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ABSTRAK 

Laporan arus kas merupakan laporan penting yang 
menggambarkan kondisi kas sesungguhnya yang dimiliki 
perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam 
menggunakan kas yang telah diperoleh. Laporan arus kas 
merupakan indikator yang mencerminkan sejauh mana 
operasional kas perusahaan dapat menghasilkan arus kas 
yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 
kemampuan operasinya, membayar deviden dan 
melakukan investasi baru tanpa mengandalkan 
pendanaan dari luar perusahaan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penyajian laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK 
serta peran laporan arus kas dalam pengambilan 
keputusan pada PT. Pan Brothers, Tbk. Analisa 
dilakukan untuk mengetahui apakah peran laporan arus 
kas sebagai pendukung pengambilan keputusan investasi 
telah digunakan oleh perusahaan. PT. Pan Brothers, Tbk 
berlokasi di Tanggerang yang berfungsi sebagai produsen 
untuk pakaian jadi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada PT. Pan 
Brothers, Tbk telah menyusun laporan arus kas yang 
sesuai dengan PSAK 2. Laporan arus kas yang disusun 
digunakan oleh manajemen sebagai pendukung dalam 
pengambilan keputusan investasi.  

 
Kata Kunci: Laporan Arus Kas, PSAK 2, Keputusan 
Investasi. 
 
 
 

PENDAHULUAN 

Laporan keuangan disusun sebagai untuk 
mengevaluasi kinerja manajemen serta pencapaian 
sasaran perusahaan selama periode tertentu. Salah satu 
komponen yang cukup berpengaruh terhadap laporan 
keuangan ialah kas.  

Pengaturan arus kas untuk menjalankan kegiatan 
operasi sangat penting untuk dilakukan. Pengaturan arus 
kas ini harus mampu sesuai dengan tujuan-tujuan 
finansial yang berkaitan dengan pendapatan dan 
pengeluaran. Kas yang diperoleh ini harus dimanfaatkan 
secara maksimal guna memenuhi tujuan finansial jangka 
panjang maupun pendek. 

Dalam dunia akuntansi, penyusunan laporan 
keuangan telah ditetapkan berdasarkan standar 
tertentu. Standar Akuntansi keuangan (SAK) merupakan 
pedoman yang digunakan perusahaan untuk menyajikan 
dan mengukur laporan keuangan. Standar Akuntansi 

Keuangan bermanfaat untuk keseragaman laporan 
keuangan, mempermudah penyusunan, serta 
mempermudah pembaca laporan keuangan untuk 
menginterprestasikan dan membandingkan laporan 
keuangan. 

Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, 
para pemakai laporan keuangan perlu melakukan 
evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan kas serta keputusan perolehannya. 
Perusahaan harus menyusun laporan arus kas dan harus 
menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dilaporan keuangan untuk periode penyajian 
laporan keuangan. 

Perusahaan yang memiliki dana lebih dapat 
melakukan kegiatan investasi. Investasi merupakan salah 
satu bagian penting dalam kegiatan perusahaan. 
Investasi merupakan hal yang sangat mengandung 
resiko, namun dengan berinvestasi banyak keuntungan 
yang dapat diperoleh. Dengan berinvestasi setidaknya 
perusahaan memiliki “tabungan” yang berguna kelak di 
masa yang akan datang. Karena mengandung resiko yang 
besar tersebut, perusahaan perlu berhati-hati dan 
mempertimbangkan jenis investasi yang seharusnya 
diambil.  

Dalam suatu perusahaan dibutuhkan pengambilan 
keputusan untuk melakukan seluruh kegiatan termasuk 
kegiatan investasi. Pengambilan keputusan investasi 
tidak mudah untuk dilaksanakan, pada dasarnya 
pengambilan keputusan ini bertujuan untuk 
meminimalisir resiko yang ada. Oleh karena itu, proses 
pengambilan keputusan ini merupakan bagian yang 
sangat penting karena keputusan yang diambil akan 
mempengaruhi perusahaan. 

 
 
 

METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penyusunan ialah 
metode analisis deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu 
merupakan penelitian terhadap permasalahan yang 
bertujuan untuk membandingkan data dari tahun ke 
tahun. Jenis data yang dibutuhkan ialah data kualitatif 
dan kuantitatif, sedangkan sumber data diperoleh 
secara primer melalui observasi akan laporan keuangan 
perusahaan, serta sekunder melalui studi kepustakaan 
dan pojok Bursa Efek Indonesia. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penyajian Laporan Arus Kas 

PT. Pan Brothers, Tbk membuat dan menyajikan 
laporan keuangan secara konsolidasi, yang merupakan 
gabungan antara laporan keuangan PT. Pan Brothers, 
Tbk sebagai induk perusahaan dan PT. Pancaprima 
EkaBrothers sebagai anak perusahaan. Salah satu 
laporan keuangan yang disusun perusahaan ialah laporan 
arus kas. Perusahaan menyusun laporan arus kas 
berdasarkan tiga bagian utama yaitu arus kas dari 
aktivitas operasi, aktivitas investasi, serta aktivitas 
pendanaan. Penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan menggunakan mata uang fungsional yaitu 
rupiah. 
Tabel 1. Laporan Arus Kas Konsolidasi PT. Pan Brothers, 

Tbk. 

 
Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan 

B. Kesesuaian Laporan arus kas dengan PSAK 

Seperti informasi akuntansi yang lainnya, laporan 
arus kas pun memiliki standar penghitungan, 
pengungkapan, serta penyajiannya. Tidak seperti 
laporan keuangan lainnya yang tergabung dalam satu 
standar, laporan arus kas secara khusus di ungkapkan 
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2 (PSAK 
2). Karena perkembangan standar akuntansi di Indonesia 
saat ini sudah mengadopsi IFRS, maka standar akuntansi 
terdahulu mulai mengalami perubahan akibat 

pengadopsian standar IFRS tersebut. PSAK 2 pada 
paragraf 1 menyatakan bahwa entitas harus menyusun 
laporan arus kas sesuai persyaratan dalam Pernyataan 
ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian 
tidak terpisahkan (integral) dari laporan keuangan untuk 
setiap periode penyajian laporan keuangan. 

Oleh karena itu, penyusunan, dan penyajian laporan 
arus kas perusahaan harus mengacu pada PSAK 2. Saat 
ini PSAK 2 yang telah mengacu pada IAS 7  
mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas 
operasi, investasi, maupun pendanaan selama satu 
periode (paragraf 10). Seperti yang telah dijabarkan 
sebelumnya bahwa PT.Pan Brothers, Tbk pun 
mengelompokkan arus kas menjadi tiga aktivitas utama 
yaitu aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan.  
 
a. Aktivitas Operasi 
Tabel 2 Aktivitas Operasi (Partial) 

 
Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan 

Aktivitas penghasil utama pendapatan PT. Pan 
Brothers, Tbk diperoleh dari penjualan produknya 
berupa pakaian jadi. PT. Pan Brothers, Tbk mengekspor 
produknya untuk merk-merk internasional, oleh karena 
itu, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar 
tentunya mempengaruhi pendapatan PT. Pan 
Brothers,Tbk.  Penyajian laporan arus kas yang berasal 
dari aktivitas operasi telah sesuai dengan penyajian 
laporan arus kas berdasarkan PSAK 2. 
 
b. Aktivitas Investasi 

PSAK 2 dalam paragraf 6 menyatakan bahwa 
aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset 
jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk 
setara kas. 
Tabel 3 Aktivitas investasi (partial)  

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan 
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Penyajian laporan arus kas yang berasal dari 
aktivitas investasi telah sesuai dengan penyajian laporan 
arus kas berdasarkan PSAK 2. 

 
c. Aktivitas Pendanaan 

PSAK 2 dalam paragraf 6 menyatakan bahwa 
aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang 
mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi 
kontribusi modal dan pinjaman entitas. 
Tabel 4. Aktivitas Pendanaan (partial) 

 
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan 

Pada tahun 2010 perusahaan tidak membagikan 
dividen sehingga yang disajikan dalam laporan arus kas 
dari aktivitas pendanaan berasal dari pembayaran akan 
pinjaman jangka pendek serta peminjaman jangka 
panjang. 

Apabila dilakukan penyesuaian antara penyajian 
laporan arus kas menurut PT. Pan Brothers, Tbk dan 
anak perusahaan dengan format penyajian laporan arus 
kas berdasarkan PSAK 2 maka dapat disimpulkan bahwa 
penyajian laporan arus kas PT. Pan Brothers, Tbk dan 
anak perusahaan telah sesuai dengan standar yang 
ditetapkan. 

C. Peranan Laporan Arus Kas dalam Proses 
Pengambilan Keputusan Investasi Pihak Intern 

Banyak pihak yang terkait untuk memutuskan suatu 
kebijakan ekonomi, khususnya untuk perusahaan yang 
telah go public seperti PT. Pan Brothers ini. Tidak hanya 
manajemen yang memiliki kepentingan terhadap 
perusahaan, tetapi juga pemegang saham. Segala 
kebijakan yang diambil akan berdampak pada pihak-
pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

PSAK 2 yang mengatur pedoman mengenai laporan 
arus kas (paragraf 13) mengungkapkan bahwa jumlah 
arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan 
indikator utama untuk menentukan apakah operasi 
entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk 
melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi 
entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi 
baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 
Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis  
bersama informasi lain, berguna dalam memprediksi 
arus kas masa depan.  
a. Faktor penentu kebijakan investasi PT. Pan 
Brothers, Tbk 
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan 
berinvestasi antara lain: 

1) Kondisi keuangan perusahaan (kinerja keuangan) 
perusahaan 

Seperti yang telah di bahas pada bab sebelumnya, 
bahwa laporan keuangan seringkali digunakan 
untuk pengambilan keputusan bagi pihak intern 
perusahaan. Pada PT. Pan Brothers, Tbk untuk 
pengambilan keputusan khususnya keputusan 
untuk melakukan investasi menggunakan laporan 
arus kas (Statement of cash flows). 
Informasi mengenai laporan arus kas sangat 
berguna untuk menilai likuiditas perusahaan, 
fleksibilitas keuangan serta kinerja keuangan 
secara keseluruhan. Alasan penggunaan laporan 
arus kas untuk keputusan investasi yang dilakukan 
PT. Pan Brothers telah sesuai dengan pernyataan 
dalam PSAK 2 paragraf 13 yang telah dijabarkan 
sebelumnya.   

2) Return yang diharapkan 
Setiap perusahaan yang memutuskan untuk 
melakukan investasi tentunya mengharapkan 
keuntungan yang akan diperoleh sebagai hasil dari 
investasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan 
melakukan investasi yang memiliki resiko tinggi, 
perusahaan memiliki harapan akan tingkat 
pengembalian yang tinggi. 

b. Analisis Arus Kas 

 
Gambar 1. Laba vs Arus Kas 

Pada gambar 1 merupakan perbandingan antara 
arus kas dari aktivitas operasi dengan laba bersih 
perusahaan. Dari grafik yang telah disajikan tersebut, 
terlihat dengan jelas bahwa pada tahun 2007, 
perusahaan memperoleh laba sebesar Rp 
24.637.635.757, hal ini bukan berarti perusahaan dalam 
masa yang tidak kritis, karena dapat dilihat bahwa kas 
bersih dari aktivitas operasi yang dihasilkan bersaldo 
sangat rendah, negatif Rp 95.554.708.018. 

Di antara tahun 2007 sampai 2008, perusahaan 
mengalami kerugian sebesar Rp 41.258.450.842, namun 
perusahaan mampu meningkatkan kas bersih yang 
dihasilkan dari aktivitas operasi menjadi negatif Rp 
57.466.433.592, bukan berarti perusahaan telah 
mencapai titik aman, kas bersih yang bersaldo negatif 
masih menjadi persoalan bagi perusahaan. 

Tahun 2008 sampai 2009  terjadi fluktuasi kas 
bersih dari aktivitas operasi yang cukup signifikan, 
perusahaan mampu menghasilkan pertumbuhan kas 
bersih lebih dari 200 kali lipat, yang semula negatif Rp 
57.466.433.592 pada tahun 2008 menjadi positif Rp 
130.668.523.250 pada tahun 2009. Laba bersih yang 
dihasilkan pada tahun 2009 sebesar Rp 33.281.610.508, 
perusahaan mencapai titik aman setelah mengalami 
kritis yang terjadi pada tahun 2007 sampai 2008.  
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Pada tahun 2010, kas bersih yang dihasilkan dari 
aktivitas operasi menurun menjadi Rp 2.995.549.571, 
sedangkan laba perusahaan meningkat menjadi Rp 
35.608.448.938. Walaupun kas bersih yang dihasilkan 
dari aktivitas operasi menurun, namun perusahaan 
masih tetap dapat bertahan karena saldo yang 
dihasilkan merupakan saldo postiif. 

Sedangkan, melalui analisis rasio aktivitas terhadap 
pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan, yaitu 
mengenai perputaran piutang dagang, dengan rumus: 

 
   
 
 

Maka diperoleh data perputaran piutang dagang selama 
tahun 2007 adalah 7.89 (dibulatkan menjadi 8 kali), 
12.19 (dibulatkan menjadi 12 kali) pada 2008. Pada 
tahun 2008, perusahaan memperoleh pembayaran 
piutang dagang yang lebih besar daripada tahun  2007. 

Pada tahun 2009 perputaran piutang dagang 
meningkat menjadi 13.04 (dibulatkan menjadi 13 kali), 
pada tahun 2010 menurun menjadi 9.38 (dibulatkan 
menjadi 9 kali). Apabila kebijakan kredit yang 
ditetapkan oleh perusahaan selama 30 hari, maka 
piutang harus berputar sebanyak 12 kali dalam setahun 
(12/1=12). Pada tahun 2007, 2008, dan 2010 perputaran 
piutang kurang dari kebijakan yang telah ditetapkan, 
oleh karena itu pengelolaan piutang  kurang baik. 

Tahun 2009 tingkat perputaran piutang yang timbul 
akibat aktivitas utama perusahaan menghasilkan 13 kali 
putaran, pengelolaan piutang pada tahun ini cukup baik 
dilakukan oleh perusahaan. Selain melalui rasio 
perputaran piutang, penilaian dapat dilakukan pula 
dengan rasio perputaran hutang dagang yang diperoleh 
dengan rumus: 
  
  
 
 

Melalui rumus diatas, maka dapat diperoleh 
perhitungan mengenai perputaran hutang dagang 
perusahaan. Pada tahun 2007, perputaran hutang 
dagang perusahaan sebanyak 7 kali, pada tahun 2008 
sebanyak 8 kali, pada tahun 2009 sebanyak 12 kali, dan 
pada tahun 2010 sebanyak 8 kali. 

Dari perhitungan terhadap perputaran piutang 
dagang dan perputaran hutang dagang, dapat 
disimpulkan bahwa pada tahun 2007 kas yang diperoleh 
perusahaan dari pembayaran piutang dagang dapat 
digunakan oleh perusahaan untuk membayar hutang 
dagang. Untuk tahun 2008, jangka waktu pembayaran 
hutang dagang lebih lama dari jangka waktu penerimaan 
piutang dagang, perusahaan dapat membayar hutang 
dagangnya pada waktu yang tepat. 

Pada tahun 2009, jangka waktu penerimaan piutang 
dagang lebih cepat daripada jangka waktu pembayaran 
hutang dagang, oleh karena itu perusahaan mampu 
membayar hutang dagangnya pada saat jatuh tempo. 
Pada tahun 2010 perusahaan mampu membayar hutang 
sebelum jatuh tempo, hal tersebut dapat terlihat dari 
jangka waktu penerimaan piutang dagang yang lebih 
cepat dari jangka waktu pembayaran hutang dagang. 

Secara umum, analisa terhadap rasio aktivitas yang 
berhubungan dengan  likuditas perusahaan melalui 

perhitungan perputaran piutang dan hutang dagang 
menggambarkan kondisi perusahaan yang cukup likuid. 
Berdasarkan PSAK 2 paragraf 13 yang telah dijabarkan 
sebelumnya, jika dilihat dari arus kas bersih dari 
aktivitas operasi yang dihasilkan perusahaan, 
perusahaan tetap dapat melakukan investasi baru pada 
tahun 2011 . Saldo kas bersih dari aktivitas operasi yang 
positif dapat mencerminkan kondisi kinerja keuangan 
yang cukup baik, walaupun perusahaan masih 
melakukan pendanaan dari luar. 

 
 

KESIMPULAN 

Dari hasil dan pambahasan penelitian pada PT. Pan 
Brothers, Tbk, dapat di ambil kesimpulan antara lain: 
1) Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan PT. 

Pan Brothers, Tbk disusun berdasarkan metode 
langsung yang dikelompokkan berdasarkan tiga 
aktivitas utama yaitu arus kas dari aktivitas 
operasi, arus kas dari aktivitas investasi, serta arus 
kas dari aktivitas pendanaan. Penyajian laporan 
keuangan khususnya laporan arus kas berdasarkan 
mata uang fungsional yaitu Rupiah. 

2) PT. Pan Brothers, Tbk berada di wilayah geografis 
Indonesia, oleh karena itu walaupun transaksi yang 
dilakukan sebagian besar merupakan transaksi 
dengan mata uang asing, PT. Pan Brothers, Tbk 
tetap menggunakan standar akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia. Secara garis besar, 
laporan arus kas konsolidasian yang disajikan PT. 
Pan Brothers, Tbk telah sesuai dengan kriteria 
yang ditetapkan, yaitu PSAK 2. 

3) Untuk pengambilan keputusan investasi, PT. Pan 
Brother, Tbk menggunakan arus kas (statement of 
cash flows) sebagai faktor pertimbangan serta 
return dari investasi yang dilakukan. PT. Pan 
Brothers, Tbk menggunakan PSAK 2 pada 
paragraph 13 sebagai dasar dari penggunaan 
laporan arus kas sebagai pendukung pengambilan 
keputusan investasi, namun perusahaan masih 
mengandalkan pinjaman untuk mendanai 
investasinya.   
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