
A. La tar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Perkembangan kegiatan usaha dari waktu ke waktu perlu diketahui, 

sehingga setiap perusahaan perlu mengadakan penelitian terhadap swnber daya 

keuangannya. Akuntasi menyediakan banyak infom1asi dalam hal pengambilan 

keputusan. Laporan keuangan umumnya terdiri dari neraca. serta laporan arus kas. 

Laporan ini dimaksudkan untuk menilai hasil yang telah dicapai perusahaan di 

masa lalu dan juga dapat digunakan sebagai peiunjuk tentang rencana yang akan 

dilaksanakan di masa yang akan datang. 

Laporan arus kas suatu perusahaan berguna bagi pemakai laporan sebagai 

dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara 

kas. Selain itu juga laporan arus kas d igunakan investor dalam mengevaluasi atau 

menilai suatu investasi yang ditanamkan ataupun yang akan ditanamkan. 

Jnvestasi merupakan proses pengeluaran yang pada umumnya mempunyai 

hasil yang diharapkan sampai lebih dari satu tahun. Oleh karena itu investasi yang 

akan dilakukan memerlukan dana dalam jumlah yang besar dan beresiko karena 

dana tersebut tidak mudah untuk ditarik kembali berhubung karena sifatnya 

jangka panjang. 

Disamping itu juga proses pelaksanaan kegiatan investasi tidak hanya 

meliputi perencanaan dan implementasi saja, tetapi barus diikuti pula dengan 

pengendalian yang memadai dan perlu dibuat suatu penganggaran atas 
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pengeluaran modal yang dihubungkan dengan dana yang dimiliki perusahaan serta 

altematif usulan-usulan yang akan dipilih, sehingga tidak akan terjadi pengeluaran 

investasi yang jauh menyimpang dari yang telah direncanakan sebelumnya. 

Dalam hal ini perusahaan menggunakan laporan arus kas dalam memllih alternatif 

usulan-usulan investasi sehingga diperoleh investasi yang terbalk. 

Berdasarkan uraian diatas maka penuJis membahas permasalahan tersebut 

diatas dalam suatu skripsi yang berjudul "Laporan Arus Kas Sebagai Salnh 

Satu Alat Peogambilan Keputusan Pada PT. Gana Mandiri Prima Medan". 

8. Pcrumusan Masalab 

Suatu masalah timbuJ karena adanya kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan. Setiap perusahaan selalu menghadapi masalah yang harus diatasi demi 

tercapainya aktivitas operasi perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian 

pendahuluan penulis pada PT. Guna Mandiri Prima, maka penulis mencoba 

merumuskan masalah yang dihadapi perusahaan tersebut. "Apakah PT. Guna 

Mandiri Prima Medan telah menggunakan Laporan Arus Kas sebagai salah satu 

alat pengambilan keputusan? " 

C. Tujuan Penelitian 

Karena keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan yang ada pada penulis, 

maka penulis m embatasi ruang lingkup penelitian hanya pada laporan arus kas 

yang digunakan perusahaan untuk pengambilan keputusan. 
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