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          BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pada era globalisasi pembangunan sektor ekonomi mendapat perhatian yang 

cukup besar. Tujuan hasil dari sektor ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh 

lapisan masyarakat dan dapat membawa perubahan serta kemajuan dalam 

perekonomian masyarakat Indonesia, namun demikian, pada setiap perusahaan 

harus mampu melaporkan segala sesuatu yang terjadi pada perusahaan dalam 

beberapa bentuk laporan keuangan salah satunya adalah laporan arus kas (cash 

flow). 

Indonesia merupakan Negara berkembang yang di dalamnya terdapat 

banyak sekali usaha perdagangan. Kegiatan perdagangan, baik penerimaan 

ataupun penyerahan barang dan jasa akan menimbulkan terjadinya arus kas yang 

menjadi salah satu unsur yang ada dalam laporan keuangan. Laporan Arus Kas 

merupakan penerimaan kas dan pembayaran kas (pengeluaran kas). Laporan arus 

kas melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang digolongkan sesuai 

dengan kegiatan utama entitas : operasi, investasi, keluar kas bersih dari setiap 

kegiatan dan untuk semua kegiatan usaha. 

Untuk membuat Laporan arus kas tentu harus mempunyai aturan dan acuan 

untuk menyusunnya. Aturan dan acuan dasar akuntansi yang ada di Indonesia 

adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK tersebut dibuat 

oleh pemerintah yang mengacu pada standar akuntansi Amerika Serikat yaitu 

GAAP (General Accepted Accounting Principle). Seluruh perusahaan yang ada di 

Indonesia diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan 

PSAK, namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang menyimpang 

dari aturan dan acuan PSAK tersebut. Selain itu, masih banyak pula perusahaan-

perusahaan yang memanipulasi data-data keuangan yang ada seperti memperkecil 

laba yang dihasilkan guna untuk menghindari tarif pajak yang akan dikenakan 

perusahaan. 
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Menurut PSAK No. 2 (2009:02) pengguna laporan keuangan entitas 

berkepentingan untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan 

menggunakan kas dan setara kas. Hal tersebut bersifat umum dan tidak 

bergantung pada aktivitas entitas serta apakah kas dapat dipandang sebagai 

produk entitas, seperti yang berlaku di lembaga keuangan. Pada dasarnya, entitas 

memerlukan kas dengan alasan yang sama meskipun terdapat perbedaan dalam 

aktivitas penghasil pendapatan utama (revenue-producing-activities). Entitas 

membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, melunasi kewajiban dan 

membagikan deviden kepada investor, oleh karena itu pernyataan ini 

mensyaratkan entitas menyajikan laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas 

adalah memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas entitas 

selama suatu periode. Tujuan keduanya adalah untuk melaporkan kegiatan 

operasi, investasi dan pembiayaan suatu entitas selama periode berjalan. 

PT. PLN (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan besar yang diberikan 

wewenang untuk mengelola dan mengatur pendistribusian listrik di Indonesia, 

dengan tujuan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah sebagai prasarana 

pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan 

nasional dengan maksud mempertinggi derajat masyarakat Indonesia, dalam 

rangka menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. PT. PLN (Persero) merupakan salah satu aset nasional yag keberadaannya 

mempengaruhi secara langsung pertumbuhan ekonomi nasional, maka seharusnya 

seluruh komponen dari laporan keuangan yang salah satunya adalah laporan arus 

kas harus sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK). 

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

menyusun Laporan Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS LAPORAN 

ARUS KAS SESUAI DENGAN PSAK NO.2 PADA PT. PLN (PERSERO) 

AREA BANDUNG”. 
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1.2     Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memperoleh pemahaman 

dan pendalaman yang lebih baik tentang laporan arus kas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses penyajian Laporan Arus Kas (Cash Flow) pada PT. PLN 

(PERSERO) Area Bandung? 

2. Bagaimana penyajian dan pelaporan laporan arus kas pada PT. PLN 

(PERSERO) Area Bandung? 

3. Bagaimana analisis laporan arus kas pada PT. PT. PLN (PERSERO) Area 

Bandung? 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses penyajian laporan arus kas pada PT. PLN 

(PERSERO) Area Bandung. 

2. Untuk mengetahui pelaporan dan pelaksanaan laporan arus kas pada PT. 

PLN (PERSERO) Area Bandung. 

3. Untuk mengetahui analisis laporan arus kas dari pada PT. PLN (PERSERO) 

Area Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Kegunaan dari laporan tugas akhir diharapkan dapat memberikan manfaat, 

yaitu diantaranya  : 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang Laporan Arus Kas (Cash 

Flow) serta mengaitkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan 

terhadap kondisi yang nyata di lapangan. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan perbandingan 

terhadap perlakuan Laporan Arus Kas (Cash Flow) pada PT. PLN 

(PERSERO) Area Bandug. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi penelitian mengenai 

topik Laporan Arus Kas (Cash Flow). 

 

1.5      Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian 

pada PT. PLN (Persero) Area Bandung yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta 

No. 436 Bandung, waktu kerja praktik dihitung mulai bulan September 2012 

sampai dengan selesai. 

 


