
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat pada umumnya mengukur keberhasilan suatu 

perusahaan berdasarkan perkembangannya. Perkembangan perusahaan 

dapat dinilai melalui laporan keuangan yang disajikan secara teratur 

setiap periode. 

Informasi akuntansi mengenai kegiatan operasi perusahaan dan posisi 

keuangan perusahaan dapat diperoleh dari laporan keuangan. Informasi 

akuntansi dalam laporan keuangan sangat penting bagi para pelaku bisnis 

seperti investor dalam pengambilan keputusan. Para investor akan 

menanamkan investasinya pada perusahaan yang dapat memeberikan 

return yang tinggi. Focus utama laporan keuangan adalah laba. Jadi, 

informasi laporan keuangan seharusnya mempunyai kemampuan untuk 

memprediksi laba di masa depan. Laba sebagai suatu pengukuran 

perkembangan perusahaan merefleksikan terjadinya proses peningkatan 

atau penurunan modal dari berbagai sumber transaksi. 

Laba perusahaan diharapkan setiap periode akan mengalami kenaikan , 

sehingga dibutuhkan estimasi laba yang akan dicapai perusahaan untuk 

periode mendatang. Estimasi terhadap laba yang akan dicapai 

perusahaan dapat dilakukan sdengan menganalisis laporan keuangan. 
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 Untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan antara lain 

perlu diketahui kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan, dalam 

hal ini adalah laporan-laporan keuangan yang dimungkinkan untuk 

dilakukan analisa, dalam hal ini khusus analisa laporan arus kas, yang 

dapat dijadikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengukur atau  

menilai tingkat kinerja perusahaan. 

Dengan menggunakan hasil dari analisa laporan arus kas akan apat 

diketahui baik buruknya keadaan keuangan di masa lalu, dan dapat 

bermanfaat untuk membuat suatu perencanaa keuangan yang lebih baik 

di masa yang akan dating. 

Maka dengan itu, manajemen perusahaan harus ,mengambil keputusan 

dan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kepentingan perusahaan 

serta berusaha untuk mencapai hasil yang paling maksimal dengan resiko 

yang masih dalam batas wajar dan layak ditangguhkan oleh perusahaan. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih melakukan 

penelitian dengan menggunakan laporan arus kas pada tahun 2007 – 

2009 untuk memprediksi perkembangan perusahaan pada tahun 2010 

yang diberi judul “ Analisis Komparatif Untuk Laporan Arus Kas Dalam 

Mengukur Pertumbuhan Laba Perusahaan Di Masa Mendatang Pada PT 

Jamsostek (Persero)”. 
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A. Perumusan Masalah 

Seperti dikatakan diatas bahwa penulis hanya membahas 

bagaimana perkiraan laba pada tahun 2010 berdasarkan analisis 

komparatif laporan arus kas tahun 2007-2009 pada PT Jamsostek 

(Persero).  

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis ingin membatasi masalah 

penelitian ini pada permasalahan : 

1. Bagaimana analisis komparatif untuk laporan arus kas dalam 

mengukur pertumbuhan laba perusahaan di masa mendatang? 

2. Apa saja aktivitas operasi yang dilakukan perusahaan untuk 

memperoleh kas bersih? 

3. Bagaimana perkembangan arus kas PT Jamsostek (Persero) pada 

tahun mendatang berdasarkan kondisi keuangan pada tahun 2007-

2009? 

 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui analisis komparatif untuk laporan arus kas dalam 

mengukur pertumbuhan laba perusahaan di masa mendatang. 

b. Untuk mengetahui operasi yang dilakukan perusahaan untuk 

memperoleh kas bersih. 
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c. Untuk mengetahui perkembangan arus kas PT Jamsostek (Persero) 

pada tahun mendatang berdasarkan kondisi keuangan pada tahun 

2007-2009. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1) Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan dalam menganalisa laporan arus kas dalam 

mengukur pertumbuhan laba perusahaan di masa mendatang.  

2) Bagi Penulis 

Menambah wawasan bagaimana laporan arus kas dalam mengukur 

pertumbuhan laba perusahaan di masa mendatang. 

3) Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan perbandingan dan masukan dalam hal yang mengenai 

laporan arus kas dalam mengukur pertumbuhan laba perusahaan di 

masa mendatang 

 

 

 

 

 

 


