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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pada prinsipnya laporan keuangan merupakan informasi yang 

dapat membantu manajer, kreditur dan investor dalam 

menginterprestasikan keadaaan kinerja suatu perusahaan, tapi terdapat 

analisis yang tidak kalah penting dengan analisa suatu laporan keuangan 

yaitu menganalisis arus kas perusahaan, dengan analisis ini manajer 

keuangan dapat membuat suatu laporan pengalokasian sumber dan 

penggunaan dana untuk menunjukkan bagaimana perusahaan 

merencanakan untuk mendapatkan dan memakai dalam periode tertentu. 

Analisis arus kas akan sangat membantu dan memudahkan pihak 

investor, kreditor dan pihak lainnya untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan arus kas bersih, menilai kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, kebutuhan untuk pendanaan 

eksternal dan menilai alasan perbedaan antara laba bersih dibanding 

penerimaan serta pengeluaran kas yang berkaitan.  

Analisis arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan serta 

sumber operasi, investasi dan pendanaannya merupakan salah satu 

pekerjaan yang paling penting. Analisis ini membantu perusahaan dalam 

menilai fleksibilitas keuangan perusahaan. Informasi yang berguna tapi 

tidak lengkap atas sumber dan penggunaan kas terdapat di laporan neraca 
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dan laba – rugi, namun gambaran menyeluruh atas arus kas didapat dari 

laporan arus kas. 

Informasi dalam arus kas ini penting dan sangat membantu 

pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajibannya, membayar dividen, meningkatkan 

kapasitas dan laba serta asumsi tentang arus kas masa depan. Arus kas 

perusahaan menjadi kunci untuk analisis banyak transaksi yang menjadi 

bagian penting dalam analisis aliran dana perusahaan. 

Transaksi-transaksi yang ada dalam arus kas perusahaan yang 

terdiri dari operasi yang berhubungan dengan aktifitas perusahaan terkait 

dengan laba, investasi yang terkait dengan aset masa depan perusahaan 

dan pendanaan yang berhubungan dengan perolehan dana pinjaman 

maupun pelunasannya. Semua aktifitas tersebut akan dicatat secara rinci 

sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai 

aktifitas – aktifitas dalam perusahaan. Laporan keuangan yang 

berhubungan dengan arus kas merupakan dasar untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk menggunakan arus kas dan menilai 

kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. 

Analisis terhadap arus kas sangat diperlukan untuk 

mengantisipasi adanya kekurangan kas pada tahun yang akan datang. 

Arus kas dapat dijadikan salah satu acuan penting dalam perencanaan 

kas, dimana arus kas terdiri dari aktifitas operasi, aktifitas investasi dan 

aktifitas pendanaan. Tiga aktifitas tersebut berperan penting dalam 
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kegiatan perusahaan khususnya untuk mengetahui keadaan kas yang 

berhubungan dengan dana yang masuk atau dana yang dikeluarkan 

perusahaan untuk memenuhi kegiatan usahanya. 

Alasan pemilihan objek penelitian pada PT NEC Mitra Persada 

Yogyakarta karena melihat besarnya sumbangsih yang diberikan 

perusahaan dalam penyediaan perlengkapan multimedia khususnya di 

peruntukkan  kepada dunia pendidikan maupun dunia bisnis di Indonesia 

menjadi lebih baik. Perusahaan ini hanya mempunyai laporan keuangan 

yang terdiri dari neraca dan laba/rugi sedangkan perusahaan belum 

membuat laporan arus kas.  

Peneliti merasa perlu menganalisis arus kas PT NEC Mitra 

Persada Yogyakarta karena informasi yang ada dalam laporan neraca dan 

laba rugi hanya menggambarkan keuangan perusahaan secara umum, 

sedangkan gambaran menyeluruh tentang sumber dan penggunaan kas 

terdapat di laporan arus kas. Peneliti ingin membantu perusahaan dengan 

melakukan analisis terhadap arus kas untuk mencermati lebih dalam 

tentang kondisi aktifitas operasi, aktifitas investasi dan aktifitas 

pendanaan perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian 

ini dengan judul : “Analisis Arus Kas Pada PT National Elektrika 

Computer (NEC) Mitra Persada Yogyakarta”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai bahan untuk 

diteliti dan dianalisis sebagai berikut: 

Bagaimana kondisi arus kas PT NEC Mitra Persada Yogyakarta dilihat 

dari aktifitas operasi, aktifitas investasi dan aktifitas pendanaan pada 

periode 2009 – 2010 ? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian dibatasi pada : 

Analisis arus kas dengan rasio arus kas dan analisis time series. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian : 

Mengetahui sehat atau tidaknya kondisi arus kas PT NEC Mitra 

Persada  Yogyakarta dilihat dari aktifitas operasi, aktifitas investasi 

dan aktifitas pendanaan pada periode 2009 – 2010. 

2. Kegunaan Penelitian: 

a. PT National Elekrika Computer (NEC) Mitra Persada Yogyakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pemikiran   untuk dijadikan sebagai bahan masukan untuk 

kemajuan perusahaan terutama dalam penilaian posisi keuangan 

dengan menggunakan analisis arus kas perusahaan melalui analisis 

aktifitas operasi yang meliputi aktifitas yang terkait dengan laba 

perusahaan, aktifitas investasi yang meliputi pembelian maupun 
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penjualan aktiva tetap dan sebagainya, dan aktifitas pendanaan 

yang meliputi perolehan pinjaman dan pelunasan pinjaman yang 

mendukung aktifitas usaha. Analisis terhadap ketiga aktifitas 

tersebut akan menggambarkan kondisi arus kas perusahaan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk 

mengkaji topik – topik yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam karya ilmiah ini. 


