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ABSTRAK
Salah  satu  bentuk  laporan  keuangan  adalah  laporan  arus  kas  yang  memuat

tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dari kegiatan usaha yang dapat digunakan
sebagai  suatu  alat  analisis  keuangan  yang  sangat  penting  bagi  pemilik  perusahaan,
laporan arus kas menyajikan data mengenai kondisi kas perusahaan dari aktivitas operasi,
investasi, dan pendanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arus kas dan
untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT. Panorama Transportasi,  Tbk berdasarkan
analisis  laporan  arus  kas.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian  ini
adalah pendekatan kualitatif.  sampel  yang dipilih adalah Neraca,  Laporan Laba Rugi,
Laporan Arus  Kas PT. Panorama  Transportasi,  Tbk tahun 2011 sampai  dengan tahun
2014. Hasil  penelitian menujukan pada tahun 2011 perusahaan menggunakan kas dari
kegiatan  operasionalnya  untuk  investasi  dan  membayar  kewajiban  kewajibanya,  pada
tahun  2012  perusahaan  menggunakan  kas  dari  kegiatan  operasional  dan
pinjaman/penarikan  modal  untuk  melakukan  investasi,  pada  tahun  2013  perusahaan
menggunakan  kas  dari  kegiatan  operasional  dan  pinjaman/penarikan  modal  untuk
melakukan investasi  dan pada tahun 2014 perusahaan menggunakan kas dari kegiatan
operasionalnya untuk investasi dan membayar kewajiban-kewajibanya.

Kata Kunci : Laporan Arus Kas, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN 
Dalam  suatu  kegiatan  usaha,

baik itu perusahaan besar maupun kecil
pasti  bertujuan  untuk  mendapatkan
keuntungan  yang  besar  dengan  biaya
yang kecil. Untuk dapat mencapai tujuan
tersebut  dan  untuk  mengetahui  kinerja
keuangan perusahaan,  maka  diperlukan
laporan  keuangan  pada  suatu  periode.
Untuk itu perusahaan harus mencermati
dan  menganalisis  laporan  keuangan
perusahaan. 

Salah  satu  bentuk  laporan
keuangan adalah laporan arus kas yang
memuat tentang arus kas masuk dan arus
kas  keluar  dari  kegiatan  usaha  yang
dapat  digunakan  sebagai  suatu  alat
analisis  keuangan  yang  sangat  penting
bagi  pemilik  perusahaan,  laporan  arus
kas  menyajikan  data  mengenai  kondisi
kas  perusahaan  dari  aktivitas  operasi,
investasi,  dan  pendanaan.  Informasi
tentang  arus  kas  suatu  perusahaan
berguna bagi pemakai laporan keuangan
sebagai dasar untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan kas dan

setara  kas,  dan  menilai  kebutuhan
perusahaan  untuk  menggunakan  dana
yang diperlukan. Semakin besar jumlah
kas  yang  dimiliki  perusahaan  akan
semakin  tinggi  pula  tingkat
likuiditasnya.  Apabila  perusahaan
mempunyai  tingkat  likuiditas  yang
tinggi  berarti  pengelolaan  kas
perusahaan tersebut kurang efektif atau
terdapat  kas  yang  menganggur,  dan
sebaliknya  apabila  jumlah  kas  yang
relatif  kecil  akan  memperoleh
perputaran  kas  yang  tinggi.  Analisis
kinerja keuangan dengan menggunakan
laporan  arus  kas  diharapkan  dapat
membantu  perusahaan  untuk  menilai
kemampuan  perusahaan  dalam
membayar  kewajiban lancar, membayar
komitmen-komitmennya,  membayar
bunga  atas  hutang  yang  telah  ada,
mengukur  modal  yang  tersedia  untuk
investasi,  serta  mengukur  kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban
kas  dimasa  yang  akan  datang  demi
terciptanya  peningkatan  hasil  dari
kinerja keuangan perusahaan. 
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PT.  Panorma  Transportasi
adalah sebuah perusahaan yang bergerak
di  bidang  jasa  angkutan  darat.  Mulai
tahun 2007 PT. Panorama Transportasi,
Tbk  hadir  sebagai  perusahaan  terbuka
yang  terdaftar  di  bursa  saham  dengan
nama  kode  WEHA.  PT.  Panorama
Transportasi, Tbk menyediakan berbagai
layanan  seperti  penyewaan  bus
pariwisata  (white  horse  deluxe  coach),
penyewaan  kendaraan  (europcar),  jasa
taksi (white horse taxi dan white horse
executive  taxi).  Saat  ini  White  Horse
Group telah berada di 7 kota besar yaitu
Jakarta,  Bandung,  Yogyakarta,
Semarang,  Surabaya,  Bali,  Palembang,
dan  Pekanbaru.  Agar  mampu  untuk
mempertahankan  kelangsungan  usaha-
nya dan mendapatkan keuntungan yang
besar, serta  mampu  bertahan di  tengah
ketatnya  persaingan  bisnis  saat  ini,
perusahaan  dituntut  untuk  dapat
mengelola sumber dana dengan sebaik-
baiknya  untuk  membiayai  seluruh
kegiatan  operasionalnya.  Tujuan  dari
penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui
arus  kas  pada  PT.  Panorama
Transportasi,  Tbk.  Dan  untuk
mengetahui  kinerja  keuangan  pada
PT.  Panorama  Transportasi,  Tbk
berdasarkan analisis laporan arus kas

Laporan Keuangan
Menurut  Munawir  (2010:5),

pada  umumnya  laporan  keuangan  itu
terdiri dari neraca dan perhitungan laba-
rugi  serta  laporan  perubahan  ekuitas.
Neraca menunjukkan / menggambarkan
jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari
suatu perusahaan pada tanggal tertentu.
Sedangkan  perhitungan  laporan  laba
rugi  memperlihatkan  hasil-hasil  yang
telah  dicapai  oleh  perusahaan  serta
beban  yang  terjadi  selama  periode
tertentu, dan laporan perubahan ekuitas
menunjukkan  sumber  dan  penggunaan
atau  alasan-alasan  yang  menyebabkan
perubahan ekuitas perusahaan. 

Menurut Irham Fahmi (2012:22)
mengemukakan  bahwa  laporan
keuangan  merupakan  merupakan  suatu
informasi yang menggambarkan kondisi
suatu  perusahaan,  dimana  selanjutnya

itu  akan menjadi  suatu  informasi  yang
menggambarkan  tentang  kinerja  suatu
perusahaan.  Laporan  keuangan  adalah
suatu  bagian  dari  proses  pelaporan
keuangan.  Laporan  keuangan  yang
lengkap  biasanya  meliputi:  neraca,
laporan  laba  rugi,  laporan  perubahan
ekuitas  (yang  dapat  disajikan  dalam
berbagai  cara misalnya  sebagai laporan
arus  kas,  atau  laporan  arus  dana),  dan
catatan atas laporan keuangan. Laporan
keuangan  merupakan  pencatatan
transaksi  dan  pengikhtisaran  dan
pelaporan  yang  dapat  memberikan
informasi  bagi  pemakai.  Seperti  yang
kita  tahu  bahwa  informasi  adalah  data
yang  sudah  diolah  sehingga  berguna
untuk mengambil  keputusan.  Informasi
yang  tepat  akan  sangat  berguna  dalam
mengambil berbagai keputusan

Analisis Laporan Keuangan
Menurut  Munawir  (2010;35),

analisis  laporan  keuangan  adalah
analisis  laporan  keuangan  yang  terdiri
dari  penelaahan  atau  mempelajari
daripada  hubungan  dan  tendensi  atau
kecenderungan  (trend)  untuk
menentukan  posisi  keuangan  dan  hasil
operasi serta perkembangan perusahaan
yang bersangkutan.

Menurut  Harahap  (2009:190),
analisis  laporan  keuangan  berarti
menguraikan  akun-akun  laporan
keuangan  menjadi  unit  informasi  yang
lebih  kecil  dan  melihat  hubungannya
yang  bersifat  signifikan  atau  yang
mempunyai  makna  antara  yang  satu
dengan  yang  lain  baik  antara  data
kuantitatif  maupun  data  non-kuantitatif
dengan tujuan untuk mengetahui kondisi
keuangan  lebih  dalam  yang  sangat
penting  dalam  proses  menghasilkan
keputusan yang tepat. 

Berdasarkan  penjelasan
tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa
analisis  laporan  keuangan  merupakan
proses  untuk  mempelajari  data-data
keuangan  agar  dapat  dipahami  dengan
mudah  untuk  mengetahui  posisi
keuangan,  hasil  operasi  dan
perkembangan suatu perusahaan dengan
cara  mempelajari  hubungan  data
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keuangan  serta  kecenderungannya
terdapat dalam suatu laporan keuangan,
sehingga  analisis  laporan  keuangan
dapat  dijadikan  sebagai  dasar  dalam
pengambilan  keputusan  bagi  pihak-
pihak yang berkepentingan.

Kas dan Setara Kas
Menurut  Kartikahadi  dkk

(2012:202)  dalam  buku  Akuntansi
Keuangan  berdasarkan  SAK  berbasis
IFRS, kas terdiri atas saldo kas (cash on
hand)  dan  rekening  giro  (demand
deposit).  Setara  kas  adalah  investasi
yang  sifatnya  sangat  likuid,  berjangka
pendek  dan  yang  dengan  cepat  dapat
dijadikan kas dalam jumlah yang dapat
ditentukan  dan  memiliki  risiko
perubahan nilai yang tidak signifikan. 

Menurut  Martani  dkk
(2012:180-181)  dalam  buku  Akuntansi
Keuangan  Menengah  Berbasis  PSAK,
kas  adalah  aset  keuangan  yang
digunakan  untuk  kegiatan  operasional
perusahaan.  Kas  merupakan  aset  yang
paling  likuid  karena  dapat  digunakan
untuk membayar kewajiban perusahaan.
Keberadaan  kas  dalam  entitas  sangat
penting  karena  tanpa  kas,  perusahaan
tidak  dapat  berjalan.  Setara  kas  adalah
investasi  jangka  pendek  yang  sangat
likuid agar dapat diklasifikasikan dalam
setara kas harus memenuhi karakteristik
dapat  dikonversi  menjadi  kas  pada
jumlah  tertentu  tanpa  risiko  perubahan
nilai dan jatuh temponya sangat dekat.

Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa
kas merupakan unsur aktiva yang paling
lancar yang terdiri dari saldo kas (cash
on hand) dan rekening di bank (demand
deposit)  dan  merupakan  dana  yang
dipersiapkan untuk membiayai  kegiatan
operasional perusahaan.

Menurut  Munawir  (2010:159)
sumber  penerimaan  kas  dalam  suatu
perusahaan pada dasarnya dapat berasal:
1. Hasil  penjualan  investasi  jangka

panjang,  aset  tetap  baik  yang
berwujud  maupun  tidak  berwujud,
atau  adanya  penurunan  aset  tidak
lancer  yang  diimbangi  dengan
penambahan kas.

2. Penjualan atau adanya emisi saham
maupun adanya penambahan modal
oleh  pemilik  perusahaan  dalam
bentuk kas. 

3. Pengeluaran  surat  tanda  bukti
hutang  jangka  pendek  maupun
hutang  jangka  panjang  serta
bertambahnya  hutang  yang
diimbangi dengan penerimaan kas. 

4. Adanya  pengurangan  atau
penurunan  aset  lancar  selain  kas
yang  diimbangi  dengan  adanya
penerimaan  kas,  misalnya  adanya
penurunan  piutang  karena  adanya
penerimaan pembayaran, berkurang-
nya barang dagangan karena adanya
penjualan  secara  tunai  dan
sebagainya.

5. Adanya  penerimaan  kas  karena
sewa,  bunga  atau  deviden  dari
investasi,  sumbangan  atau  hadiah
maupun  adanya  pengembalian
kelebihan  pembayaran  pajak  pada
periode sebelumnya.

Sedangkan  pengeluaran  kas
dapat  disebabkan  adanya  transaksi
transaksi sebagai berikut: 
1. Pembelian  saham  atau  obligasi

investasi  jangka  pendek  maupun
jangka  panjang.  Serta  adanya
pembelian aset tetap lainnya.

2. Penarikan  kembali  saham  yang
beredar  maupun  adanya
pengambilan  kas  persediaan  oleh
pemilik perusahaan. 

3. Pelunasan  atau  pembayaran  hutang
jangka  pendek  maupun  jangka
panjang. 

4. Pengembalian  barang  dagangan
secara  tunai,  adanya  pembayaran
biaya operasi berupa upah dan gaji.
Pembelian  supplies  kantor,
pembayaran  sewa,  bunga,  premi
asuransi dan lain-lain. 

5. Pengeluaran  untuk  membayar
deviden,  pembayaran  pajak,  denda
dan lain sebagainya.

Laporan Arus Kas
Menurut  Martani  dkk

(2012:145)  dalam  buku  Akuntansi
Keuangan  Menengah  Berbasis  PSAK,
laporan  arus  kas  merupakan  laporan
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yang menyajikan informasi tentang arus
kas  masuk  dan  arus  kas  keluar  dan
setara  kas  suatu  entitas  untuk  suatu
periode  tertentu.  Melalui  laporan  arus
kas,  pengguna  laporan  keuangan  ingin
mengetahui  bagaimana  entitas
menghasilkan dan menggunakan kas dan
setara  kas.  Menurut  Kartikahadi  dkk
(2012:202)  dalam  buku  Akuntansi
Keuangan  berdasarkan  SAK  berbasis
IFRS,  arus  kas  adalah arus  masuk dan
keluar kas dan setara kas. 

Berdasarkan  kedua  pengertian
di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa
laporan  arus  kas  merupakan  laporan
yang menginformasikan arus kas masuk
dan arus kas keluar yang dihasilkan dari
aktivitas operasi, aktivitas investasi dan
aktivitas  pendanaan  atau  pembiayaan.
Penerimaan  dan  pembayaran  yang
berkaitan  dengan  kegiatan  pendanaan
haruslah dilaporkan secara terpisah agar
dapat  terungkap  arus  penerimaan  yang
berasal dari penyandang dana, liabilitas
terhadap  penyandang  masing-masing
dana  baik  pemilik  maupun  kreditur,
serta pembayaran kembali pinjaman atau
modal maupun pembayaran bungan dan
dividen yang dilakukan selama periode. 

Penerimaan kas yang bersumber
dari  aktivitas  pendanaan  meliputi
penyetoran  modal  dari  pemilik,
penjualan  obligasi,  atau  surat  utang,
pinjaman  dari  kreditur  dan  lain  lain.
Pengeluaran  kas  yang  digolongkan
sebagai  aktivitas  pendanaan  meliputi
antara  lain  pembayaran  kembali  modal
pemilik,  pembayaran  hutang,
pembayaran  bunga  pinjaman  atau
pembayaran dividen tunai.

Kinerja Keuangan
Kinerja  keuangan  merupakan

gambaran  dari  pencapaian keberhasilan
perusahaan dapat diartikan sebagai hasil
yang  telah  dicapai  atas  berbagai
aktivitas  yang  telah  dilakukan.  Dapat
dijelaskan  bahwa  kinerja  keuangan
adalah  suatu  analisis  yang  dilakukan
untuk  melihat  sejauh  mana  suatu
perusahaan telah  melaksanakan  dengan
menggunakan aturan-aturan pelaksanaan

keuangan secara baik dan benar (Fahmi,
2012:2). 

Menurut  Jumingan  (2009:239)
mengemukakan  bahwa  pengertian
kinerja keuangan adalah sebagai berikut
kinerja  keuangan merupakan  gambaran
prestasi yang dicapai perusahaan dalam
kegiatan  operasionalnya  baik
menyangkut  aspek  keuangan  aspek
pemasaran,  aspek  penghimpunan  dana
dan  penyaluran  dana,  aspek  teknologi,
maupun  aspek  sumber  daya
manusianya”. 

Sedangkan  menurut  Irham
Fahmi  (2012:36)  mengutip  dari  Indra
Bastian  kinerja  keuangan  adalah
gambaran mengenai  tingkat  pencapaian
pelaksanaan  suatu  kegiatan  dalam
mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan
visi  organisasi  yang  tertuang  dalam
perumusan  skema  strategis  (strategic
planning)  suatu  organisasi.  Dari
sejumlah pengertian kinerja keuangan di
atas,  dapat  diambil  kesimpulan
sederhana  bahwa  kinerja  keuangan
merupakan  pencapaian  prestasi
perusahaan  pada  suatu  periode  yang
menggambarkan  kondisi  kesehatan
keuangan  perusahaan  dengan  indikator
kecukupan  modal,  likuiditas  dan
profitabilitas.

Berdasarkan latar  belakang dan
landasan  teori  yang  telah  di  sajikan
sebelumnya,  maka  kerangka  berfikir
pada  penelitian  ini  adalah  sebagai
berikut :

Sumber: Diolah Penulis
Gambar 1. Kerangka Berpikir
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METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
pendekatan  kualitatif  yaitu  suatu
penelitian  yang  berkaitan  dengan  latar
belakang dan kondisi saat ini dari objek
yang  diteliti.  Tujuan  pendekatan
kualitatif  adalah  melakukan  penelitian
secara mendalam mengenai  objek yang
diteliti  untuk  memberikan  gambaran
lengkap mengenai objek tersebut

Data  populasi  dalam penelitian
ini adalah keseluruhan laporan keuangan
PT.  Panorama  Transportasi,  Tbk
sedangkan  sampel  yang  dipilih  adalah
Neraca,  Laporan  Laba  Rugi,  Laporan
Arus  Kas  PT.  Panorama  Transportasi,
Tbk  tahun  2011  sampai  dengan  tahun
2014.

Menurut  Martani  dkk
(2012:145)  dalam  buku  Akuntansi
Keuangan  Menengah  Berbasis  PSAK,
laporan  arus  kas  merupakan  laporan
yang menyajikan informasi tentang arus
kas  masuk  dan  arus  kas  keluar  dan
setara  kas  suatu  entitas  untuk  suatu
periode  tertentu.  Melalui  laporan  arus
kas,  pengguna  laporan  keuangan  ingin
mengetahui  bagaimana  entitas
menghasilkan dan menggunakan kas dan
setara  kas.  Menurut  Kartikahadi  dkk
(2012:202)  dalam  buku  Akuntansi
Keuangan  berdasarkan  SAK  berbasis
IFRS,  arus  kas  adalah arus  masuk dan
keluar  kas  dan setara kas.  Berdasarkan
kedua  pengertian  di  atas,  dapat
disimpulkan  bahwa  laporan  arus  kas
merupakan  laporan  yang
menginformasikan  arus  kas  masuk  dan
arus  kas  keluar  yang  dihasilkan  dari
aktivitas operasi, aktivitas investasi dan
aktivitas pendanaan atau pembiayaan.

Menurut  Jumingan  (2009:239)
mengemukakan  bahwa  pengertian
kinerja keuangan adalah sebagai berikut
kinerja  keuangan merupakan  gambaran
prestasi yang dicapai perusahaan dalam
kegiatan  operasionalnya  baik
menyangkut  aspek  keuangan,  aspek
pemasaran,  aspek  penghimpunan  dana
dan  penyaluran  dana,  aspek  teknologi,
maupun aspek sumber daya manusianya,
Sedangkan  menurut  Irham  Fahmi

(2012:36)  mengutip  dari  Indra  Bastian
kinerja  keuangan  adalah  gambaran
mengenai  tingkat  pencapaian
pelaksanaan  suatu  kegiatan  dalam
mewujudkan  sasaran,tujuan,  misi  dan
visi  organisasi  yang  tertuang  dalam
perumusan  skema  strategis  (strategic
planning) suatu organisasDari  sejumlah
pengertian  kinerja  keuangan  di  atas,
dapat  diambil  kesimpulan  sederhana
bahwa  kinerja  keuangan  merupakan
pencapaian  prestasi  perusahaan  pada
suatu  periode  yang  menggambarkan
kondisi kesehatan keuangan perusahaan
dengan  indikator  kecukupan  modal,
likuiditas dan profitabilitas

HASIL
Arus Kas Operasi

Tabel 1. Hasil Perhitungan Analisis Arus
Kas Operasi

Hasil  dari  penelitian  arus  kas
operasi pada tahun 2011 turun 4% dari
tahun sebelumnya tapi pada tahun 2012
mengalami  kenaikan  68%  dan  pada
tahun 2013 mengalami  penurunan 50%
dan terjadi kenaikan kembali pada tahun
2014  sebesar  108%.  Berdasarkan  hasil
penelitian  tersebut  arus  kas  operasi
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PT.  Panorama  Transportasi,  Tbk
cenderung  fluktuatif  dan  hal  tersebut
dipengaruhi  oleh  penunurunan  dan
kenaikan  pendapatan  serta  jumlah  kas
yang tersedia.

Arus Kas Investasi

Tabel 2. Hasil Perhitungan Analisis Arus
Kas Investasi

Hasil  dari  penelitian  arus  kas
investasi  tahun  2011  mengalami
penurunan dari  tahun sebelumnya  33%
tapi  dua  tahun  berikutnya  mengalami
kenaikan  investasi  yang  tinggi  yaitu
mencapai 194% di tahun 2012 dan 67%
di tahun 2013 namun pada tahun 2014
mengalami  penurunan investasi  sebesar
95%

Arus Kas Pendanaan

Tabel 3. Hasil Perhitungan Analisis Arus
Kas Pendanaan

Hasil  dari  penelitian  arus  kas
pendanaan  pada  tahun  2011  naik  dari
tahun  sebelumnya  sebesar  172%  tapi
pada  tahun  2012  terjadi  penurunan
sebesar  316%  dan  pada  tahun  2013
terjadi  kenaikan  sebesar  112%  dan
mengalami  penurunan  kembali  pada
tahun  2014  yaitu  sebesar  195%.  Dari
hasil  penelitian  terlihat  arus  kas
pendanaan  dari  perusahaan  cenderung
fluktuatif

Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian

pada  tabel  1  didapat  perubahan
perubahan  yang  terjadi  pada  arus  kas
operasi  tahun 2011 sebesar  -4%,  tahun
2012 sebesar 68%, tahun 2013 sebesar
-50%, tahun 2014 sebesar 108% dengan
rata-rata 31%. Meskipun memiliki rata-
rata  yang  besar  pada  dasarnya
perusahaan  mengalami  penurunan  arus
kas operasi pada tahun 2011 dan 2013. 

Dengan  penurunan  seperti  itu
akan berdampak negative pada laporan
laba rugi  perusahaan.  Pada tahun 2011
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arus kas operasi perusahaan mengalami
penurunan  4%  dari  tahun  sebelumnya,
meskipun  penerimaan  kas  dari
pelanggan  naik  tapi  beban  yang  harus
dibayar  perusahaan  besar  sehingga
berpengaruh  pada  kas  yang  dimiliki
perusahaan.  Pada  tahun  2012  arus  kas
operasi  perusahaan  mengalami
pertumbuhan  sebesar  68%  ini
dikarenakan  penerimaan  kas  dari
pelanggan  yang  mengalami  kenaikan.
Pada  tahun  2013  arus  kas  operasi
perusahaan  kembali  mengalami
penurunan  sebesar  50%,  meskipun
beban  yang  harus  dibayar  perusahaan
mengalami penurunan tapi tidak diikuti
dengan  kenaikan  penerimaan  kas  dari
pelanggan. Pada tahun 2014 perusahaan
berhasil  memulihkan  kembali  arus  kas
operasinya  dan  memiliki  pertumbuhan
sebesar 108% dari tahun 2013

Dari  tabel  2  arus  kas  investasi
perusahaan  dalam keadaan  baik  dilihat
dari rata-rata arus kas investasi sebesar
33%. Dengan performa yang baik dalam
arus  kas  investasi  seharusnya  bisa
menaikkan  pendapatan  kas  yang  ada
dari segi investasi. Perubahan-perubahan
yang  terjadi  pada  arus  kas  investasi
tahun  2011  sebesar  -33%,  tahun  2012
sebesar 194%, tahun 2013 sebesar 67%,
dan tahun 2014 sebesar -95%. 

Melalui  tabel  3  didapat
perubahan-perubahan yang  terjadi  pada
arus  kas  pendanaan  perusahaan  pada
tahun  2011 sebesar  172%,  tahun  2012
sebesar  -316%,  tahun  2013  sebesar
112%  dan  tahun  2014  sebesar  -195%.
Pada  tahun  2011  arus  kas  pendanaan
perusahaan mengalami kenaikan sebesar
172%  dari  tahun  sebelumnya  ini
dikarenakan  perusahaan  melakukan
pembayaran  pinjaman  bank  dan
pembayaran  pinjaman  pembelian  aset
yang  besar.  Tahun  2012  arus  kas
pendanaan  mengalami  penurunan
sebesar  316%  ini  dikarenakan
perusahaan  menerima  pendapatan  dari
penerbitan obligasi. Arus kas pendanaan
tahun  2013  perusahaan  mendapatkan
dana  dari  modal  disetor  dan  pinjaman
bank sehingga arus kas pendanaan yang
dilakukan  perusahaan  mengalami

penurunan  sebesar  112%.  Tahun  2014
arus  kas  pendanaan  perusahaan
mengalami  kenaikan  sebesar  195%
dikarenakan  perusahaan  tidak
melakukan pinjaman dari bank ataupun
menambah  modal  disetor,  tapi  kas
digunakan untuk membayar  kewajiban-
kewajiban perusahaan

KESIMPULAN
Metode  laporan  arus  kas  yang

digunakan  oleh  PT.  Panorama
Transportasi,  Tbk  sudah sesuai  dengan
PSAK  no.2  revisi  2009  yaitu  dengan
menggunakan  metode  langsung.
Pelaporan  arus  kas  dalam  metode  ini
dilakukan  dengan  cara  melaporkan
kelompok  kelompok  penerimaan  dan
pengeluaran  kas  dari  aktivitas  operasi
secara  lengkap  tanpa  melihat  laporan
laba rugi, kemudian dilanjutkan dengan
aktivitas investasi dan pendanaan. 

Berdasarkan  informasi  yang
diperoleh  dari  laporan  arus  kas
perusahaan  terdapat  beberapa
kesimpulan yaitu:
1. Pada  tahun  2011  arus  kas  operasi

perusahaan  sebesar  31.530.302.012
atau  turun  sebesar  4%  dari  tahun
sebelumnya.  Arus  kas  investasi
sebesar (19.309.383.203) turun 33%
dari tahun sebelumnya dan arus kas
pendanaan sebesar (12.823.570.380)
naik  172% dari  tahun  sebelumnya.
Artinya pada tahun 2011 perusahaan
menggunakan  kas  dari  kegiatan
operasionalnya  untuk  investasi  dan
membayar kewajiban kewajibanya. 

2. Pada  tahun  2012  arus  kas  operasi
sebesar  52.883.889.968  naik  68%
dari  tahun  sebelumnya.  Arus  kas
investasi  sebesar  (56.757.376.350)
naik  194%  dari  tahun  sebelumnya
dan  arus  kas  pendanaan  sebesar
27.721.092.170  turun  316%  dari
tahun  sebelumnya.  Artinya  pada
tahun  2012  perusahaan  meng-
gunakan  kas  dari  kegiatan
operasional dan pinjaman/penarikan
modal untuk melakukan investasi 

3. Pada  tahun  2013  arus  kas  operasi
perusahaan  sebesar  26.554.047.142
turun  50%  dari  tahun  sebelumnya.
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Arus  kas  investasi  sebesar
(94.525.016.729)  naik  67%  dari
tahun  sebelumnya  dan  arus  kas
pendanaan  sebesar  58.798.137.863
naik  112%  dari  tahun  sebelumya.
Artinya pada tahun 2013 perusahaan
menggunakan  kas  dari  kegiatan
operasional dan pinjaman/penarikan
modal untuk melakukan investasi. 

4. Pada  tahun  2014  arus  kas  operasi
sebesar  55.286.078.186  naik  108%
dari  tahun  sebelumnya.  Arus  kas
investasi (4.307.439.365) turun 95%
dari tahun sebelumnya dan arus kas
pendanaan sebesar (56.026.235.026)
turun 195% dari tahun sebelumnya.
Artinya pada tahun 2014 perusahaan
menggunakan  kas  dari  kegiatan
operasionalnya  untuk  investasi  dan
membayar kewajiban-kewajibanya

SARAN
Saran  yang  dapat  diberikan

untukpenelitian  selanjutnya  adalah
sebagai berikut :
1. Pada  umumnya  perusahaan  dalam

keadaan baik karena arus kas yang
berasal  dari  kegiatan  operasional
selalu  bernilai  positif  dan  mampu
untuk  membayar  kewajiban
kewajibanya.  Diharapkan
perusahaan  dapat  mempertahankan
tren  positif  pada  arus  kas
operasionalnya.

2. Meskipun  arus  kas  operasional
selalu bernilai positif tapi cenderung
fluktuatif dan mengalami penurunan
kas  netto  pada  2  tahun  terakhir
berturut-turut  yaitu  tahun 2013 dan
2014.  Jadi  perusahaan  harus
memperbaiki  arus kas operasi yang
cenderung  fluktuatif  agar  selalu
mengalami  peningkatan  supaya
mampu  menopang  biaya  yang
dikeluarkan  perusahaan  dan  tidak
bergantung  pada  aktivitas
pendanaan  serta  mendapat
kepercayaan penuh dari investor.
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