munawir (2007:159) adalah sebagai berikut : 

Sumber penerimaan dalam suatu perusahaan pada dasarnya dapat berasal 

dari : 

1. Hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang bewujud 

maupun yang tidak berwujud (Intangible Asset) atau adanya penurunan 

aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. 

2. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal 

oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. 

3. Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek maupun jangka 

panjang serta bertambahnya hutang diimbangi dengan penambahan kas. 

4. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang 

diimbangi dengan adanya penerimaan kas. 

5. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau deviden dari 

investasinya, sumbangan atas hadiah maupun adanya kelebihan 

pembayaran pajak pada periode sebelumnya. 

Sedangkan penggunaan kas dapat disebabkan adanya transaksi-transaksi 

sebagai berikut : 
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a. Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek ataupun 

jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya. 

b. Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambialan kas 

oleh pemilik perusahaan. 

c. Pelunasan ataupun pembayaranangsuran hutang jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

d. Pembelian barang dagang secara tunai, adanya pembayaran biaya operasi. 

e. Pengeluaran kas dalam bentuk deviden, pembayaran pajak, dan denda-

denda lainnya. 

Jadi aliran kas masuk dapat disimpulkan akan terjadi terus menerus dalam 

paerusahaan atau akan berlangsung selama bertahannya perusahaan. 

2.2.4  Pengendalian Kas 

 Menurut Dwi Martani dkk (2012:182) pengendalian kas sebagai berikut: 

a. Terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan 

pembayaran pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak 

pengguna, dan pihak pembayar. Tingkat pemisahaan tugas disesuaikan 

dengan kebutuhan entitas. Pada entitas yang besar pemisihaan tugas 

dilakukan dalam unit terpisah, namun dalam entitas kecil pemisahan tugas 

tidak dapat dilakukan secara ideal. Utamanya, harus ada kroscek dan 

control dari pihak-pihak lain, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat 

dihindari. 

b. Penggunaan lemari besi (brankas) untuk menyimpan kas atau di ruang 

tertutup dengan akses terbatas. 

c. Penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. 

d. Pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga 

terdapat pengendaliaan pencatatan oleh pihak lain. 

e. Penerimaan kas dilakukan melaui bank, untuk keamanan dan 

pengendaliaan pencatatan. 
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f. Pengguna system imprest kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam 

jumlah beda. 

g. Rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank.  

2.3. Laporan Arus Kas (Cash Flow) 

2.3.1 Pengertian Laporan Arus Kas 

Menurut Dwi Martani dkk (2012:145) laporan arus kas sebagai berikut: 

“Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi 

tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu 

entitas untuk suatu periode tertentu.” 

Sedangkan menurut Temy Setiawan (2010:81) dalam bukunya “Mahir 

Akuntansi” mengemukakan : 

“Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas 
masuk dan arus kas keluar yang terjadi selama satu periode tertentu 
dan dilaporkan menurut aktivitas operasional, aktivitas investasi dan 
aktivitas pendanaan.” 

Arus kas didasarkan pada neraca dan daftar perhitungan laba rugi 

perbandingan. Laporan arus kas dimaksudkan untuk membantu investor, kreditor, 

dan pemakai eksternal lainnya agar dapat memahami dengan baik tentang 

aktivitas pemberian investasi suatu perusahaan untuk suatu periode. 

2.3.2 Kegunaan Informasi Arus Kas 

Menurut Sofyan (2008:93) Laporan Arus Kas ini dapat digunakan untuk : 

1. Menilai kemampuan peerusahaan menghasilakan, merencanakan, 

mengontrol, arus kas masuk dan arsu kas keluar perusahaan pada masa 

lalu 

2. Menilai kemungkinan keadaan arus kas masuk dan arus kas keluar, arus 

kas bersih perusahaan, termasuk kemampuan membyar dividen 

3. Menyajikan informasi bagi investor, kreditor, memproyeksikan return dari 

sumber kekayaan perusahaan 
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4. Menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di 

masa yang akan datang 

5. Menilai alas an perbedaan antara laba bersih dikaitkan dengan peneimaan 

dan pengeluaran kas 

6. Menilai pengaruh investasi baik kas dan transaksi lainnya terhadap posisi 

keuangan perusahaan selama satu periode tertentu 

Sedangkan Dwi Martani dkk (2012:145) laporan arus kas digunakan: 

Informasi ini berguna bagi investor, kreditur, dan pengguna lain laporan 

keuangan, yang bertujuan sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, 

waktu dan kepastian dalam menghasilkannya. 

2. Mengevaluasi struktur keuangan entitas (termasuk likuiditas dan 

solvabilitas) dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan 

membayar deviden. 

3. Memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan 

dengan arus kas neto dari kegiatan operasi (akrual). Analisis perbedaan ini 

sering kali dapat membantu dalam mengevaluasi kualitas laba entitas. 

4. Membandingkan kinerja operasi antar-entitas yang berbeda, karena arus 

kas neto dari laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh perbedaan pilihan 

metode akuntansi dan pertimbangan manajemen, tidak seperti basis akrual 

yang digunakan dalam menentukan laba rugi entitas. 

5. Memudahkan pengguna laporan untuk mengembangkan model untuk 

menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan antar-entitas 

yang berbeda.  

2.3.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Arus Kas  

Tujuan dan manfaat laporan arus kas dalam buku “Intermediate 

Accounting” karangan Kieso dkk (2007:237) disebutkan bahwa: 
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“The primary purpose of statement of cash is  to provide relevant 

information the cash receipts and cash payments of an enterprise during 

period.” 

Penjelasan diatas, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

adalah sebagai berikut : 

“Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang 

relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah 

perusahaan selam satu periode.” 

 Untuk mencapai tujuan tersebut laporan arus kas harus melaporkan : 

1. Pengaruh operasi perusahaan 

2. Transaksi investasi 

3. Transaksi pembiayaan 

4. Kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu periode 

Dengan demikian laporan arus kas dapat memberikan nformasi yang berguna 

mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan operasi, 

mempertahankan dan memperluas kapasitas operasi, serta memenuhi kewajiban 

keuangannya. 

Sedangkan menurut Temy Setiawan (2009:81) dalam bukunya “Mahir 

Akuntasi” manfaat laporan arus kas adalah : 

1. Memberikan informasi yang memungkinkan para pemakainya untuk 

mengevaluasi perusahaan dalam aktiva bersih perusahaan. 

2. Mengetahui likuiditas dan solvabilitas perusahaan. 

3. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas 

serta memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai 

dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (Future Cash 

Flow) dari berbgai perusahaan. 
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2.3.4 Klasifikasi Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama satu periode tertentu 

dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Menurut 

Temy Setiawan (2010:82) dalam bukunya “Mahir Akuntansi” mengemukakan : 

1. Aktivitas Operasi 

“Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan 
perusahaan (Principle Revenue-Producting Activities) dan aktivitas 
lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas 
pendanaan.” 
Beberapa penghasilan dan pengeluaran arus kas dari aktivitas operasi 

diantaranya : 

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. 

2. Penerimaan kas dari royalty, fees bunga, komisi dan pendapatan 

lain. 

3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. 

4. Pembayaran kas kepada karyawan 

5. Penbayaran untuk kegiatan operasional dan non operasional 

perusahaan. 

6. Pembayaran atas pajak pemerintah. 

2. Aktivitas Investasi 

“Aktivitas Investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka 

panjang serta investasi lain yang termasuk setara kas.” 

1. Pemberian kas untuk pembelian aktiva tetap. Aktiva tetap 

berwujud, dan aktiva jangka panjang, termasuk biaya 

pengembangan yang dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun 

sendiri. 

2. Penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap berwujud (tanah, 

bangunan dan peralatan), aktiva tak berwujud dan aktiva jangka 

panjang lainnya. 

3. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. 
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4. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasan (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan) 

3. Aktivitas Pendanaan 

“Aktivitas pndanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman 

perusahaan.” 

1. Penerimaan kas dan penerbitan saham 

2. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 

menebus saham perusahaan. 

3. Penerimaan kas dan penerbitan obligasi, pinjaman, wesel hipotik, 

dan pinjaman lainnya. 

4. Pelunasan pinjaman 

5. Pembayaran deviden. 

Perusahaan menyajikan arus kas dari ketiga aktivitas tersebut dengan cara 

yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut 

aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan 

untuk menilai pengaruh aktuvitas tersebut terhadap posisi keuangan perusaahaan 

serta terhadap jumlah kas. 

2.3.5 Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:51) pelaporan arus kas dari 

aktivitas operasi sebagai berikut : 

Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan 

menggunakan salah satu dari metode yaitu : 

a. Metode langsung: dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan 

kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan; atau 

b. Metode tidak langsung: dengan metode ini laba atau rugi bersih 

disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, 

penangguhan (deferral) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas 
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untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau 

beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. 

2.3.6 Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi dan Pendanaan 

Menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:51:52) pelaporan arus kas 

dari aktivitas investasi dan pendanaan sebagai berikut : 

Perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan 

kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan 

pendanaan, kecuali arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan 

pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih : 

a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan 

apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada 

aktivitas perusahaan; misalnya: 

1. Penerimaan dan pembayaran rekening giro; 

2. Dan pelanggan yang dikelola oleh entitas investasi; 

3. Sewa yang ditagih oleh pengelola untuk kepentingan dari dan 

selanjutnya disetor kepada pemilik properti. 

b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, 

dengan volume transaksi yang besar, dan dengan jangka waktu singkat 

(maturity short), misalnya: 

1. Jumlah pokok transaksi kartu kredit para nasabah; 

2. Pembelian dan penjualan investasi; dan 

3. Pinjaman jangka pendek lain sebagai contoh, pinjaman dengan 

jangka waktu jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang. 

2.3.7 Langkah Penyusunan Laporan Arus Kas 

            Arus kas masuk (cash inflow) dan arus keluar (outflow) baik dari aktivitas 

investasi maupun pendanaan satu dengan lainnya disajikan terpisah, yang berarti  
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disajikan bruto. Sebagai contoh, arus kas keluar untuk pembelian aktiva tetap 

dilaporkan terpisah dari arus kas masuk dari penjualan aktiva tetap. 

            Kenaikan atau penurunan bersih dari kas (dan juga setara kas) yang 

dilaporkan selama satu periode harus merekonsiliasikan antara saldo aawal dan 

saldo akhir seperti yang dilaporkan dalam neraca. 

             Menurut Dwi dan Prika (2002:34), tidak seperti laporan keuangan utama 

lainnya seperti neraca, laba rugi, laporan arus kas tidak disusun dari neraca saldo 

setelah penyesuaian. Informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan arus kas 

umunya diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut : 

1.  Neraca Komparatif, yang memberikan informasi tentang perubahan dalam 

aktiva, utang dan modal. 

2. Laporan Laba Rugi (dan perubahan saldo laba), yang memberikan 

informasi tentang laba bersih dan komponennya serta pembayaran deviden 

selama satu periode. 

3. Informasi pendukung, yang diperoleh dari hasil analisis perubahan 

rekening-rekening neraca yang memberikan informasi tentang sebab-sebab 

perubahan kas dan setara kas. 

            Untuk menyusun laporan arus kas, baik dengan metodde langsung atau 

dengan tidak langsung, ditempuh empat langkah sebai berikut : 

1. Menghitung perubahan saldo rekening kas dan setara kas dengan 

membandingkan antara saldo awal dan saldo akhir (neraca). Hasil langkah 

ini menyajikan kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama 

periode berjalan. 

2. Menghitung perubahan bersih setiap rekening neraca selain rekening kas 

dan setara kas, yang menjelaskan mengapa rekening kas dan setara kas 

berubah. 

3. Menentukan arus kas (dipisahkan dalam tiga klasifikasi), aktivitas 

investasi dan pendanaan bukan kas, dan pengaruh perubahan kurs valuta 
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asing. Informasi yang digunakan adlah neraca komparatif, laporan laba 

rugi periode berjalan, dan informasi tambahan lainnya. 

4. Menyusun laporan arus kas ats dasar hasil langkah-langkah sebelumnya. 

2.3.8 Metode Penyusunan Laporan Arus Kas 

Dalam penyusunan laporan arus kas menurut (PSAK) No. 2 (2012:2.4)

dinyatakan dapat menggunakan dua metode tersebut : 

1. Metode Langsung (Direct Method) 

Metode langsung adalah metode yang sederhana, yang hanya 

terdiri atas arus kas operasi yang dikelompokkan menjadi dua kategori, 

yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

A. Arus Kas Operasional 

Arus kas masuk dari Penjualan   XXX 

Kas keluar 

 Pembayaran tenaga kerja   (XXX) 

 Pembayaran kepada supplier   (XXX) 

Pembayaran biaya operasional  (XXX) 

Arus kas masuk (bersih dari aktivitas operasi)    XXX 

B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Arus kas masuk dari penjualan aktiva  XXX 

Arus kas keluar pembelian aktiva   (XXX) 

Arus kas masuk (keluar) bersih aktivitas investasi   XXX 

C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Arus kas masuk 

Diterima dari Penjualan Saham  XXX 

Diterima dari Dana Obligasi   XXX 

      Arus Kas Keluar 

 Dibayar Pokok Utang Jangka   (XXX) 

 Dibayar Treasury Stock   (XXX) 
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 Dibayar Dividen    (XXX) 

Arus Kas Masuk ( keluar) dari aktivitas pendanaan   XXX  

D. Saldo Kas Awal Dana Akhir        XXX 

Kenaikan Kas periode ini         XXX

Saldo Kas Awal Periode      XXX

Saldo Kas Akhir Periode        XXX 

Sumber: Harahap (2008:98) 

2. Metode tidak Langsung (Indirect Method) 

Metode tidak langsung adalah metode yang menentukan dan 

menyajikan laba bersih berbasis akrual dengan perubahan aktiva atau  

utang lancer yang berkaitan. Dengan metode ini laba atau rugi bersih 

disesuaikan dari dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, 

penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk 

operasi di masa lalu dan masa depan, unsur penghasilan atau beban yang 

berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. 

Metode ini tidak menentukan kategori utama dari arus kas operasi 

seperti halnya pada metode langsung. Penyesuaian yang dilakukan pada 

metode ini dimaksudkan untuk mengeluarkan : 

1. Pengaruh transaksi bukan kas, seperti depresiasi, amortisasi, penyisihan, 

pajak ditangguhankan, keuntungan, atau kerugian valas yang belum 

direalisir. 

2. Pengaruh kas masa lalu (misalnya perubahan saldo persediaan) dan akrual 

dan arus kas yang diharapkan di masa datang (misalnya perubahan piutang 

dan utang) 

3. Pengaruh semua unsure pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan arus 

kas investasi pendanaan, seperti laba atau rugi penjualan aktiva tetap 

4. Pengaruh perubahan persediaan dan piutang usaha selama periode berjalan 
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A. Arus Kas Operasional 

Laba Rugi Bersih    XXX 

Kenaikan Piutang dagang   (XXX) 

Kenaikan Persediaan    (XXX) 

Biaya Penyusutan    XXX 

Kenaikan Utang Gaji    XXX 

Arus Kas Masuk (bersih dai aktivitas operasi)   XXX 

B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Penjualan Aktiva tetap   XXX 

Pembelian Aktiva Tetap   (XXX) 

Arus Kas Masuk  (keluar) bersih aktivitas investasi  (XXX) 

C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Penjualan saham    XXX 

Diterima dana obligasi   XXX 

Dibayar pokok utang    (XXX) 

Dibayar treasury stock   (XXX) 

Dibayar deviden    (XXX) 

Arus Kas Masuk (keluar) bersih aktivitas pendanaan  XXX 

D. Saldo Kas Awal dan Akhir 

Kenaikan kas periode ini       XXX 

Saldo kas awal periode       XXX 

 Saldo  kas  akhir periode      XXX 

Sumber: Harahap (2008:104) 


