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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Suatu perusahaan harus 

memiliki laporan keuangan sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan, 

juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan 

perusahaan, dan dari hasil penelitian tersebut dapat memudahkan pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk pengambilan keputusan yang baik dan benar. (Sofyan, 2013) 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan, Laporan keuangan merupakan bagian 

dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 

neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan 

dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas (cash flow) atau laporan arus 

dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. Menganalisis laporan arus kas pada suatu perusahaan 

akan sangat bermanfaat bagi penganalisa untuk mengetahui perkembangan keuangan 

perusahaan terutama yang berkaitan dengan keluar masuknya kas dan dapat segera 

mengetahui kelebihan dan kekurangan dari perusahaan tersebut. 

 Menurut PSAK No. 2 paragraf 6 (revisi 2015), “Arus kas adalah arus masuk 

dan arus keluar kas dan setara kas. Laporan arus kas merupakan revisi dari mana 

uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Laporan
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arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan 

selama periode tertentu”. 

 Sedangkan laporan arus kas menurut Dwi Prastowo & Rifka (2010), 

merupakan “Jiwa (lifeblood) bagi setiap perusahaan dan fundamental bagi eksistensi 

sebuah perusahaan serta menunjukan dapat tidaknya sebuah perusahaan membayar 

semua kewajibannya. Laporan arus kas merupakan gambaran mengenai penerimaan 

dan pengeluaran kas, baik dari aktifitas operasi, investasi maupun pendanaan karena 

tanpa adanya arus kas maka sistematika penerimaan dan pengeluaran kas dalam 

perusahaan tidak terkontrol dan akan menghambat kelangsungan hidup perusahaan”. 

 Apabila kas yang tersedia dalam suatu perusahaan terlalu kecil maka akan 

mengakibatkan operasi perusahaan terganggu atau terhambat sehingga akan 

menimbulkan kerugian. Melihat kasus tersebut maka kas yang tersedia didalam 

perusahaan haruslah cukup atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk 

membiayai aktivitas perusahaan sehari-hari. 

 Laporan arus kas memiliki manfaat yang berbeda dengan neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dimana neraca 

menjelaskan tentang kekayaan yang dimiliki perusahaan dan bagaimana pembiayaan 

aset, laporan laba rugi menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan, laporan 

perubahan ekuitas menyajikan ikhtisar perubahan dalam modal pemilik suatu 

perusahaan. Selain itu ada pula catatan atas laporan keuangan yang memberikan 

penjelasan mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan-

laporan tersebut saling melengkapi sebagai alat bantu bagi manajemen dalam 

mengambil keputusan yang baik bagi perusahaan karena semakin banyak informasi 
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dari pelaporan keuangan yang relevan maka semakin baik pula keputusan yang 

diambil. Penyajian laporan arus kas tersebut dimaksudkan agar laporan keuangan 

perusahaan lebih terarah dan memenuhi tujuannya yaitu memberikan informasi yang 

baik dan bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.  

 Analisis yang akan penulis lakukan berdasarkan laporan arus kas yang ada 

pada PT. Hero Supermarket Tbk. Sebelum penulis membahas lebih jauh tentang PT. 

Hero Supermarket Tbk,  maka perlu kita ketahui terlebih dahulu latar belakang dari 

PT. Hero Supermarket Tbk. PT. Hero Supermarket Tbk merupakan industri ritel 

pasar swalayan (supermarket) terbesar di indonesia yang berdiri pertama kali pada 

tanggal 23 Agustus 1971. PT. Hero Supermarket Tbk melakukan aktivitas bisnis 

yang melibatkan penjualan barang secara langsung kepada konsumen akhir. 

Perusahaan ini memiliki strategi untuk merebut pasar secara agresif dalam 

pembayaran flyer promosi, penekanan pada kualitas dan kenyamanan berbelanja. PT. 

Hero Supermarket Tbk telah membuka banyak cabang, yang awalnya hanya 

memiliki satu atau lebih gerai, kini perkembangan perusahaan semakin baik dan 

memiliki beberapa gerai yang dikelola yaitu : Hero Supermarket 51 gerai, Star Mart 

Conveinience Store 91 gerai, Guardian Toko Kecantikan dan Apotek 170 gerai, 

Giant Hypermarket 76 gerai, dan Mitra 10 gerai jadi total 398 gerai. Tujuan dari PT. 

Hero Supermarket Tbk adalah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, 

sehingga perusahaan akan mampu bertahan dan dapat berkembang lebih besar serta 

lebih baik lagi. Penulis memilih untuk menjadikan PT. Hero Supermarket Tbk 

sebagai objek penelitian karena PT. Hero Supermarket Tbk memiliki informasi 

laporan keuangan yang lengkap dan penulis tertarik untuk menganalisa, apakah laba 
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atau rugi pada setiap periodenya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

manajemen perusahaan. 

 Analisis terhadap laporan arus kas sangat penting karena pemakai laporan 

keuangan seperti investor dan kreditor dapat menggunakan laporan arus kas untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam meningkatkan deviden. Terdapat pula 

tujuan dalam menganalisis laporan arus kas menurut Munawir (2010 : 141), 

menyatakan bahwa tujuan penganalisaan arus kas tidak hanya untuk mengetahui apa 

yang telah terjadi di masa lalu, tetapi juga untuk memproyeksikan atau membuat 

perkiraan bagaimana kemungkinan arus kas yang akan terjadi di masa depan. 

 Penentuan dan pemakaian sistem analisis laporan arus kas sering terjadi 

kesalahan yang mengakibatkan hasil dari laporan kas tidak sesuai dengan jumlah 

persediaan kas yang sebenarnya sehingga perlu diperhatikan kondisi keuangan 

perusahaan dimasa lalu, saat ini dan masa depan untuk mengidentifikasi kondisi 

kesehatan keuangan perusahaan yang mungkin akan menimbulkan masalah dimasa 

yang akan datang. Hasil dari analisis laporan keuangan inilah yang akan menjadi 

dasar pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan. Informasi yang benar 

sangat dibutuhkan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. 

Melihat pentingnya analisis laporan arus kas dalam pengambilan keputusan maka 

penulis dalam penyusunan Tugas Akhir memilih untuk membahas tentang “Analisis 

Arus Kas sebagai Alat Pengambilan Keputusan Manajemen pada PT. Hero 

Supermarket Tbk yang Terdaftar di BEI”. 
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1.2 Penjelasan Judul  

Judul dari tugas akhir ini perlu untuk diberikan pengertian agar mudah dalam 

memahami maksud dari judul yang digunakan : 

 Analisis adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, 

membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokan kembali 

menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. 

(Munawir 2010 : 5) 

 Arus kas adalah laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan 

operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pendanaan serta kenaikan 

atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode.  

 Pengambilan keputusan dalam manajemen adalah tindakan manajemen dalam 

pemilihan alternative untuk mencapai sasaran. Sedangkan PT Hero Supermarket  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan yang akan dijadikan 

penulis sebagai objek penelitian. 

 Judul yang penulis gunakan adalah Analisis Arus Kas sebagai Alat 

Pengambilan Keputusan Manajemen pada PT Hero Supermarket Tbk yang Terdaftar 

di BEI. Dilihat dari judul tersebuat dapat penulis jelaskan bahwa laporan arus kas 

yang berperan penting dan akan dijadikan sebagai variabel penelitian, karena peran 

dan pengaruh laporan arus kas sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

manajemen perusahaan. Analisis yang dilakukan berdasarkan kenaikan dan 

penurunan kas dari aktivitas-aktivitas arus kas yang akan menjadi pertimbangan 

manajemen dalam mengambil keputusan yang benar dan tepat.  
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1.3 Rumusan Masalah 

 Pentingnya laporan arus kas dan analisis arus kas dianggap akan melengkapi 

analisis laporan keuangan secara keseluruan sehingga akan meningkatkan 

kemampuan untuk mengevaluasi prestasi perusahaan. Kemampuan perusahaan 

menghasilkan kas serta menunjukan kekuatan dan kelemahan perusahaan yang 

kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Mengingat pentingnya 

peran dan manfaat analisis arus kas perusahaan, maka terdapat beberapa pokok 

permasalahan dalam tugas akhir ini, sebagai berikut :  

1. Apakah informasi dari aktivitas  arus kas dapat dijadikan sebagai alat 

pengambilan keputusan manajemen perusahaan? 

2. Apakah penyusunan dan penyajian laporan arus kas perusahaan sudah sesuai 

dengan PSAK dan dapat dimanfaatkan manajemen dalam proses pengambilan 

keputusan ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Berkaitan dengan permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini 

adalah :  

1. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang analisis arus kas 

sebagai alat pengambilan keputusan manajemen perusahaan. 

2. Untuk mengungkapkan apakah peranan laporan arus dapat dimanfaatkan 

dengan baik oleh pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi penulis 

 Melalui penelitian ini penulis dapat mengembangkan pengetahuan serta 

wawasan sebagai sarana untuk mengetahui secara luas mengenai fungsi dan 

tujuan dari laporan arus kas perusahan serta pengaruhnya terhadap 

pengambilan keputusan manajemen perusahaan. 

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan literatur mengenai 

pengaruh arus kas terhadap pengambilan keputusan manajemen dan juga 

dapat memacu penelitian yang lebih baik pada masa yang akan datang 

mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

3.  Bagi pembaca 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan dan juga sebagai bahan 

perbandingan untuk dengan judul yang sama atau masih berkaitan dengan 

laporan arus kas. 

4. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi PT. Hero 

 Supermarket Tbk tentang pengaruh arus kas terhadap keputusan manajemen 

 perusahaan dan sebagai masukan untuk kelangsungan usahanya. 

 

1.6 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari laporan 

keuangan PT. Hero Supermarket Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data 
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yang dicari adalah total arus kas dari aktivitas arus kas operasi, arus kas investasi dan 

arus kas pendanaan yang dimiliki perusahaan  periode 2012-2015. Data-data yang 

berkaitan dengan arus kas tersebut dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian ini 

menggunakan alat uji statistik deskriptif dimana kesimpulan yang diambil dari hasil 

uji statistik tersebut yang akan digunakan manajemen perusahaan dalam 

pengambilan keputusan.  

 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

analisis deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis data yang telah terkumpul 

berdasarkan data dan teori yang relevan, kemudian hasilnya dideskripsikan secara 

sistemetis sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan 

tujuan penelitian, dan membuat kesimpulan dari semua data yang di analisis. 

 

1.6.1 Sumber dan Jenis Data 

 Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dari laporan 

keuangan yang di miliki PT. Hero Supermarket Tbk yaitu neraca, laporan laba rugi 

dan laporan arus kas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

data sekunder yaitu mengambil data perusahaan dari website yakni di Bursa Efek 

Indonesia. Data yang dikumpulkan tersebut menjadi bahan penelitian penulis. 

 

1.6.2 Pengumpulan Data 

 Penelitian selalu dipergunakan alat-alat pengumpulan data yang tersusun baik 

serta disesuaikan dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh benar-benar objektif 

dan berhubungan dengan masalah yang diteliti, maka kelengkapan informasi sangat 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan sumber data 
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sekunder, yaitu dengan cara melihat laporan keuangan PT. Hero Supermarket Tbk 

yang ada di Bursa Efek Indonesia dan data-data tersebut akan dijadikan sampel yang 

akan ditabulasi.  

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Website 

Penulis mengumpulkan data dengan cara mencari informasi yang lengkap 

dari PT. Hero Supermarket Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Alasan penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui secara  garis 

besar sejarah perusahaan, perkembangan perusahaan, dan penjelasan lebih 

mendalam tentang analisis arus kas berdasarkan laporan keuangan yang ada 

di perusahaan. 

2. Dokumentasi 

 Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mencatat atau menyalin 

data-data yang terdapat di PT. Hero Supermarket Tbk. Metode ini digunakan 

dengan alasan akan lebih banyak data yang dilihat dan diperoleh untuk 

menunjang dan melengkapi data-data yang telah diperoleh sehingga 

mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang kebijaksanaan yang 

dilakukan perusahaan. 
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1.6.4 Ruang Lingkup 

 Masalah yang dibahas pada penelitian ini dibatasi pada arus kas aktivitas 

operasi tahun 2012-2015, karena dari 80 % keputusan manajemen berdasarkan pada 

arus kas operasi. Pengambilan keputusan manajemen lebih difokuskan pada arus kas 

opersai menggunakan metode langsung, dan melalui perhitungan arus kas operasi 

dari tahun 2012-2015 maka akan dilakukan perbandingan, dilihat dari kenaikan dan 

penurunan kas pada periode tertentu, apabila dalam suatu periode terjadi kenaikan 

kas maka perusahaan mengalami keuntungan, namun apabila terjadi penurunan kas 

maka perusahaan mengalami kerugian. Melihat masalah tersebut maka manajemen 

akan mencari penyebab dari masalah tersebut dan melakukan analisis. Tugas dari 

pihak manajemen akan menetapkan beberapa alternatif dan mengevaluasi alternatif-

alternatif tersebut untuk memilih alternatif atau keputusan akhir mana yang akan 

dijadikan sebagai keputusan manajemen demi kelangsungan perusahaan di masa 

yang akan datang. 

 


