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RINGKASAN 

MAEDA TORISKA GULTOJ\1, LAPORAJii ARUS KAS SEBAGAI 

SALAH SATU ALAT PENGAMBJLAN KEPUTUSANMANAJEMEN PADA 

PT. ALAM LAUT SEJARTERA BELA WAN, (dibawah birnbingan Bapak Drs. 

Zainal Abidln, MU sebagai pernbimbing I dan Ibu Dra. Hj. Rosmainl, Ak sebagai 

pembimbing II). 

Setiap perusahaan perlu mengetahui perkembangan kegiatan usahanya dari 

waktu kewaktu agar dapat diketahui apakah perusahaan mengalami kcmajuan atau 

kemunduran. Salah satu informasi yang diperlukan adalah infonnasi akuntansi yang 

bersifat keuangan yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu med1a 

informasi yang menerangkan semua al1:ivitas perusahaan dan sebaga1 suatu 

pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham, pem1lik perusahaan, dan 

kepada pihak ekstem lainnya serta menggambarkan mdikator kesuksesan suatu 

perusahaan dalam mencapai tujuan. 

Perusahaan dalam menjalankan al1ivitas selalu membutuhkan dan menggunakan 

kas. Kas diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk 

mengadakan investasi baru dalam al..-tivita tetap. Penerimaan dan pengeluaran kas 

akan berlangsung selama perusahaan beroperasi Keberhasilan operasi pen1sahaan 

tergantung kepada kernampuan manajemen perusahaan didalam mengelola kas yang 

tersedia. 

Laporan arus kas merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang 

dibuat perusahaan. Laporan ini merupakan revisi darimana uang kas diperoleb dan 
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bagaimana mcreka membelanjakannya. Berdasarkan penelitian yang pcnulis laJ..:ukan 

pada PT. ALAM LAUT SEJAHTERA BELA WAN bahwa perusahaan ini bergerak 

dibidang dagang 

Berdasarkan analisis dan evaluasi tentang laporan arus kas sebagai salah satu 

alat pengambilan keputusan manaJemen dapat disimpulkan: 

a. PT. Alam Laut SeJahtem menggunakan mctode tidak langsung dalam penyajian 

lapomn arus kasnya yang dilakukao dengan menyesuaikan jumlah laba bersih 

deogan tmnsaksi nonkas untuk mendapatkan arus kas bersih. 

b. Dalam proses pengambilan keputusan manajemen belum memanfaatkan informasi 

yang terdapat dalam laporan arus kas sebagaimana mestinya. 
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A. La tar Belakang Masalab 

BABI 

PENDABULUAN 

Perusabaan merupakan suatu organisnsi ekonomi yang dalam menjalankan 

kegiatan usabanya memerlukan informasi keuangan sehingga dapat diketahui 

apakah perusahaan mengalami kernajuan atau kemunduran.akuntansi berfungsi 

sebagai alat pemberi informasi untuk membantu pihak-pihak yang berkcpentingan 

dalam pengambilan keputusan. Infonnasi tersebut disaj ikan dalam bentuk laporan 

keuangan. Laporan keuangan ini terdiri atas neraca, laporan laba-rugi, laporan 

perubahan ekuuas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan arus kas. 

Kas merupakan aktiva yang paling lil,-uid atau merupai--an salab satu unsur modal 

kerja yang paling tinggi likuiditasnya yang berarti semakin besar jumlah kas yang 

dimihki oleh suatu pemsahaan akan semakin linggt pula tingkat likuiditasnya. 

Laporan yang bcrperan dalam menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang 

tercermin dalam suatu periode adalah laporan arus kas. 

AJ..:1ivitas operasi meliputi pengaruh kas dan juga transaksi yang diguoakan 

untuk menentukan laba bersih, aktivitas investasi meliputi pemberian dan penagihan 

pinjaman serta perolehan dan pelepasao mvestasi, dan ak'tivitas pendanaan yang 

melibatkao pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik Dalam proses pengambilan 

keputusan ekonomi, para pemakai perlu melal..-ukan evaluasi terhadap kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. 

Laporan arus kas bermanfaat secara internal bagi pihak manajemen dan secara 

ekstemal bagi pihak pemodal dan kreditur 
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Bagi pihak manajemen laporan arus kas berfungst : 

I. Mengulrur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan 

2 

2. Mengukur efisiensi tiap bagian, proses produksi serta untuk menentukan 

tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan 

3. Menilai dan mengukur basil kerja tiap individu yang telah diserahi tanggung 

jawab dan wewenang. 

4. Menentukan per\u tidaknya digunakan kebijakan dan prosedur yang baru 

untuk mencapai hasil yang lebih baik 

Bagi pihak investor dan kreditur laporan arus kas dapat menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan, kemampuan perusahaan 

membayar kewajiban dan deviden. 

Adapun yang menjadi objek penelitian penulis ialah PT Alam Laut Sejahtera 

bergerak dibidang dagang. Perusahaan ini mengelola pemasaran ikan eksport dan 

in port. 

Penulis dalam melakukan penelitian mencmukan bahwa perusabaan ini 

menyusun laporan arus kasnya dengan hanya mengklasifikastkannya ke dalam dua 

aktivitas saja yaitu aktivitas operasi, dan aktivitas investasi & pendanaan Disamping 

itu penulis juga menemukan bahwa selama beberapa periode terakhir ini arus kas 

dari aktivitas operasional perusahaan mengalami defisit Hal lain yang ditemukan 

bahwa perusahaan mcmbutuhkan pendanaan jangka pendek untuk membayar 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Dengan adanya laporan arus kas 

perusahaan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dan kondisi likuiditas perusahaan di masa 

yang akan datang. 
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