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Almntansi mcnycdi.akan informasi untuk mcmbantu bcrbag;U incfu.idu dalam 
mengambil keputusan ekonomi. Banyak inibnnasi yang relcvan dengan tujuan ini 

<!Wji.bn d.1Llm Llpor311 kcll3llgrut petUS4h= lAponm Ke114ngM terdiri dari ncr:=, 
daftar laba rugi, laporan arus lw serta catatan atas laporan keuangan. 

Analisa arus lw bagi pih3lc I!Wlajemen sccara l:mgsung mempunyai hubU11g311 
yang erat dengan bidang penganggaran perusahaan. Infoonasi yang relcvan yang 
didapatkan dari ana1isi.s laporan arus kas, rnemberikan surnbangan yang besar dalam 
rangka penyusunan anggaran perusahaan, bail< dalam penyusunan anggaran biaya, 
Mggaran pendapatM, maup1m anggaran !aha mgi untuk dnpat memperkirakan 
kemwtgkinan basil yang lebih bail< pada periode sel.anjutuya yang lcbil1 mengwltwl!1,kan 
sesuai dengan tujuan perusaham. 

Derkenaan dengan Jatar belakang permasalahan yang dikcmukakan, maka yang 
menjadi pembahasan utama dan merupakan rurnusan mas;t\ah adalah : sejauh mana 
penyusunan laporan arus k3S yang dilak'llkan perusahaan setinp tahun dijadikan d3sar 
dalam pengambilan keputusan manajemen". 

Adapun hipotesis yq dikcmuk.tk.m untuk menjawab m•ubb di aw adal.lh:" 
jika laporan arus kas disusun dengan Standar Akuntansi Keuangan, maka pengambilan 
keputusan untuk rnencapai tujuan perusahaan dapar tercapai". 

Dari uraian diatas, penulis mengarnbil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Struktur organisasi pm1.sahann m�nggarnbarkan pernbagian rugas dan wewenang 

yang cukup jc:las namun Wui segi pelaksanaannya, m.asih auanya penggabUI\gan 
wewenang secara lisan di mana kepala hagian antar divisi ma�ih hisa uling mengisi 
kekosongan dengan cara turut tcrlibatl.angsung pada bagian yang berbeda. 

2. Pc:nggunaan metode tidak langsung di dalam pel.lporan arus lw perusahaan 
menunjukkan adanya kckclirua.n di dalam mcngalokasikan pos perkiraan yang 
seharusnya merupakan komponen kegiatan operasional dialokasikan sebagai 
komponen k�t.m pendan4an. 

3. Arus kas keluar dari k�tan investasi pada perusahaan menunjukkan bahwa 
perusahaan lebih banyak membel.tnjakan dana untuk penambahan aktiva tebp. 

4. Arus kas keluar dari kegiatan pendanaan menunjukkan adanya kenaikan hutang 
jan!1,ka pendek. Ini disebabkan kMena adanya penggunaan dana oleh perusahaan 
untuk membayar kewajiban kepada supplier dan biaya operasional rutin perusahaan. 
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Sebagai respon atas pennasalahan-pennasalahan ataupun sumbangan pemikiran 
dalam rangka perbaikan atau perubahan ke arah yang lebih baik, berikut dikemukakan 
beberapa saran. Saran tersebut merupakan saran prak"tis yang masih harus 
diperbandingkan dan kiranya dapat berguna bagi kepentingan perusahaan pada masa yang 
akan datang. 
1. Sebaiknya manajemen perusahaan dapat memberikan suatu ketegasan di dalarn 

menjalankan perusahaan y:Utu dengan tidak menggabungkm wewell3llg mtar kep31a 
bagian divisi. 

2. Penyajian laporan arus kas hendaknya meng.,ITl.lrulkan metode langsung, di mana arus 
kas masuk dan arus kas keluar darl kegiatan operasional yang sesungguhnya dapat 
dilihat secara terperinci. 

3. Ht:nllaknya manajt:r perusahaan lebih mt:mpt:rhalikan arus kas keluar dari kegi.atan 
investa.qi guna mengetahui dana yang dihelanjakan untuk penamhahan aktiva tetap. 

4. Sebaiknya dana yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada 
supplier dan biJiya operational rutin lebih ditekankan seminimal mungkin . 

5. Laporan kcuangan yang dilaporkan tcnnasuk ncraca, Jaba rugi khususnya laporan 
arus kas serta laporan akuntansi lainnya, hendaknya dijadikan sebagai media laporan 
keuMgan untuk pengambilM keputusan di dalanl menilai lwil kegiJit31l perusah:1.1n 
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