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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1. Laporan Keuangan 

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan  

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai 

“alat penguji” dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan 

keuangan tidak sebagai alat penguji saja tetapi juga sabagai dasar untuk 

menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, dimana dengan 

hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil keputusan. 

Jadi untuk mengetahui posisi keuangan suatu  perusahaan serta hasil-hasil yang 

telah dicapai oleh perusahaan tersebut perlu adanya laporan keuangan dari 

perusahaan yang bersangkutan. 

Pengertian laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (Revisi 2009:1.5) adalah: 

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” 

 

Menurut Donald Kieso (2011:5) pengertian laporan keuangan sebagai berikut: 

“Financial statement are the principal means though which a company 

communicates its financial information to those outside it. These 

statements provide a company’s history quantified in money terms. 

The financial statements most frequently provided are (1) the 

statement of financial position (2) the incomes statement or statement 

of comprehensive income (3) the statement of cash flows (4) the 

statements of changes in equity. Note disclosures are an integral part 

of each financial statement.” 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan 

merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-

pihak diluar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang 

dikuantifikasi  
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dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah  neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham. 

Selain itu, catatan atas laporan keuangan atau pengungkapan juga merupakan 

bagian integral dari setiap laporan keuangan. 

 

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2011:2) mengartikan laporan 

keuangan adalah: 

 “Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih 

jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja 

keuangan perusahaan tersebut.” 

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa yang dimaksud laporan keuangan merupakan laporan yang 

dirancang oleh seorang akuntan untuk sebuah perusahaan yang berguna bagi 

pengambilan keputusan bagi pihak-pihak tertentu karena laporan keuangan dapat 

menggambarkan posisi keuangan sebuah perusahaan dan juga memberikan 

gambaran terhadap apa yang telah diperoleh perusahaan tersebut.  

 

2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan dari laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (Revisi 2009:1.5) adalah : 

“Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus 

kas perusahaan, bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta 

menunjukan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas 

penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka.” 

 

Menurut Temmy Setiawan (2010:119) tujuan laporan keuangan adalah : 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.” 
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Sedangkan menurut Irham Fahmi (2011:2) tujuan dari laporan keuangan 

sebagai berikut : 

“Laporan keuangan ditujukan sebagai pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dari 

pemilik perusahaan atas kinerja yang telah dicapainya serta 

merupakan laporan akuntansi utama yang mengkomunikasikan 

informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

membuat analisa ekonomi dan peramalan untuk masa yang akan 

datang.” 

 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyajikan laporan keuangan yang dapat 

menjadi sumber informasi yang berguna bagi para pemakainya untuk 

pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan biasanya digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan perusahaan adalah sebagai berikut :  

1. Pemilik perusahaan 

Pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 

terutama untuk menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen, 

menilai apakah investasinya akan dipertahankan atau dijual dan sebagai 

dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. 

2. Manajer/Pimpinan Perusahaan 

Bagi manajer laporan keuangan tersebut merupakan alat untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik perusahaan. 

Pertanggungjawaban itu disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai 

dengan hasil yang diperoleh dalam suatu periode sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku. 

3. Investor 

Para investor memerlukan laporan keuangan untuk menilai kondisi keuangan 

dan hasil usaha perusahaan agar mereka dapat menanamkan modalnya serta 

menjadi bahan informasi terhadap kemungkinan perusahaan dalam 

membayar deviden. 
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4. Kreditur dan Bank 

Para kreditur perlu mengetahui posisi dan kondisi keuangan perusahaan yang 

dapat dilihat dari hasil laporan keuangan tersebut yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit dan untuk melihat dan 

memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan. 

5. Pemerintah 

Pemerintah memerlukan laporan keuangan suatu perusahaan untuk 

membantu dalam menentukan besarnya pajak yang akan ditanggung oleh 

perusahaan. 

 

 

2.1.3. Unsur-unsur Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang dibuat perusahaan terdiri dari beberapa jenis, 

tergantung dari maksud dan tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut. Tetapi 

pada dasarnya masing-masing laporan keuangan memiliki arti sendiri dalam 

melihat kondisi keuangan perusahaan baik sebagian maupun secara menyeluruh. 

Namun pada praktiknya perusahaan dituntut untuk menyusun beberapa jenis 

laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009:1.6) 

laporan keuangan yang lengkap terdiri dari enam elemen, yaitu: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode 

3. Laporan perubahan ekuitas  

4. Laporan arus kas 

5. Catatan atas laporan keuangan 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif   

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa komponen laporan keuangan 

terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Adapun laporan 

pendukung lainnya terdiri dari laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan 

keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif.  
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1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:107) yaitu : 

“Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang 

menggambarkan posisi asset, liabilitas, dan ekuitas pada saat 

tertentu.” 

 

Menurut Irham Fahmi (2011:29) pengertian neraca adalah sebagai berikut: 

“Neraca merupakan informasi yang menggambarkan tentang 

kondisi dan situasi current asset, non current asset, liabilities dan 

shareholders equity serta berbagai item lainnya yang termasuk di 

sana, untuk selanjutnya informasi tersebut dijadikan sebagai alat 

dalam mendukung proses pengambilan keputusan.” 

 

Sedangkan menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2010:18) neraca 

adalah : 

“Laporan keuangan yang menggambarkan informasi mengenai 

posisi keuangan (aktiva, kewajiban, dan ekuitas) perusahaan pada 

saat tertentu” 

Secara umum neraca terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: 

a. Aset 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 

2009:19.4) pengertian aset adalah : 

“Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai 

akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan 

dari aset terbaru diharapkan diterima oleh entitas.” 

 

Menurut Munawir (2007:14) asset dapat diklasifikasikan menjadi dua 

bagian utama yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. 

“Aset Lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat 

diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, 

dijual, atau dikonsumer dalam periode berikutnya paling lama 

satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang 

normal.” 
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Menurut Munawir (2007:16) pengertian aktiva tidak lancar adalah 

sebagai berikut: 

 

“Aktiva Tidak Lancar adalah aktiva yang mempunyai umur 

kegunaan relative permanen atau jangka panjang (mempunyai 

umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam 

satu kali perputaran operasi perusahaan).” 

 

b. Kewajiban  

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 

2009:1.9) kewajiban adalah: 

“Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul 

dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan 

mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang 

mengandung manfaat ekonomi.” 

 

Menurut Munawir (2007:19) pengertian Hutang lancar yaitu: 

“Hutang Lancar atau Hutang Jangka Pendek adalah kewajiban 

keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan 

dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) 

dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan.” 

 

Menurut Munawir (2007:19) pengertian Hutang tidak lancar yaitu: 

“Hutang Jangka Panjang adalah kewajiban keuangan yang 

jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka 

panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca).” 

 

c. Ekuitas  

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 

2009:1.28) ekuitas adalah: 

“Jika suatu entitas telah mengklasifikasikan : 

a) Suatu instrument keuangan yang dapat ditanam yang 

diklasifikasikan sebagai suatu instrument ekuitas atau, 

b) Suatu instrument yang membebankan entitas suatu kewajiban 

untuk menyerahkan kepada pihak lain suatu bagian pro rata atas 

asset neto entitas hanya pada likuidasi dan diklasifikasikan 

sebagai suatu instrument ekuitas.” 

 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (2009:6) mendefinisikan ekuitas sebagai berikut : 
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“Hak residual atas asset entitas setelah dikurangi sebuah 

kewajiban.”  

 

Menurut Fraser dan Ormiston (2004) yang diterjemahkan oleh 

Setyautama, mendefinisikan ekuitas yaitu: 

“Ekuitas atau Modal Pemegang Saham adalah sisa aktiva 

dikurangi dengan kewajiban (passiva).” 

Dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan 

ekuitas merupakan dasar dalam menghitung tingkat pengembalian dan 

mengevaluasi struktur modal perusahaan. 

 

2.  Laporan Laba Rugi Komprehensif 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009:1.3) 

laporan laba rugi adalah: 

“Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk 

komponen-komponen pendapatan komprehensif lain.” 

Menurut Hongren dan Horrison (2009:19) laporan laba rugi adalah: 

“Laporan laba rugi merupakan suatu laporan mengenai ikhtisar 

pendapatan dan beban selama satu periode.” 

Sedangkan menurut Donald E. Kieso (2009:127) menyatakan bahwa: 

“Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan 

operasi perusahaan selama periode tertentu.” 

Dari definisi di atas dijelaskan bahwa laba komprehensif meliputi semua 

perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali perubahan akibat adanya investasi 

oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, laba komprehensif 

mencakup semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang 

dilaporkan dalam laba bersih. 
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3.     Laporan Perubahan Ekuitas Pemilik 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:1.13) 

mendefinisikan: 

“Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan 

peningkatan dan penurunan asset bersih atau kekayaan selama periode 

bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu dianut dan 

harus diungkapkan dalam laporan keuangan.” 

 

Menurut Kasmir (2011:29) laporan perubahan modal adalah: 

“Laporan Perubahan Modal menggambarkan jumlah modal yang 

dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab berubahnya modal.” 

 

Sedangkan menurut Warren Reeve Fees (2007:24) laporan perubahan 

ekuitas adalah: 

“Suatu ikhtisar perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode 

waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun.” 

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 pemakai 

laporan keuangan untuk menilai jumlah dan ketidakpastian arus kas masa depan. 

 

Menurut Hongren dan Horrison (2009:19) laporan arus kas adalah: 

“Suatu laporan yang melaporkan kas yang masuk dan kas yang keluar 

selama satu periode tertentu.” 
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Sedangkan menurut Arief, Yanuar, dan Synthia (2009:17) laporan arus 

kas merupakan: 

“Laporan yang menghubungkan dua neraca dengan laporan laba rugi 

periode terakhir yang dapat mengevaluasi berapa banyak uang kas 

yang dihasilkan perusahaan dan untuk apa saja uang kas tersebut telah 

digunakan.”  

 

Menurut Kasmir (2011:29) laporan arus kas merupakan: 

“Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas 

masuk (pendapatan) dan arus kas keluar (biaya-biaya).” 

 

5.      Catatan Atas Laporan Keuangan 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009:1.13) 

menyatakan bahwa:  

“Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan 

arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan 

seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan 

keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan 

untuk diungkapkan dalam Penyataan Akuntansi Keuangan serta 

pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk 

menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.” 

 

Menurut Kasmir (2011:30) catatan atas laporan keuangan adalah : 

“Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang 

memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang 

memerlukan penjelasan tertentu. 

Adapun menurut Abdul Hafiz (2009:205) catatan atas laporan keuangan yaitu: 

“Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari laporan pokok lainnya.” 

 

6.      Laporan Posisi Keuangan pada Awal Periode Komparatif 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009:1.6) 

menyatakan bahwa: 

“Laporan posisi keuangan pada periode komparatif paling awal apabila 

suatu entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrofektif 
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atau melakukan penyajian kembali secara retropektif atau apabila 

dilakukan reklasifikasi atas akun-akun yang ada pada laporan 

keuangan.” 

 

 

2.1.4.  Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut S. Munawir (2007:9) sifat dari laporan keuangan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan itu bersifat sejarah, yang tidak lain yaitu merupakan 

laporan atas kejadian-kejadian yang telah lewat. 

2. Laporan keuangan itu bersifat umum, dan bukan untuk memenuhi keperluan 

tiap-tiap pemakai. Data-data yang disajikan satu sama lain dalam laporan 

keuangan satu sama lain saling terkait. 

3. Laporan keuangan itu bersifat konservatif dalam sikapnya menghadapi 

ketidakpastian, peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan segera 

diperhitungkan kerugiannya.  

 Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:16) keterbatasan 

laporan keuangan antara lain: 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian 

yang telah lewat. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak dianggap satu-

satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan.  

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tertentu. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran 

dan berbagai pertimbangan. 

4.  Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin 

tidak dilaksanakan, jika hal ini menimbulkan pengaruh yang material 

terhadap kewajiban laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. 
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6.  Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan 

pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat 

informasi yang dilaporkan. 

7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menimbulkan variasi pada pengukuran sumber-sumber ekonomis dan 

tingkat kesuksesan perusahaan. 

8. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa 

atau transaksi dari pada bentuk hukumnya (formalitas), (substancy over 

form). 

9. Informasi bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantitatifkan 

umumnya diabaikan.  

 

2.1.5 Karakteristik Laporan Keuangan 

Karakteristik dari laporan keuangan yaitu informasi yang disediakan 

laporan keuangan harus bersifat kualitatif. Menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi 

Anggadini (2009:14) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai 

berikut: 

1. Dapat dipahami, artinya kualitas informasi yang ditampung dalam laporan 

keuangan dapat mudah dipahami oleh pemakai. 

2. Relevan, artinya informasi dalam laporan keuangan dapat membantu 

pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa 

kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa 

lalu. 

3. Keandalan, artinya informasi memiliki kualitas yang andal apabila bebas 

dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, sehingga dapat 

diharapkan dapat disajikan wajar. 

4. Dapat diperbandingkan, artinya pemakai harus dapat memperbandingkan 

laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengevaluasi posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.  

 

2.2. Kas (Cash) 
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2.2.1. Pengertian Kas 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009:2.2) 

menyatakan pengertian kas adalah: 

“Kas atau setara kas (Cash Equivalent) adalah investasi yang sifatnya 

sangat likuid, berjangka pendek dan cepat dijadikan kas dalam 

jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang 

signifikan.” 

 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:258) pengertian kas adalah 

sebagai berikut: 

“Kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan 

setiap saat serta surat berharga lainnya yang sangat lancar yang 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Setiap saat dapat ditukar menjadi kas 

b. Tanggal jatuh temponya sangat dekat 

c. Kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat 

harga.” 

 

Sedangkan menurut Munawir (2007:158) pengertian kas adalah: 

“Kas merupakan aktiva paling likuid atau salah satu unsur modal 

kerja yang paling tinggi likuiditasnya.” 

 

2.2.2. Sifat dan Komposisi Kas 

Kas, harta yang paling likuid adalah media pertukaran dan dasar bagi 

pengukuran dan akuntansi untuk semua pos lainnya. Agar dapat dilaporkan 

sebagai kas pos bersangkutan harus siap bersedia untuk pembayaran kewajiban 

lancar bebas dari setiap ikatan kontraktual yang membatasi penggunannya dalam 

pemenuhan utang. 

Yang termasuk dalam kas menurut pengertian akuntansi adalah alat 

pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai 

suatu setoran ke Bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam 

Bank atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu.  

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2008:37) yang tergolong ke 

dalam pengertian kas, antara lain: 

a. Uang kertas atau logam yang dikeluarkan oleh pemerintah 
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b. Cek yang belum disetorkan 

c. Simpanan di Bank dalam bentuk giro 

d. Surat perintah membayar (Money Order) yang setiap waktu dapat 

ditukarkan dengan uang kepada yang disebutkan dalam surat tersebut. 

e. Traveler’s check ialah cek yang dikeluarkan oleh suatu Bank untuk 

kepentingan orang-orang berpergian atau turis guna membayar hotel dan 

lain-lain.  

 

Menurut Kieso dkk (2007:343) komposisi kas adalah 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 dalam 

deposito bank. Instrument yang dapat dinegosiasi seperti pos wesel, 

cek yang disahkan, cek kasir, cek pribadi dan wesel bank juga 

dipandang sebagai kas.”    

 

2.2.3. Sumber Penerimaan dan Penggunaan Kas  

Menurut Munawir (2007:159) bahwa sumber penerimaan dan 

penggunaan kas pada dasarnya berasal dari : 

1) Hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang berwujud 

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 atau hadiah maupun adanya kelebihan pembayaran pajak pada 

periode-periode sebelumnya. 



18 
 

 
 

Adapun penggunaan dan pengeluaran kas dapat disebabkan oleh adanya 

transaksi-transaksi sebagai berikut:  

1) Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek ataupun 

jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya. 

2) Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambilan kas 

perusahaan oleh pemilik perusahaan. 

3) Pelunasan ataupun pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun 

panjang. 

4) Pembelian barang dagang secara tunai, adanya pembayaran biaya operasi. 

5) Pengeluaran kas dalam bentuk deviden, pembayaran pajak, dan denda-denda 

lainnya.  

Penerimaan dan pengeluaran kas selalu harus direncanakan dan diawasi 

dengan baik, karena kas sangat menentukan kelancaran aktivitas perusahaan. 

Aliran kas masuk dan kas keluar akan terjadi terus menerus selama perusahaan 

dapat menjalankan aktivitasnya atau masih berdiri.  

   

2.3. Laporan Arus Kas (Cash Flow) 

2.3.1. Pengertian Laporan Arus Kas 

Arus kas (Cash Flow) merupakan jumlah uang yang mengalir masuk dan 

keluar dalam perusahaan, dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (Revisi 2009:2.6) sebagai berikut: 

“Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas.” 

 

Menurut Sofyan Safri Harahap (2010:257), mengemukakan bahwa: 

“Laporan arus kas memberikan informasi yang relevan tentang 

penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu 

periode tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan: 

operasi, pembiayaan dan investasi.” 

 

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(2009:2.6) dijelaskan kas adalah: 

“Kas terdiri dari saldo kas (Cash on Hand) dan rekening giro. Setara 

kas (Cash Equivalent) adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka 
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pendek dan yang cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu 

tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.” 

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas 

merupakan laporan yang memberikan informasi tentang arus kas masuk dan arus 

kas keluar dan untuk apa uang kas tersebut digunakan. Sehingga laporan dapat 

berguna bagi manajer untuk mengevaluasi kegiatan perusahaan dalam periode 

tertentu. 

 

2.3.2. Klasifikasi Laporan Arus Kas 

a.   Aktivitas Operasi 

 Aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari 

operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. 

Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi 

lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan.   

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009:2.6) 

aktivitas operasi adalah: 

“Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan (Principle Revenue-Producting Activities) dan aktivitas 

lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan.” 

Menurut John J. Wild (2005:5) aktivitas operasi adalah: 

“Aktivitas operasi merupakan aktivitas perusahaan yang terkait 

dengan laba.” 

Sedangkan menurut Kieso, dkk (2008:213) aktivitas operasi yaitu: 

“Aktivitas operasi (operating activities) meliputi pengaruh kas dari 

transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih.” 

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil 

utama pendapatan entitas. Pada umumnya arus kas tersebut berasal dari transaksi 
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dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa 

contoh arus kas dari aktivitas operasi menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (Revisi 2009:2.14) sebagai berikut: 

a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa. 

b) Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain. 

c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. 

d) Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan. 

e) Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan 

premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lainnya. 

f) Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari 

aktivitas pendanaan dan investasi. 

g) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan 

transaksi usaha dan perdagangan. 

 

b.   Aktivitas Investasi 

Aktivitas investasi yang utama adalah pembelian dan penjualan tanah, 

bangunan peralatan, dan aset lainnya yang tidak dibeli untuk dijual kembali. 

Aktivitas investasi juga termasuk pembelian dan penjualan instrument keuangan 

yang tidak ditujukan untuk diperdagangkan, seperti halnya memberi dan menagih 

pinjaman. 

 Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009:2.6) 

aktivitas investasi adalah: 

“Aktivitas Investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka 

panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.” 

Menurut John J. Wild (2005:5) aktivitas investasi adalah: 

“Aktivitas Investasi merupakan cara untuk memperoleh dan 

menghentikan aktiva non kas (dan aktiva setara non kas).” 

Sedangkan menurut Kieso, dkk (2008:213) aktivitas investasi yaitu: 
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“Aktivitas investasi (investing activities) meliputi pemberian dan 

penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi (baik 

utang maupun ekuitas) serta property, pabrik dan peralatan.” 

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu 

dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan 

dan arus kas masa depan. 

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi menurut 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009:2.16) sebagai berikut: 

a) Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tetap berwujud, dan aset 

jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan 

aset tetap yang dibangun sendiri. 

b) Penerimaan kas dari penjualan tanah, pembangunan dan peralatan, aset tidak 

berwujud serta aset jangka panjang lain. 

c) Perolehan saham atau instrument keuangan perusahaan lain. 

d) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan ) 

e) Pembayaran kas sehubungan dengan future contracts, forward contracts, 

option contracts, dan swap contracts kecuali apabila pembayaran tersebut 

diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

 

c.   Aktivitas Pendanaan  

Termasuk aktivitas pendanaan adalah transaksi dan kejadian dimana kas 

diperoleh dari dan dibayarkan kembali kepada para pemilik dan kreditor. Contoh 

kas yang dihasilkan dari penerbitan saham dan obligasi akan diklasifikasikan 

sebagai aktivitas pendanaan. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009:2.6) 

aktivitas pendanaan adalah: 

“Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan 

pinjaman entitas.” 
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Menurut John J. Wild (2005:5) aktivitas pendanaan adalah: 

“Aktivitas pendanaan merupakan cara untuk mendistribusikan, 

menarik, dan mendapatkan dana untuk mendukung aktivitas bisnis.” 

Sedangkan menurut Kieso, dkk (2008:213) aktivitas pendanaan yaitu: 

“Aktivitas pendanaan (financing activities) melibatkan pos-pos 

kewajiban dan ekuitas pemilik. Aktivitas ini meliputi: 

a. Perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisinya kepada 

mereka dengan pengembalian atas dan dari investasinya, dan  

b. Peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya.” 

 

Pengungkapan arus kas yang timbul dari transaksi ini berguna untuk 

memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal 

perusahaan. 

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan menurut 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009:2.17) sebagai berikut: 

a) Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. 

b) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus 

saham perusahaan. 

c) Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman 

jangka pendek dan jangka panjang lainnya. 

d) Pelunasan pinjaman. 

e) Pembayaran kas oleh penyewa (lessee) untuk mengurangi saldo kewajiban 

yang berkaitan dengan sewa pembiayaan (finance lessee) 

Sedangkan menurut Arief dan Eddy (2008:31) ditemukan bahwa laporan 

arus kas melaporkan arus kas dari tiga jenis kegiatan yaitu: 

1. Arus kas dari kegiatan operasi (cash flows from operating activities) 

Arus kas operasi adalah kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi 

laba bersih berupa aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh 

laba. Dengan menjual barang dan jasa, merupakan aktivitas perusahaan 

termasuk diantaranya adalah: 

a. Menjual barang (jasa) 

b. Pembelian barang (jasa) dari pemasok (supplier), dan 

c. Membayar beban operasi (gaji, sewa, asuransi, dll) 
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2. Arus kas dari kegiatan investasi (cash flows from investing activities) 

Arus kas investasi merupakan arus kas yang berasal dari transaksi yang 

mempengaruhi investasidari aset non lancar. Aktivitas investasi juga dapat 

digunakan untuk melihat perusahaan menangani kapasitas aset yang 

digunakan untuk operasinya. Yang termasuk aktivitas investasi: 

a. Menambah atau menjual aktiva tetap, dan  

b. Membeli atau menjual anak perusahaan. 

3. Arus kas dari kegiatan pendanaan (cash flows from financing activities) 

Arus kas pendanaan merupakan arus kas berasal dari transaksi yang 

mempengaruhi hutang dan ekuitas perusahaan, seperti transaksi yang 

mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dan hutang. 

Yang termasuk aktivitas pendanaan: 

a. Menambah atau membayar hutang 

b. Menerbitkan saham, dan 

c. Pembayaran deviden. 

2.3.3 Pelaporan Arus Kas  

Pelaporan sumber, penggunaan, dan kenaikan atau penurunan bersih kas 

akan bermanfaat karena investor, kreditor, dan pihak-pihak lainnya yang ingin 

mengetahui apa yang terjadi pada sumber daya perusahaan yang paling lancar. 

Dengan demikian, menurut Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2007:32) 

yang diterjemahkan oleh Ali Akbar sebuah laporan arus kas akan melaporkan : 

1. Pengaruh kas dari operasi sebuah perusahaan selama satu periode 

2. Transaksi-transaksi investasinya. 

3. Transaksi-transaksi pendanaannya. 

4. Kenaikan atau penurunan bersih kas sepanjang periode, dan 

5. Jumlah kas pada akhir periode 

Menurut Farah (2007:41) menyatakan bahwa tujuan penyajian laporan 

arus kas yaitu untuk memberikan informasi historis mengenai perubahan kas 

setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang diklasifikasikan 
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menjadi arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan selama 

satu periode akuntansi. Pernyataan ini mewajibkan semua perusahaan menyajikan 

laporan arus kas. 

Untuk menyiapkan laporan arus kas diperlukan neraca dalam dua periode 

berturut-turut, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan informasi lain yang 

berkaitan dengan arus kas. Adapun langkah-langkah dalam penyajian laporan 

keuangan yaitu: 

1. Menentukan arus kas bersih dari aktivita operasi, 

2. Menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi, 

3. Menentukan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, dan 

4. Menyajikan laporan arus kas bersih untuk setiap aktivitas. 

Yang perlu diperhatikan efek dari setiap transaksi pada arus kas artinya, 

apakah transaksi yang terjadi merupakan arus kas masuk (sumber dana) ataukah 

kas keluar (penggunaan dana)   

2.3.4 Metode Penyusunan Laporan Arus Kas 

Menurut Skousen dkk (2009:289) dua metode yang dapat digunakan 

untuk menghitung dan melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, 

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan yaitu: 

1. Metode Langsung 

Pada dasarnya adalah pemeriksaan kembali setiap pos (atau akun) laporan 

laba rugi dengan tujuan melaporkan seberapa banyak kas yang diterima atau 

dikeluarkan sehubungan dengan pos tersebut, dan cara terbaik untuk 

melakukan metode langsung adalah mengurutkan secara sistematis daftar 

pos-pos dilaporan laba rugi dan menghitung berapa banyak kas yang terkait 

dengan setiap pos. 

2. Metode tidak langsung 

Dengan metode tidak langsung, laporan arus kas dimulai dengan laba bersih, 

yang memasukkan pengaruh bersih dari seluruh laporan laba rugi, dan 

kemudian melaporkan penyesuaian yang diperlukan untuk mengubah 

seluruh akun laporan laba rugi menjadi angka-angka arus kas. Hanya 
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penyesuaian saja yang dilaporkan. Seperti halnya metode langsung, cara 

terbaik untuk menampilkan metode tidak langsung adalah dengan melihat 

laporan laba rugi akun demi akunnya. 

Adapun definisi metode arus kas menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2007:264) sebagai berikut: 

“1. Metode langsung, dalam metode ini pelaporan arus kas dilakukan 

dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan 

pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap (gross) tanpa 

melihat laporan laba rugi dan dilanjutkan dengan kegiatan investasi 

dan pembiayaan. 

2. Metode tidak langsung, dalam metode inipenyajiannya dimulai dari 

laba rugi bersih dan selanjutnyadisesuaikan dengan menambah atau 

mengurangi perubahan dalam pos-pos yang mempengaruhi kegiatan 

operasional seperti penyusutan, naik turun pos aktiva lancar dan 

hutang lancar.” 

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 

2009:18.2.4) perbedaan Metode langsung dan tidak langsung adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode langsung menyajikan mengenai kelompok utama penerimaan kas 

bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. 

2. Metode tidak langsung menyajikan laba atau rugi bersih disesuaikan 

dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas. 

 

Tabel 2.1 

Laporan Arus Kas Metode Langsung 

 

PT XYZ 

Laporan Arus Kas 

Tahun Yang Berakhir 20xx 

Dalam rupiah                          

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 

Penerimaan kas dari pelanggan                                                      30.150 
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Pembayaran kas pada pemasok dan karyawan                             (27.600) 

Kas yang dihasilkan dari operasi                                                      2.550 

Pembayaran bunga                                                                            (270) 

Pembayaran pajak penghasilan                                                         (900) 

Arus Kas sebelum pos luar biasa                                                      1.380 

Hasil asuransi atas gempa bumi                                                           180 

Arus kas bersih dari aktivitas operasi                                                                           1.560 

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 

Perolehan anak perusahaan x dengan                                                (550) 

kas(catatan a) 

Pembelian tanah, bangunan, dan                                                       (350) 

peralatan(catatan b) 

Hasil dari penjualan peralatan                                                               20 

Penerimaan bunga                                                                                200 

Penerimaan deviden                                                                             200 

Arus kas bersih yang dilakukan untuk investasi                                                        (480) 

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 

Hasil dari penerbitan modal saham                                                     250 

Hasil dari pinjaman jangka panjang                                                    250 

Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan                                 (90) 

Pembayaran deviden*                                                                     (1.200) 

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas                                                        (790) 

Pendanaan 

kenaikan bersih kas dan setara kas                                                                          290 

kas dan setara kas awal periode                                                                               120 

kas dan setara kas akhir periode                                                                              410 

 

(sumber PSAK 2010:2) 
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Tabel  2.2 

Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung 

 

PT XYZ 

Laporan Arus Kas 

Tahun Yang Berakhir 20xx 

Dalam Rupiah 

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 

Laba bersih sebelum pajak dan pos luar biasa                                         3.350 

Penyesuaian untuk: 

Penyusutan                                                                                                  450 

Kerugian/keuntungan selisih kurs                                                                 40 

Penghasilan investasi                                                                                (500) 

Beban bunga                                                                                                400 

Laba operasi sebelum perubahan modal kerja                                          3.740 

Kenaikan piutang dagang dan piutang lain                                               (500) 

Penurunan persediaan                                                                               1.050 

Penurunan hutang dagang                                                                       (1.740) 

Kas dihasilkan dari operasi                                                                        2.550 

Pembayaran bunga                                                                                      (270) 

Pembayaran pajak penghasilan                                                                   (900) 

Arus kas sebelum pos luar biasa                                                                 1.380 

Hasil dari penyelesaian asuransi gempa bumi                                               180 

Arus kas bersih dari aktivitas operasi                                                                            1.560 

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 

Perolehan anak perusahaan x dengan                                                          (550)  

kas(catatan a) 

pembelian tanah, bangunan dan                                                                   (350) 

 peralatan(catatan b) 

Hasil dari penjualan peralatan                                                                          20 

Penerimaan bunga                                                                                           200  
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Penerimaan deviden                                                                                         200 

Arus kas bersih yang dilakukan untuk investasi                                                          (480) 

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 

Hasil dari penerbitan modal saham                                                                  250 

Hasil dari pinjaman jangka panjang                                                                 250 

Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan                                              (90) 

Pembayaran deviden*                                                                                  (1.200) 

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas                                                          (790)  

pendanaan 

kenaikan besih kas dan setara kas                                                                                  290 

kas dan setara kas awal periode                                                                                     120 

kas dan setara kas akhir periode                                                                                     410 

 

 

(sumber PSAK 2010:2) 

 

Perbedaan antara kedua metode terletak pada penyajian arus kas berasal 

dari aktivitas operasi. Dengan metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional 

dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dan keluar 

dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. 

Sementara itu dengan metode tidak langsung, arus kas dari operasional ditentukan 

dengan cara mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi dengan 

beberapa hal seperti biaya penyusutan, kenaikan harta lancar dan hutang lancar 

serta laba/rugi karena pelepasan investasi 

Arus kas yang berasal dari kegiatan operasional dirinci menjadi 

penerimaan dari berbagai sumber yang merupakan kegiatan operasional dan 

pengeluaran kas untuk berbagai kegiatan operasional. Arus kas dari kegiatan 

investasi dan keuangan juga dirinci menurut jenis-jenis kegiatan yang 

mengakibatkan timbulnya penerimaan dan pengeluaran kas. Perbedaan antara 

metode langsung dengan metode tidak langsung terletak pada penyajian arus kas 
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berasal dari kegiatan operasi, sementara itu baik aliran kas dari kegiatan investasi 

dan keuangan adalah sama penyajiannya.  

 

2.3.5 Tujuan dan Manfaat Laporan Arus Kas 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009:2.4), 

laporan arus kas disusun dengan tujuan sebagai berikut : 

“Memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk 

mengevaluasi perubahan dalam aset bersih perusahaan, struktur 

keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan 

mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi 

dengan perubahan keadaan dan peluang.” 

 

Sedangkan menurut Kieso dkk (2007:237) disebutkan bahwa : 

“Tujuan dari laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang 

relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah 

perusahaan selama satu periode.” 

 

Adapun kegunaan arus kas menurut Sofyan Syafri Harahap (2010 : 257), 

yaitu dapat mengetahui:  

1. Kemampuan perusahaan menghasilkan kas, merencanakan, mengontrol arus 

kas masuk dan arus kas keluar perusahaan pada masa lalu. 

2. Kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih 

perusahaan, termasuk kemampuan membayar dividen di masa yang akan 

datang. 

3. Informasi bagi investor dan kreditor untuk memproyeksikan return dari 

sumber kekayaan perusahaan. 

4.  Kemampuan perusahaan untuk memasukan kas ke perusahaan dimasa yang 

akan datang. 

5. Alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan 

pengeluaran kas. 

6. Pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya 

terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Informasi arus kas berguna 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan 

memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan 

membandingkan nilai sekarang dari laporan arus kas masa depan dari berbagai 

perusahaan. Informasi tersebut meningkatkan daya banding pelaporan kinerja 

operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan 

perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. 

 

 

 

  


