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A. Alasan Pemllihan Judul 

Akuntan�i menyediwn informa�i unruk memhantu herhagai individu dalam 

meng.ambil kcputusan ekonomi. Banyak infomwi yang relevan dengan tujuan ini 

disajikan dalam laporan kcuangan pcrusaha.an. Laporan keuangan terdiri dari neraca, 

perhitungan laba rugi, laporan perubah.an posisi keuangan sena catatan atas laporan 

keuangan. Laporan Kcuangan yang dimaksud akan berguna untuk menilai hasil ketja 

yang telllb diCllpai pada m:tsa yang I.Uu dan memherikan petunjuk tentang �pa yang 

akan diketjakan pada masa yang akan dat.lng. 

Laporan arus kas mcrupakan alat yang sangat penling unruk mengctahui berapa 

besar kas yang telah digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, apabh 

pengalokasian arus kas keluar itu sudah tcpat dan efisien serta dari rrtana sumber 

perol�ban arus kas rm�but. � dmllkian dapal diketahui apakah perusahaan 

beroperasi secara efisien tanpa mengal:uni kesulitan keututg�U�. Iik11 klls yt�ng terseditl 

tcrlalu besar berarti ada dana yq menggangsur dan tidak efisien, sebaliknya jika kas 

yang terl.alu kecil dalam suatu perusahaan akan m�"batkan operasi perusahaan 

rerganggu, sehingga merugikan. Kas yang terseditl dalam perusahaan harua scsuru 
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deQgan kebutuhan perusahaan untuk membiayai operasi rutin pcrusahaan. Laporan 

arus kas adalah laporan mengenai arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar yang 

berisikan tentang operas� invesusi dan aktivitas keuangan. 

InfoiiDllsi yang diha.snkan mporan arus kas anrara lain bn-asal dari neraca, mporan 

bb3-rugi dan bpor:m lab3 dil.1h.ln ymg ak.m memb.mtu pcnggtlll.l.Uibporan kcuang;m 

untuk : 

1. Meogetahui kcmampuan pcrusahaan untuk mcngh.asilkan arus lw dirnasa yang 

akan datang. 

2. Meogetahui kemampuan perusahaan da1am hal pembayaran devidcn dan melihat 

keuangan ekstemal. 

3. Menget.thui al.ls:tn d3ri pcrbe<Wn :tntar3. pcndap3bn dan pcngg3bung;m 

pcncrimaan dan peogeluaran lw. 

4. Mengetahui aspek antara dana dan non dana pada transaksi investasi dan keuangan 

perusahaan. 

Fungsi utama dari pada laporan arus kas adal.ah untuk men,ghasilkan informasi 

penerimaan dan pengduaran kas J>MllSahaan setlama periode akuntansi. l.aporan arus 

lw jug.1 menghasilkm informasi tentmg 3.kti\.itas investasi dan ke113.11gan perus.1hun. 

Derdasarkan uraian-uraian tcrsebut diatas, maka penuli.s tertarik untuk memilih jud\ii 1 

"Anallsls Laporan Arus Ku Untuk Pengambllan Keputusan Manajemen pada 
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