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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Di negara-negara berkembang yaitu negara yang taraf hidup 

masyarakatnya masih rendah, masalah mempercepat pembangunan ekonomi 

merupakan masalah yang paling utama. Keinginan untuk mengejar 

ketertinggalan mereka dari negara-negara maju merupakan salah satu motivasi 

dari usaha tersebut. Tetapi ini bukanlah tujuan yang paling penting. Usaha-usaha 

pembangunan ekonomi sangat giat dijalankan di negara-negara tersebut dengan 

maksud mengurangi kemiskinan dan pengangguran. 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dengan giat 

melakukan pembangunan di segala sektor. Pembangunan tersebut dilakukan 

dengan cara bertahap dalam segala bidang dengan menitikberatkan pada bidang 

ekonomi. Pembangunan ekonomi ditandai dengan berdirinya berbagai pola 

kegiatan usaha contohnya: perusahaan industri, perusahaan jasa, koperasi dan 

lain sebagainya. 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah salah satu perusahaan yang 

masih ada dan diminati oleh masyarakat. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

diharapkan dapat membantu dan melayani sesuai dengan tujuannya. Oleh karena 

itu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) harus dikelola dengan sebaik-baiknya, 

salah satunya dengan cara melakukan pengelolaan terhadap kas yang diwujudkan 

dalam bentuk laporan keuangan. 

Laporan Keuangan berguna untuk mengetahui hasil yang telah dicapai 

oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada suatu periode. Laporan keuangan 

tersebut berfungsi sebagai alat pemberi informasi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkannya. Peranan laporan keuangan sangat penting dalam mengukur 

perkembangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang meliputi kemajuan dan 

kelancaran PT. Kereta Api  Indonesia (Persero) tersebut, sebab laporan keuangan 

mencerminkan seberapa besar kekayaan, hutang modal yang dimiliki oleh PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) selama periode tertentu. Komponen  
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Laporan Keuangan menurut PSAK No. 1 Paragraf 6 (Revisi 2009) meliputi: 

Laporan Posisi Keuangan Akhir Periode, Laporan Laba Rugi (Income Statement) 

komprehensif, Laporan Arus Kas selama periode, Laporan Perubahan Modal, 

Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Posisi Keuangan Awal Periode. 

Dalam menentukan perencanaan pada periode-periode yang akan datang, 

salah satu metode yang akan digunakan dalam menganalisis laporan keuangan 

adalah analisis sumber dan penggunaan kas. Hal tersebut dibuat karena kas 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan 

dengan hampir semua transaksi usaha dan merupakan salah satu faktor utama 

yang mempengaruhi kemajuan dan kelancaran PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero). Oleh karena itu diperlukan perencanaan kas dengan mengatur dan 

mengusahakan supaya kas yang tersedia dalam PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) mencukupi untuk membayar kewajiban PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) kepada pihak ketiga dan memenuhi kewajiban dalam kegiatan 

operasional PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

Selain itu kas juga memegang peranan penting dalam menjalankan 

aktivitas perusahaan, karena kas merupakan unsur modal kerja yang paling tinggi 

tingkat likuiditasnya. Oleh karena itu pengaturan jumlah kas merupakan masalah 

besar bagi manajer keuangan dalam mengelola aktivitas perusahaan. Hal ini 

berarti semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin 

tinggi pula tingkat likuiditasnya. Dalam artian bahwa over investment dalam kas 

artinya perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas. 

Dengan analisis ini dapat diketahui apakah kas dari suatu periode ke 

periode berikutnya mengalami kenaikan atau penurunan tersebut. Dari hasil 

analisis sumber dan penggunaan kas ini penulis berharap dapat membantu       

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi serta alternatif pemecahannya dan juga dapat membantu dalam 

meningkatkan kinerja operasional pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

Uraian di atas telah melatar belakangi penulis untuk melalukan penelitian 

yang selanjutnya di susun dalam laporan Tugas Akhir dengan judul : 
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“TINJAUAN ATAS ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS 

PADA PT. KERETA API INDONESIA BANDUNG (PERSERO)”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

pemilihan judul, maka masalah yang akan diidentifikasi dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir adalah: 

“Bagaimana laporan sumber dan penggunaan kas pada PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero)”. 

 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan (laporan tugas akhir ini 

berdasarkan identifikasi masalah di atas: 

“Untuk mengetahui laporan sumber dan penggunaan kas pada PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero)”. 

 

1.4  Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan kegunaan 

atau manfaat untuk berbagai pihak, di antaranya: 

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan 

informasi terhadap aktivitas perusahaan khususnya mengenai sumber dan 

penggunaan kas. 

2. Bagi penulis, hasil kerja praktik ini dapat memberikan pengalaman dan 

menambah wawasan serta membandingkan antara teori yang telah didapat 

di perkuliahan dengan praktik yang sebenarnya. 

3. Bagi pihak lain, dapat dijadikan bahan referensi atau masukan tambahan 

bagi yang membutuhkan dan sebagai sarana untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 



4 
 

 
 

1.5  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk memperoleh data informasi yang diperlukan dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melalukan survei pada PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jalan Perintis 

Kemerdekaan No. 1 Bandung. Waktu survei bulan Agustus 2013 sampai 

dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


