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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Tugas Akhir  

Dalam dunia usaha yang semakin meningkat, perusahaan dituntut untuk terus 

menerus beradaptasi secara dinamis agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup. 

Perkembangan ekonomi semakin pesat, sehingga mendorong para pelaku bisnis untuk 

cepat tanggap dalam mengetahui perubahan yang terjadi di dunia bisnis, para 

manajemen pun di setiap perusahaan baik perusahaan swasta maupun pemerintah 

pasti mempunyai suatu alat ukur agar dapat melihat kinerja perusahaan setiap 

tahunnya, salah satunya dengan melihat laporan keuangan perusahaan. Laporan 

keuangan melaporkan hasil dari proses akuntansi yang memberikan informasi yang 

berguna bagi para pemakai kepentingan ataupun pemegang kepentingan dalam 

membantu untuk mengambil suatu keputusan. Informasi dalam laporan keuangan 

tersebut dapat disajikan dalam bentuk laporan laba rugi, laporan neraca, laporan 

perubahan modal,dan laporan arus kas, catatan atas pelaporan keuangan, laporan 

posisi keuangan pada awal periode komparatif. 

Tujuan utama dari laporan arus kas yang sangat berperan penting dan 

berpengaruh dalam segala aktivitas yang ada disetiap perusahaan itu sendiri adalah 

menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas 

dalam suatu periode akuntansi. Pelaporan sumber daya, penggunaan dan kenaikan 

ataupun penurunan kas bersih akan memungkinkan kreditor, investor serta pihak-

pihak lain untuk mengetahui apa yang terjadi pada sumber daya perusahaan yang 

paling likuid ini. Adapun manfaat dari laporan arus kas adalah untuk menilai kualitas, 

struktur keuangan serta pengaruh transaksi-transaksi investasi dan pendanaan dalam 

suatu periode akuntansi terhadap posisi keuangan. 

Peranan kas sangat dominan karena merupakan faktor utama yang 

menentukan dalam kelancaran operasional perusahaan. kas sangat berpengaruh aktif 
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terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan baik sekarang maupun dimasa yang 

akan datang, maka dari itu PT. Dirgantara Indonesia (Persero) harus mengetahui kas 

yang tersedia disaat yang dibutuhkan atau setiap saat untuk keperluan operasional 

produksi dan aktivitasnya, sehingga manajemen dapat mengetahui dan megambil 

tindakan-tindakan dalam mendukung aktivitas dan operasional perusahaan sehingga 

menjadi sesuai yang telah direncanakan dalam mencapai tujuan utama perusahaan. 

Dengan mengetahui kas PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dapat melakukan analisis 

mengenai penyajian laporan arus kas dan berapa kas yang harus dipertahankan agar 

dapat menjual barang-barang yang menunjang kegiatan perusahaan, serta dapat 

menerima pembayaran-pembayaran kewajiban dari pelanggan jangka pendek maupun 

jangka panjang tepat waktu sebelum melewati batas jatuh tempo yang telah 

ditetapkan agar tidak ada keterlambatan droping dari customer. 

Mengingat pentingnya penyajian laporan arus kas pada PT. Dirgantara 

Indonesia (Persero) , maka penulis tertarik untuk menuangkan ke dalam laporan tugas 

akhir dengan judul “ TINJAUAN ATAS PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS 

SESUAI PSAK NO.2 PADA DEPARTEMEN AKUNTANSI 

AEROSTRUCTURE PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) “.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis 

mengindentifikasi masalah-masalah yang merupakan dasar untuk pembahasan adalah: 

“ Bagaimana penyajian Laporan Arus Kas pada PT.Dirgantara Indonesia 

(Persero) ? ” 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dalam kerja praktek ini adalah : 

“ Untuk mengetahui bagaimana penyajian Laporan Arus Kas pada PT. 

Dirgantara Indonesia (Persero) .” 
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1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan bagi berbagai pihak, antara lain : 

1. Penulis 

Penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya mengenai 

penyajian Laporan Arus Kas. 

2. Perusahaan  

Perusahaan dapat memberikan masukan dan perbaikan mengenai penyajian 

laporan arus kas. 

3. Pihak Lain 

Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.  

1.5      Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Lokasi Penelitian yang menjadi objek penulisan yaitu pada perusahaan PT. 

Dirgantara Indonesia (Persero) beralamat di Jl Pajajaran No.154, waktu kerja praktik 

dimulai dari Bulan Agustus 2012 sampai dengan waktu yang ditentukan. 


