
Afni Rizkina, 2020 

TINJAUAN ARUS KAS OPERASIONAL MENURUT PSAK 2 PADA PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA, TBK 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Program Diploma Tiga 
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang  

Pengelolaanxkasxdan setara kas perusahaanxmerupakanxkegiatan yang penting 

untuk mencapai tujuan keuangan dan operasi perusahaan. Kegiatan ini berhubungan 

erat dengan aktivitas penyusunan anggaran, pengelolaan piutang dan utang, kegiatan 

investasi dan perolehan pendanaan, serta kegiatan operasional perusahaan lainnya. 

Secara umum, perusahaan menjalankan suatu strategi pengelolaan kas dan setara 

kas dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan kas dapat memenuhi tuntutan 

kegiatan operasional. Pada saat yang sama, pengelolaan kas juga dimaksudkan untuk 

menjaga perbandingan kas dan setara kas yang optimal sehingga tidak mengakibatkan 

kelebihan jumlah kas yang tidak produktif. 

Laporanx.arusx.kasx.merupakanx.salahx.satux.bagianx.darix.laporan keuangan 

yangxmenyajikanxarusx.kasx.keluarx.danx.arusx.kasxmasukxperusahaan selama satu 

periode akuntansi tertentu. Laporan keuangan PT Perusahaan Perkebunan London 

Sumatra Indonesia, Tbk disusunxsesuaixdengan Standar Akuntansi Keuangan di 

Indonesia (SAK), yangxmencakupxpenjelasanxdanxpendapatxyangxdikeluarkanxoleh 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-

peraturan serta pedomanX.penyajianX.danX.pengungkapanX.laporanX.keuangan 

yangxditerbitkanxoleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakanxakuntansixyang 

dijalankan olehxkelompokxusahaxadalah sesuai dengan tahunxyangxdicakupxoleh 

laporan keuangan. 

Laporanxarusxkasxmelaporkanxtigaxjenisxaktivitas, yaitu arus kas dari aktivitas 

operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Namun 

pada karya ilmiah ini penulis hanya fokus membahas arusxkasxdarixaktivitasxoperasi 

saja karenaXdalam komponen aktivitas operasi terdapat transaksi utama suatu 

perusahaan yangxterjadixdalam sehari-harinya. Danxhasil darixaktivitas operasi ini 
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dapat menentukan apakah suatu perusahaan dapat melunasi utang, membayar dividen, 

dan melakukanxinvestasixtanpa harus menggunakanxdanaxdari sumber lain.  

Pengelolaanxkas pada PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia, 

Tbk dijalankan secara tersentralisasi dixKantor Pusat Jakarta. Tujuan sentralisasi 

pengelolaan kas ini adalah untuk memastikan tersedianya dana yang memadai untuk 

keperluan korporasi, pengembangan perusahaan, mendanai seluruh pengeluaran unit 

operasi, dan memaksimalkan pengelolaan investasi jangka pendek dan menghindari 

terjadinya kekurangan kas. Laporanxarusxkas disusun denganxmenggunakanxkonsep 

biayaxhistoris. 

Arus kas dari aktivitas operasi pada PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra 

Indonesia, Tbk terdirixdari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas pada 

pemasok, pembayaran kas pada karyawan, pembayaran kas pada beban operasi, 

pembayaran pajak penghasilan badan, restitusi pajak dan penerimaan penghasilan 

bunga. 

Pada PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia, Tbk metode 

pelaporanxarus kasxyang digunakan adalah metode langsung sesuai dengan PSAK 2 

yang berlaku. Dengan arusxkasxmasuk terdiri atas penerimaanxkasxdarixhasil 

penjualanxproduk danxjasa, sedangkan pada arusxkas keluar terdiri atas biaya-biaya 

yang dibayarkan dalam satu periode akuntansi. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis 

mengambil judul “Tinjauan Arus Kas Operasional Menurut PSAK 2 Pada PT 

Perusahaan Perkebunan London Sumatra, Tbk”. 

 

I.2 Tujuan 

I.2.1 Tujuan Umum  

Berikut ini tujuanxdibuatnya penulisan tugasxakhir secara umumxadalah: 

a. Tujuan tugasx.akhirx.ini adalah sebagaix.syaratx.kelulusan dalam penyelesaian 

programx.studi Akuntansi Program Diploma Tiga Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Jakarta. 

http://www.library.upnvj.ac.id/


3 
 

Afni Rizkina, 2020 

TINJAUAN ARUS KAS OPERASIONAL MENURUT PSAK 2 PADA PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA, TBK 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Program Diploma Tiga 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

b. Mengimplementasikanx.ilmu-ilmux.sertax.teorixyangxtelahxdiperolehxpadaxsaat 

perkuliahanxxberlangsungxxdanxxmenerapkannyaxxpadaxxsaatxxPraktikxxKerja 

Lapanganx(PKL). 

 

I.2.2 Tujuan Khusus  

Berikut ini tujuanxdibuatnya penulisan tugasxakhir secara khususxadalah: 

a. Untuk meninjau laporan arus kas operasional pada PT. PP London Sumatra 

Indonesia, Tbk. 

b. Untuk mengetahui penyusunan laporan arus kas operasional pada PT. PP London 

Sumatra Indonesia, Tbk. 

 

I.3 Manfaat Penulisan 

Dalam penyusunan TugasxAkhirxinixdiharapkanxdapatxmemberikanxmanfaatxbagi 

berbagaixpihakxantaraxlain: 

a. BagixPenulis 

Dapat menambahxpengetahuanxdanxwawasan dalam penyusunan Laporan Arus 

Kas Operasional sesuaixdenganxstandarxyangxberlaku. 

b. Bagi PT. PP London Sumatra Indonesia, Tbk 

Dapat membantu PT. PP London Sumatra Indonesia, Tbk dalam menyelesaikan 

tugas-tugas tertentu sehingga dapat meringankan beban pekerjaan karyawan 

perusahaan.  

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  

Dapat dijadikan tambahan referensi bagi perpustakaan, serta dapat dijadikan 

wacana dan tambahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mempelajari 

akuntansi, khususnya Laporan Arus Kas Operasional.  

http://www.library.upnvj.ac.id/

