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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

2.1 Laporan Keuangan  

Akuntansi sering disebut “Bahasa Dunia Usaha” atau “The Language of 

Business” karena akuntansi merupakan alat komunikasi perusahaan dalam 

menginformasikan peristiwa ekonomi kepada pihak berkepentingan. Akuntansi 

Keuangan adalah proses yang berkahir pada penyiapan laporan keuangan suatu 

perusahaan secara umum untuk digunakan oleh pihak internal dan eksternal. 

Akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan informasi 

bersifat umum sehingga tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi 

setiap pemakai.  

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakali dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

Laporan keuangan juga menunujukkan pertanggungjawaban manajemen dalam 

mengurus (stewardship) sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ingin 

mengetahui apa yang telah dilakukan manajemen agar mereka dapat membuat 

keputusan ekonomi, misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi 

mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti 

manajemen.  

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Terdapat beberapa pengertian untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai 

laporan keuangan antara lain :  

Pengertian laporan keuanngan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:2) 

dalam “Standar Akuntansi Keuangan”  adalah : 
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“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan 
yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi 
keuangan  ( yang dapat disajikan dalam beberapa cara, laporan arus kas 
dan laporan arus dana ), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan 
yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, di samping itu juga 
segmen industri dan geografis serta pengungkapan perubahan harga.”  

Menurut Dwi Martani,dkk dalam bukunya “ Akuntansi Keuangan Menengah 

Berbasis PSAK “ (2012:63) mengatakan bahwa laporan keuangan adalah : 

“Laporan keuangan ini merupakan informasi bagi para penggunanya, 
terutama pemilik perusahaan investor, kreditur, dan juga manajemen untuk 
mengambil keputusan-keputusan terkait perusahaan di masa mendatang, 
seperti : a) kelayakan untuk menambah investasi ke dalam perusahaan atau 
sebaliknya penentuan apakah harus melakukan penarikan investasi; b) 
kelayakan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan.” 

Menurut  Donald  E Kieso dkk (2007:63) dalam bukunya “ Intermediate 

Accounting” yaitu :  

“ Financial Statement. Statements that reflect the colletion, tabulation, and 
final summarization of the accounting data. Four statement are involved: (1) 
The balance sheet shows the jinancial condition of the enterprise at the of a 
period. (2) The income statement measures the result of operations during the 
peroid (3) The statements of cash flows reports the cash provided and used by 
operating, investing, and financing activities during of the peroid. (4) The 
statement ofretained earnings reconciles the balance of the retained earnings 
account from the beginning to the end of the period.” 

“Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi 
keuangan utama kepada pihak-pihak diluar korporasi. Laporan ini 
menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. 
Laporan keuangan (Financial Statement) yang sering disajikan adalah (1) 
Laporan laba rugi, (2) Laporan neraca, (3) Laporan ekuitas pemilik atau 
pemegang saham, (4) Laporan arus kas.” 

Menurut Riyanto (2001) dalam bukunya, “Dasar-dasar Pembelanjaan 

Perusahaan”, yaitu : 

“ Laporan finansial memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu 
perusahaan, dimana neraca (Balance sheet) mencerminkan aktiva, utang 
dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan rugi laba (income 
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statement) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama satu periode 
tertentu biasanya meliputi periode satu tahun.” 

Menurut Warren, Reeve dan Fees (2005:24) pengertian laporan keuangan yaitu : 

”Setelah transaksi dicatat dan di ikhtisarkan, maka disiapkan laporan bagi 
pemakai. Laporan akuntansi yang menghasilkan informasi demikian disebut 
laporan keuangan. Laporan keuangan yang utama bagi perusahaan 
perorangan adalah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan 
laporan arus kas.”  

Dari definisi laporan keuangan tersebut diketahui bahwa laporan keuangan 

merupakan media informasi keuangan suatu perusahaan yang terdiri dari lima jenis 

laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, 

laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 

Lapporan keuangan biasanya disusun dan disajikan oleh pihak manajemen 

perusahaan dalam suatu periode tertentu misalnya satu bulan, triwulan, dan satu 

tahun. 

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan  

Ikatan Akuntansi Indonesia yang dituangkan dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (2009:4) mengemukakan bahwa : 

“Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 adalah memberikan informasi 
mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 
pembuatan keputusan ekonomi.” 

Menurut Temy Setiawan (2010:119) tujuan laporan keuangan dalam bukunya 

“Mahir Akuntansi” adalah sebagai berikut: 

“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.” 

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen 

atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Secara umum 

tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut : 
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1. Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) dan 

pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

3. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. 

4. Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.  

5. Memberikan informasi mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu 

perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi seperti 

informasi mengenai kebijakan Akuntansi perusahaan. 

6. Mengungkapkan informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang 

relevan untuk kebutuhan para pemakai laporan keuangan. 

 Menurut  Hery dalam bukunya “225 Soal jawab Akuntansi Dasar (2011:6)” 

laporan keuangan biasanya diperlukan informasinya oleh : 

“Pemakai informasi keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan 

eksternal.” 

Pemakai internal: 

a) Direktur dan manajemen keuangan  

b) Direktur operasional dan manager pemasaran 

c) Manager dan Supervisor produksi 

Pemakai eksternal: 

a) Penanam modal (Investor) 

b) Kreditur  

c) Pemerintah  

d) Badan Pengawas Pasar Modal 

e) Ekonom, Praktisi, dan analis 
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Salah satu pendapat lainnya dikemukakan oleh Temy Setiawan dalam 

bukunya “Mahir Akuntansi” (2010:115).” Sebagai berikut: 

Internal: 

o Pemilik  

o Manajer 

Eksternal: 

o Bank  

o Pemasok  

o Kreditur  

o Pemerintah  

o Masyarakat  

o Serikat Pekerja 

o Investor atau Pemegang saham 

2.1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan  

Menurut Raja Adri Satriawan Surya dalam bukunya “Akuntansi 

Keuangan Versi IFRS+” (2012:10) bahwa; 

Ada empat karakteristik kualitatif menurut Standar Akuntansi Keuangan yang 

merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi 

pemakai. Karekteristik tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas penting dari informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.  

2. Entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas asset dan liabilitas, atau 

penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan.  

3. Agar dapat bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable) 

4. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antarperiode 

untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan.  
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2.1.4 Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan  Laporan Keuangan 

 Menurut Dwi Martini dkk (2012:29) Kerangka Dasar Penyajian dan 

Penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut: 

 Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, yang sering 

disebut juga sebagai kerangka  konseptual, merupakan konsep-konsep yang menjadi 

dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. 

 Kerangka konseptual ditujukkan untuk: 

• Penyusunan standar akuntansi dalam pelaksanaan tugasnya; 

• Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang 

belum diatur dalam standar akuntansi keuangan; 

• Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku; 

• Para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. 

2.1.5 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan  

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (Progress Report) yang dilakukan oleh 

pihak managemen yang bersangkutan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

laporan keuangan memiliki sifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu Progress 

Report . seperti dikemukakan oleh  Munawir (2007:6) dalam bukunya “Analisa 

Laporan Keuangan”  sebagai berikut: 

1. Fakta yang telah timbul (recorded fact)  

Sifat ini menunjukkan bahwa data dalam laporan keuangan dibuat atas dasar 

fakta dari catatan akuntansi atas peristiwa-peristiwa atau transaksi yang tidak 

terjadi seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang 
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disimpan dalam bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang 

maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.  

2. Perusahaan-perusahaan dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (accounting 

conversation and postulate) 

Sifat ini berarti bahwa data yang dicatat itu berdasarkan pada prosedur maupun 

anggaran-anggaran tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang 

lazim (general accepted accounting principles), hal ini dilakukan dengan tujuan 

memudahkan pencatatan atau untuk keseragaman.  

3. Pendapat Pribadi (personal judgement)  

Sifat ini dimaksudkan bahwa walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh 

konversi konversi atau dalil-dalil dasar yang telah diterapkan yang sudah menjadi 

standar praktik pembukuan, namun penggunaan dari konversi-konversi dan dalil 

tersebut tergantung daripada akuntan atau manajemen perusahaan yang 

bersangkutan. 

2.1.6 Manfaat Laporan Keuangan 

  Menurut Statement of Financial Accounting Concept No. 1 tujuan dan 

manfaat laporan keuangan adalah: 

1. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yg dapat membantu investor 

kreditor dan pengguna lain yg potensial dalam membuat keputusan lain yg 

sejenis secara rasional. 

2. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yg dapat membantu investor 

kreditor dan pengguna lain yg potensial dalam memperkirakan jumlah waktu dan 

ketidakpastian penerimaan kas di masa yg akan datang yg berasal dari pembagian 

deviden ataupun pembayaran bunga dan pendapatan dari penjualan. 

3. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi tentang sumber daya ekonomi 

perusahaan. Klaim atas sumber daya kepada perusahaan atau pemilik modal. 
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4. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi tentang prestasi perusahaan 

selama satu periode. Investor dan kreditor sering menggunakan informasi masa 

lalu utk membantu menaksir prospek perusahaan. 

Menurut PSAK  (2004) pihak-pihak yg memanfaatkan laporan keuangan 

adalah (IAI, 2004) : 

1. Investor. Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dgn 

risiko yg melekat serta hasil pengembangan dari investasi yg mereka lakukan. 

Mereka membutuhkan informasi utk membantu menentukan apakah harus 

membeli menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga 

tertarik pada informasi yg memungkinkan mereka utk menilai kemampuan 

perusahaan utk membayar dividen. 

2. Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yg mewakili mereka tertarik 

pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dgn informasi yg memungkinkan mereka utk menilai kemampuan 

perusahaan dalam memberikan balas jasa manfaat pensiun dan kesempatan 

kerja. 

3. Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dgn informasi keuangan yg 

memungkinkan mereka utk memutuskan apakah pinjaman serta bunga dapat 

dibayar pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lain 

tertarik dgn informasi yg memungkinkan mereka utk memutuskan apakah 

jumlah yg terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha 

berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yg lbh pendek 

daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka 

tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dgn informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. 
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6. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yg berada di bawah kekuasaa 

berkepentingan dgn alokasi sumber daya dan krn ini berkepentingan dgn 

aktivitas perusahaan mereka menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar 

utk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

7. Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai 

cara. Misal perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional termasuk jumlah orang yg dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal. 

2.1.7 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK No.1 (Revisi 2009), perusahaan 

menerbitkan laporan keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen 

berikut ini : 

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode 

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

4. Laporan arus kas selama periode 

5. Catatan atas pelaporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting 

dan informasi penjelasan lain 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

2.2 Kas  

Kas termasuk instrumen keuangan dalam klasifikasi aset keuangan. Kas 

merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai 

entitas. Kas terdiri dari uang kartal yang tersimpan dalam sebuah entitas, uang 
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tersimpan dalam rekening bank dan setara kas. Kas da setara kas seperti yang 

dinyatakan dalam PSAK Nomor 2 tentang Laporan Arus Kas. 

2.2.1 Pengertian Kas  

Definisi kas menurut Dwi Martani, dkk  dalam bukunya “Akuntansi 

Keuangan Menengah Berbasis PSAK” (2012:80) mengemukakan : 

“Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional 
perusahaan. Kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat 
digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan.” 

Menurut Munandar (1996) dalam bukunya yang berjudul “pokok-pokok 

Intermediate Acounting” , dikemukakan bahwa: 

“Kas ialah semua mata uang kertas dan logam, baik mata uang dalam negeri 
maupun luar negeri, serta surat –surat yang mempunyai sifat seprti mata 
uang, yaitu sifat yang dapat segera dipergunakan untuk melakukan 
pembayaran-pembayaran pada setiap saat dikehendaki.” 

Pengertian kas menurut Baridwan (2007) dalam bukunya yang bderjudul 

“pokok Intermediate Accounting” , dikemukakan bahwa: 

“Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga dipergunakan sebagai 
ukuran dalam Akuntansi.” 

  Pengertian kas menurut Raja Adri Satriawan Surya dalam bukunya  

”Akuntansi Keuangan Versi IFRS+” (2012:66) adalah : 

“Kas (cash) adalah media pertukaran standar serta merupakan dasar 
akuntansi dan pengukuran untuk semua pos-pos lainnya.” 

2.2.2 Arus Kas 

Arus kas atau cash flow merupakan jumlah utang yang mengalir masuk atau 

keluar dalam perusahaan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan no.2 definisi Arus 

Kas adalah : 

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

terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. 
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Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK no.2 (revisi 2009) yaitu : 

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

Arus kas tidak mencakup mutasi di antara pos-pos yang termasuk dalam kas atau 

setara kas, karena komponen tersebut lebih merupakan bagian dari pengelolaan kas 

entitas dan bukan sebagai bagian dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

2.2.3 Setara Kas  

Menurut Raja Adri Satriawan Surya dalam bukunya : “Akuntansi 

Keuangan versi IFRS” pengertian setara kas dikemukakan : 

“Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, 
berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah 
tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. 
Sertifikat deposito dan surat-surat berharga jangka pendek yang jatuh 
tempo kurang dari 3 bulan diklasifikasikan sebagai setara kas, sedangkan 
sertifikat deposito dan surat-surat berharga jangka pendek yang jatuh 
tempo 3 bulan, tidak lebih dari 1 tahun, diklasifikasikan sebagai investasi 
jangka pendek (short-term ivestment).” 

 

2.2.4 Sifat dan Komposisi Kas 

Menurut Kieso dkk (2007:343) komposisi di dalam bukunya “Intermediate 

Accounting” mengemukakan : 

“Cash consistent of coin, currency, and available funds on deposite at the bank. 
Negotiable instrument such as money orders, check 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.” 

Kas, harta yang paling likuid adalah media pertukaran  buku 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 
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dari setiap ikatan kontraktual yang membatasi penggunaanya dalam pemenuhan 

utang. 

Yang termasuk dalam kas menurut pengertian Akuntansi adalah alat 

pertukaran yang dapat diterima untuk peunasan utang dan dapat diterima sebagai 

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

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

Dengan demikian, yang tergolong kedalam pengertian kas, antara lain: 

a. Uang kertas atau logam yang dikeluarkan oleh pemerintah 

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. Cashier’s check yaitu cek yang dibuat oleh suatu Bank sehingga merupakan 

surat perintah dari Bank kepada Bank itu sendiri. Bentuk ini telah 

dikembangkan, dikarenakan cek yang ini lebih terjamin pembayarannya. 

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

kepentingan orang-orang berpergian atau turis (Traveler) guna membayar 

hotel dan lain-lain. 

Jadi dapat disimpulkan kas adalah alat yang bisa digunakan untuk membiayai 

operasi perusahaan tersebut. 

2.2.5 Pengendalian Kas 

Kas merupakan aset yang palling likuid yang mudah digunakan, banyak yang 

melakukan penyimpangan terhadap kas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk melindungi kas melalui 

sistem pengawasan interen yang memadai terhadap kas. Pengendalian tyerhadap kas 

meliputi penggunaan rekening bank dan sistem dana kas kecil.  



16 

 

2.3 Laporan Arus Kas  

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai 

laporan keuangan sebagai dasar untuk menilali kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputysan ekonomi, para 

pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.  

2.3.1 Pengertian Laporan Arus Kas  

Arus kas (cash flow) merupakan jumlah uang yang mengalir masuk dan 

keluar dalam perusahaan. Pengertian laporan arus kas menurut Dwi Martani  dalam 

bukunya “ Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK” (2012:145) 

mengemukakan : 

“ Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi 
tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas 
untuk suatu periode tertentu. Melalui laporan laporan arus kas, 
pengguna laporan keuangan ingun mengetahui bagaimana entitas 
menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. 

 Menurut Temy Setiawan (2010:81) dalam bukunya “Mahir Akuntansi” 

mengemukakan: 

“Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan  arus kas 
masuk dan arus kas keluar yang terjadi selama satu periode tertentu dan 
dilaporkan menurut aktivitas operasional, aktivitas investasi dan 
aktivitas pendanaan.” 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009:22) dijelaskan kas adalah:   

“Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro, Setara kas  
(cash Equivalent) adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek 
yang cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi 
resiko perubahan nilai yang signifikan.” 

 Arus kas masuk dan keluar ada yang bersifat kontinyu dan ada yang tidak 

bersifat kotinyu. Laporan arus kas didasarkan pada neraca dan daftar perhitungan laba 



17 

 

rugi perbandingan Laporan Arus Kas dimaksudkan untuk membantu investor, 

kreditor, dan pemakai eksternal lainnya agar dapat memahami dengan baik tentang 

aktivitas pemberian investasi suatu perusahaan untuk suatu periode. 

2.3.2 Tujuan dan Kegunaan Laporan Arus Kas 

Tujuan Laporan Arus Kas dalam buku “ Intermediate Accounting” karangan 

Kieso dkk (2007:237) disebutkan bahwa: 

“The primary purpose ofstatement ofcash is to provide relevant information 
the cash receipts and cash payments ofan enterprise during period.”  

“Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan 
mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama 
satu periode.” 

Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi tentang perubahan 

arus kas dan setara kas entitas selama satu periode yang diklasifikasikan berdasarkan 

aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Informasi ini berguna bagi investor, 

kreditur dan pengguna lain laporan keuangan, yang bertujuan sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu 

dan kepastian dalam menghasilkannya. 

2. Mengevaluasi struktur keuangan entitas (termasuuk likuiditas dan solvabilitas) 

dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen.  

3. Memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dengan arus 

kas neto dari kegiatan operasi (akrual). Analisis perbedaan ini sering kal dapat 

membantu dalam menngevaluasi kualitas laba entitas.  

4. Membandingkan kinerja operasi antar entitas yang berbeda, karena arus kas neto 

dari laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh perbedaan pilihan metode akuntansi 

dan pertimbangan menajemen, tidak seperti basis actual yang digunakan dalam 

menentukan laba rugi entitas.  

5. Memudahkan pengguba laporan untuk mengembangkan model untuk menilai dan 

membandingkan nilai kini arus kas masa depan antar-entitas yang berbeda.  
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2.3.3 Klasifikasi Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama  satu periode tertentu dan 

diklasifikasikan menurut aktivitas operasi. Menurut IAI PSAK 2 (revisi 2009) 

sebagai berikut : 

“Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 
diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Perusahaan 
menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan 
cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut 
aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan 
untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan 
serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga 
digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut.” 

1. Aktivitas Operasi 

“aktivitas penghasil utama pendapatan entitas (principal revenue-producing 
activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan 
aktivitas pendanaan.” 
 
• Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi 

entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan 

sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas 

historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas 

operasi masa depan. 

• Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil 

utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya 

berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba 

atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: 

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 
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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 diidentifi kasikan  secara khusus sebagai bagian dari 

aktivitas pendanaan dan investasi. 

g. penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan 

diperdagangkan atau diperjanjikan (dealing). 

Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan 

keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi. Arus kas yang terkait 

dengan transaksi semacam itu merupakan arus kas dari aktivitas investasi. Akan 

tetapi, pembayaran kas untuk pabrikasi atau memperoleh aset yang dimiliki untuk 

disewakan kepada pihak lain dan selanjutnya dimiliki untuk dijual adalah arus kas 

dari aktivitas operasi. Kas yang diterima dari sewa dan penjualan atas aset setelah 

periode sewa, diakui sebagai arus kas dari aktivitas operasi. 

• Entitas dapat memiliki surat berharga dan tagihan (securities and loans) untuk 

tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan (dealing), yang dalam hal ini dapat 

dipersamakan dengan persediaan yang khusus dibeli untuk dijual 

kembali.Oleh karena itu, arus kas yang berasal dari pembelian dan penjualan 

dalam transaksi perdagangan atau perjanjian surat berharga tersebut diklasifi 

kasikan sebagai aktivitas operasi. Sama halnya dengan pemberian kredit oleh 

lembaga keuangan, pada umumnya diklasifi kasikan sebagai aktivitas operasi, 

karena berkaitan dengan aktivitas penghasil utama pendapatan lembaga 

keuangan tersebut. 

 

2. Aktivitas Investasi 
 
“perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak 
termasuk setara kas.” 

 

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu 

dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk 
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sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. 

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah: 

a. pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset 

jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan 

aset tetap yang dibangun sendiri. 

b. penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset tidak 

berwujud dan aset jangka panjang lain. 

c. pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas 

entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama (selain pembayaran kas 

untuk instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk 

diperdagangkan atau diperjanjikan). 

d. kas yang diterima dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas 

entitas lain dan kepemilikan ventura bersama (selain penerimaan kas dari 

instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk 

diperdagangkan atau diperjanjikan). 

e. uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka 

dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan). 

f. penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan 

kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga 

keuangan). 

g. pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts forward contracts, 

option contracts, dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut dimiliki 

untuk tujuan. diperdagangkan atau diperjanjikan, atau apabila pembayaran 

tersebut diklasifi kasikan sebagai aktivitas pendanaan;,dan 

h. pembayaran kas dari futures contracts, forward contracts, option contracts, 

dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan 

diperdagangkan atau diperjanjikan, atau apabila pembayaran tersebut diklasifi 

kasikan sebagai aktivitas pendanaan. Jika suatu kontrak dimaksudkan untuk 

lindung nilai (hedge) suatu posisi yang dapat diidentifi kasi, maka arus kas 
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dari kontrak tersebut diklasifi kasikan dengan cara yang sama seperti arus kas 

dari posisi yang dilindung nilainya. 

3. Aktivitas Pendanaan 
 
“aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi 
kontribusi modal dan pinjaman entitas.” 
 
Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan penting 

dilakukan karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh 

para penyedia modal entitas. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas 

pendanaan adalah: 

a. penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal Lainnya. 

b. pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham entitas. 

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 (fi nance lease). 

 
 

 Menurut Temy Setiawan (2010:82) dalam bukunya “Mahir Akuntansi” 

mengemukakan sebagai berikut: 

1) Aktivitas Operasi 

“aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan (Principle Revenue-Producting Activities) dan aktivitas lain 

yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.” 

Beberapa penghasilan dan pengeluaran arus kas dari aktivitas operasi 

diantaranya: 

o Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa 

o Penerimaan kas dari royalti, fccs bunga, komisi, komisi dan pendapatan lain. 

o Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. 

o Pembayaran kas kepada karyawan. 
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o Pembayaran untuk kegiatan operasional dan non operasional perusahaan 

o Pembayaraan atas pajak pemerintah. 

 

2) Aktivitas Investasi 

“Aktivitas Investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka 

panjang serta investasi lain yang termasuk setara kas.” 

� Pemberian kas untuk pembelian aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud, dan 

aktiva jangka panjang, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan 

aktiva tetap yang dibangun sendiri. 

� Penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap berwujud (tanah, bangunan dan 

peralatan), aktiva tak berwujud dan aktiva jangka panjang lain. 

� Perolehan saham atau instrument keuangan perusahaan lain. 

� Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasan 

(kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan). 

 

3)  Aktivitas Pendanaan  

“Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan 

dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan.” 

� Penerimaan kas dan penerbitan saham 

� Pembayaran kas kepada para pemagang saham untuk menarik atau menembus 

saham perusahaan. 

� Penerimaan kas dan penerbitan obligasi, pinjaman, wesel hipotik, dan 

pinjaman lainnya. 

� Pelunasan pinjaman. 

� Pembayaran dividen. 

Perusahaan menyajikan arus kas dari ketiga aktivitas tersebut diatas dengan cara 

yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut 

aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan 
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untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan 

serta terhadap jumlah kas. 

2.3.4 Pelaporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 

Dalam pelaporan arus kas dari aktivitas operasi, menurut Raja Adri Satriawan 

Surya (2012:51) dalam bukunya “Akuntansi Keuangan versi IFRS+” 

mengemukakan Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan 

menggunakan salah satu dari metode berikut ini: 

a. Metode langsung: dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas 

bruto dan pengeluaran kas bruto di ungkapkan atau 

b. Metode tidak langsung: dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan 

dengan mengkoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan 

(deferral) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di 

masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan 

c. dengan arus kas investasi atau pendanaan. 

2.3.5 Pelaporan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Dan Pendanaan 

Menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:51) dalam bukunya “Akuntansi 

Keuangan versi IFRS+” yaitu Perusahaan harus melaporkan secara terpisah 

kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari 

aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih: 

a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila 

arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas 

perusahaan,misalnya : 

• Penerimaan dan pembayaran rekening giro 

• Dana pelanggan yang dikelola oleh entitas investasi 

• Sewa yang ditagih oleh pengelola untuk kepentingan dari dan  

• selanjutnya disetor kepada pemilik properti. 
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b.  Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, 

dengan volume transaksi yang besar, dan dengan jangka waktu singkat 

(maturity short), misalnya: 

• Jumlah pokok transaksi kartu kredit para nasabah 

• Pembelian dan penjualan investasi 

Pinjaman jangka pendek lain sebagai contoh, pinjaman dengan jangka waktu 

jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang 

2.4 Metode Penyajian Laporan Arus Kas 

 Dalam penyajian laporan arus kas menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(2009:2.4) dinyatakan dapat menggunakan dua metode : 

1. Metode langsung (Direct Method) 

Dalam metode langsung (Metode perhitungan laba rugi) penerimaan dan 

pengeluaran kas dari aktivitas operasi ditentukan. Metode langsung 

mengurangkan pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi, metode 

langsung juga menghasilkan penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran 

kas ringkas. 

 

2.  Metode tidak langsung (Indirect Method)  

Dalam metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih dengan arus kas 

bersih dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode tidak langsung 

menyesuaikan laba bersih untuk pos-pos yang mempengaruhi laba bersih 

yang dilaporkan tetapi tidak mempengaruhi kas. 

Pernyataan lain di ungkapkan oleh Temy Setiawan (2010:84) dalam bukunya 

“Mahir Akuntansi” bahwa penyajian laporan keuangan disusun dengan dua metode 

pilihan yaitu: 

• Metode langsung 
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Suatu metode pendekatan untuk mengkalkulasi dan melaporkan aliran kas 

dari aktivitas-aktivitas operasi yang memerinci penerimaan kas dan 

pembayaran kas secara langsung. 

• Metode tidak langsung 

Suatu metode pendekatan untuk mengkalkulasi dan melaporkan aliran kas 

dari aktivitas pengoprasian yang mencocokan pendapatan dengan aliran kas. 

 

Begitu pula dengan Hery (2011:191) dalam bukunya “225 Soal Jawab 

Akuntansi Dasar” menyatakan metode penyajian laporan arus kas dibagi menjadi 

dua metode dengan penjelasan sebagai berikut: 

“Dalam penyajian laporan arus kas ada dua metode yang digunakan dalam 
menghitung kas bersih yaitu langsung dan tidak langsung” 

Perbedaan metode langsung dan tidak langsung menurut S Kousen dkk 

(2009:289) di dalam bukunya “Intermediate Accounting” menyatakan perbedaan 

antara metode langsung dan tidak langsung adalah: 

a) Metode langsung 

o Metode langsung melaporkan kas bersih dari aktivitas operasi 

o Metode langsung melaporkan kas dari item arus kas individual 

o Tidak melaporkan aktivitas non kas 

b) Metode tidak langsung 

o Metode tidak langsung melaporkan laba bersih perusahaan 

o Metode tidak langsung melaporkan penyesuaian dengan akun-akun 

yang terdapat di neraca. 

o Melaporkan aktivitas non cash. 

Menurut PSAK No.2(2009:2.4) perbedaan metode langsung dan tidak 

langsung adalah sbb: 
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1. Metode Langsung 

Metode langsung adalah metode yang sederhana, yang hanya terdiri 

atas arus kas operasi yang dikelompokan menjadi dua kategori, yaitu 

penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

 

A. Arus Kas Operasional 

Kas masuk dari penjualan    XXX 

Kas keluar 

 Pembayaran tenaga kerja   XXX 

 Pembayaran kepada supplier   (XXX) 

 Pembayaran biaya operasi   (XXX) 

Arus kas masuk (keluar) bersih dari aktivitas operasi  XXX 

B. Arus kas dari aktivitas operasi 

Arus kas masuk dari penjualan aktiva  XXX 

Arus kas keluar untuk pembelian aktiva  (XXX) 

Arus kas masuk (keluar) bersih aktivitas investasi   XXX 

C. Arus kas dari aktivitas pendanaan 

Arus kas masuk 

 Diterima dari penjualan saham  XXX 

 Diterima dari dana obligasi   XXX 

Arus kas keluar 

 Dibayar pokok utang jangka panjang  (XXX) 

 Dibayar treasury stock   (XXX) 

 Dibayar deviden    (XXX) 

Arus kas masuk (keluar) dari aktivitas pendanaan   XXX 
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D. Saldo kas awal dan kas akhir 

Kenaikan kas periode ini      XXX 

Saldo kas awal periode      XXX 

Saldo kas akhir periode      XXX 

 

Sumber: Harahap (2008:98) 

 

2. Metode tidak langsung (Indirect Method) 

Metode tidak langsung adalah metode yang menentukan dan menyajikan 

laba bersih berbasis akrual dengan perubahan aktiva atau utang lancar yang 

berkaitan. Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dari dengan 

mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari 

penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan dimasa depan, 

unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau 

pendanaan. 

Metode ini tidak menentukan kategori utama dari arus kas operasi seperti 

halnya pada metode langsung. Penyesuaian yang dilakukan pada metode ini 

dimaksudkan untuk mengeuarkan: 

1. Pengaruh transaksi bukan kas, seperti depresiasi, amortisasi, penyisihan, pajak 

ditangguhkan, keuntungan, atau kerugian valas yang belum direalisir. 

2. Pengaruh kas masa lalu(misalnya perubahan saldo persedian) dan akrual dan 

arus kas yang diharapkan dimasa datang (misalnya perubahan piutang dan 

utang) 

3. Pengaruh semua unsur pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan arus kas 

investasi pendanaan, seperti laba atau rugi penjualan aktiva tetap. 

4. Pengaruh perubahan persediaan dan piutang usaha selama periode berjalan.  
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A. Arus kas dari aktivitas operasi 

Laba (Rugi) bersih     XXX 

Kenaikan piutang dagang     XXX 

Kenaikan persediaan     XXX 

Biaya penyusutan      XXX 

Kenaikan utang gaji     XXX 

Arus kas masuk (keluar) bersih dari aktivitas operasi  XXX 

B. Arus kas dari aktivitas investasi 

Penjualan aktiva tetap     XXX 

Pembelian aktiva tetap     XXX 

Arus kas masuk (Keluar) dari aktivitas investasi   XXX 

C. Arus kas dari aktivitas pendanaan 

Penjualan saham      XXX 

Diterima dana obligasi     XXX 

Dibayar pokok hutang      (XXX) 

Dibayar treasury stock     (XXX) 

Dibayar deviden      (XXX) 

Arus kas masuk (keluar) bersih aktivitas pendanaan    XXX 

D. Saldo Kas Awal dan Akhir 

Kenaikan kas periode ini     XXX 

Saldo kas awal periode     XXX 

 Saldo kas akhir periode     XXX  

 

Sumber: Harahap (2008:104) 


