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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1. Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2007;13) menyatakan bahwa laporan keuangan

adalah bersifat historis dan menyeluruh sebagai suatu laporan kemajuan

(progress report). Selain itu, dikatakan bahwa laporan keuangan terdiri dari data-

data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara fakta-fakta yang telah

dicatat (recorded fact), prinsip-prinsip, dan kebiasaan-kebiasaan di dalam

akuntansi (accounting convention and postulate), serta pendapat pribadi

(personal judgement).

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan

Untuk mendapat pengertian laporan keuangan yang lebih jelas dan tepat,

di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian laporan keuangan yang

dinyatakan oleh para ahli.

Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009) pengertian laporan

keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Sedangkan Menurut Soemarso (2007; 5) pengertian laporan keuangan

adalah sebagai berikut:

“Dua daftar yang disusun oleh akuntansi pada akhir periode untuk
suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar
posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada
waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-
perseroan untuk mendaftarkan laba ketiga yaitu daftar surplus atau
daftar laba yang tak dibagikan atau laba ditahan”.
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Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007:7) :

”Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.
Laporan keungan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai
cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari
laporan keuangan.”

Berdasarkan pengertian yang tersebut di atas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa suatu laporan keuangan berfungsi untuk:

1. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu

melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi

menyeluruh mengenai aktiva, hutang serta modal yang dikenal dengan

nama Neraca (Balance Sheet).

2. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu

melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi

menyeluruh mengenai penghasilan, biaya serta laba atau rugi yang

diperoleh yang dikenal dengan nama Laporan Laba Rugi (Income

Statement).

3. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu

melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi

menyeluruh mengenai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama

periode pelaporan, yang dikenal dengan nama Laporan Perubahan Ekuitas

(Statement of Owners Equity atau Statement of Stockholders Equity).

4. Setiap laporan tersebut menyediakan informasi yang berbeda antara yang

satu dengan yang lainnya namun saling berkaitan karena mencerminkan
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aspek yang berbeda dari transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa lain

yang sama.

2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

Seperti diketahui bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti

memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang

hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Di

samping itu, tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan

berbagai pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun

perkembangan suatu perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut

adalah para pemilik perusahaan, manajer perusahaan yang bersangkutan, para

kreditur, banker, para investor dan pemerintah di mana perusahaan tersebut

berdomisili, buruh serta pihak-pihak lainnya.

Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), sebagai berikut:

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

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada

mereka.

Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), sebagai berikut:

“Dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan
keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:
asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan
dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam
kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas”.
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Adapun pengertian dari tujuan Laporan Keuangan sebagai berikut

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai
posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam
pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga
menunjukkan yang dipecayakan kepada mereka”. (IAI; 2009; 1.5)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan

keuangan adalah untuk mengetahui kondisi keuangan dari suatu perusahaan dan

kaitannya dengan:

1. Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan segala kewajiban-

kewajibannya pada saat sini dengan situasi yang kurang mendukung dan

tidak dapat diprediksikan di masa yang akan datang.

2. Kemampuan perusahaan dalam menarik manfaat untuk melaksanakan

transaksi bisnis ataupun perluasan bisnis. Hal ini sangat dimungkinkan

karena perusahaan memiliki sarana yang dibutuhkan atau kemampuan

memperoleh dana melalui pinjaman (financing) atau penerbitan saham

(stock issue).

3. Kemampuan perusahaan untuk secara berkesinambungan untuk dapat

membayar bunga pinjaman dan dividen.

2.1.3. Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) paragraf ke 9(Revisi 2009),

dinyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan

investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha
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lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat.

Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan

informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi :

1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan

risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan

apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut.

Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan

mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

2. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun,

dan kesempatan kerja.

3. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
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4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang

akan dibayar pada saat jatuh tempo.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan

hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka

panjang atau tergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan

dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak sebagai dasar

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

2.1.4. Komponen Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 Paragraf 6 (Revisi 2009), Laporan Keuangan yang

lengkap terdiri dari komponen – komponen berikut ini:
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1. Laporan Posisi Keuangan.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif (Income Statement).

3. Laporan Arus Kas selama Periode.

4. Laporan Perubahan Ekuitas.

5. Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan disajikan sedemikian rupa yang menggambarkan

posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu maksudnya adalah

menunjukan keadaan keuangan pada tanggal tertentu biasanya pada saat tutup

buku.

Laporan posisi keuangan merupakan salah satu laporan keuangan yang

terpenting bagi perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharuskan untuk

menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laporan posisi keuangan.

Menurut Winwin dan Ilham Wahyudi (2008; 56) pengertian laporan

posisi keuangan yaitu :

“Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan yang memberikan
informasi tentang posisi kekayaan perusahaan berupa keseimbangan
antara asset dan liabilitas serta ekuitas yang menjadi kekayaan
perusahaan tersebut”.

Sedangkan menurut Munawir (2007; 13) yang dimaksud dengan laporan

posisi keuangan yaitu :

“Laporan yang sistematis tentang asset, liabilitas serta ekuitas dari

suatu perusahaan pada saat tertentu”.

Sedangkan menurut Munawir (2007; 13) yang dimaksud dengan laporan

posisi keuangan yaitu :
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“Laporan yang sistematis tentang asset, liabilitas serta ekuitas dari

suatu perusahaan pada saat tertentu”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan

posisi keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi sistematis

tentang posisi kekayaan perusahaan berupa keseimbangan antara asset dan

liabilitas serta ekuitas perusahaan tertentu.

Untuk dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat

tertentu, laporan posisi keuangan mempunyai tiga unsur laporan keuangan, yaitu

asset, liabilitas, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat di sub klasifikasikan

sebagai berikut :

1) Asset

Menurut Munawir (2007; 14) yang dimaksud dengan asset adalah :

“Asset tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja,
tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum
dialokasikan (deffered charges) atau biaya yang masih harus
dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta asset yang
tidak berwujud lainnya (intangible asset) misalnya goodwill, hak
patent, hak menerbitkan dan sebagainya”.

Asset diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok yaitu :

(1) Asset Lancar

Pengertian asset lancar yang dikemukakan oleh Munawir (2007; 14)

adalah sebagai berikut :

“Asset lancar adalah uang Kas dan asset lainnya yang dapat

diharapkan untuk dicairkan (liquid) atau ditukar menjadi uang tunai,

dijual atau dikonsumer dalam periode berikutnya”.

Yang termasuk kelompok asset lancar adalah :
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a. Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi

perusahaan.

b. Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau marketable

securities) adalah sifatnya sementara (jangka pendek) dengan

maksud untuk memanfaatkan uang kas yang sementara belum

dibutuhkan dalam operasi.

c. Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang

dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam

undang-undang.

d. Piutang dagang adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor

atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan

secara kredit.

e. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan

persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang

sampai tanggal laporan posisi keuangan masih di gudang atau belum

laku dijual. Untuk perusahaan manufacturing (yang memproduksi

barang) maka persediaan yang dimiliki meliputi : persediaan bahan

mentah, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang

selesai.

f. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima

adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena

perusahaan telah memberikan jasa atau prestasinya, tetapi belum

diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
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g. Persekot atau biaya yang dibayar dimuka adalah pengeluaran untuk

memperoleh jasa atau prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu

belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada

periode berikutnya.

(2) Asset tidak lancar

Menurut Munawir (2007; 16) yang termasuk dengan asset tidak lancar

adalah :

“Asset tidak lancar adalah asset yang mempunyai umur kegunaan
relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis
lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali
perputaran operasi perusahaan)”.

Yang termasuk asset tidak lancar adalah :

a. Investasi jangka panjang, bagi perusahaan yang cukup besar dalam

arti mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering

melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat

menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha

pokoknya.

b. Asset tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya

nampak (konkrit). Yang dimaksud dalam kelompok asset tetap

meliputi : tanah, bangunan, mesin, inventaris, kendaraan dan

perlengkapan atau alat-alat lainnya.

c. Asset tetap tidak berwujud (intangible fixed asset) adalah kekayaan

perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu

hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk
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digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang termasuk intangible

fixed asset meliputi : hak cipta, merk dagang, biaya pendirian

(organization cost), lisensi, goodwill dan sebagainya.

d. Beban yang ditangguhkan (deffered charges) adalah menunjukan

adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka

panjang (lebih dari satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan

dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.

e. Asset lain-lain adalah menunjukan kekayaan atau asset perusahaan

yang  tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-

klasifikasi sebelumnya, misalnya : gedung dalam proses, tanah

dalam penyelesaian, piutang jangka panjang dan sebagainya.

2) Liabilitas

Menurut Munawir (2007; 18) pengertian liabilitas adalah sebagai berikut:

“Liabilitas adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada

pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan

sumber dana atau ekuitas perusahaan yang berasal dari kreditor”.

Liabilitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

(1) Liabilitas Lancar

Menurut Munawir (2007; 18) yang dimaksud liabilitas lancar adalah :

“Liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek adalah kewajiban
keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan
dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal laporan
posisi keuangan) dengan menggunakan asset lancar yang dimiliki
perusahaan”.

Adapun yang termasuk liabilitas lancar meliputi :
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a. Hutang Dagang, yaitu hutang yang timbul karena adanya pembelian

barang dagangan secara kredit.

b. Hutang Wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis

(yang diatur dalam undang-undang) untuk melakukan pembayaran

sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

c. Hutang Pajak, baik pajak perusahaan yang bersangkutan maupun

pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke Kas Negara.

d. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah

terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.

e. Hutang Jangka Panjang yang segera jatuh tempo, yaitu sebagian

(seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka

pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.

f. Penghasilan yang diterima dimuka (deffered revenue), adalah

penerimaan uang untuk penjualan barang dan jasa yang belum

direalisir.

(2) Liabilitas Jangka Panjang

Menurut Munawir (2007; 19) yang dimaksud liabilitas jangka panjang,

yaitu :

“Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka

waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih

dari satu tahun sejak tanggal laporan posisi keuangan)”.

Yang termasuk liabilitas jangka panjang, meliputi :
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a. Hutang Obligasi.

b. Hutang Hipotik, yaitu hutang yang dijamin dengan asset tetap

tertentu.

c. Pinjaman Jangka Panjang yang lain.

3) Ekuitas

Dalam perusahaan, masalah ekuitas merupakan masalah yang tidak akan

berakhir mengingat masalah itu mengandung banyak dan berbagai rupa aspek.

Baik perusahaan besar maupun kecil untuk kebutuhan akan ekuitas sangat

diperlukan untuk dipergunakan dalam aktivitas usahanya. Besarnya ekuitas yang

dibutuhkan akan berbeda sesuai dengan besar kecilnya perusahaan.

Menurut Munawir (2007; 19), pengertian ekuitas adalah :

“Merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan
yang ditujukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba
yang ditahan. Atau kelebihan nilai asset yang dimiliki oleh
perusahaan terhadap seluruh hutang-hutang”.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif (Income Statement)

Menurut Donald E. Kieso yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo

(2007; 140) yang dimaksud Laporan Laba Rugi adalah :

“Laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama

periode tertentu”.

Donald E. Kieso mengemukakan bahwa bentuk Laporan Laba Rugi

dikelompokan menjadi dua, yaitu Laporan Laba Rugi bentuk langsung dan

Laporan Laba Rugi bertahap.

Menurut Donald E. Kieso yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo

(2007; 144) yang dimaksud dengan Laporan Laba Rugi bentuk langsung adalah :
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“Dalam Laporan Laba Rugi bentuk langsung hanya ada dua
pengelompokan yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan
dikurangkan dengan beban untuk menghitung laba bersih atau rugi
bersih”.

Menurut Donald E. Kieso yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo

(2007; 145) yang dimaksud dengan Laporan Laba Rugi bertahap adalah :

“Laporan Laba Rugi bertahap memperhatikan dua klasifikasi
tambahan, yaitu : (1) Pemisahan hasil operasi yang diperoleh melalui
aktivitas sekunder atau non operasi perusahaan; dan (2) Klasifikasi
beban menurut fungsi, seperti manufaktur, penjualan, dan
administrasi”.

Kegunaan Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Munawir (2007; 27) Laporan Laba Rugi membantu pemakai

laporan keuangan memprediksi arus kas masa depan dengan berbagai cara,

sebagai contoh investor dan kreditor menggunakan informasi yang terdapat

dalam laporan laba rugi untuk :

1) Mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan.

2) Memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan.

3) Membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas

masa depan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan

aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan harus

menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan

keuangan, yang menunjukan (PSAK No.1 Paragraf 66, Revisi 2009) :

1) Laba rugi bersih periode yang bersangkutan.
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2) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta

jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung

dalam ekuitas.

3) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan

perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam

PSAK terkait.

4) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.

5) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta

perubahan.

6) Frekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing-masing jenis modal

saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang

mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari

transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran

dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari

kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan.

4. Laporan Arus Kas

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 untuk

mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan

perubahan keadaan dan peluang (PSAK No. 2, 2009). Informasi arus kas

berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan
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setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk

menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future

cash flow) dari berbagai perusahaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos

dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan

informasi yang terdapat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan

keuangan mengungkapkan (PSAK No. 1 paragraf 68, Revisi 2009):

1) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan

transaksi yang penting.

2) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan

arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan

tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar

2.1.5. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (Progres Report) yang dilakukan

oleh pihak manajemen yang bersangkutan. Oleh karena itu dapat disimpulkan

bahwa laporan keuangan memiliki sifat historis serta menyeluruh dan sebagai

suatu report. Seperti dikemukakan oleh Munawir (2007; 9) bahwa sifat dan

keterbatasan laporan keuangan itu sebagai berikut :
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1. Laporan keuangan itu bersifat sejarah, yang tidak lain yaitu merupakan

laporan atas kejadian-kejadian yang telah lewat.

2. Laporan keuangan itu bersifat umum, dan bukan untuk memenuhi

keperluan tiap-tiap pemakai. Data-data yang disajikan satu sama lain

dalam laporan keuangan saling terkait.

3. Laporan keuangan itu bersifat konservatif dalam sikapnya menghadapi

ketidakpastian, peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan seharusnya

diperhitungkan kerugiannya.

Dengan memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan tersebut di atas maka

dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan itu mempunyai keterbatasan-

keterbatasan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan

interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya

sementara) dan bukan merupakan laporan yang final.

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah bersifat pasti dan

tepat, tapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang

mungkin berbeda atau mungkin berubah-ubah. Karena itu angka yang

tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku (Book

Value) yang belum sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai

gantinya.

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan: hasil pencatatan transaksi

keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu,



23

dimana daya beli (purchasing power) uang tersebut semakin menurun tiap

tahunnya.

4. Laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai faktor yang dapat

mempengaruhi posisi keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor

tersebut tidat dapat dinyatakan dengan satuan uang.

2.2. Kas (Cash)

Kas merupakan aspek yang sangat penting dalam perusahaan, selain itu

kas merupakan kekayaan perusahaan yang paling likuid dan merupakan asset

yang berisiko tinggi sehingga kerap muncul penyelewengan, tanpa adanya kas

perusahaan akan dihadapkan pada berbagai kesulitan didalam pengeluaran kas

untuk memenuhi segala kegiatan, perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk

memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan.

2.2.1. Pengertian Kas

Kas atau alat yang bisa digunakan untuk membiayai operasi perusahaan

maka dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009; 2.2) menyatakan

pengertian kas adalah sebagai berikut:

“Kas atau setara kas (Cash Equivallent) adalah investasi yang sifatnya

sangat likuid, berjangka pendek dan cepat dijadikan kas dalam

jumlah tertentu tanpa menghadapi  risiko perubahan nilai yang

signifikan.”

2.2.2 Komposisi Kas

Menurut Kieso dkk (2007; 343) komposisi kas adalah sebagai berikut:
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“Cash consistent of coin, currency, and available funds on deposite at

the bank. Negotiable instrument such as money orders, chcks 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. Instrumen yang dapat dinegosiasi seperti pos wesel,

cek yang disahkan, cek kasir, cek pribadi dan wesel bank juga

dipandang sebagai kas”.

Jadi dapat disimpulkan kas adalah alat yang biasa digunakan untuk

membiayai operasi perusahaan tersebut.

2.2.3 Sumber Penerimaan dan Penggunaan Kas

Kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan,

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

penerimaannya (sumber-sumbernya) maupun pengeluarannya (penggunaannya).

Penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan ada yang bersifat rutin atau

terus menerus ada juga yang bersifat insidentil atau tidak terus menerus.

Menurut Munawir (2007; 159) mengemukakan sumber penerimaan dan

penggunaan kas adalah sebagai berikut:

1. Sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan pada dasarnya

dapat berasal dari:

1) Hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang

berwujud maupun yang tidak berwujud (Intangible Asset) atau
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adanya penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan

penambahan kas.

2) Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan

modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas.

3) Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek maupun

jangka panjang serta bertambahnya diimbangi dengan penambahan

kas.

4) Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang

diimbangi dengan adanya penerimaan kas.

5) Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau deviden dari

investasinya, sumbangan atau hadiah maupun adanya kelebihan

pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya.

2. Penggunaan kas dapat disebabkan adanya transaksi-transaksi

sebagai berikut:

1) Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek

ataupun jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya.

2) Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambilan

kas perusahaan oleh pemilik perusahaan.

3) Pelunasan ataupun pembayaran angsuran hutang jangka pendek

maupun panjang.

4) Pembelian barang dagangan secara tunai, adanya pembayaran biaya

operasi.



26

5) Pengeluaran kas dalam bentuk deviden, pembayaran pajak, dan

denda-denda lainnya.

Jadi aliran kas masuk dapat disimpulkan akan berlangsung selama

hidupnya perusahaan tersebut.

2.3. Laporan Arus Kas (Cash Flow)

2.3.1. Pengertian Laporan Arus Kas

Arus Kas (Cash Flow) merupakan jumlah uang yang mengalir masuk dan

keluar dalam perusahaan, dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan

(2009; 2.2) sebagai berikut:

“Aruskas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar, setara”.

Sedangkan menurut Temy Setiawan (2010; 81) laporan arus kas adalah:

“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 Horngren dan Horrison yang dialih bahasakan oleh Jaka

Warsana (2009; 19) laporan arus kas adalah:

“Suatu laporan yang melaporkan kas masuk dan kas yang keluar

selama satu periode tertentu.”

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009; 2.2)

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 dan yang cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah
tertentu tanpa menghadirkan risiko perubahan nilai yang signifikan”.
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Arus kas masuk dan keluar ada yang bersifat kontinyu dan ada yang

bersifat tidak kontinyu. Laporan arus kas didasarkan pada neraca dan daftar

perhitungan laba 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. Klasifikasi Laporan Arus Kas

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan

diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Menurut Temmy Setiawan (2010; 82) klasifikasi laporan arus kas

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:

1) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa.

2) Penerimaan kas dari royalti, fee bunga, komisi, dari pendapatan lain.

3) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.

4) Pembayaran kas kepada karyawan.
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5) Pembayaran untuk kegiatan operasional dan non operasional

perusahaan.

6) Pembayaran atas pajak.

2. Aktivitas Investasi

“Aktivitas Investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka

panjang serta investasi lain yang termasuk setara kas”.

1) Pemberian kas untuk pembelian aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud,

dan aktiva jangka panjang, termasuk biaya pengembangan yang

dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri.

2) Penerimaan kas dari penjualan aktiva tak berwujud dan aktiva jangka

panjang lainnya.

3) Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain.

4) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak 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”.

1) Penerimaan kas dari penerbitan saham.

2) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau

menebus saham perusahaan.
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3) Penerimaan kas dan penerbitan obligasi, pinjaman, wesel hipotik,

dan pinjaman lainnya.

4) Pelunasan pinjaman.

5) Pembayaran dividen.

Perusahaan menyajikan arus kas dari ketiga aktivitas tersebut di atas

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.

2.4. Analisis Laporan Keuangan

Untuk mengetahui posisi dan keadaan serta perkembangan perusahaan,

perlu diadakan analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, melalui

analisis laporan  disimpulkan  suatu perusahaan dapat diketahui apakah posisi

keuangan dan hasil operasi perusahaan memuaskan atau tidak bagi pemakai

laporan keuangan untuk mengambil keputusan tentang perusahaan.

2.4.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2007; 34) pengertian laporan keuangan adalah

sebagai berikut:

“Laporan keuangan suatu perusahaan perlu dianalisis karena dengan
analisis tersebut akan diperoleh semua jawaban yang berhubungan
dengan masalah posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh
perusahaan yang bersangkutan”.
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Sedangkan menurut Syamrilaode (2011;1) menyatakan bahwa:

“Analisa laporan keuangan adalah hubungan antara suatu angka
dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai makna
atau dapat menjelaskan arah perubahan (trend) suatu fenomena.
Menganalisis laporan keuangan, berarti melakukan suatu proses
untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya,
menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan
antara unsur-unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh
pengertian dan pemahaman yang baikdan tepat atas laporan
keuangan tersebut”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis

laporan keuangan merupakan proses yang mempelajari data-data keuangan agar

dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui proses keuangan, hasil operasi,

dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data

keuangan serta kecenderungan yang terdapat dalam suatu laporan keuangan

sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan

keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2.4.2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Analisa laporan keuangan dilakukan untuk menambah informasi yang ada

dalam suatu laporan keuangan. Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty

(2008; 58), menyatakan bahwa:

“Tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengurangi
ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni,
terkaan, dan intuisi, mengurangi dan mempersempit lingkungan
ketidakpastian yang tidak bisa dielakkan pada setiap proses
pengambilan keputusan”.

Sedangkan menurut Syamrilaode (2011; 2) menyatakan bahwa:
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“Analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui apakah

keadaan keuangan, hasil usaha kemajuan keuangan perusahaan

memuaskan atau tidak memuaskan”.

2.4.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Metode dan teknik analisis digunakan menentukan dan mengukur

hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Tujuan dari setiap

metode dan teknik analisis adalah untuk menyederhanakan data sehingga dapat

lebih dimengerti.

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2008; 59) mengemukakan

ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan

keuangan, yaitu:

1. Metode analisa horizontal, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan

cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun, sehingga

dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya.

2. Metode analisis vertikal, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara

menganalisis laporan keuangan pada tahun tertentu, yaitu dengan

membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada

laporan keuangan yang sama untuk tahun yang sama.

Teknik analisa yang biasa digunakan menurut Munawir (2007; 36-37)

adalah sebagai berikut:

1. Analisa Perbandingan Laporan Keuangan, metode dan teknik analisa

dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau

lebih, dengan menunjukkan:
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1) Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah.

2) Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah.

3) Kenaikan atau penurunan dalam persentase.

4) Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio.

5) Persentase dari total.

Analisa dengan metode ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan

yang terjadi, dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

2. Laporan dengan persentase per komponen atau common size statement,

adalah suatu metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada

masing-masing aset terhadap total asetnya, juga untuk mengetahui struktur

permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan

dengan jumlah penjualannya.

3. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisa untuk

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.

4. Analisa sumber dan penggunaan kas, adalah suatu analisa untuk

mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan kas selama periode tertentu.

5. Analisa rasio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan

dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu

atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

6. Analisa perubahan laba kotor, adalah suatu analisa untuk mengetahui

sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke
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periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba

yang dianggarkan untuk periode tertentu.

7. Analisa Break-Event adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan

tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh

keuntungan.

2.5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas

Membandingkan laporan keuangan dari dua tahun yang berurutan,

merupakan suatu cara untuk menganalisis sumber-sumber penggunaan kas,

sehingga dari hasil membandingkan tersebut, dapat diketahui aliran kas yang

diperoleh oleh atau yang digunakan oleh perusahaan. Dengan demikian tujuan

analisis sumber-sumber dan penggunaan kas tersebut diperoleh atau

dibelanjakan.

2.5.1. Pengertian Analisis Sumber dan Penggunaan Kas

Untuk mendapat pengertian analisis sumber dan penggunaan kas yang

lebih jelas dan tepat, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian

analisis sumber dan penggunaan kas yang dinyatakan oleh para ahli.

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2008; 115) pengertian analisis

sumber dan penggunaan kas adalah sebagi berikut:

“Analisis sumber dan penggunaan kas didefinisikan sebagai selisih
antara total aktiva lancar dan utang lancar, maka jumlah modal
kerja akan naik atau turun hanya karena transaksi-transaksi yang
mempengaruhi baik rekening lancar maupun rekening tak lancar
sekaligus”.
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Sedangkan menurut Agus Martono (2011; 1) laporan sumber dan

penggunaan kas adalah:

“Laporan sumber dan penggunaan kas disusun untuk menunjukan
perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai
perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-
sumber kas dan penggunaannya”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis

sumber dan penggunaan kas merupakan selisih antara total aktiva lancar dan

utang lancar atau menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu.

2.5.2. Tujuan Analisis Sumber dan Penggunaan Kas

Analisis sumber dan penggunaan kas dapat memberikan informasi yang

memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih

perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah

arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan kas dan memungkinkan para pemakai untuk menilai serta

membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan.

Menurut Munawir (2007; 157) tujuan analisis sumber dan penggunaan

kas adalah sebagai berikut:

“Tujuan analisis sumber dan penggunaan kas adalah untuk
memperoleh informasi mengenai sebab-sebab terjadinya surplus
(defisit) kas selama periode tertentu, sehingga dapat digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan tentang kas”.

2.5.3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas

Menurut Munawir (2007; 157) pengertian laporan sumber dan

penggunaan kas adalah sebagai berikut :
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“Laporan sumber dan penggunaan kas menggambarkan atau

menunjukkan aliran atau gerakan kas yaitu sumber-sumber

penerimaan dan penggunaan kas dalam periode yang bersangkutan”.

Sedangkan menurut Agus Martono (2011; 2) laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dari periode ke
periode atau dari tahun ke tahun dapat dimanfaatkan untuk
mengetahui atau mendeteksi aliran dana yaitu dari mana sumber
dana itu berasal atau dihasilkan dan untuk apa serta bagaimana dana
tersebut digunakan atau dibelanjakan”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan

sumber dan penggunaan kas merupakan aliran kas selama satu periode tertentu.

Menurut Sutrisno (2009; 238), laporan yang dihasilkan oleh perusahaan

daru tahun ke tahun bisa di manfaatkan untuk mengetahui aliran dana yakni dari

mana suatu dana diperoleh dan untuk apa dana tersebut digunakan. Apabila kita

membandingkan laporan keuangan dari dua tahun yang berurutan, maka kita akan

bisa mendeteksi aliran dana tersebut. Analisi terhadap dana aliran tersebut sering

disebut sebagai analisis sumber dan penggunaan dana. Dengan demikian tujuan

analisi sumber dan penggunaan dana adalah mengetahui bagaimana dana

digunakan dan bagaimana dana tersebut dibelanjai. Hasil dari analisis sumber dan

penggunaan dana disebut sebagai Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.

Untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan dana, langkah pertama

yang harus dilakukan adalah membuat Laporan Perubahan Neraca yang disusun

dari necara dua tahun yang berurutan. Laporan ini menggambarkan perubahan

dari masing-masing elemen neraca dari neraca awal menjadi necara akhir.

Perubahan masing-masing elemen tersebut dilakukan analisis, yakni elemen-

elemen mana saja yang memperbesar dana dan elemen-elemen yang memperkecil
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dana, sehingga akan menggambarkan sumber dan penggunaan dana. Elemen yang

memperbesar dana akan menjadi sumber dana dan elemen yang memperkecil

dana akan menjadi penggunaan dana.

Menurut Sutrisno (2009; 238), dana yang akan dianalisis nantinya bisa

dalam pengertian kas, artinya setiap ada perubahan elemen yang ada pada laporan

keuangan akan menambah atau mengurangi kas. Oleh karena itu laporannya

disebut sebagai Laporan Sumber dan Penggunaan Kas. Laporan sumber dan

penggunaan kas ini disusun untuk menunjukan perubahan kas selama satu periode

dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukan

dari mana sumber-sumber kas  dan penggunaan-penggunaannya

Untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan dana dalam arti kas

langkah-langkahnya adalah :

1. Menyusun laporan perubahan neraca, dan memisahkan elemen yang memperbesar

kas dan elemen yang memperkecil kas.

2. Mengelompokan elemen-elemen yang ada dalam laporan rugi-laba yang

memperbesar dan memperkecil kas.

3. Menyusun laporan sumber dan penggunaan kas, dengan mengadakan konsolidasi

semua informasi yang memperbesar dan memperkecil kas.

Dari laporan perubahan neraca dan rugi-laba, elemen-elemen yang memperbesar

kas  adalah :

a. Berkurangnya Aktiva Lancar

Apabila aktiva lancar berkurang akan memperbesar jumlah kas. Berkurangnya

piutang berarti ada piutang yang telah dibayar sehingga kas bertambah. Apabila
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persediaan berkurang berarti ada persediaan yang terjual, sehingga kas bertambah.

Demikian pula bila surat berharga ( efek ) berarti ada efek yang  dijual tentu saja

akan menambah kas. Dengan demikian setiap ada pengurangan aktiva lancar akan

memperbesar kas

b. Berkurangnya Aktiva tetap

Demikian pula dengan berkurangnya aktiva tetap, akan memperbesar kas.

Misalnya kendaraan berkurang berarti ada kendaraan yang dijual, dan hasil

penjualannya akan membesar kas. Mesin berkurang ada sebagian mesin yang

dijual dan akan menambah kas.

c. Bertambahnya Hutang

Perusahaan menambah hutang tujuannya adalah untuk memperbesar kas sehingga

apabila ada penambahan hutang baik yang berjangka pendek maupun yang

berjangka panjang akan menambah kas. Misalnya ada hutang bertambah berarti

ada tambahan kas masuk hutang bank bertambah berarti perusahaan menerima

tambahan hutang dan tentunya kas akan bertambah.

d. Bertambahnya Modal

Apabila pemilik perusahaan menambah atau memperbesar modalnya, maka akan

ada penerimaan oleh perusahaan sehingga kas perusahaan akan bertambah

e. Adanya Laba Operasi

Laba yang di dapatkan oleh perusahaan merupakan aliran kas masuk bagi

perusahaan terutama laba yang tidak di bagi kepada pemegang saham sebagai

deviden. Dengan demikian laba yang di peroleh perusahaan akan menambah kas.
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f. Penyusutan

Penyusutan merupakan biaya non kas berupa penyisihan dana untuk cadangan

pembelian aktiva tetap. Dana ini bisa di manfaatkan oleh perusahaan sebagai

sumber dana.

Gambar 2.1 Elemen yang memperbesar kas

Sedangkan elemen- elemen dari neraca dan laporan rugi- laba yang memperkecil

kas adalah :

1. Bertambahnya Aktiva Lancar

Kas akan berkurang bila ada tambahan altiva lancar, misalnya persediaan

bertambah berarti perlu uang untuk membeli persediaan, sehingga kas berkurang.

Piutang bertambah perlu kas untuk menambah investasi pada piutang, efek

bertambah berarti ada pembelian efek yang memerlukan uang kas.

2. Bertambahnya Aktiva Tetap

Demikian pula bila ada tambahan aktiva tetap berarti ada pembelian aktiva tetap.

Pembelian aktiva tetap memerlukan kas, maka uang kas akan berkurang akibat

penambahan aktiva tetap tersebut

3. Berkurangnya Semua Hutang

Apabila hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang berkurang berarti ada

sebagian hutang yang dibayar. Untuk membayar hutang diperlukan uang kas,

sehingga kas menjadi berkurang.

4. Berkurangnya Modal

Apabila modal berkurang berarti pemilik mengambil dana dari perusahaan,

sehingga kas menjadi berkurang.

AktivaLancar

AktivaTetap

KAS
(-)

(-)

HutangLancar

HutangJangkaP
anjang

Modal Sendiri

(+)

(+)

(+)
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5. Rugi Operasi

Apabila perusahaan memperoleh laba akan menambah kas, tetapi bila perusahaan

rugi maka kerugian tersebut akan di tutup oleh kas, sehingga memperkecil kas

6. Pembayaran Deviden

Deviden yang dibayarkan kepada pemilik membutuhkan uang tunai, sehingga

pembayaran deviden tersebut akan memperkecil kas

Berikut ini adalah Laporan Keuangan PT. HARJUNA berupa Neraca 31

Desember 1998 dan Laporan Rugi- Laba tahun 1999

NERACA PT. HARJUNA ( 000)

31 Desember 1998 dan 1999

31 – 12 - 1998 31 – 12 – 1999

Kas
Efek
Piutang Dagang
Persediaan Barang
Mesin
Akumulasi  Penyusutan  Mesin
Bangunan
Akumulasi Penyusutan Bangunan
Tanah

15.000
17.500
30.000
55.000

100.000
( 10.000 )

100.000
(15.000)

57.500

17.500
12.500
25.000
65.000

125.000
(15.000)
100.000
(22.500)

92.500
TOTAL AKTIVA 350.000 400.000
Hutang Dagang
Hutang Wasel
Obligasi
Modal Saham
Laba Ditahan

37.500
25.000

112.500
150.000
25.000

25.000
30.000

150.000
150.000
45.000

TOTAL HUTANG & MODAL 350.000 400.000
Sumber : Sutrisno ( 2009 ; 240 )
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Sumber : Sutrisno ( 2009 ; 241 )

PT. HARJUNA

Laporan Rugi-Laba Tahun 1999

Penjualan Rp 600.000.000,-

Harga Pokok Penjualan Rp 400.000.000,-

Laba Kotor Rp 200.000.000,-

Biaya Operasi Rp 120.000.000,-

Laba Operasi Rp 80.000.000,-

Bunga Rp  30.000.000,-

Laba Sebelum Pajak Rp  50.000.000,-

Pajak Rp  12.500.000,-

Laba Setelah Pajak Rp  37.500.000,-

Sumber : Sutrisno ( 2009 ; 241 )

Rapat umum pemegang saham memutuskan untuk membagi sebagian laba
sebagai deviden sebesar Rp 17.500.000,-. Untuk menyelesaikan contoh tersebut,
maka perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :
a. Laporan Perubahan Neraca

31-12-1998 31-12- 1999 Perubahan
Sumber Penggunaan

Kas
Efek
Piutang Dagang
Persediaan Barang
Mesin
Akumulasi Penyusutan Mesin
Bangunan
Akumulasi Penyusutan
Tanah

Total Aktiva
Hutang Dagang
Hutang Wesel
Obligasi
Modal Saham
Laba Ditahan

Total Hutang & Modal

15.000
17.500
30.000
55.000
100.000
(10.000)
100.000
(15.000)
57.500

350.000

17.500
12.500
25.000
65.000
125.000
(15.000)
100.000
(22.500)
92.500

400.000

-
5.000
5.000
-
-
5.000
-
7.500
-

-
5.000
37.500
-

20.000

85.000

2.500
-
-

10.000
25.000
-
-
-

35.000

12.500
-
-
-
-

85.000

37.500
25.000
112.500
150.000
25.000

350.000

25.000
30.000
150.000
150.000
45.000

400.000
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Dari laporan rugi laba, diperoleh laba sebesar Rp 37.500.000.- dan

dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden sebesar Rp 17.500.000

sehingga ada laba ditahan sebesar  Rp 20.000.000.- Dari informasi-informasi di

atas, bisa dibuat laporan sumber dan penggunaan dana sebagai berikut :

PT. HARJUNA

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas

31 Desember 1998-1999 (000)

Sumber-sumber Jumlah Penggunaan Jumlah
Laba Operasi
Penyusutan
(-) Efek
(-) Piutang
(+) Hut. Wesel
(+) Obligasi

37.500
12.500
5.000
5.000
5.000

37.500

Pembayaran Deviden
(+) Persediaan
(+) Mesin
(+) Tanah
(-) Hutang Dagang
(+) Kas

17.500
10.000
25,000
35.000
12.500
2.500

102.500 102,500
Sumber : Sutrisno ( 2009 ; 242 )

Dari laporan sumber dan penggunaan kas tersebut bisa disimpulkan bahwa

pada tahun 1999 perusahaan melakukan pelunasaan atau ekspansi dengan

menambah mesin, bangunan dan persediaan. Sumber dana untuk memenuhi

pelunasan tersebut berasal dari laba yang tidak dibagi, dan hutang obligasi


