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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 

Dalam memasuki era globalisasi dewasa ini kondisi perekonomian yang 

semakin tidak menentu akhir-akhir ini, secara langsung maupun tidak langsung 

menimbulkan persaingan antar berbagai perusahaan, baik perusahaan yang 

bergerak dibidang industri, perdagangan maupun jasa. Oleh karena itu setiap 

perusahaan dituntut untuk mampu bertahan bahkan bersaing dalam kancah yang 

lebih ketat, baik kompetitif harga maupun pelayanan jasa dengan efisiensi yang 

tinggi.  

Persaingan usaha yang semakin ketat ini membuat setiap perusahaan harus 

mampu mempertahankan eksistensi mereka di dunia bisnis dengan cara 

melakukan peningkatan terhadap kinerja perusahaan dan melakukan perluasan 

usaha dalam berbagai alternative bisnis yang dapat menarik konsumen baru. 

Peningkatan kinerja perusahaan dapat dilakukan apabila terpenuhinya 

sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan usaha perusahaan, 

salah satu sumber daya yang sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan usaha 

serta peningkatan kinerja perusahaan adalah sumber daya finansial yaitu kas dan 

surat berharga. 

Kas merupakan suatu elemen penting bagi perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasi perusahaan, karena kas sebagai asset yang tingkat likuiditasnya 

paling cepat dan bisa langsung digunakan oleh perusahaan untuk menyediakan 

jasa maupun memproduksi barang untuk ditawarkan pada konsumen dalam 

rangka mencapai tujuan perusahaan yaitu menghasilkan laba. 

Karena kas memegang peranan penting dalam menjalankan aktivitas 

operasional perusahaan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka 

dari itu perusahaan harus dapat mengendalikan penggunaan kas untuk menjamin 

kegiatan operasi perusahaan, agar tetap berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, 

sehubungan 



2 

 

 

 

dengan peranan kas yang sangat penting dalam kelancaran kegiatan perusahaan, 

maka dibutuhkan pengendalian untuk mencegah penyelewengan dan 

penyalahgunaan terhadap kas yang dapat terjadi disegala aktivitas operasi 

perusahaan termasuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Cara untuk mencegah 

penyelewengan dan penyalahgunaan kas dapat dilakukan dengan menetapkan 

dana kas kecil (Petty Cash) dimana memisahkan kas untuk pembayaran yang 

relative kecil dan pemeriksaan dengan cash counting dimana menghitung kas 

secara fisik dengan kas menurut pembukuan, serta membuat suatu laporan arus 

kas dimana laporan yang menunjukan dari mana saja kas masuk yang ada di 

perusahaan.  

Laporan arus kas selain berguna untuk memantau aliran masuk dan keluar 

uang (kas) perusahaan, juga bermanfaat untuk menilai kualitas, struktur keuangan 

serta pengaruh transaksi-transaksi investasi dan pendanaan dalam suatu periode 

akuntansi terhadap posisi keuangan. 

PT Kereta Api (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik Negara 

(BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa perkretaapian, yang tujuan utama dari 

usahanya yaitu untuk melayani kebutuhan masyarakat akan transaportasi 

khususnya transportasi darat. PT Kereta Api menjalankan usahanya dengan 

menjual tiket kereta api, dan keperluan lainnya. Pengelolaan penjualan merupakan 

pokok utama dalam pencapaian suatu organisasi, perencanaan dan pengelolaan 

yang baik dalam penjualan akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. 

Sehubungan dengan keadaan semacam ini, PT Kereta Api membutuhkan 

perencanaan kas yang baik agar kas selalu tersedia untuk menunjang kegiatan 

operasional perusahaan, dengan membuat laporan arus kas perusahaan dapat 

memonitor sumber penerimaan dan pengeluaran kas.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan  

pengamatan terhadap penyusunan laporan arus kas serta pelaporannya dalam 

bentuk penelitian yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN DAN 

PELAPORAN ARUS KAS PADA PT KERETA API (PERSERO)“. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur penyusunan dan penyajian laporan arus kas 

pada PT Kereta Api (persero)? 

2. Bagaimana pelaksanaan laporan arus kas tersebut pada PT Kereta 

Api (persero)? 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka Laporan Tugas Akhir ini 

bertujuan : 

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyusunan dan penyajian 

laporan arus kas pada PT Kereta Api (persero). 

2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan laporan arus kas 

tersebut pada PT Kereta Api (persero). 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir  

Kegunaan dari hasil penelitian ini, yang didapat dari hasil studi pustaka 

oleh penulis yang berhubungan dengan pelaksanaan prosedur arus kas diharapkan 

dapat memberikan manfaat kepada semua pihak antara lain: 

1. Bagi penulis, tugas akhir ini berguna untuk memenuhi salah satu 

persyaratan akademik yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan 

Pendidikan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung, selain itu untuk menambah wawasan, 

pengetahuan dan pemahaman khusus mengenai laporan arus kas, 

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai teori 

yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan data yang didapat 

dari penelitian yang nyata. 

2. Bagi perusahaan, laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat 

berguna dalam memberikan informasi tentang keberhasilan 

perusahaan, serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 
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menyusun rencana dan kebijakan-kebijakan yang akan diharapkan 

oleh perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Bagi pihak lain, laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan informasi bagi kerja praktik selanjutnya. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam penyusunan laporan ini penulis melakukan penelitian dan kerja 

praktik di PT Kereta Api (Persero) yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan 

No.1 Bandung. Sedangkan waktu kerja praktik ini dilakukan mulai bulan juli 

sampai dengan selesai. 


