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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia mengalami perubahan yang cukup drastis di bidang 

perekonomian pada tahun 1998 yaitu ketika terjadi krisis moneter. Perbedaan nilai 

tukar dolar terhadap rupiah yang sangat signifikan membawa perubahan yang luar 

biasa terhadap perkembangan dunia usaha, tidak hanya sektor swasta tapi juga 

pemerintah. Dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu, banyak 

perusahaan yang tidak bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya sehingga  

tidak sedikit perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Perusahaan harus 

bersaing cukup ketat untuk dapat bertahan, tumbuh atau bahkan berkembang 

sehingga manajemen perlu mencermati dan menganalisa kondisi serta kinerja 

perusahaan. 

 Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah merupakan penyebab 

meningkatnya kebutuhan masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah untuk 

menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik yang dapat menunjang 

kegiatan masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, 

perumahan dan permukiman, gedung, pabrik dan lain-lain. Pemerintah kemudian 

menunjuk perusahaan kontraktor yang berpengalaman untuk mengerjakan proyek 

pembangunan tersebut. Tidak hanya dari pemerintah, pihak lain diluar pemerintah 

pun dapat menggunakan jasa perusahaan kontraktor untuk berbagai tujuan antara 

lain pengembangan gedung perkantoran. Dalam proses pelaksanaan proyek 

pembangunan, perusahaan kontraktor membutuhkan dukungan dana yang sangat 

besar. Kebutuhan dana tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri oleh perusahaan 

sehingga perusahaan berusaha untuk mendapatkan tambahan dana lain yang 

bersumber dari luar perusahaan.  

Perusahaan memperoleh sumber dana dari internal dan eksternal 

perusahaan. Sumber dana internal diperoleh dari laba perusahaan dalam suatu 

periode dan modal sendiri, sedangkan sumber dana eksternal berasal dari kreditur 
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seperti bank dan lembaga keuangan lainnya serta investor. Perusahaan harus dapat 

merencanakan dan mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif 

dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Manajemen menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban 

terhadap kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi. Laporan keuangan 

merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan yang 

disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar lainnya yang diterbitkan 

secara periodik  baik secara tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan, mingguan 

bahkan harian, yang terdiri dari neraca, laporan rugi-laba, laporan arus kas, 

laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan 

juga menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang dipengaruhi oleh sumber 

daya yang dikendalikan struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta 

kemampuan perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. 

 Para pemakai laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk 

membantu dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi 

tersebut membutuhkan evaluasi atas kemempuan perusahaan dalam menghasilkan 

kas dan setara kas, dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Laporan 

keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh para pemakai 

karena hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari masa lalu dan tidak 

mewajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan sehingga dibutuhkan 

suatu perhitungan dan analisis lebih lanjut.  

Salah satu analisis dalam laporan keuangan yaitu analisis laporan arus kas. 

Laporan arus kas menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan 

memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukan dari 

mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. tingkat. Kas sangat penting untuk 

mendukung kegiatan operasi normal perusahaan sehingga manajemen harus 

menentukan dengan tepat berapa jumlah kas yang harus dimiliki oleh perusahaan.  

Dengan melakukan analisis laporan arus kas maka perusahaan dapat 

memprediksikan jumlah uang kas yang dapat dihasilkan oleh perusahaan pada 

periode berikutnya. Hal ini sangat penting untuk mengetahui kelangsungan hidup 
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perusahaan, karena dengan mengetahui jumlah kas yang dapat dihasilkan 

perusahaan dapat membiayai berbagai macam kebutuhannya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Manfaat Analisis Laporan Arus Kas Untuk Memprediksi Arus Kas 

Di Masa Depan.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Bagaimana manfaat analisis laporan arus kas untuk memprediksi arus kas di masa 

depan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud : 

Untuk mengumpulkan data-data, mencari dan mendapatkan informasi sehubungan 

dengan analisis laporan arus kas pada PT. Limajabat Jaya. 

Tujuan : 

Untuk mengetahui manfaat laporan arus kas untuk memprediksi arus kas di masa 

depan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Penulis 

a. Dari hasil penelitian, penulis dapat membandingkan antara teori yang 

dipelajari dan praktik yang sesungguhnya yang diterapkan perusahaan 

b  Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana 

Ekonomi jurusan Akuntansi S1 di Universitas Widyatama 

2. Perusahaan 

Dapat menjadi tambahan masukan dan informasi yang dapat digunakan 

sebagai dasar pertimbangan bagi manajemen dalam memperbaiki dan 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan 

3. Peneliti lain 

Sebagai bahan referensi dan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut yang lebih 

luas dan mendalam. 
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1.5 Rerangka Pemikiran 

Laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan 

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

tolak ukur bagi manajemen dalam menilai kondisi keuangan yang telah dicapai 

dan kelemahan-kelemahan yang ada pada perusahaan. Hal ini dapat dijadikan 

dasar untuk mengambil kebijakan dan keputusan yang lebih baik yang dapat 

ditempuh di masa yang akan datang untuk memecahkan masalah. 

Perusahaan membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, melunasi 

kewajiban dan untuk membagikan deviden kepada para investor. Sumber dana 

dapat diperoleh dari dalam maupun luar perusahaan untuk membiayai kegiatan 

perusahaan. Perusahaan menyusun laporan arus kas untuk memberikan informasi  

mengenai perubahan kas dan setara kas perusahaan yang mengklasifikasikan arus 

kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan selama suatu 

periode akuntansi. Laporan tersebut menggambarkan penerimaan dan pengeluaran 

kas yang dilakukan perusahaan selama periode tertentu. Dari informasi tersebut 

para pemakai dapat melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. 

Menurut SAK (2002;2.3) mengenai penyajian laporan arus kas: 

“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 juga dapat 

digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut.” 

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, laporan arus kas 

menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan perusahaan 

dan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lain, laporan arus kas dapat 

memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi 

perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas 

dan solvabilitas) dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas 

dalam rangka adaptasi dengan perubahan dengan waktu dan peluang. Informasi 
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arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas 

dan setara kas dan memungkinkan para pemakai laporan untuk menilai dan 

membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan.  

 Selain penerimaan kas, perusahaan juga melakukan pengeluaran yaitu 

untuk melunasi kewajiban yang timbul akibat pendapatan yang diterima. 

Kewajiban keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi 2 : 

1. Kewajiban yang berhubungan dengan pihak luar 

2. Kewajiban yang berhubungan dengan proses produksi (intern perusahaan)  

 Penulis memperoleh referensi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Novia Arzania (0101140) dengan judul “Analisis Laporan Arus Kas 

Terhadap Tingkat Likuiditas Perusahaan (Studi survei pada perusahaan Industri 

Rokok yang go public yang terdaftar di BEJ).  Penelitian dilakukan dengan 

membandingkan empat perusahaan yaitu PT Gudang Garam Tbk, PT H.M 

Sampoerna Tbk, PT BAT Indonesia Tbk dan PT Bentoel Internasional Investama 

Tbk. Dari hasil analisis laporan arus kas terhadap likuiditas dari perusahaan 

industri rokok yang terdaftar di BEJ selama kurun waktu tiga tahun yaitu dari 

tahun 2002-2004, PT H.M Sampoerna memiliki arus kas yang terbaik 

dibandingkan dengan ketiga perusahaan lainnya. PT H.M Sampoerna memiliki 

tingkat likuiditas yang sangat tinggi yang dilihat dari rasio lancar, rasio kas, rasio 

cepat dan rasio modal kerja terhadap total aktiva. Hal ini menunjukan bahwa 

kinerja PT H.M Sampoerna dalam pegelolaan likuiditas dilakukan secara efektif 

dan efisien dibandingkan dengan yang lainnya. 

 Berdasarkan rerangka pemikiran di atas, penulis mengambil hipotesis 

deskriptif yaitu “ Analisis laporan arus kas telah bermanfaat untuk 

memprediksi arus kas di masa depan.”  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan metode 

deskriptif analisis, yaitu metode yang mengumpulkan, menyajikan serta 

menganalisis data yang diperoleh berdasarkan teori yang telah dipelajari sehingga 

dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. 
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Teknik-teknik yang digunakan antara lain : 

1. Penelitian lapangan (Field Research)  

Yaitu dengan penelitian langsung terhadap masalah yang dibahas untuk 

memperoleh data dari perusahaan dengan cara : 

a. Observasi, dengan melakukan penelitian langsung pada perusahaan 

yang bersangkutan dan segala kegiatannya, mencatat segala 

informasi yang dapat mendukung penyusunan skripsi seperti 

sejarah perusahaan, struktur organisasi serta laporan arus kas. 

b. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak yang 

terkait.  

2. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, 

memahami literature kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu 

data yang digunakan sebagai landasan teori dan pedoman yang 

dipertanggungjawabkan dalam pembahasan masalah. 

 

1.7 Lokasi Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang objektif, 

penulis memilih PT. Limajabat Jaya (LJ) yang beralamat di Jl. Tebet Barat V No 

11 Jakarta Selatan. Dengan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Juli 2006 

sampai selesai. 

 

 

 

 


