
6

BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Salah satu fungsi akuntansi adalah mencatat transaksi-transaksi yang terjadi 

serta pengaruhnya terhadap aktiva, utang modal, biaya serta pendapatan. Kemudian 

transaksi-transaksi  tersebut  diklasifikasikan,  diikhtisarkan  dan  selanjutnya 

dilaporkan dalam bentuk laporan yang disebut laporan keuangan. Dengan demikian 

laporan  keuangan  merupakan  hasil  akhir  dari  proses  Akuntansi,  yang  dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas 

suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk  lebih  jelasnya,  berikut  dikemukakan  berapa  pengertian  yang 

berhubungan dengan laporan keuangan yang didapat dari berbagai sumber :

1. Pengertian Laporan Keuangan 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 statement) mencerminkan hasil-hasil  yang dicapai 
selama satu periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun. ”

2. Menurut  Myer  (2000)  yang  dikutip  dari  buku  “Analisa  Laporan 

Keuangan“.
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“  Laporan  Keuangan  merupakan  dua  daftar  yang  disusun  oleh 
Akuntansi pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar 
itu adalah neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan 
atau  daftar  rugi  laba.  Pada  waktu  akhir-akhir  ini,  sudah  menjadi 
kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambah daftar ke tiga 
yaitu  daftar  surplus  atau  daftar  laba  yang  tidak  dibagikan  (Saldo 
laba). ”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan 

keadaan finansial  suatu perusahaan yang mencerminkan dua daftar  yang 

disusun oleh Akuntansi, yaitu neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar 

pendapatan atau daftar laba rugi.

2.1.2 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Adapun sifat dan keterbatasan Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan-laporan 

atas  kejadian  yang  telah  lewat,  karena  laporan  keuangan  tidak 

dianggap  sebagai  satu-satunya  sumber  informasi  dalam  proses 

pengambilan keputusan ekonomi.

2. Laporan Keuangan bersifat umum dan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tertentu.

3. Laporan  Keuangan  bersifat  konservatif  dalam  menghadapi 

ketidakpastian  apabila  terdapat  beberapa  kemungkinan  kesimpulan 

yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih 

alternatif  yang  menghasilkan  laba  bersih  atau  nilai  aktiva  terlalu 

kecil.

4. Laporan keuangan lebih  menekankan pada makna ekonomis  suatu 

peristiwa atau transaksi dari pada bentuk hukumnya (Formalitas).
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5. Akuntansi  hanya melaporkan  informasi  yang bersifat  material  dan 

penerapan standar Akuntansi terhadap suatu fakta atau pos, mungkin

tidak  akan  dilaksanakan  jika  menimbulkan  pengaruh  material 

terhadap laporan keuangan.

6. Laporan  Keuangan  disusun  dengan  menggunakan  istilah-istilah 

teknis dan pemakaian laporan diasumsikan untuk memahami bahasa 

teknis Akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.

7. Adanya berbagai alternatif metode Akuntansi yang dapat digunakan 

menimbulkan  variasi  dalam  pengukuran  sumber-sumber  ekonomis 

dan tingkat kesuksesan perusahaan.

8. Informasi  yang  bersifat  kualitatif  dan  fakta  yang  tidak  dapat 

dikualifikasikan umumnya diabaikan.

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan

Adapun  tujuan  Laporan  Keuangan  yang  dikemukakan  oleh  Ikatan 

Akuntansi Indonesia (2004) dalam bukunya “Standar Akuntansi Keuangan“ 

adalah:

1. Menyediakan informasi  yang menyangkut posisi  keuangan,  kinerja 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.   Memberikan  informasi  apa  yang  telah  dilakukan  manajemen 

(Steward  ship)  atau  pertanggungjawaban  manajemen  atas  sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya.
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3. Memberikan informasi keuangan yang dibantu para pemakai laporan 

keuangan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan 

laba.

4. Memberikan  informasi  mengenai  perubahan  dalam  aktiva  dan 

kewajiban  suatu  perusahaan,  seperti  informasi  mengenai  aktivitas 

pembiayaan  dan  investasi  seperti  informasi  mengenai  kebijakan 

Akuntansi perusahaan.

5. Mengungkapkan  informasi  lain  yang  berhubungan  dengan  laporan 

keuangan  yang  relevan  untuk  kebutuhan  para  pemakai  laporan 

keuangan.

Sedangkan menurut Baridwan (1997), tujuan Laporan Keuangan adalah 

sebagai berikut:

1. Untuk  memberikan  informasi  keuangan  yang  dapat  dipercaya 

mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu 

perusahaan.

2. Untuk  memberikan  informasi  yang  dapat  dipercaya  mengenai 

perubahan  sumber-sumber  ekonomi  netto  (Sumber  dikurangi 

kewajiban)  suatu  perusahaan  yang  timbul  dari  aktivitas-aktivitas 

usaha dalam rangka memperoleh laba.

3. Untuk  memberikan  informasi  keuangan  yang  membantu  para 

pemakai  laporan  dalam  mengestimasi  potensi  perusahaan  dalam 

menghasilkan laba.

4. Untuk  memberikan  informasi  penting  lainnya  mengenai  sumber-

sumber ekonomi dan kewajiban seperti informasi mengenai aktivitas 

pembelanjaan dan penanaman modal.
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5. Untuk  mengungkapkan  sejauh  mungkin  informasi  lain  yang 

berhubungan  dengan  laporan  keuangan  yang  relevan  untuk 

kebutuhan  pemakaian  laporan  seperti  informasi  mengenai 

kebijaksanaan Akuntansi yang dianut perusahaan.

Laporan Keuangan dapat  digunakan sebagai  alat  untuk berkomunikasi 

antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan yang dengan tepat.

2.2 Kas

2.2.1 Pengertian Kas

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

pokok Intermediate Accounting“, dikemukakan bahwa :

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

Pengertian  kas  yang  dikemukakan  oleh  Baridwan  (1997) dalam 

bukunya “Intermediate Accounting“ adalah :

“ Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga dipergunakan sebagai 

ukuran dalam Akuntansi. “

Adapun  pengertian  kas  yang  dikemukakan  oleh  Ikatan  Akuntansi 

Indonesia (2004)  dalam  bukunya  “Standar  Akuntansi  Keuangan” 

adalah:

“ Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta 

asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. “
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Dapat  disimpulkan  dari  uraian  diatas  kas  merupakan  alat  pembayaran 

yang  siap  dan  bebas  dipergunakan  untuk  membiayai  kegiatan  umum 

perusahaan.

2.2.2 Sifat dan Komposisi Kas

Kas, harta yang paling likuid adalah media pertukaran baku 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 penggunaanya 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.

Dengan demikian, yang tergolong ke dalam 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.
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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.

2.2.3 Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Kas  sangat  berperan  dalam  menentukan  kelancaran  kegiatan 

perusahaan, oleh karena itu kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik, 

baik  penerimaannya  (Sumber-sumbernya)  maupun  penggunaannya 

(Pengeluarannya).

Adapun  yang  merupakan  sumber-sumber  penerimaan  dalam  suatu 

perusahaan adalah :

1. Hasil  penjualan  investasi  jangka  panjang  aktiva  tetap  baik  yang 

berwujud maupun yang tidak bewujud, atau adanya penurunan aktiva 

lancar yang diimbangi dengan penambahan kas.

2. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal 

oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas.

3. Pengeluaran  sumber  tanda  bukti  utang,  baik  utang  jangka  pendek 

(Wesel) maupun utang jangka panjang (Utang obligasi,  utang hipotik 

atau  utang  jangka  panjang  lainnya),  serta  bertambahnya  utang 

diimbangi dengan penerimaan kas.

4. Adanya  penurunan  atau  berkurangnya  aktiva  lancar  selain  kas  yang 

diimbangi dengan adanya penerimaan kas, misalnya  adanya penurunan 

piutang  karena  adanya  penerimaan  pembayaran,  berkurangnya 

persediaan  barang  dagangan  karena  adanya  penjualan  tunai,  adanya 

penurunan surat berharga (Efek) karena adanya penjualan tersebut.
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5. Adanya  penerimaan  kas  karena  sewa,  bunga  atau  deviden  dari 

investasinya,  sumbangan  atau  hadiah  maupun  adanya  pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya.

Penggunaan  atau  pengeluaran  kas  dapat  disebabkan  adanya 

transaksi-transaksi sebagai berikut :

1. Pembelian  saham  atau  obligasi  sebagai  investasi  jangka  pendek 

maupun jangka panjang serta adanya pembelian aktiva lainnya.

2. Penarikan  kembali  saham  yang  beredar  maupun  adanya 

pengambilan kas perusahaan oleh pemilik perusahaan.

3. Pengeluaran  kas  untuk pembayaran  deviden (Bentuk pembayaran 

lainnya secara tunai), pembayaran pajak, denda dan sebagainya.

4. Pengambilan  barang  dagangan  secara  tunai,  adanya  pembayaran 

biaya operasi yang meliputi upah dan gaji, pembelian perlengkapan 

kantor,  pembayaran sewa,  bunga, premi asuransi,  advertising dan 

adanya persekot-persekot biaya maupun persekot pembelian.

5. Pelunasan atau pembayaran angsuran utang jangka pendek maupun 

utang jangka panjang.

2.3 Laporan Arus Kas

2.3.1 Pengertian Arus Kas

Arus kas atau  cash flow merupakan jumlah uang yang mengalir 

masuk  atau  keluar  dalam  perusahaan.  Dalam  Standar  Akuntansi  

Keuangan no.2, definisi Arus kas adalah :

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

Kas terdiri dari saldo kas (Cash on hand) dan rekening giro.
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Setara kas (Cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, 

berjangka pendek yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah 

tertentu dalam menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.

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

yang  bersifat  tidak  kontinyu.  Laporan  arus  kas  dimaksudkan  untuk 

membantu  para  investor,  kreditor  dan  pemakai  eksternal  lainnya  agar 

dapat  memahami  dengan  lebih  baik  tentang  aktivitas  pembayaran  dan 

investasi suatu perusahaan untuk satu periode tertentu.

2.3.2 Penggolongan Arus Kas

Arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan dalam suatu 

periode  diklasifikasikan  menjadi  tiga  aktivitas  yang  berbeda,  yaitu  : 

aktivitas  operasi,  investasi  dan  pendanaan.  Sesuai  dengan  pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan no.2 paragraf 09, yang berbunyi :

“ Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.“

1. Aktivitas operasi

Semua transaksi yang berhubungan dengan laba yang dilaporkan 

dalam laporan laba rugi atau aktivitas penghasil utama pendapatan.

Contoh arus kas dari aktivitas operasi :

• Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa

• Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa

• Pembayaran kas kepada karyawan
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• Penerimaan dan pembayaran  kas  dari  kontrak  yang diadakan untuk 

tujuan transaksi usaha dan perdagangan, dan lain-lain.

2. Aktivitas investasi

Yang  termasuk  aktivitas  investasi  adalah  transaksi  kas  yang 

berhubungan  dengan  perolehan  fasilitas  investasi  dan  non  kas  lainnya 

yang digunakan oleh perusahaan.

Contoh arus kas dalam aktivitas investasi :

• Penjualan aktiva tetap

• Penjualan aktiva lainnya yang digunakan dalam kegiatan operasi

• Pemberian pinjaman kepada pihak lain

• Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain, dan lain-

lain.

3. Aktivitas pendanaan

Yang termasuk ke dalam aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang 

mengakibatkan  perubahan  dalam  jumlah  serta  komposisi  modal  dan 

pinjaman  perusahaan.  Dalam  kategori  ini  arus  kas  masuk  merupakan 

kegiatan  mendapatkan  dana  untuk  kepentingan  perusahaan.  Arus  kas 

keluar adalah pembayaran kembali kepada pemilik dan kreditor atas dana 

yang diberikan sebelumnya.

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan :

• Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya

• Pembayaran  kas  kepada  para  pemegang saham untuk menarik  atau 

menebus saham perusahaan

• Pelunasan pinjaman, dan lain-lain.
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2.3.3 Kegunaan Informasi Arus Kas

Jika  digunakan dalam kaitannya dengan laporan  keuangan  yang 

lain, Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan 

para  pemakaian  untuk  mengevaluasi  perubahan  dalam  aktiva  bersih 

perusahaan,  struktur  keuangan  dan  kemampuan  untuk  mempengaruhi 

jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan dan 

peluang.

Kegunaan  Informasi  Arus  Kas  menurut  pernyataan  Standar 

Akuntansi Keuangan no.2 paragraf 03, adalah sebagai berikut :

1.   Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas

2. Memungkinkan pada pemakai mengembangkan model untuk menilai 

dan membandingkan nilai sekarang dan arus kas masa depan (Future cash 

flow) dari berbagai perusahaan

3.  Meningkatkan  daya  banding  pelaporan  kinerja  operasi  berbagai 

perusahaan  karena  dapat  meniadakan  pengaruh  penggunaan  perlakuan 

Akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama.

Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari 

jumlah  waktu,  dan  kepastian  arus  kas  masa  depan.  Disamping  itu 

informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran 

kas  masa  depan  yang  telah  dibuat  sebelumnya  dan dalam menentukan 

hubungan antara Profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan 

harga.
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Beberapa kegunaan informasi arus kas juga dikemukakan oleh  Firdaus 

(1999)  dalam bukunya  “Pengantar  Akuntansi  2”,  yang  isinya  sebagai 

berikut :

1. Memprediksi  arus  kas  dimasa  yang  akan  datang,  penerimaan  dan 

pengeluaran  kas  masa  lalu  dapat  menjadi  dasar  yang  baik  untuk 

memprediksikan arus kas dimasa yang akan datang

2. Menilai  keputusan-keputusan  yang  telah  dibuat  oleh  manajemen, 

seperti keputusan mengenai investasi dimasa yang akan datang

3. Menunjukan  hubungan  laba  bersih  dengan  perubahan  dalam  kas 

perusahaan, biasanya laba bersih dan kas bergerak bersama-sama.

Dari  data diatas dapat disimpulkan Informasi arus kas berguna bagi 

pemakai laporan keuangan sebagai  dasar untuk menilai  kemampuan 

perusahaan  dalam  menghasilkan  kas  dan  menilai  kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan arus kas tersebut.

2.3.4 Prosedur Penyusunan Arus Kas

Bentuk  laporan  arus  kas  yang  berlaku  pada  setiap  perusahaan 

adalah beragam, hal ini karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi 

dari  tiap-tiap  perusahaan.  Hal  terpenting  yang  harus  diperhatikan 

penyusunan laporan kas ini adalah suatu laporan kas yang disusun harus 

dapat  memberikan gambaran yang secara mudah dapat  dimengerti  pola 

penerimaan kas masuk dan pengeluaran kas yang terjadi.

2.3.5 Tujuan Laporan Arus Kas
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Tujuan Laporan Arus Kas yang dikemukakan oleh Firdaus (1999) 

dalam bukunya “Pengantar Akuntansi 2” adalah :

“ Tujuan utama dari laporan arus kas adalah memberikan informasi 

yang relevan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas dari 

suatu perusahaan selama satu periode. “

Uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  informasi  tentang  arus  kas 

perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar 

untuk menilai kemampuan perusahaan selama satu periode.

Informasi  tentang  arus  kas  suatu  perusahaan  berguna  bagi  para 

pemakai  laporan  keuangan  sebagai  dasar  untuk  menilai  kemampuan 

perusahaan  dalam  menghasilkan  kas  dan  setara  kas,  dan  menilai 

kebutuhan  perusahaan  untuk  menggunakan  arus  kas  tersebut.  Dalam 

proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan 

evaluasi  terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas  dan 

setara kas serta kepastian perolehannya.

2.4 Pelaporan Arus Kas

Laporan arus kas diklasifikasikan, yaitu :

a. Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang masuk ke 

dalam penentuan laba bersih,  seperti penerimaan kas dari  penjualan barang 

atau  dari  pemberian  pelayanan  dan  pembayaran  kas  kepada  pemasok  dan 

karyawan  untuk  akuisisi  persediaan  dan  beban.  Jumlah  kas  bersih  yang 
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diberikan atau digunakan oleh aktivitas operasi adalah angka pokok di dalam 

laporan arus kas.

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

yang  menentukan  apakah  dari  operasional  perusahaan  dapat  menghasilkan 

arus  kas  yang  cukup  untuk  melunasi  pinjaman,  memelihara  kemampuan 

operasi, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan 

sumber pendanaan dari luar.

Arus  kas  dari  aktivitas  operasi  terutama  diperoleh  dari  aktivitas 

penghasil  utama pendapatan  perusahaan,  oleh  karena  itu  arus  kas  tersebut 

pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi 

pendapatan laba rugi bersih.

Kebanyakan perusahaan memperoleh arus kas positif dari operasional, 

sebenarnya  beberapa  periode  kas  negatif  dari  operasional  adalah  indikator 

menyakinkan akan adanya gangguan keuangan.

b. Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi umumnya melibatkan aktivitas jangka panjang, dan 

mencakup :

a. Memberikan dan menagih pinjaman

b. Mengakuisisi dan melepas investasi dalam aktiva jangka panjang yang 

produktif.

Dalam waktu normal, kebanyakan perusahaan menggunakan kas untuk 

mengembangkan atau meningkatkan aktiva jangka pendek, sehingga kas dari 

aktivitas investasi biasanya negatif.

c. Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
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Aktivitas pendanaan melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik 

dan mencakup :

a. Mendapatkan dari kreditor dan membayar kembali jumlah yang dipinjam.

b. Mendapatkan  modal  dari  pemilik  dan  memberikan  kepada  mereka 

investasi kembali dan hasil pengembalian atas investasi mereka.

Dalam  aktivitas  pendanaan  arus  kas  masuk  merupakan  kegiatan 

mendapatkan  dana  untuk  kepentingan  perusahaan.  Arus  kas  keluar  adalah 

pembayaran kembali kepada pemilik dan kreditor atas dana yang diberikan 

sebelumnya.

Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan 

perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi  Klaim  terhadap arus kas 

masa depan oleh para pemasok modal perusahaan.

Tidak  ada  penjelasan  untuk  dapat  dibuat  mengenai  arus  kas  dari 

aktivitas  pendanaan dalam perusahaan yang sehat,  jumlah  ini  dapat  positif 

atau negatif.

Untuk lebih mudahnya perubahan pos laba rugi, aktiva lancar dan utang 

lancar dikelompokan sebagai arus kas pendanaan dan pos aktiva tetap, dan 

penyertaan dikelompokan sebagai arus kas dari investasi.

2.4.1 Metode penyusunan Laporan Arus Kas

Untuk menyajikan laporan arus kas ini dapat digunakan dua metode 

yaitu:

1. Metode langsung (Direct method)

Pelaporan arus kas dalam metode ini dilakukan dengan cara melaporkan 

kelompok-kelompok  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  dari  aktivitas 
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operasi  secara  lengkap  tanpa  melihat  laporan  laba  rugi,  kemudian 

dilanjutkan dengan aktivitas investasi dan pendanaan. Sebagai contoh 

dibawah ini disajikan laporan arus kas ilustrasi PT.X

PT. X

Laporan Arus Kas

Tahun yang berakhir 31 Desember

Metode langsung

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 investasi

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
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Arus kas keluar

Dibayar pokok utang jangka panjang (xxx)

Dibayar treasury stock (xxx)

Dibayar deviden (xxx)

Arus kas masuk (keluar) dari aktivitas pendanaan       xxx

D. Saldo kas awal dan akhir

Kenaikan kas periode ini       xxx

Saldo kas awal periode       xxx

Saldo kas akhir periode       xxx

2. Metode tidak langsung (Indirect method)

Pelaporan  dalam  metode  ini  mulai  dari  laba  rugi  bersih,  kemudian 

dilanjutkan  dengan penyesuaian  terhadap  penambahan atau pengurangan 

dalam perubahan pos-pos yang dipengaruhi aktivitas  operasional,  seperti 

penyusutan, naik turunnya pos aktiva lancar dan utang lancar.

Dalam metode ini, net income disesuaikan (Reconcile) dengan menghilangkan 

non cash transaction :

a. Pengaruh transaksi yang masih belum direalisir (Defferal) dari arus kas 

masuk  dan keluar  dari  transaksi  yang lalu  seperti  perubahan  jumlah 

persediaan  deferral income, arus kas masuk dan keluar yang  accrued 

seperti piutang dan utang.
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b. Pengaruh perkiraan yang termasuk kelompok investasi dan pendanaan 

yang tidak mempengaruhi seperti penyusutan, amortisasi, laba rugi dari 

penjualan aktiva tetap dan dari operasional yang dihentikan (yang

berhubungan  dengan  aktivitas  investasi),  laba  rugi  pembatalan  atau 

transaksi pendanaan.

Sebagai  contoh  dibawah  ini  disajikan  laporan  arus  kas  ilustrasi 

PT.ABC.

PT. ABC

Laporan arus kas

Tahun yang berakhir 31 Desember

Metode tidak langsung

A. Arus kas dari aktivitas operasi

Laba (Rugi) bersih  xxx

Kenaikan piutang dagang (xxx)

Kenaikan persediaan (xxx)

Biaya penyusutan   xxx

Kenaikan utang gaji   xxx
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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 utang jangka panjang (xxx)

Dibayar treasury stock (xxx)

Dibayar deviden (xxx)

Arus kas masuk (keluar) dari aktivitas pendanaan       xxx

D. Saldo kas awal dan akhir

Kenaikan kas periode ini       xxx

Saldo kas awal periode       xxx

Saldo kas akhir periode       xxx


