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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kas adalah bagian yang penting bagi perusahaan, karena dengan tersedianya 

kas yang cukup, maka perusahaan dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan 

baik. Perusahaan yang memiliki masalah pada kas ataupun keuangan secara umum 

akan mengalami kesulitan atas keberlangsungan operasionalnya. Jadi untuk 

mengantisipasi setiap permasalahan kas yang mungkin timbul akibat perencanaan 

yang kurang baik, maka digunakan penganggaran keuangan / cash budgeting. 

Cash Budegting adalah sebuah metode yang digunakan oleh perusahaan 

dalam mengestimasikan surplus dan defisit keuangan perusahaan dalam periode 

tertentu yang mengandung informasi mengenai penjualan, penerimaan piutang, 

pembelanjaan, pembayaran hutang dan kelebihan atau kekurangan dana yang dialami 

oleh perusahaan. Cash budget memiliki peranan yang cukup penting dalam 

menentukan langkah selanjutnya ketika perusahaan menghadapi permasalahan yang 

mungkin muncul dikemudian hari. Dasar dari pembuatan cash budget adalah aliran 

kas yang direalisasikan. 

Aliran kas yang terealisasi adalah aliran kas perusahaan yang telah 

direalisasikan dari apa yang telah di budgetkan terlebih dahulu ( cash budget ). Ini  

merupakan bentuk laporan untuk membandingkan apakah yang telah direncanakan 
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sebelumnya sesuai atau tidak. Melalui laporan alirannkas yang terealisasi juga dapat 

kita analisa lebih lanjut dengan menggunakan analisa rasio untuk melihat bagaimana 

operasional perusahaan setiap bulannya. 

Analisis rasio adalah alat untuk menganalisa data keuangan yang tercantum di 

dalam laporan keuangan dimana rasio keuangan tersebut dapat menjelaskan 

hubungan antara dua data keuangan dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, rasio 

keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan rasio keuangan periode yang lalu. Dari 

hasil perbandingan data-data laporan keuangan yang didapat dari perusahaan tersebut, 

maka dapat kita ketahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut setiap 

tahunnya dalam periode tertentu. 

 Pada saat ini, bagi perusahaan semakin banyak pilihan untuk menyimpan 

kelebihan dananya. Baik untuk investasi maupun hanya untuk menyimpan dan 

mengumpulkan dana sementara waktu. Perusahaan dapat memilih jenis investasi 

yang diinginkannya , tetapi perlu dipertimbangkan juga kebutuhan dan tujuan dari 

perusahaan, investasi mana yang cocok atau sesuai kebutuhan perusahaan, sehingga 

perusahaan dapat memaksimalkan pengelolaan keuangannya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih jauh 

bagaimana menilai kinerja perusahaan dengan menggunakan analisis laporan 

keuangan dan aliran kas yang telah terealisasi oleh perusahaan. Dalam rangka 

menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan mengambil judul: 
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” Analisis Laporan Keuangan dengan Aliran Kas yang Terealisasi pada CV X ” 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun masalah yang terjadi dalam perusahaan adalah belum dapat 

dilakukannya pengambilan tindakan yang dianggap perlu, seperti bagaimana 

seharusnya perusahaan melakukan pengelolaan keuangan agar dapat efektif dan 

efisien dalam mengatur keuangannya melalui saldo kas yang seharusnya disediakan 

oleh perusahaan. Oleh karena itu, masalah yang akan diselesaikan dalam tugas akhir 

ini adalah bagaimana pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh perusahaan 

dalam menghadapi setiap kondisi keuangan yang dihadapi dengan berdasarkan pada 

perhitungan aliran kas dan kriteria dalam melakukan pengambilan keputusan yang 

ada. 

 

1.3       Maksud dan Tujuan Penelitian 

� Maksud Penelitian 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana 

strata satu ( S1 ) Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

2. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pihak yang membaca tugas akhir 

ini 
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� Tujuan Penelitian. 

1. Mengetahui tingkat kinerja keuangan yang dicapai perusahaan 

2. Mengetahui saldo kas minimum yang diperlukan perusahaan agar dapat 

efisien dan efektif 

  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan 

dan wawasan penulis serta untuk dapat langsung mengetahui sejauh mana 

teori –teori yang telah didapat, diterapkan dalam praktek nyata. 

2. Bagi Perusahaan 

 Penelitian ini mengungkap cara perusahaan agar mampu mengatur serta 

mengalokasikan sumber dana yang dimilikinya dan dapat membuat anggaran / 

cash budget serta mengambil setiap tindakan yang tepat untuk setiap masalah 

keuangan yang dihadapinya dengan informasi yang tepat dari analisa rasio 

,cash budget dan kebutuhan terhadap keuangan yang seharusnya dilakukan 

oleh perusahaan. 
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3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang mungkin 

dapat dikembangkan oleh para pembacanya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam menganalisis kinerja perusahaan dari sisi keuangan suatu perusahaan, 

perlu diadakan interprestasi dan analisa terhadap data keuangan perusahaan yang 

bersangkutan. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan analisis rasio.  

Untuk penilaian kinerja operasional perusahaan, dibutuhkan suatu pengukuran 

terhadap kinerja keuangan perusahaan, selama ini metode yang cukup populer 

digunakan adalah analisis rasio keuangan, diantaranya dengan rasio likuiditas 

leverage, aktivitas dan profiatbilitas. Metode analisis rasio ini dilakukan untuk 

melihat bagaimana kondisi perusahaan dalam segi keuangan yang dimilikinya. 

Analisis rasio dilakukan secara tahunan dan  bulanan dengan tujuan melihat 

bagaimana kondisi perusahaan. Setelah itu penulis menghitung saldo kas minimum 

perusahaan dengan metode Miller – Orr. 
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