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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan menyajikan ringkasan aktivitas keuangan perusahaan.

Laporan keuangan dapat disusun pada suatu waktu tertentu (seperti akhir tahun,

akhir kuartal, atau akhir bulan) dan dapat diaplikasikan untuk rentang waktu

tertentu (seperti satu tahun, satu kuartal, atau satu bulan).

Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut

posisi keuangan kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen dalam

mengurus sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ingin mengetahui

apa yang telah dilakukan manajemen agar mereka dapat membuat keputusan

ekonomi, misalnya untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam

perusahaan atau keputusan untuk mngangkat kembali atau mengganti manajemen.

2.1.1 Definisi Laporan Keuangan

Definisi laporan keuangan menurut PSAK No.1 (Revisi 2009:1.5) adalah :

“Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”

Definisi laporan keuangan menurut Donald Kieso (2011:5) adalah :

“Laporan Keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi
keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan yang menampilkan
sejarah perusahaan yang dikuantifikasikan dalam nilai moneter yang
disajikan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan
ekuitas pemilik serta catatan atas laporan keuangan.”
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Definisi laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2011:2) adalah :

“Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan

kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat

dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan diatas maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa yang dimaksud laporan keuangan merupakan laporan yang

dirancang oleh seorang akuntan untuk sebuah perusahaan yang berguna bagi

pengambilan keputusan bagi pihak-pihak tertentu karena laporan keuangan dapat

menggambarkan posisi keuangan sebuah perusahaan dan juga memberikan

gambaran terhadap apa yang telah diperoleh perusahaan tersebut.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum dibuatnya laporan keuangan menurut PSAK No.1 (Revisi

2009:2) adalah :

“Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas
perusahaan, bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan
dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan
pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-
sember daya yang dipercayakan kepada mereka.”

Tujuan laporan keuangan menurut Irfan Fahmi (2011:5) adalah :

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada

pihak-pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari

sudut angka-angka dalam satuan moneter.”

Dari penjelasan yang diuraikan oleh kedua sumber di atas, maka dapat

ditarik bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk

berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan dengan tepat.

Laporan keuangan biasanya dilaporkan pada pihak-pihak yang berkepentingan

dalam menggunakan informasi laporan keuangan seperti : Investor, Karyawan,
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Pemberi Pinjaman, Pemasok, dan Kreditur usaha lainnya, Pelanggan, Pemerintah

dan Masyarakat.

2.1.3 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki beberapa keterbatasan, berikut beberapa

keterbatasan laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2011:10) adalah :

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian

yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap

sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan

keputusan ekonomi.

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan pihak tertentu.

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran

dari berbagi pertimbangan.

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu

mungkin tidak dilaksanakan jika hal itu tidak menimbulkan pengaruh yang

material terhadap kelayakan laporan keuangan.

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam mengadapi ketidakpastian

bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti

mengenai penilain suatu pos, lazimnya dipilih alternatif yang

menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu

peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas) (substance

over form).

7. Laporan keuanan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan

pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat

dari infomasi yang dilaporkan.
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2.1.4 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dibuat perusahaan terdiri dari beberapa jenis,

tergantung dari maksud dan tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut. Tetapi

pada dasarnya masing-masing laporan keuangan memiliki arti sendiri dalam

melihat kondisi keuangan perusahaan baik sebagian maupun secara menyeluruh.

Namun pada praktiknya perusahaan dituntut untuk menyusun beberapa jenis

laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Menurut PSAK No.1 (Revisi 2009:1.6) laporan keuangan terdiri dari lima

elemen, yaitu :

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Laporan Arus Kas

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

6. Laporan Posisi Keuangan pada awal periode

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa komponen laporan keuangan

terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Adapun laporan

pendukung lainnya terdiri dari laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan

keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif.

2.1.5 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik dari laporan keuangan yaitu informasi yang disediakan

laporan keuangan harus bersifat kualitatif. Menurut Ely Sahayati dan Sri Dewi

Anggadini (2009:14) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai

berikut :

1. Dapat dipahami, artinya kualitas informasi yang ditampung dalam

laporan keuangan dapat mudah dipahami oleh pemakai.

2. Relevan, artinya informasi dalam alporan keuangan dapat membantu

pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa
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kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi dimasa

lalu.

3. Keandalan, artinya informasi memiliki kualitas yang andal apabila bebas

dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, sehingga dapat

diharapkan dapat disajikan wajar.

4. Dapat diperbandingkan, artinya pemakai harus dapat

memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan

2.2 Lapora Arus Kas

Laporan arus kas (statemet of cash flow) melaporkan arus kas masuk dan

arus kas keluar yang utama dari suatu perusahaan selama satu periode. Laporan ini

menyediakan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan kas dan operasi, mempertahankan dan memperluas kapasitas

operasinya, memenuhi kewajiban keuangannya dan membayar deviden.

Berdasarkan PSAK No.2 (Revisi 2009:2.1) definisi dari laporan arus kas

ini adalah sebagai berikut :

“Laporan arus kas adalah memberikan pengaturan atas informasi mengenai
perubahan historis dalam kas dan setara kas dari suatu entitas melalui
laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas
operasi, investasi, maupun pendanaan selama satu periode.”

Menurut Dwi Martani dkk (2012:145) mengemukakan bahwa :

“Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang

arus kas masuk dan arus kas keuar dan setara kas suatu entitas untuk suatu

periode tertentu.”

Definisi Laporan Arus Kas menurut Kasmir (2011:29) definisi laporan

arus kas adalah :

“Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk

(pendapatan) dan arus kas keluar (beban-beban).”
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Jadi, melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan ingin

mengetahui bagaima entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas .

serta menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas entitas

selama satu periode yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,

dan pendanaan.

2.2.1 Kas (Cash)

Kas merupakan aspek yang penting dalam perusahaan, selain itu kas

merupakan kekayaan perusahaan yang paling likuid dan merupakan aset yang

beresiko tinggi sehingga kerap terjadinya penyelewengan, tanpa adanya

pengeluaran kas untuk memenuhi segala kegiatan, perusahaan akan kehilangan

kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya didapat.

2.2.2 Definis Kas (Cash)

Penjelasan yang terdapat di dalam PSAK No.2 (Revisi 2009:2.3)

menyatakan definisi kas adalah :

“Kas atau setara kas (cash equivalent)  adalah investasi yang sifatnya sangat
likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam
jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang
tidak signifikan.”

Menurut Dwi Martani dkk (2012:180) definis kas adalah sebagai berikut:

“Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional

perusahaan. Kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat digunakan

untuk membayar kewajiban perusahaan.”

Menurut Munawir (2007:158) definisi kas adalah :

“Kas merupakan aktiva paling likuid atau salah satu unsur modal yang

paling tinggi likuiditasnya.”
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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 kas dan pengeluaran kas suatu perusahaan ada yang bersifat rutin atau

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

Sumber penerimaan dan penggunaan kas yang terdapat pada PSAK No.2

(2009:2.10) adalah sebagai berikut :

Beberapa contoh penerimaan dan pembayaran kas sebagaimana dijelaskan di

paragraf 21 (a) adalah  :

a) Penerimaan dan pembayaran rekening giro.

b) Dana pelanggan yang dikelola oleh entitas investasi.

c) Rental yang ditagih oleh pengelola untuk kepentingan dari dan selanjutnya

disetor kepada, pemilik properti.

Beberapa contoh penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana dijelaskan di

paragraf 21 (b) adalah pembayaran dan penerimaan untuk :

a) Jumlah pokok transaksi kartu kredit para nasabah.

b) Pembelian dan penjualan investasi.

c) Pinjaman jangka pendek lain sebagai contoh, pinjaman dengan jangka

jatuh tempo dalam 3 (tiga ) bulan atau kurang.

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 :

a. Hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang

berwujud maupun yang tidak berwujud (intangible asset) atau adanya
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penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan

kas.

b. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan

modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas.

c. Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek maupun

jangka panjang serta bertambahnya hutang diimbangi dengan

penambahan kas.

d. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang

diimbangi dengan adanya penerimaan kas.

e. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau deviden dari

investasintya, sumbangan atau hadiah maupun adanya kelebihan

pembayaran pajak pada periode-periode seblumnyaa.

2. Sedangkan penggunaan kas dapat disebabkan adanya transaksi-transaksi

sebagai berikut :

a. Pembelian saham atau obligasi segabai investasi jangka pendek

ataupun jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya.

b. Penarikan kembali saham yangg beredar maupun adanya pengambilan

kas perusahaan oleh pemilik perusahaan.

c. Pelunasan ataupun pembayaran angsuran hutang jangka pendek

maupun panjang.

d. Pembelian barang dagang secara tunai, adanya pembayaran biaya

operasi.

e. Pengeluaran kas dalam bentuk deviden, pembayaran pajak, dan denda-

denda lainnya.

Jadi, aliran arus kas masuk dapat disimpulkan akan terjadi terus menerus

dalam perusahaan atau akan berlangsung selama hidupnya perusahaan tersebut.
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2.2.4 Tujuan dan Kegunaan Laporan Arus Kas

Tujuan Laporan Arus Kas menurut PSAK No.2 (Revisi 2009:2.1) adalah

sebagai berikut :

“Tujuan pernyataan ini adalah memberikan pengaturan atas informasi
mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas dari suatu entitas
melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan
aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan selama satu periode.”

Untuk mencapai tujuan tersebut laporan arus kas harus melalui :

1. Pengaruh operasi suatu perusahaan

2. Transaksi investasi

3. Transaksi pembiayaan

4. Kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu periode

Tujuan Arus Kas yang dikemukakan oleh Dwi Martani dkk (2012:145)

adalah sebagai berikut:

“Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi

tentangg perubahan arus kas dan setara kas entitas selama satu periode yang

diklasifikasikan berdasarkan ativitas operasi, investasi, dan pendanaan.”

Laporan Arus Kas bermanfaat agar dapat memberikan informasi yang

memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih

perusahaan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas

dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

Dwi Martani dkk (2012:145) pun menyatakan bahwa informasi laporan

arus kas ini berguna bagi investor, kreditur, dan pengguna lain laporan keuangan,

yang bertujuan sebagai berikut :

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

waktu dan kepastian dalam menghasilkannya;
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2. Mengevaluasi struktur keuangan entitas (termasuk likuiditas dan

solvabilitas) dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan

membayar deviden;

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

dengan arus kas neto dari kegiatan operasi (akrual). Analisis perbedaan ini

sering kali dapat membantu dalam mengevaluais kualitas laba entitas;

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

kas neto dari laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh perbedaan piilihan

metode akuntansi dan pertimbangan manajemen, tidak seperti basis akrual

yang digunakan dalam menentukan laba rugi entitas;

5. Memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mengembangkan model

untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan antar

entitas yang berbeda.

2.2.5 Penyajian pada Laporan Arus Kas

Sesuai yang dijelaskan pada PSAK (Revisi 2009:2.4) proses penyajian

pada laporan arus kas yaitu sebagai berikut :

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

diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas

pendanaan.”

Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan

pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis entitas tersebut.

Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para

pengguna laporan keuangan untuk menilai pengaruh pengaruh aktivitas tersebut

terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas.

Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan diantara

ketiga aktivitas tersebut.
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Kalsifikasi pada laporan arus kas yang terdapat dalam PSAK No.2 Revisi

Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

1. Aktivitas Operasi

Definisi dari aktivitas operasi yang terdapat pada PSAK No.2 (Revisi

2009:2.3) yaitu :

“Aktivitas operasi adalah penghasil utama pendapatan entitas dan

aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas

pendanaan.”

Penjelasan yang terdapat pada jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas

operasi merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas

dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara

kemampuan operasi entitas, membayar deviden, dan melakukan investasi baru

tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur

tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam

memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi

terurtama diperoleh dari aktivitas pengghasil utama pendapatan entitas. Oleh

karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa

lain yang mempengaruhi penentapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus

kas dari aktivitas operasi adalah :

a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa;

b. Penerimaan dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain;

c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;

d. Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan;

e. Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan

dengan premi, klain, anuitas, dan manfaat polis lainnya;

f. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan

kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari

aktivitas pendanaan dan investasi;
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g. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk

tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan (dealing).

Menurut Dwi Martani dkk (2012:147) menjelaskan tentang cash inflow

dan cash outflow dari aktivitas operasi yaitu sebagai berikut :

Cash inflow pada arus kas operasi terdiri dari :

a. Penerimaan dari penjualan barang/jasa, royalt, pendapatan lain;

b. Penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak;

c. Penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari

perusahaan efek.

Cash outflow pada arus kas operasi terdiri dari :

a. Pembayaran kepada pemasok barang dan jasa;

b. Pembayaran untuk karyawan;

c. Pembayaran klaim (asuransi), pembelian efek (perusahaan efek),

pengembalian kredit (bank);

d. Pembayaran biaya operasi.

Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan

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

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

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

untuk disewakan kepada pihak lain dan selanjutnya dimiliki untuk dijual adalah

arus kas dari aktivitas operasi. Kas yang diterima dari sewa dan penjualan atas

aset setelah periode sewa, diakui sebagai arus kas dari aktivitas operasi.
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2. Aktivitas Investasi

Definisi dari aktivitas investasi yang terdapat pada PSAK No.2 (Revisi

2009:2.3) yaitu :

“Aktivitas investasi adalah aktivitas berupa perolehan dan pelepasan

aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara

kas.”

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu

dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi

untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas

masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi :

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

jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi

dan aset tetap yang dibangun sendiri;

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

tidak berwujud dan aset jangka panjang lain;

c. Pembayaran kas untuk membeli instrument utang atau instrument ekuitas

entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama (selain pembayaran

kas untuk instrument yang dianggap setara kas atau instrument yang

dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjanjikan);

d. Kas yang diterima dari penjualan intrument utang dan intrument ekuitas

entitas lain dan kepemilikan ventura bersama (selain penerimaan as dari

intrument yang dianggap setara kas atau instruman yang dimiliki untuk

diperdagangkan atau diperjanjikan);

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

muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan);

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

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

lembaga keuangan);
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g. Pembayaran kas sehubungan futures contracts, forward contracts, option

contracts, dan swap contracts, kecuali apabila kontak tersebut dimiliki

untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan, atau apabila pembayaran

tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan;

h. Pembayaran kas dari futures contracts, forward contracts, option contract,

dan swap contracts, kecuali apabila kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan

diperdagangkan atau diperjanjikan, atau apabila pembayaran tersebut

diklasifikasikan sebagai kativitas pendananaan.

Jika suatu kontrak dimaksudkan untuk lindung nilai (hedge) suatu posisi yang

dapat diidentifikasi, maka arus kas dari kontrak tersebut diklasifikasikan dengan

cara yang sama seperti arus kas dari posisi yang dilindungi nilainya.

Menurut Dwi Martani dkk (2012:147) menjelaskan tentang cash inflow

dan cash outflow dari aktivitas investasi yaitu sebagai berikut :

Cash inflow pada arus kas investasi terdiri dari :

a. Penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka

panjang lain;

b. Penerimaan kas dari futures/forward dan futures untuk pendanaan;

c. Penerimaan penjualan instrume utang atau kas (selain diperdagangkan) ;

d. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain.

Cash outflow pada arus kas investasi terdiri dari :

a. Pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya

pengembangan, dikapitalisasi;

b. Pembayaran kas dari kontrak futures, forward, dan swap untuk aktivvitas

pendanaan;

c. Pembayaran untuk membeli instrument utang/ ekuitas/ ventura selain

untuk diperdagangkan.
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3. Aktivitas Pendanaan

Defini dari aktivitas pendanaan yang terdapat pada PSAK No.2 (Revisi

2009:2.3) yaitu :

“Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan

perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan

pinjaman entitas.”

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan

penting dilakukan karena berguna untuk memprediksi klain atas arus kas masa

depan oleh para penyedia modal entitas. Beberapa contoh arus kas yang berasal

dari aktivitas pendanaan adalah :

a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrument modal lainnya;

b. Pembayran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham

entitas;

c. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan

pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lainnya;

d. Pelunasan pinjaman;

e. Pembayaran kas oleh penyewa (lessee) untuk mengurangi saldo kewajiban

yang berkaitan dengan sewa pembiayaan (finance lease).

Menurut Dwi Martani dkk (2012:147) menjelaskan tentang cash inflow

dan cash outflow dari aktivitas pendanaan yaitu sebagai berikut :

Cash inflow pada arus kas pendanaan terdiri dari :

a. Penerimaan kas dari penerbitan saham;

b. Penerimaan dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan

jangka panjang, dan hipotek.

Cash outflow pada arus kas pendanaan terdiri dari :

a. Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham;

b. Pelunasan pinjaman;
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c. Pembayaran kas oleh lease untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa

pembiayaan.

4. Bunga dan Deviden

PSAK No.2 (Revisi 2009:12) tidak mensyaratkan bagaimana bunga dan

deviden yang diterima atau dibayarkan seharusnya diklasifikasi. Arus kas bunga

dan deviden yang diterima dan dibayarkan. Masing-masing diungkapkan secara

konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Bunga

yang dibayar dan bunga atau deviden yang diterima dapat diklasifikasi sebagai

arus kas dari aktivitas operasi, karena dipandang turut menentukan laporan laba

rugi entitas dalam satu periode tertentu. Sedangkan bunga yang dibayar dapat juga

diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaa, deviden dan bunga yang diterima

dapat juga diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi karena dipandang sebagai

hasil investasi.

5. Pajak

PSAK (Revisi 2009:13) mengatur bahwa arus kas yang berkaitan dengan

pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus

kas dari aktivitas operasi, kecuali dapat secara spesifik diidentifikasikan sebagai

aktivitas pendanaan dan investasi.

2.2.6 Pelaporan pada Laporan Arus Kas

Menurut PSAK No.2 (Revisi 2009:2.10) mengemukakan pelaporan dari

ketiga aktivitas tersebut, yaitu :

“Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto
dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan
pendanaan, kecuali apabila arus kas sebagaimana dijelaskan pada paragraf
22 dan 24 dilaporkan atas dasar arus kas bersih (net basis).”
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Berdasarkan dengan apa yang tertulis pada PSAK No.2 (Revisi

2009:2.21) penjelasan lebih rincinya terdapat pada paragraf 22 dan 24 pelaporan

berdasarkan arus kas bersih, maka adapun penjelasan tersebut yaitu :

“Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih :

(a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan

apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada

aktivitas entitas; dan

(b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat,

jumlah yang besar, dan dengan jangka waktu singkat (short maturity).”

2.2.7 Metode Pelaporan dalam Laporan Arus Kas

Dalam pelaporan pada laporan arus kas menurut PSAK No.2 (Revisi

2009:2.8) dinyatakan dapat menggunakan dua metode tersebut :

a. Metode Langsung (Direct Method)

Dalam metode langsung (Metode perhitungan laba rugi) penerimaan dan

pengeluaran kas dari aktivitas operasi ditentukan. Metode langsung

mengurangkan pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi,

metode langsung juga menghasilkan penyajian laporan penerimaan dan

pengeluaran kas ringkas.

Sebagai contoh dibawah ini disajikan laporan arus kas dengan menggunakan

metode langsung :
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Tabel 2.1

Laporan Arus Kas periode 2012

Metode Langsung

Arus kas dari aktivitas operasi

Penerimaan kas dari pelanggan xxx

Pembayaran kas kepada pemasok

dan karyawan (xxx)

Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi xxx

Pembayaran bunga (xxx)

Pembayaran pajak penghasilan (xxx)

Arus kas neto dari aktivitas operasi xxx

Arus kas dari aktivitas investasi

Akuisisi entitas anak X dengan kas (cat A) (xxx)

Pembelian aset tetap (cat B) (xxx)

Hasil dari penjualan peralatan                                         xxx

Penerimaan bunga xxx

Penerimaan deviden xxx

Arus kas neto dari aktivitas investasi xxx

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Hasil dari penerbitan modal saham                                  xxx

Hasil dari pinjaman sewa pembiyaan xxx

Pembayaran utang sewa pembiyaan                               (xxx)

Pembayaran deviden (a) (xxx)

Arus kas neto dari aktivitas pendanaan xxx

Kenaikan bersih kas dan setara kas xxx

Kas dan setara kas pada awal periode (cat A) xxx

Kas dan setara kas pada akhir periode (cat B) xxx
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b. Metode Tidak Langsung (Indirect Method)

Dalam metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih dan

mengubahnya dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dengan kata

lain, metode tidak langsung menyesuaikan laba bersih untuk pos-pos yang

mempengarugi laba bersih yang dilaporkan tetapi tidak mempengaruhi

kas.

Sebagai contoh dibawah ini disajikan laporan arus kas dengan menggunakan

metode  tidak langsung :

Tabel 2.2

Laporan Arus Kas periode 2012

Metode Tidak Langsung

Arus kas dari aktivitas operasi

Laba sebelum pajak xxx

Penyesuaian untuk :

Penyusutan xxx

Kerugian selisih kurs                                             xxx

Pendapatan investasi (xxx)

Beban bunga                                                          xxx

xxx

Kenaikan piutang usaha dan piutang lain                (xxx)

Penuruna persediaan                                              xxx

Penurunan utang usaha                                          xxx

Kas yang dihasilkan dari operasi                              xxx

Pembayaran bunga (xxx)

Pembayran pajak penghasilan                                 (xxx)

Arus kas neto dari aktivitas operasi xxx

Arus kas dari aktivitas investasi

Akuisisi entitas anak X dengan kas (cat A) (xxx)

Pembelian aset tetap (cat B) (xxx)
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Hasil dari penjualan peralatan                                 xxx

Penerimaan bunga xxx

Penerimaan deviden xxx

Arus kas neto dari aktivitas investasi (xxx)

Arus kas dari aktvitas pendaaan

Hasil dari penerbitan modal saham                         xxx

Hasil dari pinjaman sewa pembiyaan                      xxx

Pembayaran utang sewa pembiyaan                       (xxx)

Pembayaran deviden (a) (xxx)

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan (xxx)

Kenaikan bersih kas dan setara kas xxx

Kas dan setara kas pada awal periode (cat A) xxx

Kas dan setara kas pada akhir periode (cat B) xxx

Menurut Dwi Martani dkk (2012:148) penyusunan laporan keuangan

disusun dengan dua metode pilihan, yaitu :

a. Metode Langsung

Menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto (gross) dan

pembayaran kas bruto. Metode langsung memperinci arus kas aktual dari

kegiatan operasi entitas. Ketika metode ini digunakan, informasi dapat

diperoleh dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan

penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba

rugi komprehensif. Entitas dianjurkan untuk menggunakan metode

langsung dalam penyusunan arus kas dari aktivitas operasi. Metode ini

menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa

depan yang tidak dapat dihasilkan oleh metode tidak langsung.
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Sebagai contoh dibawah ini disajikan laporan arus kas dengan menggunakan

metode langsung :

Tabel 2.3

Laporan Arus Kas

Metode Langsung

Arus kas dari aktivitas operasi :

Penerimaan kas dari pelanggan xxx

Pembayaran kas kepada pemasok xxx

Pembayaran kas kepada karyawan xxx

Pembayaran bunga xxx

Pembayaran pajak xxx

Arus kas neto dari aktivitas operasi xxx

Arus kas dari aktivitas investasi :

Perolehan dari penjualan aset tetap xxx

Pembelian aset tetap dan aset tak berwujud                    xxx

Akuisisi investasi obligasi                                               xxx

Penerimaan dari pelepasan investasi di entitas asosiasi  xxx

Arus kas neto dari aktivitas investasi xxx

Arus kas dari aktivitas pendanaan :

Kenaikan utang bank                                                       xxx

Pembayaran deviden xxx

Penerbitan saham biasa                                                   xxx

Perolehaan saham treasury                                             xxx

Arus kas neto dari aktivitas pendanaan xxx

Kenaikan/ (penurunan) arus kas neto xxx

Saldo awal kas xxx

Saldo akhir xxx
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b. Metode Tidak Langsung

Dimulai dengan laba rugi periode berjalan dan menyesuaikan laba rugi

tersebut dengan transaksi non kas, akrual, dan tangguhan dari pos yang

penghasilan atau pengeluaran dalam aktivitas investasi pendanaan. Dengan

metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan

dengan menyesuaikan laba atau rugi neto dari pengaruh :

 Perubahan persediaan dan piutang usaha serta hutang usaha selama

periode berjalan;

 Pos non kas, seperti penyusutan, provisi, pajak tangguhan,

keuntungan dan kerugian mata uang asing yang belum direalisasi,

serta laba entitas asosiasi yang belim didistribusikan;

 Pos lain yang berkaitan dengan aktivitas investasi atau pendanaan,

misalnya penjualaan aset tetap.

Sebagai contoh dibawah ini disajikan laporan arus kas dengan menggunakan

metode tidak langsung :

Tabel 2.4

Laporan Arus Kas

Metode Tidak Langsung

Arus kas dari aktivitas operasi :

Laba sebelum pajak xxx

Penyesuaian untuk :

Depresiasi xxx

Kenaikan piutang usaha xxx

Kenaikan utang usaha xxx

Penurunan liabilitas pajak tangguhan xxx

Keuntungan penjualan aset tetap xxx

Kas yang dihasilkan dari operasi xxx

Pembayaran bunga xxx

Pembayaran pajak xxx
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Arus kas neto dari aktivitas operasi xxx

Arus kas dari aktivitas investasi :

Perolehan dari penjualan aset tetap                                 xxx

Pembelian aset tetap dan aset tak berwujud                    xxx

Akuisisi investasi obligasi xxx

Penerimaan dari pelepasan investasi di entitas asosiasi  xxx

Arus kas neto dari aktivitas investasi xxx

Arus kas dari aktivitas pendanaan :

Kenaikan utang bank                                                       xxx

Pembayaran deviden                                                        xxx

Penerbitan saham biasa                                                    xxx

Perolehaan saham treasury                                              xxx

Arus kas neto dari aktivitas pendanaan xxx

Kenaikan/ (penurunan) arus kas neto xxx

Saldo awal kas xxx

Saldo akhir xxx

Perbedaan metode langsung dan tidak langsung menurut S Kousen et.al

(2009:289) adalah sebagai berikut :

a. Metode langsung

 Metode langsung melaporkan kas bersih dari aktivitas operasi dari

aktivitas operasi;

 Metode langsung melaporkan kas dari item arus kas individual;

 Tidak melaporkan aktivitas non kas

Sebagai contoh dibawah ini disajikan laporan arus kas dengan menggunakan

metode langsung :
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Tabel 2.5

Laporan Arus Kas

Metode Langsung

Arus kas dari aktivitas operasi :

Kas masuk dari penjualan                                               xxx

Pembayaran tenaga kerja                                                xxx

Pembayaran kepada supplier (xxx)

Pembayaran biaya operasi (xxx)

Arus kas masuk (keluar) dari aktivitas operasi xxx

Arus kas dari aktivitas investasi :

Arus kas masuk dari penjualan aktiva xxx

Arus kas keluar untuk pembelian aktiva xxx

Arus kas masuk (keluar) dari aktivitas investasi xxx

Arus kas dari aktivitas pendanaan :

Arus kas masuk

Diterima dari penjualan saham xxx

Diterima dari dana obligasi xxx

Arus kas keluar

Dibayar pokok utang jangka panjang (xxx)

Dibayar treasury stock (xxx)

Dibayar deviden (xxx)

Arus kas masuk (keluar) dari aktivitas pendanaan xxx

Saldo kas awal dan kas akhir

Kenaikan kas periode ini xxx

Saldo kas awal periode xxx

Saldo kas akhir peiode xxx
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b. Metode Tidak Langsung

 Metode tidak langsung melaporkan laba bersih perusahaan;

 Metode tidak langsung melaporkan penyesuaian dengan akun-akun

yang terdapat di neraca;

 Melaporkan aktivitas non cash

Sebagai contoh dibawah ini disajikan laporan arus kas dengan menggunakan
metode tidak langsung :

Tabel 2.6

Laporan Arus Kas

Metode Tidak Langsung

Arus kas dari aktivitas operasi :

Laba (Rugi) bersih xxx

Kenaikan piutang dagang xxx

Kenaikan persediaan xxx

Biaya penyusutan xxx

Kenaikan utang gaji                                                      xxx

Arus kas masuk (keluar) dari aktivitas operasi xxx

Arus kas dari aktivitas investasi :

Penjualan aktiva tetap xxx

Pembelian aktiva tetap xxx

Arus kas masuk (keluar) dari aktivitas investasi xxx

Arus kas dari aktivitas pendanaan :

Penjualan saham xxx

Diterima dana obligasi xxx

Dibayar pokok utang jangka panjang xxx

Dibayar trasury stock xxx

Arus kas masuk (keluar) dari aktivitas pendanaan xxx

Saldo kas awal dan kas akhir

Kenaikan kas periode ini xxx
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Saldo kas awal periode xxx

Saldo kas akhir peiode xxx
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2.3.2 Penelitian Sebelumnya

No Nama Judul Indikator

1. Annisa Nurul F Tinjauan Atas

Laporan Arus

Kas Sesuai

Dengan PSAK

No.2 Pada

PT.PLN(Persero)

Area Bandung

- Aktivitas Operasi

- Aktivitas Investasi

- Aktivitas Pendanaan

- Proses Penyajian

- Analisi

Perbandingan

Laporan Arus Kas

Setiap Bulannya

Dari beberapa indikator diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas

operasi, investasi dan pendanaan sudah sesuai dengan PSAK No.2, karena sumber

penerimaan dan pengeluaran kas terdapat pada arus kas dari aktivitas operasi,

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan sudah teridentifikasi dan terpisah

setiap periodenya. Begitupun dengan proses penyajian laporan arus kas pada

PT.PLN (Persero) sudah sesuai dengan PSAK No.2. Selain itu penulis melakukan

analisis perbandingan pada laporan arus kas yang terjadi setiap bulannya dan

hasilnya adalah perusahaan mengalami penurunan kas, dan saldo kas akhir sesuai

dengan aktivitas setiap bulannya.


