
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Seiring dengan banyaknya informasi yang terjadi saat ini, tentang berita 

politik, budaya dan ekonomi baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, 

maka banyak bermunculan berbagai media yang saling berlomba-lomba untuk 

memberikan informasi kepada para pencari informasi. Hal tersebut tidak 

jarang kita jumpai berbagai media massa, khususnya media cetak baik koran, 

tabloid dan majalah, yang menyajikan berbagai macam informasi yang 

diminati para pembaca. 

Melihat perkembangan media cetak yang beragam, maka dapat dipastikan 

bahwa hal ini muncul usaha percetakan yang memberikan jasa untuk 

mencetak berbagai media cetak tersebut. Sehingga dunia usaha jasa 

percetakan ini semakin lama semakin berkembang dan mengalami persaingan 

yang cukup tinggi. 

Melihat pentingnya peranan usaha percetakan dalam perkembangan media 

cetak, maka usaha percetakan tersebut haruslah dikelola dengan baik, 

sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang dan memperketat 

persaingan diantara perusahaan  percetakan lainnya. Maka sangat penting bagi 

pihak manajemen perusahaan untuk mengambil langkah dan keputusan  yang 
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tepat dan cermat dalam menilai dan membuat rencana untuk langkah 

perkembangan selanjutnya di masa yang akan datang.   

Dalam aktivitasnya, kegiatan setiap perusahaan adalah mengelola dana 

untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Dalam perkembangan 

sangatlah perlu untuk mengetahui mengecek efektifitas modal kerja atau dana 

yang digunakan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting diketahui bagi 

para kreditor jangka pendek, bank, intern perusahaan (manajemen) serta para 

investor jangka panjang. Sebagai pihak yang menanamkan dana pada 

perusahaan, kreditor dan investor berkepentingan dengan informasi aliran 

dana, untuk menilai apakah manajemen memiliki dana yang cukup untuk 

memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, dan untuk mengambil 

keuntungan dari kesempatan investasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.1 

             Jumlah Arus Kas 

PT. Tempo Inti Media, Tbk : 

Tahun Cash Flow 
(Ribuan Rp) 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

529.205 
2.354.899 
430.319 

15.107.209 
( 11.744.896 ) 

Sumber : Data PT Tempo Inti Media,Tbk 

Berikut ini adalah grafik perkembangan usaha jumlah arus kas PT Tempo 

Inti Media, Tbk : 

Gambar 1.1 

Grafik perkembangan usaha PT Tempo Inti media Tbk 
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Untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan dapat diketahui dari 

kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan, melalui laporan keuangan 

yang dimungkinkan untuk dilakukan analisa. Khususnya analisa ratio arus 



kas, yang dapat dijadikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

atau menilai tingkat kinerja perusahaan. 

Hasil analisa ratio arus kas akan dapat diketahui baik buruknya keadaan 

keuangan di masa yang lalu, dan dapat bermanfaat untuk membuat suatu 

perencanaan keuangan, yang lebih baik di masa yang akan datang. 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 hal-hal tersebut di atas maka penulis ingin membahas topik 

tersebut berkaitan dengan masalah kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan laporan arus kas yang diberi judul “ANALISA RATIO ARUS 

KAS UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT TEMPO 

INTI MEDIA Tbk”. 

 

B.  Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan, penulis 

menggunakan pembatasan masalah, tujuannya adalah agar pembatasan dalam 

skripsi ini tidak terlalu luas, yaitu bagaimana laporan arus  kas dipakai untuk 

menilai kinerja keuangan pada usaha percetakan pada PT.TEMPO INTI 

MEDIA Tbk dengan melihat dan menganalisa laporan arus kas (cash flow 

statement ). 



 Dengan menggunakan Laporan Arus Kas dapat diketahui dari mana 

sumber-sumber arus kas diterima dan digunakan dalam perusahaan. Dan 

dengan menggunakan analisis rasio laporan keuangan maka dapat diketahui 

bagaimana arus kas dari aktivitas operasi khususnya dapat memenuhi 

kewajiban perusahaan. Maka itu penulis dapat menilai kinerja dari laporan 

keuangan tersebut guna untuk dapat memberikan kesimpulan dan saran 

kepada pembaca Laporan Keuangan PT Tempo Inti Media Tbk tersebut. 

 

C. Perumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam penulisan skripsi ini maka penulis 

ingin membatasi masalah penelitian ini pada permasalahan: 

1. Bagaimana rasio laporan arus kas pada PT TEMPO INTI MEDIA Tbk 

dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 ? 

2. Bagaimana kinerja keuangan PT TEMPO INTI MEDIA Tbk berdasarkan 

laporan  keuangan  periode tahun  2007 sampai dengan tahun  2011 ? 

3. Bagaimana kinerja keuangan PT Tempo Inti Media Tbk telah sesuai 

dengan salah satu prinsip akuntasi yaitu going concern ?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hasil perbandingan analisis rasio laporan arus kas  

selama periode 2007 sampai dengan tahun 2011. 



 

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan kas PT TEMPO INTI MEDIA Tbk 

selama periode 2007 sampai dengan tahun 2011. 

3. Untuk mengetahui  laporan keuangan PT.TEMPO INTI MEDIA Tbk 

selama periode tahun 2007 sampai dengan 2011 telah sesuai dengan 

prinsip akuntasi. 

 

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

    Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah : 

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat lebih 

mengerti dan memberikan pengetahun lebih mendalam mengenai analisa 

laporan arus kas dalam bentuk rasio untuk menilai kinerja perusahaan. 

2.  Dengan melihat hasil analisis ratio arus kas diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai kondisi keuangannya dan dapat diketahui sejauh 

mana prestasi yang dicapai perusahaan dari tahun ke tahun sehingga dapat 

membantu pihak manajemen dalam menjalankan usahanya. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan 

dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang 

berkaitan dengan analisis laporan arus kas dalam bentuk rasio untuk 

membandingkan kinerja perusahaan. 

 



 

F. Sistematika Penulisan 

Sebelum melakukan penyusunan dan pembahasan dari hasil penelitian, 

penulis berusaha untuk menguraikan secara singkat mengenai sistematika 

penulisan laporan secara keseluruhan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB     I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menguraikan secara garis besar mengenai 

latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan 

tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.  

 

BAB   II LANDASAN TEORI   

Bab ini memuat penjelasan mengenai laporan arus kas, 

pengertian kas dan setara kas, tujuan, penyajian, metode 

laporan arus kas, dan analisa arus kas.  

 

BAB   III METODOLOGI  PENELITIAN 

Berisi tentang metode pengumpulan data, metode analisis data, 

jenis dan sumber data. 

 

BAB  IV TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan  

perusahaan yakni berisi tentang sejarah singkat perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan dan bidang usaha perusahaan 

yang diteliti.  

 

 

 



BAB  V ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menganalisa dan menerapkan teori-teori 

yang telah dibahas pada bab II dengan keadaan nyata dalam 

perusahaan yaitu dengan melakukan pembuktian dengan 

analisa arus kas  

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis mencoba untuk menarik suatu kesimpulan 

dari analisa pada bab-bab sebelumnya, serta mengajukan saran-

saran dan memberikan pendapat sesuai dengan analisa dan 

pembahasan yang mungkin bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 


