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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan merupakan suatu organisasi ekonomi yang dalam kegiatannya 

mempunyai tujuan tertentu. Setiap perusahaaan memerlukan informasi yang 

senantiasa dapat digunakan untuk memantau perkembangan kegiatan usahanya, 

sehingga dapat diketahui apakah perusahaan mengalami kemajuan atau 

kemunduran. Informasi merupakan salah satu sumber daya perusahaan yang 

memegang peranan penting bagi perusahaan, yang dapat dijadikan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan. Perusahaan sangat tergantung pada informasi 

dalam setiap aktivitasnya. Hal ini berkaitan dengan tujuan perusahaan dalam 

memperoleh laba, mengembangkan perusahaan, dan mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan (Suci Pranatiwi:2014). 

Setiap perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk melihat 

bagaimana kondisi perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan adalah 

dokumen penting perusahaan yang tidak dapat dilewatkan. Laporan keuangan 

memiliki beberapa data di dalamnya seperti faktur, bon, nota kredit, laporan, bank 

dan lain sebagainya. Sumber data tersebut diolah agar menjadi laporan keuangan 

yang jelas dan detail. Setiap data transaksi yang tercatat akan menjadi bukti 

keabsahan transaksi dalam bisnis selama periode tertentu. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa laporan keuangan adalah laporan yang memberikan informasi tentang 

kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu 

(www.jurnal.id/id).  

Laporan keuangan yang lengkap menurut Peryataan Standar Akuntnasi 

Keuangan (PSAK) meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan Posisi 

Keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas 

merupakan salah satu alat yang digunakan pimpinan untuk mengetahui sampai 

dimana kemajuan perusahaan adalah dengan pengukuran terhadap arus kas. 
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Pengukuran ini sangat penting agar dapat diketahui sampai dimana realisasi dari 

perencanaan sebelumnya dan kebijakan apa yang yang akan diambil untuk masa 

yang akan datang (S Pranatiwi:2014). 

Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan penerimaan kas dan 

pengeluaran kas di dalam suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan arus 

kas diklasifikasi menjadi tiga kategori utama sebagai aktivitas operasi, aktivitas 

investasi, dan aktivitas pendanaan serta menggunakan metode yang telah 

ditetapkan yaitu metode langsung maupun metode tidak langsung. Dalam 

Peryataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) laporan arus kas menyajikan 

informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entintas, yang menunjukkan 

secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan(S Pranatiwi:2014).  

Kas merupakan suatu bagian yang penting bagi perusahaan. Tanpa adanya 

kas maka tidak ada laporan keuangan. Di dalam perusahaan,kas berfungsi 

sangatlah aktif sebagai dasar dari pengelolaan fungsi-fungsi manajemen 

khususnya dalam bidang keuangan hubungan antara kas dengan fungsi-fungsi 

manajemen sangat erat misalnya pada fungsi pemasaran,efesiensi anggaran kas 

dengan memperketat pengeluaran biaya untuk meningkatkan volume penjualan 

(Harianja Deriksan Sukinta:2016). 

Manfaat dari laporan arus kas yaitu menyajikan informasi arus kas  yang 

berguna sebagai indikator jumlah arus kas pada masa yang akan datang, serta 

berguna untuk menilai kecermatan  atas taksiran arus kas yang telah dibuat 

sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung jawaban arus kas 

masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan 

laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan 

bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan perusahaan 

(www.wordpress.com). 

Perbandingan merupakan vertikal horizontal yang membandingkan antara 

dua tahun atau beberapa tahun. Sehingga dapat diketahui hasil penilaian yang 

diperoleh dari suatu perusahaan. Dalam seluruh kegiatannya tentu perusahaan  
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membutuhkan kas, baik untuk membiayai kegiatan rutinnya sehari-hari seperti 

layaknya perusahaan – perusahaan lain. Karena kas merupakan aktiva perusahaan 

yang paling liquid, maka kas harus dikendalikan sebaik-baiknya dengan 

mengelola kas tidak boleh dalam jumlah terlalu banyak maupun terlalu sedikit. 

Jika terlalu bayak n akan kurang menguntungkan perusahaan yang menunjukkan 

ketidakefisienan dalam memanfaatkan kas, demikian juga jika terlalu sedikit maka 

akan resiko, yaitu ketidakmampuan perusahaan dalam membiayai operasi sehari-

hari.  

Dalam pengelolaan keuangan seringkali kita mengalami masalah pada arus 

kas banyak pemiik usaha kecil melakukan pembukuan dan pencatatan keuangan 

yang seadanya karena mereka begitu sibuk dengan beban kerja yang sangat besar 

dalam mendirikan bisnis.tetapi jika semua catatan tersebut tidak terorganisir,akan 

tercipta masa sulit kedepannya bagi perusahan. Arus kas ibarat gelombang dan 

bisnis anda adalah sebuah kapal. Arus kas yang baik akan membawa bisnis anda 

berkembang dan sesuai harapan (cpssoft.com). Laporan arus kas sangat 

membantu untuk mnegetahui lebih dalam soal kemampuan perusahaan dalam 

membayar aspek aspek operasional seperti membayar kewajiban perusahaan. 

PT HAMKAGIAT TOUR & TRAVEL merupakan perusahaan swasta 

nasional yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata.Produk dan layanan biro 

perjalanan wisata PT HamkaGiat Tour & Travel meliputi tiket pesawat,paket 

umrah,tour domestic dan tour internasional. PT HamkaGiat Tour & Travel yang 

berpusat telah berdiri tanggal 15 April 2006 oleh  H. HamkaJaman, lokasi 

perusahaan terletak di jalan Kharuddin Nasution No.59,Pekanbaru,Riau. Kantor 

pusat sangat dekat dengan bandara Sultan Syarif Kasim II. Untuk laporan arus kas 

dari PT. Hamkagiat Tour & Travel  dari Tahun 2017 Tahun 2018  Tahun 2019 

yaitu mencakup sebagai berikut : 

Tabel 1.1Laporan Arus Kas PT.Hamkagiat Tour & Travel Pekanbaru 2017-2019 

No Tahun Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Akitivitas Pendanaan 

1 2017 Rp 256.934.950 Rp 60.600.859 Rp 77.957.359 

2 2018 Rp360.242.000 Rp 160.448.141 Rp138.393.250 

3 2019 Rp605.653.291 Rp240.401.000 Rp182.691.591 

Sumber : PT.Hamkagiat Tour & Travel Pekanbaru 
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Berdasarkan uraian diatas, maka PT. Hamkagiat Tour &Travel, maka 

penulis tertarik untuk untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis 

Laporan Arus Kas pada PT. Hamkagiat Tour & Travel di Pekanbaru”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menyampaikan 

perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagaimana Laporan Arus Kas pada PT. Hamkagiat Tour & Travel di 

Pekanbaru Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019? 

2. Apakah penyajian laporan arus kas pada PT. Hamkagiat Tour & Travel 

sudah sesuai dengan PSAK 02 tentang laporan arus kas Tahun 2017 Tahun 

2018 Tahun 2019? 

3. Bagaimana Rasio Cash laporan arus kas pada PT. Hamkagiat Tour & Travel 

untuk Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019? 

 

1.3 Batasan  Masalah 

Untuk lebih memfokuskan materi penelitian agar tidak terlalu melebar, 

maka penulis akan membatasi pembahasan hanya pada laporan arus kas Periode 

tahun 2017 Tahun 2018 dan Tahun 2019. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penulis 

menentukan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Laporan Arus Kas pada PT. Hamkagiat Tour 

& Travel di Pekanbaru Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019. 

2. Untuk mengetahui Apakah penyajian laporan arus kas pada PT.Hamkagiat 

Tour & Travel sudah sesuai dengan PSAK 02 tentang laporan arus kas 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019. 

3. Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan laporan arus kas pada PT. 

Hamkagiat Tour & Travel untuk Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan penulis berharap dapat berguna bagi banyak 

pihak antara lain: 

1. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pemahaman tentang laporan 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

2. Bagi perusahaan diharapkan objek: penelitian diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan dalam memperbaiki penanganan akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas. 

3. Bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis diharapkan dapat menjadi 

bahan penelitian lanjutan tentang penanganan akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas pada tempat dan waktu yang lain. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara 

ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan skripsi yang disusun 

sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian,  desain penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang parameter penelitian dan teori-teori tentang system 

akuntansi pengeluaran kas yang terdiri dari pengertian arus kas, dokumen 

prosedur pengeluaran kas dan pengendalian intern prosedur pengeluaran 

kas. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang, objek penelitian, Jenis penelitian,Sumber 

Data dan Data yang dibutuhkan,Metode Pengumpulan data,dan Teknik 

Analisis Data. 
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BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan materi penelitian yang 

terdiri dari penilaian kas, pencatatan kas, dan pelaporan kas. 

BAB 5 : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan materi 

penelitian yang terdiri dari pengeluaran kas. 
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