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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dari tahun ke tahun 

dapat dimanfaatkan untuk mengetahui aliran dana yaitu dari mana sumber dana itu 

berasal dan untuk apa serta bagaimana dana tersebut digunakan atau dibelanjakan. 

Pada dasarnya semua perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai dan 

menjalankan operasi sehari-hari, misalkan untuk pembelian bahan mentah, 

membayar gaji karyawan dan lain sebagainya. 

Kegiatan pembelanjaan perusahaan merupakan salah satu kegiatan penting 

bagi keberhasilan usaha suatu perusahaan, karena jika gagal dalam pembelanjaan 

dapat berakibat terhambatnya kelancaran usaha perusahaan. Pengertian 

pembelanjaan adalah suatu usaha menyangkut bagaimana perusahaan harus 

mengorganisir untuk mendapatkan dana, bagaimana mendapatkan dana, bagaimana 

menggunakan dana dan bagaimana laba perusahaan akan didistribusikan. 

Dalam membuat suatu laporan keuangan tertentu sangat bermanfaat karena 

dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi operasi-operasi perusahaan 

baik pada masa lalu maupun pada masa sekarang. Pentingnya laporan keuangan 

tentang sumber dan penggunaan dana karena akan memungkinkan seorang manajer 

keuangan untuk menganalisa sumber-sumber dan penggunaan dana yang terdapat 

di dalam perusahaan. Analisa sumber dan penggunaan dana merupakan analisis 

yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang 

berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Artinya dari mana saja perusahaan 

memperoleh dana guna membiayai kegiatannya kemudian dana yang sudah 

diperoleh tersebut digunakan untuk aktivitas apa saja (Dr. Kasmir, 2012). Maka 

dari itu laporan tentang sumber dan penggunaan dana sangatlah penting agar semua 

dana yang diperoleh akan jelas terlihat berasal dari mana dan digunakan untuk apa. 
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Menurut uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui aliran dana 

yang terjadi di dalam PT.FORESTA TRANSTEK. Dari mana dana tersebut 

diperoleh dan digunakan untuk apa serta bagaimana cara perusahaan mengelola 

dana yang sudah dimiliki. Maka dalam penulisan tugas akhir ini penulis memilih 

judul “Tinjauan Atas Aliran Dana PT. FORESTA TRANSTEK Dengan 

Menggunakan Analisis Sumber & Penggunaan Dana”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan  masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perusahaan mengelola dan menggunakan dana yang 

diperoleh untuk menjalankan aktivitasnya? 

2. Bagaimana aliran dana yang terjadi di dalam perusahaan dari mana dana 

tersebut berasal dan digunakan untuk apa saja? 

3. Metode apa yang digunakan untuk menghitung sumber dan penggunaan 

dana pada PT.Foresta Transtek? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh 

data dan informasi sebagai bahan penyusunan Laporan Tugas Akhir dan digunakan 

sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir Diploma III Universitas Widyatama. 

Tujuan lainnya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengelola dan menggunakan 

dana yang diperoleh untuk menjalankan aktivitasnya. 

2. Untuk mengetahui aliran dana yang terjadi di dalam perusahaan dari 

mana dana tersebut berasal dan digunakan untuk apa. 

3. Untuk mengetahui metode apa yang digunakan dalam menghitung 

sumber dan penggunaan dana pada PT.Foresta Transtek. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Laporan ini dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang dapat 

dikembangkan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas untuk dapat 

membantu meningkatkan kinerja perusahaan PT.Foresta Transtek terutama 

dibagian keuangan. Dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk 

masalah keuangan yang dihadapi. 

2. Bagi Pembaca 

Tugas ini dapat dijadikan sebagai penambahan wawasan dan dapat menjadi 

bahan referensi atau acuan penelitian bagi penulis selanjutnya, khususnya 

mahasiswa Universitas Widyatama untuk Fakultas Bisnis dan Manajemen 

yang sedang atau akan menyusun tugas akhir. 

3. Bagi Penulis 

Dapat menerapkan teori dan memperdalam pengetahuan terutama yang 

berkaitan dengan analisis laporan sumber dan penggunaan dana yang 

pernah didapatkan semasa perkuliahan di Universitas Widyatama. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1. Metode Deskriptif 

Dilakukan dengan cara merumuskan fakta atau data yang diperlukan 

kemudian dianalisis dan disimpulkan serta diajukan beberapa saran yang 

dipandang perlu bila ada masalah yang diselesaikan. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis 

atas masalah-masalah yang diselidiki.  

b. Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan orang yang terkait. 
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3. Teknik Pengolahan Data 

Dengan menggunakan data yang diperoleh dari laporan keuangan pada 

PT.FORESTA TRANSTEK yang meliputi neraca, laporan laba rugi, serta 

laporan-laporan pendukung lainnya. 

 

1.6 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pengambilan data dan observasi dilakukan pada PT.FORESTA 

TRANSTEK yang berlokasi di Nirwana Sunter Asri II, Jalan Paradise 22 Blok 

A3 No. 87-88, Jakarta 14350. Pengambilan data dimulai pada tanggal 26 

Februari 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


