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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Studi Lapang 

Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh tentang informasi 

kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan ini digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik oleh manajemen perusahaan 

maupun pihak eksternal. Keputusan yang berdasarkan laporan keuangan dapat 

berupa keputusan investasi, pemberian pinjaman, maupun manajemen dalam 

pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasinya. 

Keputusan yang diambil tersebut haruslah tepat karena akan berpengaruh besar 

pada berkelanjutan perusahaan dimasa ekonomi yang akan datang. 

Kebijakan usaha perusahaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, juga sangat menunjukkan ketatnya 

persaingan usaha. Sehingga dapat menentukan kebijakan perusahaan. Sehingga 

menuntut manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian 

kegiatan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Setiap jenis perusahaan 

baik perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur tentu 

mempunyai suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Pada umumnya, tujuan 

suatu perusahaan adalah memperoleh keuntungan (profit). Selain itu, suatu 

perusahaan juga bertujuan meningkatkan nilai perusahaan dan memuaskan 

kebutuhan investor dan kreditor.  
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Laporan keuangan dibuat oleh manajemen perusahaan untuk 

mempertanggung jawabkan hasil kegiatan perusahaan. Adapun komponen-

komponen yang lengkap dari laporan keuangan yaitu : Neraca, Laporan Laba 

Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan. Namun informasi yang paling sering ditinjau ulang oleh para pemakai 

laporan keuangan adalah bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan 

kas dan setara kas, yang mana hal itu diungkapkan dalam laporan arus kas. 

Laporan arus kas yang direkomendasikan kepada pihak manajemen haruslah 

sesuai dengan format yang tercantum dalam Pernyataan Standart Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.2, dalam standar tersebut laporan arus kas merupakan 

laporam mengenai arus kas masuk dan arus kas bersih yang digolongkan menjadi 

tiga kategori utama sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan serta 

menggunakan metode yang telah ditetapkannya yaitu metode langsung ataupun 

metode tak langsung. 

Menurut Skousen (2009: 284) Laporan arus kas adalah laporan keuangan 

yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayar oleh suatu perusahaan 

selama periode tertentu. Sedangkan menurut PSAK No.2 (2002: 5) Laporan arus 

kas adalah arus masuk dan arus keluar serta kas. Laporan arus kas merupakan 

revisi darimana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka 

membelanjakannya. Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan 

pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. 

Analisa laporan arus kas ini dapat memberikan gambaran yang lebih 

detail bagi publik tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Adapun rasio yang 
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digunakan untuk melalui kinerja keuangan perusahaan yaitu berupa analisis rasio 

arus kas. Definisi kinerja keuangan yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk 

menilai keuangan yang terjadi di suatu perusahaan dalam satu periode. Kinerja 

keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Dengan dilakukannya analisa laporan arus kas pada perusahaan go 

public, dapat memberikan nilai tambah sendiri serta pertimbangan untuk periode 

kedepan. PT. BPR Sumber Artha Waru Agung adalah perusahaan yang bergerak 

di bidang perbankan yang khususnya untuk masalah perkreditan. Kantor 

perusahaan PT. BPR Sumber Artha Waru Agung memiliki 3 kantor, yaitu : 

Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Kas. 

Bagi para pengambil keputusan, hasil analisa ini dapat digunakan sebagai 

dasar untuk memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang, yang 

sifatnya tidak pasti dan kemudian dapat diambil keputusan yang tepat. Maka dari 

itu, hasil yang dihasilkan dari analisa ini harus dapat dijadikan sebagai tolok ukur 

yang digunakan harus dapat menunjukkan hasil yang dapat memberikan 

gambaran kondisi keuangan, khususnya dalam pengelolaan kas pada perusahaan 

yang sebenarnya. 

Hasil analisa laporan arus kas akan lebih informatif dan relevan bagi para 

pengambil keputusan maupun bagi para pemakai laporan keuangan secara 

keseluruhan. Atas dasar latar belakang tersebut, maka dalam laporan tugas akhir 

ini penulis memilih judul, “ANALISIS LAPORAN ARUS KAS PADA PT. 

BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMBER ARTHA WARU AGUNG” 
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1.2 Tujuan Studi Lapang 

Berkenaan dengan latar belakang yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam studi lapang adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis aliran kas perusahaan yang dapat digunakan untuk 

menilai tingkat kinerja pada PT. BPR Sumber Artha Waru Agung. 

2. Untuk mengetahui keputusan yang diambil mengenai keluar dan masuknya 

kas yang terjadi di PT. BPR Sumber Artha Waru Agung. 

1.3 Manfaat Studi Lapang 

Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja lapangan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi penulis 

Sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang selama ini dipelajari 

dalam perkuliahan dengan praktik nyata di perusahaan dan diharapkan dapat 

menambah wawasan pengetahuan serta memperoleh gambaran tentang 

pengelolaan kas PT. BPR Sumber Artha Waru Agung. 

2. Bagi PT. BPR Sumber Artha Waru Agung 

Sebagai bahan masukan untuk kemudian melakukan perbandingan dengan 

apa yang selama ini telah dilakukan, sehingga dapat mempergunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahan selanjutnya. 

Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peneapan 

Analisa Laporan Arus Kas di PT. BPR Sumber Artha Waru Agung. 
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3. Bagi STIESIA 

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa 

dapat memahami dan mempraktikkan teori-teori yang telah diberikan pada 

saat kegiatan perkuliahan. Menjadi pertimbangan dan evaluasi atas prestasi 

STIESIA dalam menciptakan lulusan-lulusan yang terampil, profesional, 

jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu perkerjaan. 

4. Bagi masyarakat dan pihak lain 

Dapat menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari sehingga teori-teori yang 

sudah didapat tersebut dapat diaplikasikan ke dalam pembelajaran dan dapat 

juga digunakan sebagai tambahan refrensi baru bagi pihak lain untuk 

mengembangkan atau mengangkat permasalahan yang sama. 

 

1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir 

Agar penelitian tidak melebar dan mengarah pada hasil yang jelas, maka 

peneliti hanya menfokuskan pada laporan arus kas, dan pengelolaan kas yang 

diterapkan oleh PT. BPR Sumber Artha Waru Agung. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.  
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Didalam pengumpulan data ada beberapa metode yang dapat digunakan 

dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Adapun teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh penulis adalah : 

1. Studi Lapang 

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

PT. BPR Sumber Artha Waru Agung. Penulis melakukan riset pada bank yang 

dituju. Data yang diperoleh dengan cara : 

A. Dokumentasi 

Mengamati, melihat dokumen-dokumen, catatan-catatan yang ada 

dalam perusahaan, baik berupa tulisan, gambar, maupun keterangan 

lainnya. 

B. Observasi 

Diperoleh dengan cara melakukan pengamatan secara langsung 

bagaimana pengelolaan kas dan penyusunan laporan arus kas  pada PT. 

BPR Sumber Artha Waru Agung. 

C. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara kepada pihak PT. BPR Sumber Artha 

Waru Agung dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang erat 

kaitannya dengan pokok masalah yang dibahas 
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1.6 Jadwal Studi Lapang 

a. Lokasi Studi Lapang 

Lokasi studi lapang dilakukan oleh penulis di PT. Sumber Artha Waru 

Agung (SAWA) 

b. Waktu Studi Lapang 

Adapun jadwal studi lapang yaitu pada bulan Juli 2019 dengan 

ketentuan pengambilan data dimulai pada pukul jam kerja kantor yaitu 

jam 08:00-17.00 WIB. 

c. Peserta Studi Lapang 

Peserta studi lapang ini dilakukan oleh mahasiswa dari Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, yaitu : 

Nama       : Nur Latifah 

NPM       : 16.1.03.01791 

Jurusan       : Akuntansi 

Program Studi      : Diploma Tiga 

E-mail       : nurlatifah54756@gmail.com  

Alamat Rumah : Jl. Platuk donomulyo no.94 Surabaya 

 

 

 

 

 

 


