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LATAR BELAKANG 

Ketika perkembangan teknologi mengubah dunia internasional ini menjadi sebuah 

global village, negara-negara seolah tanpa batas (borderless). Era ini populer dengan 

nama globalisasi. Di sinilah masalah mulai dirasakan oleh banyak negara. Dalam 

konteks akuntansi maka munculah akuntansi internasional yang mencoba menguraikan 

teori dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku secara internasional. Harmonisasi 

standar akuntansi keuangan dalam wujud International Financial Reporting Standard 

(IFRS) berlaku secara internasional, dan dalam proses penyusunannya faktor politik 

dan kondisi ekonomi menjadi tidak relevan. Dalam hal ini, sangat diharapkan ada 

sebuah standar yang dapat diterima oleh semua negara di dunia. Dengan adanya 

standar yang diterima secara internasional, diharapkan laporan keuangan memiliki 

daya keterbandingan yang lebih tinggi antar negara. Tentu saja upaya-upaya kearah 

harmonisasi internasional ini bukanlah pekerjaan mudah. 

Keadaan ini juga berpengaruh terhadap Akuntansi di Indonesia. Melihat keadaan dan 

kebutuhan negara Indonesia dan dengan tujuan untuk mendorong semakin terciptanya 

transparansi yang bisa dimengerti dan memiliki standar yang sama dengan negara-

negara lain, maka IAI melakukan harmonisasi dengan standar keuangan internasional, 

dimana nantinya semua negara akan berpedoman pada standar ini untuk semakin 

mendorong transparansi laporan keuangan dan bisa dimengerti oleh semua pihak, 

dalam hal ini khususnya mengenai informasi keuangan dari suatu unit usaha, maka oleh 

Komite Ikatan Akuntansi Indonesia dengan penelitian yang bertahun-tahun yang telah 

dilakukan mengambil langkah yang matang untuk memasukkan laporan arus kas 

sebagai laporan utama pengganti laporan sumber dan penggunaan dana. Karena 

laporan ini dianggap lebih memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

pemakai laporan. Sampai saat ini IAI telah banyak melakukan harmonisasi dengan 

standar internasional, harmonisasi ini dimulai sejak tahun 1994 dan proses revisi 

terhadap standar keuangan telah dilakukan sebanyak enam kali, yaitu tahun1 Oktober 

1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004 dan 1 September 2007. 

Proses revisi terhadap standar keuangan ini juga terjadi pada PSAK No. 2 tentang 

Laporan Arus Kas 

 TUJUAN 
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Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan 

keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas 

tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu 

melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan 

setara kas serta kepastian perolehannya . Tujuan Pernyataan ini adalah memberi 

informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan 

melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas 

operasi, investasi maupun pendanaan (financing) selama suatu periode akuntansi. 

PENGERTIAN CASH FLOW 

Apa itu cash flow….? cash flow adalah arus dana (dalam hal ini harus berupa real cash) 

baik berupa penerimaan/pendapatan atau pengeluaran/biaya.  Dana yang dimasukkan 

ke dalam cash flow harus berupa real cash.  Jadi jika kita membeli suatu barang di bulan 

1 akan tetapi pembayarannya di bulan 3, maka pengaturan cash flownya dimasukkan di 

bulan 3 pada saat memang dana cash kita keluar pada saat itu.  Hal yang sama juga 

berlaku untuk penerimaan/pendapatan. 

Bagi orang yang berkecimpung didunia keuangan pasti sangat paham pentingnya positif 

cash flow.  Karena dengan cash flow yang positif, maka rencana perusahaan akan 

berjalan lebih baik.  Ditulisan ini saya akan lebih fokus membahas pengelolaan cash 

flow untuk pribadi atau keluarga. Untuk memudahkan pemahaman betapa pentingnya 

mengelola cash flow. 

Contoh kasus: 

Suatu hari datang ke ruangan saya salah satu tim kerja dan mengeluh bahwa dia selalu 

kekurangan setiap bulannya.  Saya tahu gaji dia sudah cukup sekitar Rp. 25 juta setiap 

bulannya.  Mungkin kedatangannya bermaksud untuk minta dipertimbangkan ada 

kenaikan gaji lagi.  Karena kondisi perusahaan yang belum memungkinkan memberikan 

kenaikan gaji dan saya lihat seharusnya sudah lebih dari cukup, maka saya tawarkan 

untuk memperbaiki cash flow dia. 
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Pertama-tama, saya tanyakan mengenai pos-pos pengeluarannya untuk apa saja dan dia 

memberikan jawaban sebagai berikut : 

1. Untuk biaya makan @ 150,000 per hari x 30 = Rp. 4,500,000 

2. Biaya sekolah anak-anaknya (bayar SPP) untuk 3 orang = Rp. 1,300,000 

3. Biaya Listrik, PAM, telepon dan keamanan = Rp. 650,000 

4. Biaya langganan internet = Rp. 500,000 

5. Biaya langganan TV = Rp. 250,000 

6. Biaya Hp buat dia, isteri dan 2 orang anaknya = Rp. 700,000 

7. Biaya pergi ke kantor untuk bensin, tol = Rp. 2,100,000 

8. Sumbangan ke orang tua = Rp. 4,000,000 (masing-masing @ 2,000,000) 

9. Cicilan KPR = Rp. 6,500,000 

10. Cicilan Kartu Kredit = Rp. 4,500,000 (dia punya hutang kartu kredit yang 

digunakan untuk biaya pengobatan) 

11. Biaya rekreasi keluarga = Rp. 1,500,000. 

Total Biaya yang dikeluarkan tiap bulannya sebesar Rp. 26,500,000.  Jadinya setiap 

bulan akan terjadi negatif cash flow sebesar Rp. 1,500,000. dari mana kekurangan itu 

ditutupi ? dia memakai kartu kredit lagi sehingga hutang kartu kreditnya tidak pernah 

lunas. 

Melihat struktur biaya seperti diatas, saya sarankan dia untuk melakukan penghematan, 

dimana penghematan yang dapat dilakukan adalah: 

1. Biaya makan agar dikurangi besarnya, dimana cukupi dulu syarat pemenuhan 

gizi dan diatur menunya. 

2. Biaya-biaya listrik, PAM, Hp, TV dan internet dikurangi sampai batas minimum 

pemakaian. 

Setelah dihitung-hitung, maka terdapat penghematan sebesar Rp. 1,000,000 setiap 

bulannya dimana dia masih negatif Rp. 500 ribu.  Setelah itu, saya lihat asset yang 

dimiliki, ternyata kondisinya sebagai berikut : 

1. Rumah seharga Rp. 650 juta dan masih KPR dengan sisa pinjaman sebesar Rp. 

250 juta lagi. 
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2. Mobil merupakan COP perusahaan. 

Karena asset yang paling besar yang dimiliki adalah rumah, maka saya sarankan untuk 

lakukan restructuring dengan melakukan refinancing rumah ke bank lain dengan nilai 

sebesar sisa pinjaman dan hutang kartu kredit agar tidak ada lagi kewajiban untuk 

membayar cicilan kartu kredit. Setelah dilakukan refinancing sebesar Rp. 350 juta yang 

digunakan untuk melunasi hutang KPR sebelumnya dan hutang kartu kredit, maka 

cicilan KPR dia hanya Rp. 4,7 juta setiap bulannya. Mengapa biaya KPR nya bisa turun? 

karena jangka waktu pinjamannya diperpanjang sehingga angsuran menjadi lebih 

ringan. Karena itu posisi cash flow dia pada saat ini dia berubah menjadi positif Rp. 5,8 

juta. 

Dari contoh kasus diatas dapat ditunjukkan bahwa tanpa menambah 

pendapatan/penghasilan tapi dengan merubah struktur cost, maka kondisi cash flow 

berubah dari negatif Rp. 1,5 juta menjadi positif Rp. 5,8 juta.  Seringkali kita terbelenggu 

akan kondisi cash flow karena tidak mengetahui bagaimana cara merestructuring 

keuangan kita. 

 JENIS – JENIS CASH FLOW 

1. Operating Cash Flow (OCF) 

Operating Cash Flow adalah kas yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan yang 

berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran, pendapatan dan biaya-biaya. Kas inilah 

yang menggambarkan bagaimana perusahaan mendapatkan profit dan mengubahnya 

menjadi kas. Contoh: penjualan tunai, uang muka, hutang lancar, pembelian inventori, 

pembayaran biaya operasional (listrik, telepon, air), pengiriman barang, gaji pegawai 

dan lain-lain. Jika OCF positif (+) artinya perusahaan sehat, jika negatif (-) artinya 

perusahaan sakit atau bleeding. Cash Flow Positif Cash Flow Negatif. 

2. Investing Cash Flow (ICF) 

Investing Cash Flow adalah kas yang muncul dari kegiatan investasi atau yang berkaitan 

dengan jual-beli aset. Contoh: jual-beli property perusahaan, jual-beli saham 

perusahaan lain, reksadana, deposito, emas dan-lain-lain. Jika ICF positf (+) artinya 
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uang masuk ke perusahaan. Jika ICF negatif (-) artinya uang keluar dari perusahaan. ICF 

yang positif terus-menerus justru sebetulnya kurang baik sebab itu artinya pemegang 

saham/owner harus terus menyetor modal untuk membiayai perusahaan. ICF negatif (-

) terus menerus justru bagus sebab artinya perusahaan menghasilkan uang untuk para 

pemegang saham. 

3. Financing Cash Flow (FCF) 

Financing Cash Flow adalah kas yang muncul dari kegiatan hutang dari pihak lain. 

Contohnya pinjaman dari bank, pinjaman dari rentenir, pinjaman dari koperasi, dan 

pembayaran pokok hutang-hutang tersebut. Financing Cash Flow dikatakan positif jika 

menerima hutang dan negatif jika membayar hutang. Namun Financing Cash Flow 

dikatakan baik jika menimbulkan dampak OCF yang positif, artinya uang yang masuk 

dari hutang menimbulkan peningkatan pendapatan. Sehingga perusahaan bisa 

membayar hutangnya. Sebaliknya, jika OCF negatif, artinya berbahaya sebab uang yang 

masuk tidak menimbulkan keuntungan. Sehingga perusahaan belum bisa membayar 

hutangnya. 

 PENYUSUNAN ALIRAN UANG DAN PERHITUNGANNYA 

1. Direct method (Metode langsung) 

Dalam metode ini pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-

kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap 

(gross) dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Keunggulan 

utama dari metode langsung ini adalah bahwa metode ini melaporkan sumber dan 

penggunaan kas dalam laporan arus kas. Kelemahan utamanya adalah bahwa data yang 

dibutuhkan seringkali tidak mudah di dapat dan biaya pengumpulannya umumnya 

mahal. Metode Langsung menggolongkan berbagai kategori utama dari kegiatan 

operasi. Metode langsung lebih mudah untuk dimengerti, dan memberikan informasi 

yang lebih banyak untuk mengambil keputusan. 

2. Indirect method (Metode tidak langsung) 

Dalam metode ini net income disesuaikan (reconcicle) dengan menghilangkan: 
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 Pengaruh transaksi yang masih belum di realisasi (defferal) dari arus kas masuk 

dan keluar dari transaksi yang lalu seperti perubahan jumlah persediaan defferal 

income, arus kas masuk dan keluar dari transaksi yang accured seperti piutang 

dan utang. 

 Pengaruh perkiraan yang terdapat dalam kelompok investasi dan pembiayaan 

yang tidak mempengaruhi kas seperti : penyusutan, amortisasi, laba rugi dari 

penjualan aktiva tetap dan dari operasi yang dihentikan (yang berkaitan dengan 

kegiatan investasi), laba rugi pembatalan utang (transaksi pembagian) 

Keunggulan dalam metode ini adalah memusatkan pada perbedaan antara laba bersih 

dan arus kas dari aktivitas operasi. Dalam hal ini, metode tersebut menunjukan 

hubungan antara laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas. 

Karena datanya dapat tersedia dengan segera, maka metode ini lebih murah 

dibandingkan dengan metode langsung. Penyusunan laporan arus kas dengan 

menggunakan metode ini diawali dengan laba bersih dan menyesuaikan laba bersih 

tersebut sehingga diperoleh arus kas dari aktivitas operasi. 

Kedua metode tersebut mendatangkan jumlah sub-total yang sama untuk kegiatan 

operasi, kegiatan investasi, kegiatan pendanaan dan arus kas bersih selama periode 

tertentu. Metode tersebut berbeda hanya dalam cara menunjukkan arus kas dari 

kegiatan operasi. 

Penyusunan anggaran kas, menurut Riyanto (1978 : 90), dapat dilakukan dengan 

beberapa tahap sebagai berikut: 

 Menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional 

perusahaan. Transaksi-transaksi di sini merupakan transaksi operasi (operating 

transactions). Pada tahap ini dapat diketahui adanya defisit (kekurangan) kas 

atau surplus (kelebihan) kas. 

 Menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau 

sumber-sumber lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas. Juga 

disusun estimasi pembayaran bunga kredit tersebut beserta waktu 

pembayarannya kembali. Transaksi-transaksi di sini merupakan transaksi 

finansiil (financial transaction). 
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 Menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah 

adanya transaksi finansiil. Anggaran kas yang final ini merupakan gabungan dari 

transaksi operasional dan transaksi finansiil yang menggambarkan estimasi 

penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan 

Perbedaan utama dari 2 metode penyusunan cashflow adalah : 

Metode Langsung 

 Laporan Cashflow disusun dari buku kas/bank 

 Karena disusun berdasarkan buku kas, pada saat pencatatan setiap transaksi kas, 

harus langsung digolongkan dalam ke-3 jenis aktivitas. Tujuannya untuk 

mempermudah penyusunan. 

Metode Tidak Langsung 

 Laporan Cashflow disusun dari LaporanKEUANGAN (Neraca & LR) 

 Tidak diperlukan penggolongan pada setiap transaksi kas. Pengelompokan 

aktivitas transaksi disusun berdasarkan akun/rekening dalam laporan 

Keuangan. 
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KESIMPULAN 

1. LAPORAN ARUS KAS TIDAK BISA BOHONG 

Berdasarkan peraturan, semua emiten dan bank, karena mengelola dana publik, harus 

memublikasikan laporan keuangannya secara periodik. Walaupun yang dipublikasikan 

di dua harian nasional itu umumnya hanya neraca dan laporan laba rugi, investor tidak 

boleh melupakan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan 

keuangan. Setelah neraca dan laporan laba rugi, kali ini saya akan menjelaskan laporan 

arus kas. Laporan ini belum menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan 

sekitar 20 tahun lalu. Sebelum diwajibkannya laporan arus kas, para pengguna laporan 

keuangan mengeluh tidak bisa memperoleh informasi yang diperlukan mengenai sebab 

peningkatan atau penurunan saldo kas. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai 

sumber dan penggunaan kas selama satu periode, mereka kesulitan memprediksi 

kemampuan perusahaan menghasilkan kas, yang dipandang lebih penting daripada 

laba. Inilah perbedaan akuntansi dan manajemen keuangan. Akuntansi berorientasi 

pada bottom line, sementara aksioma pertama dalam manajemen keuangan 

mengatakan kas adalah raja. 

1. LAPORAN ARUS KAS HARUS POSITIF 

Berdasarkan peraturan, semua emiten dan bank, karena mengelola dana publik, harus 

memublikasikan laporan keuangannya secara periodik. Walaupun yang dipublikasikan di dua 

harian nasional itu umumnya hanya neraca dan laporan laba rugi, investor tidak boleh 

melupakan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Setelah neraca dan laporan laba rugi, kali ini saya akan menjelaskan laporan arus kas. Laporan 

ini belum menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan sekitar 20 tahun lalu. Sebelum 

diwajibkannya laporan arus kas, para pengguna laporan keuangan mengeluh tidak bisa 

memperoleh informasi yang diperlukan mengenai sebab peningkatan atau penurunan saldo kas. 

Tanpa pemahaman yang memadai mengenai sumber dan penggunaan kas selama satu periode, 

mereka kesulitan memprediksi kemampuan perusahaan menghasilkan kas, yang dipandang 

lebih penting daripada laba. Inilah perbedaan akuntansi dan manajemen keuangan. Akuntansi 

berorientasi pada bottom line, sementara aksioma pertama dalam manajemen keuangan 

mengatakan kas adalah raja. 

 


