
A. Latar Belakang Penelitian 

BABI 

PENDAHULUAN 

Untuk mengetahui perkembangan kegiatan usaha dari waktu ke waktu, setiap 

perusahaan perlu mengadakan penelitian terhadap sumber daya keuangannya. Akuntansi 

menyediakan banyak informasi dalam hal pengambilan keputusan. Laporan keuangan · 

umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, perubahaan ekuitas, laporan arus kas. 

Laporan ini dimaksudkan untuk menilai hasil yang telah dicapai diperusahaan di masa 

lalu dan juga dapat digunakan sebagai petunjuk tentang rencana yang akan dilaksanakan 

dimasa yang akan datang. 

Laporan arus kas suatu perusahaan berguna bagi pemakai laporan sebagai dasar 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan satara kas. Selain itu 

juga laporan arus kas digunaka...'1 oleh investor dalam mengevaluasi atau menilai suatu 

investasi yang akan ditanamkan. 

Investasi merupakan suatu 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 ditarik kembali berhubungan karena sifatnya jangka panjang. 

Disamping itu juga proses pelaksanaan kegiatan investasi tidak hanya meliputi 

perencanaan dan implementasi saja, tetapi harus diikuti pula dengan pengendalian yang 

memadai dan perlu dibuat suatu penganggaran atas 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 
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-:Ji.rencanakan sebelumnya. Dalam hal ini perusahaan menggunakan laporan arus kas 

1 am memilih alternative usulan-usulan investasi sehingga diperoleh investasi yang 

rbaik. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis membahas permasalahan tersebut di atas 

dalam suatu skripsi yang berjudul : " LAPORAN ARUS KAS SEBAGAI SALAH 

SATU ALAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI PADA PT. DOS NI 

ROHA MEDAN." 

B. Perumusan Masalah 

Suatu masalah timbul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. 

Setiap perusahaan selalu menghadapi masalah yang harus diatasi demi tercapainya 

aktivitas operasi perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan 

perusahaan, maka masalah yang diteliti adalah sebagai berikut : " Apakah Laporan Ams 

Kas pada PT. Dos Ni Roha telah di gunakan sebagai alat pengambilan keputusan ?" 

C. Luas Dan Tujuan Penelitian 

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

penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada laporan arus kas yang digunakan 

perusahaan untuk pengambilan keputusan investasi. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menambah wawasan penulis, khususnya tentang laporan arus kas. 

2. Untuk melihat sejauh mana perusahaan melakukan keputusan investasi. 

3. Untuk memberikan saran atas permasalahan yang tirnbul. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




