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ABSTRAK 

 

PT. Kent Transindo Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

yang memiliki cabang di beberapa kota salah satunya berada di Kediri dengan nama 

Platinium Logistic Kediri. Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bahwa dalam suatu laporan keuangan perusahaan itu perlu 

untuk disusun suatu laporan arus kas, laporan keuangan lengkap yang sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan yaitu dilengkapi dengan laporan arus kas. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan yaitu berupa jurnal, buku 

besar, laporan laba rugi, laporan perubahan modal serta neraca periode tahun 2012. 

Lapoan arus kas adalah laporan keuangan pokok selain neraca, laporan 

perubahan modal dan laporan laba rugi yang menyajikan arus masuk dan arus keluar 

kas dan setara kas serta menyajikan informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan kas dari operasinya selama periode tertentu. Standar Akutansi Keuangan 

(SAK) merupakan suatu kerangka dalam prosedur penyusunan laporan keuangan agar 

terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. 

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teknik analisis deskriptif 

kuantitatif yaitu analisis data dengan menguraikan, menyusun, mengklasifikasikan, 

mendeskripsikan, dan menyajikan laporan arus kas dari data keuangan perusahaan 

(jurnal, bukubesar, neraca, laporanlaba-rugi). 

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan keuangan yang telah 

disusun oleh Platinium Logistic Kediri pada tahun 2012 adalah Laporan laba rugi, 

Laporan perubahan modal dan Neraca. Laporan keuangan ini belum sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan adalahl aporan keuangan yang dilengkapi dengan laporan 

keuangan keempat yaitu Laporan Arus Kas. 

 

Kata Kunci : Laporan Arus Kas, Standar Akuntansi Keuangan 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan dalam suatu 

perusahaan memiliki peranan sangat 

penting karena laporan keuangan adalah 

suatu penyajian tersetruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan serta 

dapat menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen dalam 

suatu entitas. Laporan keuangan 

menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan yang dapat dikatakan jelas dan 

layak untuk dilaporkan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan adalah laporan 

keuangan yang sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK). Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu 

kerangka dalam prosedur pembuatan 

laporan keuangan agar dalam penyajian 
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laporan keuangan terjadi keseragaman. 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

merupakan standar akuntansi baru yang 

pada tahun 1994 Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

untuk menggantikan Prinsip Akuntansi 

Indonesia (PAI) 1984. Dalam PSAK No.1 

(revisi 1998) menyatakan bahwa 

penyajian laporan keuangan lengkap 

terdiri dari komponen neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas, dan 

laporan arus kas. 

Penyusunan laporan keuangan 

berdasarkan akuntansi secara umum 

terdiri dari tiga komponen saja yaitu 

neraca, laporan laba rugi serta laporan 

perubahan modal yang belum dilengkapi 

oleh komponen keempat yaitu laporan 

arus kas. Laporan arus kas merupakan 

salah satu laporan keuangan pokok  

disamping neraca dan laporan laba rugi. 

Laporan arus kas ini wajib dibuat untuk 

pelaporan kepada pihak manajemen 

(internal), pihak diluar perusahaan 

(eksternal), para pemakai laporan 

keuangan yang ingin mengetahui 

bagaimana perusahaan menghasilkan dan 

menggunakan kas dan setara kas, jika 

dibandingkan dengan laporan keuangan 

lain (neraca dan laporan laba rugi) laporan 

arus kas dapat memberikan informasi 

tentang perubahan aktiva bersih 

perusahaan, kemampuan untuk 

mempengaruhi jumlah serta waktu arus 

kas dalam menghadapi keadaan dan 

peluang, serta struktur keuangan termasuk 

likuiditas dan solvabilitas,likuiditas 

merupakan kedekatan asset dan kewajiban 

pada kas sedangkan solvabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban saat jatuh tempo. 

Arus kas dapat memberikan informasi 

tentang bagaimana perusahaan 

memperoleh dan menggunakan dana, 

laporan perubahan dana ini belum dapat 

ditunjukkan oleh laporan keuangan seperti 

neraca dan laporan laba rugi. Neraca 

hanya menunjukkan sumber dan 

penggunaan dana perusahaan pada suatu 

saat tertentu tetapi tidak dapat 

menunjukkan perubahan yang terjadi 

dalam komposisi yang terdapat 

didalamnya. Perbandingan neraca pada 

suatu periode tertentu yang berbeda akan 

dapat dilihat perubahan diantara keduanya 

tetapi laporan ini belum dapat 

menjelaskan secara terinci sebab-sebab 

terjadinya perubahan tersebut demikian 

juga laporan laba rugi, laporan ini hanya 

menunjukkan perubahan yang terjadi 

dalam kekayaan perusahaan saja, maka 

untuk mengetahui perubahan-perubahan 

dana secara jelas dan terinci diperlukan 

laporan yang dapat menunjukkan 

perubahan dana yang dimiliki perusahaan 

selama periode tertentu, laporan 

perubahan posisi keuangan yang 

mengikhtisarkan perubahan kas dan setara 

kas, dari mana dana diperoleh dan ke 

mana digunakan maka hanya laporan arus 

kas yang dapat menyajikan perubahan 

dana tersebut secara jelas. 

Standar Akuntansi memberikan 

pedoman dalam penyusunan laporan 

keuangan yang benar dan dapat 

diaplikasikan serempak oleh semua 

perusahaan bahkan pada perusahaan jasa 

seperti PT. Kent Transindo Indonesia 

cabang Kediri. PT. Kent Transindo 

Indonesia cabang Kediri bergerak pada 

bidang jasa pengiriman (barang, 

dokumen) atau disebut juga jasa kurir. 

Penyusunan laporan keuangan PT. Kent 

Transindo Indonesia cabang Kediri 

disusun berdasarkan akuntansi secara 

umum yaitu menyajikan laporan keuangan 

terdiri dari komponen neraca, laporan laba 

rugi dan laporan perubahan modal 

sehingga memiliki perbedaan dengan 

penyusunan laporan keuangan yang 

disusun berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan yaitu dilengkapi dengan 

laporan arus kas. Laporan arus kas 

termasuk dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No.2 (2012) 

informasi tentang arus kas entitas berguna 

bagi para pengguna laporan keuangan 

sebagai dasar untuk menilai kemampuan 

entitas dalam menghasilkan kas dan setara 
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kas serta menilai kebutuhan entitas untuk 

menggunakan arus kas tersebut. PSAK 

No.2 (2012) bertujuan untuk memberikan 

pengaturan atas informasi mengenai 

perubahan historis dalam kas dan setara 

kas dari suatu entitas melalui laporan arus 

kas yang mengklasifikasikan arus kas 

berdasarkan aktivitas operasi, investasi 

dan pendanaan selama suatu periode. 

Mengingat pentingnya kas adalah aktiva 

yang dimiliki dan digunakan di hampir 

semua perusahaan  maka laporan arus kas 

perlu disajikan.  

Berdasarkan penjelasan diatas 

bahwa menerapkan laporan arus kas dapat 

memberikan informasi historis dalam kas 

dan setara kas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: 

“Penerapan Laporan Arus Kas yang 

Sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan” (Studi Kasus Pada PT. Kent 

Transindo Indonesia cabang Kediri). 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang 

dikemukakan diatas permasalahan yang 

akan peneliti ambil adalah Bagaimana 

penerapan laporan arus kas yang sesuai 

Standar Akuntansi Keuangan pada PT. 

Kent Transindo Indonesia cabang 

Kediripada tahun 2012. 

Batasan Penelitan 

Agar penelitian tidak meluas, 

peneliti memberikan batasan penelitian 

hanya pada penerapan laporan arus kas 

yang sesuai dengan SAK pada PT. Kent 

Transindo Indonesia cabang Kediri pada 

tahun 2012. 

Tujuan Penelitian 

Menafsirkan permasalahan dan latar 

belakang yang telah disebutkan di atas, 

maka tujuan dilakukanya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui serta menyajikan 

laporan arus kas PT. Kent Transindo 

Indonesia cabang Kediri  tahun 2012 

dengan jelas sesuai dengan SAK. 

Manfaat Penelitian 

Diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran yang berarti dalam 

menerapkan laporan arus kas yang sesuai 

dengan SAK pada PT. Kent Transindo 

Indonesia cabang Kediri. 

Merupakan media untuk 

menerapkan ilmu yang telah dipelajari 

selama menempuh pendidikan di fakultas 

ekonomi Universitas Islam Kadiri, yang 

juga dapat dipakai sebagai bahan 

perbandingan sampai sejauh mana teori-

teori yang ada mampu memecahkan 

permasalah dalam suatu Perusahaan 

khususnya pada PT. Kent Transindo 

Indonesia cabang Kediri. 

METODE PENELITIAN 

Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis 

memberikan batasan penelitian hanya 

pada penerapan laporan arus kas yang 

seuai SAK pada  PT. Kent Transindo 

Indonesia cabang Kediri tahun 2012 

sesuai dengan SAK. 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini pada PT. 

Kent Transindo Indonesia cabang 

Kediri,Jl. Joyoboyo No.32 Tepus 

Kediri.Peneliti mengambil penelitian di 

lokasi ini karena perusahaan tersebut 

belum menyajikan laporan arus kas yang 

sesuai dengan SAK, dan penulis ingin 

memberikan sumbangan pemikiran bagi 

instansi tersebut. 

Data dan Teknik Pengumpulan 

Data yang peneliti kumpulkan 

yaitu : data keuangan perusahaan, latar 

belakang perusahaandanstruktur 

orgsnisasi.Teknik pengumpulan data yang 

dipakai oleh peneliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Wawancara 

Merupakan metode pengumpulan 

data dengan cara mengadakan tanya 

jawab secara langsung dengan 

pihak-pihak yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang diteliti guna 

mendapatkan data yang lebih jelas. 

2. Dokumentasi  

Yaitu metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara 

mempelajari atau dengan 

menggunakan dokumen atau catatan 

yang ada di perusahaan yang 
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berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, seperti data keuangan 

perusahaan. 

Definisi Operasional Variabel 

a. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan 

keuangan pokok selain neraca dan 

laporan laba rugi yang menyajikan 

arus masuk dan arus keluar kas dan 

setara kas pada perusahaan selama 

periode tertentu. 

b. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

adalah suatu kerangka dalam 

prosedur penyusunan laporan 

keuangan agar terjadi keseragaman 

dalam penyajian laporan keuangan. 

Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian  ini teknik yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengolah 

data sehingga bisa ditarik kesimpulan 

adalah dengan  teknik  analisis deskriptif 

kuantitatif yaitu analisis data dengan 

menguraikan, menyusun, 

mengklasifikasikan, mendeskripsikan, dan 

menyajikan laporan arus kas dari data 

keuangan perusahaan (jurnal, buku besar, 

neraca, laporan laba-rugi). 

Analisis data yang digunakan untuk 

penerapan laporan arus kas  yang sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan 

dengan metode langsung, sebagai 

berikut:metode langsung (direct method) 

melaporkan sumber kas operasi dan 

penggunaan kas operasi. Sumber utama 

kas operasi adalah kas yang diterima dari 

para pelanggan, penggunaan utama kas 

operasi meliputi kas yang dibayarkan 

kepada para pemasok untuk barang 

dagangan dan jasa (disesuaikan dengan 

jenis usahanya) serta untuk pembayaran 

gaji karyawan. Selisih antara arus masuk 

kas dari operasi dan pembayaran kas 

untuk beban merupakan arus kas bersih 

dari dari aktivitas operasi. Laporan arus 

kas dengan metode langsung merupakan 

laporan penghasilan usaha dengan basis 

tunai, melaporkan secara langsung 

kelompok-kelompok utama penerimaan 

dan pengeluaran kas entitas bisnis selama 

tahun 2012.  

Langkah pertama adalah 

menentukan arus kas bersih yang 

disediakan atau digunakan oleh aktivitas 

operasi. Metode langsung mendaftar arus 

kas dari aktivias-aktivitas operasi dalam 

tiga kategori : 

1. Penerimaan kas dari para pelanggan  

Mengkonversi pendapatan penjualan 

basis akrual ke pendapatan penjualan 

basis tunai, dilakukan dengan cara 

memperhitungkan saldo awal dan 

saldo akhir piutang usaha.  

2. Pembayaran kas kepada para 

pemasok untuk pembelian 

Mengkonversi biaya pokok 

penjualan basis akrual ke kas yang 

dibayarkan untuk pembelian, 

dilakukan penyesuaian untuk 

perubahan persediaan dan utang 

usaha selama tahun berjalan. 

3. Pembayaran kas untuk beban 

Mengkonversi beban basis akrual ke 

beban basis tunai dilakukan dengan 

cara memperhitungkan saldo awal 

dan saldo akhir beban dibayar di 

muka atau beban yang terutang. 

Langkah kedua adalah menentukan 

arus kas dari aktivitas investasi, setiap 

akun yang melibatkan penerimaan kas dan 

pengeluaran kas dari aktivitas investasi 

dicermati satu per satu untuk mengetahui 

perubahan saldo setiap akun. Aktivitas-

aktivitas investasi meliputi : 

1. Pemberian pinjaman dana dan 

penagihan pinjaman  

2. Pembelian dan pelepasan surat 

berharga yang yang tidak setara kas 

dan akiva produktif yang diharapkan 

menghasilkan pedapatan selama 

periode tertentu. 

Langkah ketiga adalah menentukan 

arus kas dari aktivitas pendanaan, 

aktivitas-aktivitas pendanaan melibatkan 

arus keluar maupun arus masuk kas dari 

berbagai jenis transaksi bagi sebuah 

perusahaan, aktivitas ini umumnya 

meliputi : 
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1. Perolehan sumber daya dari para 

pemilik usaha (pemegang usaha) dan 

menyediakan imbalan bagi para 

pemilik sumber daya 

2. Perolehan sumber daya dari para 

kreditor dan pembayaran kembali 

atau pelunasan kewajiban 

perusahaan. 

Arus kas dari aktivitas operasi, 

aktivitas investai dan aktivitas pendanaan 

disusun sesuai format laporan arus kas 

metode langsung serta penjelasan secara 

deskriptif  laporan arus kas yang telah 

dibuat. 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Laporan arus kas dengan metode 

langsung merupakan laporan penghasilan 

usaha dengan basis tunai, melaporkan 

secara langsung kelompok-kelompok 

utama penerimaan dan pengeluaran kas 

entitas bisnis selama tahun 2012. Dari data 

keuangan perusahaan diatas selanjutnya 

dapat dilakukan analisis data untuk 

menyusun laporan arus kas perusahaan 

dengan metode langsung, sebagai berikut: 

Menentukan arus kas bersih yang 

disediakan atau digunakan oleh aktivitas 

operasi.  

Untuk menentukan arus kas bersih 

yang disediakan atau digunakan oleh 

aktivitas operasi dengan metode langsung 

maka terlebih dahulu harus dilakukan 

pengkonversian dari basis akrual ke basis 

tunai. 

 

 

Tabel 1 

Pengkonversian Basis Akrual Ke Basis Kas/Tunai Metode Langsung 

 

Dasar Akrual  ±Penyesuaian Yang Dibutuhkan= Dasar Kas yang Dibutuhkan 

Penjualan Bersih + Saldo awal piutang usaha 

- Saldo akhir piutang usaha 

Kas yang diterima dari 

pelanggan 

Pembayaran pengganti 

jasa 

+ Saldo awal utang usaha 

- Saldo akhir utang usaha 

Pembayaran kas untuk 

pengganti jasa 

Beban Operasi: 

Beban Gaji 

+ Saldo awal hutang gaji 

- Saldo akhir hutang gaji 

Kas yang dibayarkan 

untuk gaji 

Beban Administratif + Saldo awal hutang beban 

-  Saldo akhir hutang beban 

Kas yang dibayarkan 

untuk beban administratif 

Beban Pajak Penghasilan + Saldo awal utang pajak 

penghasilan 

- Saldo akhir utang pajak 

penghasilan 

Kas yang dibayarkan 

untuk pajak penghasilan 

 

Metode langsung mendaftar arus kas dari aktivias-aktivitas operasi dalam tiga 

kategori : 

1. Penerimaan kas dari para pelanggan  

Mengkonversi pendapatan penjualan basis akrual ke pendapatan penjualan 

basis tunai, dilakukan dengan cara memperhitungkan saldo awal dan saldo akhir 

piutang usaha. Pembayaran kas kepada para pemasok untuk pembelian 

Mengkonversi biaya pokok penjualan basis akrual ke kas yang dibayarkan 

untuk pembelian, dilakukan penyesuaian untuk perubahan persediaan dan utang 

usaha selama tahun berjalan. Pembayaran kas kepada para pemasok untuk 

pembelian disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan, dalam perusahaan jasa 

pembelian bersih digantikan dengan pembayaran kas untuk pengganti jasa pada 

kantor cabang. 
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2. Pembayaran kas untuk beban 

Mengkonversi beban basis 

akrual ke beban basis tunai 

dilakukan dengan cara 

memperhitungkan saldo awal dan 

saldo akhir beban dibayar di muka 

atau beban yang terutang. 

Menentukan arus kas dari aktivitas 

investasi 

Setiap akun yang melibatkan 

penerimaan kas dan pengeluaran kas dari 

aktivitas investasi dicermati satu per satu 

untuk mengetahui perubahan saldo setiap 

akun. Aktivitas-aktivitas investasi 

meliputi : 

1. Pemberian pinjaman dana dan 

penagihan pinjaman  

2. Pembelian dan pelepasan surat 

berharga yang tidak setara kas dan 

aktiva produktif yang diharapkan 

menghasilkan pedapatan selama 

periode tertentu. 

Menentukan arus kas dari aktivitas 

pendanaan 

Aktivitas-aktivitas pendanaan 

melibatkan arus keluar maupun arus 

masuk kas dari berbagai jenis transaksi 

bagi sebuah perusahaan, aktivitas ini 

umumnya meliputi: 

1. Perolehan sumber daya dari para 

pemilik usaha (pemegang usaha) dan 

menyediakan imbalan bagi para 

pemilik sumber daya 

2. Perolehan sumber daya dari para 

kreditor dan pembayaran kembali 

atau pelunasan kewajiban 

perusahaan. 

Platinium Logistic Kediri 

merupakan perusahaan jasa yang 

tidak melakukan aktivitas investasi 

seperti pembelian dan pelepasan 

surat berharga yang tidak setara kas 

dan aktiva produktif (perlengkapan 

dan bangunan)  dan juga tidak 

memperoleh sumber dana dari para 

kreditor, sehingga untuk langkah 

kedua dan langkah ketiga tidak 

dapat disusun. 

 

Laporan arus kas aktivitas operasi dengan 

metode langsung:                                                                               

2012 (dalamRp) :

 

 

Arus kas dari aktivitas operasi 

Penerimaan kas dari pelanggan  277.052.800 

Pembayaran kas kepada kantor cabang  (  10.040.000  ) 

Pembayaran kas untuk karyawan   (  82.100.000  ) 

Pembayaran kas untuk beban operasi   (  35.280.000  ) 

Pembayaran kas untuk beban administratif  (  22.420.000  ) 

Kas yang dihasilkan dari operasi     127.212.800 

Pembayaran bunga        (  1.600.000 ) 

Pembayaran pajak penghasilan   (  7.650.000 ) 

Arus kas netto dari aktivitas operasi    117.962.800 

Arus kas untuk aktivitas investasi    ( -        ) 

Arus kas dari aktivitas pendanaan     ( -        ) 

Kenaikan bersih kas dan setara kas     117.962.800 

Kas dan setara kas pada awal periode   54.000.000 

Kas dan setara kas pada akhir periode   171.962.800 
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Laporan arus kas dengan metode 

langsung melaporkan penerimaan kas dan 

pengeluaran kas dari kegiatan operasi, 

selisih diantara kedua jumlah tersebut 

adalah arus kas bersih dari kegiatan 

operasi. Total penerimaan kas senilai 

Rp.277.052.800 dan total pengeluaran kas 

senilai Rp.159.090.000, selisih antara total 

penerimaan kas dan pengeluaran kas 

merupakan arus kas netto dari aktivitas 

operasi yaitu senilai Rp.117.962.800. 

Dengan metode langsung, menunjukkan 

laporan penerimaan kas dan pengeluaran 

kas secara ringkas. Arus kas untuk 

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan 

tidak disajikan karena Platinium Logistic 

merupakan perusahaan jasa yang tidak 

melakukan aktivitas pembelian dan 

pelepasan surat berharga yang tidak setara 

kas dan aktiva produktif (perlengkapan 

dan bangunan)  serta tidak mendapatkan 

bantuan pendanaan dari para kreditor. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari penelitian serta analisa yang 

telah dilakukan pada Platinium Logistic 

Kediri dan berdasarkan permasalahan 

beserta pemecahan permasalahan yang 

telah penulis ambil, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Laporan keuangan yang telah disusun 

oleh Platinium Logistic Kediri pada 

tahun 2012 adalah Laporan laba rugi, 

Laporan perubahan modal dan Neraca. 

Laporan keuangan ini belum sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) baik dalam hal penyusunan 

maupun jumlah laporan keuangannya. 

Laporan keuangan yang sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan adalah 

laporan keuangan yang dilengkapi 

dengan laporan keuangan keempat 

yaitu Laporan Arus Kas.  

2. Dengan disusunnya Laporan Arus Kas 

maka dapat diketahui dengan mudah 

mengenai total penerimaan serta 

pembayaran yang dilakukan 

perusahaan secara jelas serta total arus 

kas bersih yang dimiliki perusahaan 

pada suatu periode, dapat diketahui 

pula jika terjadi kenaikan atau 

penurunan kas bersih yang terjadi 

dalam perusahaan pada setiap periode 

akuntansi yang dibutuhkan 

perusahaan. 

3. Arus kas bersih perusahaan pada tahun 

2011 adalah Rp.54.000.000,- dan pada 

tahun 2012 adalah Rp.171.962.800,-. 

Arus kas bersih dari aktivitas operasi 

Platinium Logistic Kediri tahun 2012 

adalah RP.117.962.800,- jadi dapat 

disimpulkan arus kas bersih pada 

tahun 2012 mengalami kenaikan 

sebesar RP.117.962.800,- dari periode 

sebelumnya.  

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, 

saran ditujukan kepada Platinium Logistic 

Kediri sebagai perusahaan jasa adalah 

sebagai berikut : 

1. Platinium Logistic agar sebaiknya 

menyusun laporan keuangan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK). Dengan disusunnya laporan 

keuangan yang sesuai dengan SAK 

akan mudah dimengerti oleh pihak-

pihak yang berkepentingan karena 

Standar Akuntansi Keuangan adalah 

standar akuntansi yang diterima umum 

di Indonesia. 

2. Platinium Logistic Kediri diusulkan 

agar menyusun laporan arus kas yang 

sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan No.2 (2012) berdasarkan 

aktivitas operasi, aktivitas investasi 

dan aktivitas pendanaan dengan 

metode langsung. 

3. Dengan disusunnya laporan arus kas, 

para pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan seperti 

kreditor dapat dengan mudah 

mengetahui total nilai kas bersih yang 

dimiliki perusahaan yang nanti 

kedepannya dapat memberikan 

bantuan kredit bagi perusahaan. 
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