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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia semakin berkembang pesat. Hal

ini, secara tidak langsung dapat menimbulkan persaingan antar perusahaan, baik

perusahaan yang bergerak dibidang industri, perdagangan dan jasa. Oleh karena

itu setiap perusahaan dituntut untuk mampu bertahan bahkan bersaing lebih ketat,

baik dalam segi harga, kualitas maupun pelayanan dengan efisiensi yang tinggi.

Persaingan usaha yang semakin ketat ini membuat setiap perusahaan harus

mampu mempertahankan eksistensinya didalam dunia bisnis dengan cara

melakukan peningkatan terhadap kinerja perusahaan dan melakukan perluasan

usaha dalam berbagai alternatif bisnis yang dapat menarik konsumen baru.

Peningkatan kinerja perusahaan dapat dilakukan apabila terpenuhinya

sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan usaha perusahaan,

salah satu sumber daya yang sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan usaha

serta peningkatan kinerja perusahaan adalah sumber daya finansial yaitu kas dan

surat berharga.

Indonesia merupakan salah satu negara yang didalamnya terdapat banyak

usaha perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan, baik penerimaan maupun

pengeluaran akan menimbulkan terjadinya arus kas yang menjadi salah satu unsur

yang ada dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi

yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh

informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan

tersebut (Irham Fahmi, 2011). Laporan keuangan terdiri dari : Laporan Laba

Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Posisi Keuangan , Laporan Arus Kas,

dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan timbulnya arus kas dalam

perusahaan maka perusahaan diharuskan membuat laporan arus kas . 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,
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laporan arus kas diklasifikasikan kedalam 3 macam yaitu : aktivitas

operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan (Dwi Martini, 2012).

Untuk membuat laporan arus kas tersebut tentu mempunyai aturan dan

acuan. Aturan dan acuan dasar akuntansi yang ada di Indonesia adalah Pernyataan

Standar Akuntasi Keuangan (PSAK). Menurut PSAK No.2 (Revisi 2009)

pengguna laporan keuangan entitas berkepentingan untuk mengetahui bagaimana

entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Hal tersebut bersifat

umum dan tidak bergantung pada aktivitas entitas serta apakah kas dapat

dipandang sebagai produk entitas, seperti yang berlaku di lembaga keuangan.

Pada dasarnya suatu entitas memerlukan kas dengan alasan yang sama meskipun

terdapat perbedaan dalam aktivitas penghasil pendapatan utama. Entitas

membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, melunasi kewajiban dan

membagikan deviden kepada investor, oleh karena itu persyaratan ini

mensyaratkan entitas menyajikan laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas

adalah memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas entitas

selama satu periode. Tujuan keduanya adalah untuk melaporkan kegiatan operasi,

investasi, dan pembiayaan suatu entitas selama satu periode berjalan (Dwi

Martani dkk, 2012).

Seluruh perusahaan yang ada di Indonesia diwajibkan untuk membuat

laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK, tetapi pada kenyataannya masih ada

perusahaan yang menyimpang dari aturan dan acuan PSAK tersebut. Selain itu,

masih banyak pula perusahaan yang memanipulasi data-data keuangannya seperti

memperkecil laba yang dihasilkan guna untuk menghindari tarif pajak yang akan

dikenakan terhadap perusahaan. Tetapi terkadang meskipun perusahaan sudah

membuat laporan keuangan khusunya laporan arus kas sesuai dengan PSAK

human erorr yang terjadi diperusahaan masih cukup tinggi misalnya adanya

nama-nama akun atau pos lainnya yang ganda, seperti halnya pada Perum

Perhutani  (Laporan Keuangan Tahun 2014).
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Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang

memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaa, pengurusan,

pengusahaan dan perlindungan hutan di pulau Jawa. Sebagai BUMN Perum

Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus

memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan

(perumperhutani.com). Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, peranan kas

bagi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten sangat dominan

karena merupakan faktor utama yang menentukan dalam kelancaran operasional

perusahaan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka sudah

seharusnya seluruh komponen dari laporan keuangan yang salah satunya adalah

laporan arus kas harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK).

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk

menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS LAPORAN

ARUS KAS SESUAI DENGAN PSAK NO.2 PADA PERUM PERHUTANI

DIVISI REGIONAL JAWA BARAT DAN BANTEN”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan dalam latar belakang

maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyajian laporan arus kas pada Perum Perhutani

Divisi Regional Jawa Barat dan Banten ?

2. Bagaimana penyajian dan pelaporan laporan arus kas pada Perum

Perhutani Divisi Regional  Jawa Barat dan Banten ?

3. Apakah laporan arus kas pada perum Perhutani Divisi Regional jawa

Barat dan Banten sudah sesuai dengan PSAK No.2 ?
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1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir

Berdasarkan judul yang diambil penulis, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaiman prosedur penyajian laporan arus kas pada

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten .

2. Untuk mengetahui bagaiman penyajian dan pelaporan laporan arus kas

pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten.

3. Untuk mengetahui apakah laporan arus kas pada Perum Perhutani

Divisi Regioanl Jawa Barat dan Banten sudah sesuai dengan PSAK

No.2 atau belum.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Data dan informasi yang telah diperoleh melalui penelitian ini diharapkan

dapat berguna bagi :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai

laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK No.2.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan perbandingan

mengenai laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK No.2.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
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1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Untuk memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan berkenaan

dengan masalah yang diteliti dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, maka

penulis melakukan Kerja Praktek Lapangan di Perum Perhutani Divisi Regional

Jawa Barat dan Banten yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta No.628 Km.14

Bandung 40292. Adapun waktu pelaksanaan kerja praktek dilakukan 1 bulan pada

bulan April 2015.

.


