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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Dalam era globalisasi ini, dimana pembangunan dilaksanakan di segala bidang 

dan salah satu tujuan pembangunan tersebut adalah mencapai masyarakat adil dan 

makmur. Perkembangan pembangunan ini tidak terlepas dari perkembangan 

teknologi yang semakin pesat sehingga mendorong timbul dan berkembangnya 

industri-industri saat ini. Pada pelaksanaannya sektor industri adalah suatu 

program prioritas untuk mempercepat peningkatan laju pertumbuhan ekonomi 

yang mengakibatkan tingkat persaingan disektor industri semakin ketat, hal ini 

disebabkan banyak perusahaan yang bergerak dibidang yang sama. 

Untuk bisa bertahan dalam persaingan industri ini perusahaan perlu mengelola 

perusahaan nya dengan baik agar dapat bertahan dalam persaingan tersebut. 

Perusahaan perlu mengelola setiap aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. 

Salah satu aktivitas yang perlu mendapatkan perhatiaan bagi manajemen 

adalah perencanaan pelaporan kas perusahaan, karena kas merupakan salah satu 

unsur modal kerja perusahaan yang paling tinggi tingkat likuiditasnya dan harus 

tercapai dalam jumlah yang memadai, dalam proses penyajian laporan kas yang 

tidak terencana sering kali akan menyebabkan ketidaksesuaian dalam proses 

kegiatan perusahaan seperti aktivitas yang dilakukan baik aktivitas operasional, 

investasi maupun pendanaan, selain itu juga kas merupakan asset yang paling 

sering perputaran kas perusahaannya sehingga menimbulkan kendala dan 
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hambatan penyusunan laporan yang memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam 

pelaporan arus kas, seperti terdapatnya selisih angka yang tidak sesuai dengan 

laporan kasnya. Maka dari itu kas juga merupakan asset yang sering menjadi 

objek kecurangan salah satu masalahnya akan menghambat proses dalam 

pelaporan kas perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan kas yang baik 

dalam mengelola kas yang dapat sekaligus mencegah serta mengurangi 

kemungkinan terjadinya hal yang menyimpang yang dapat merugikan perusahaan. 

Analisa pelaporan arus kas dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan 

investasi. Dimana arus kas dapat memberikan informasi bagi investor, kreditor 

untuk memproyeksi return dari sumber kekayaan perusahaan. Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa laporan arus kas memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan, 

sehingga layak untuk digunakan sebagai salah satu informasi didalam 

pengambilan keputusan. 

Mengingat pentingnya penyajian laporan arus kas yang memadai sehingga 

dapat terlaksananya kegiatan perusahaan yang efektif dan efisien guna mencapai 

tujuan yang dilakukan oleh PT INRELT Bandung. maka penulis tertarik untuk 

melakukan pembahasan mengenai penyajian laporan arus kas serta pelaporannya 

pada PT INRELT Bandung dan menjadikan sebagai objek laporan kerja praktek 

dengan judul “PROSEDUR PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS MASUK 

DAN KELUAR PADA PT INRELT BANDUNG “. 
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1.2 Maksud Dan Tujuan Kerja Praktek  

1.2.1 Maksud Kerja Praktek  

Maksud dari penulis mengadakan kerja praktek ini adalah untuk memperoleh 

dan mengumpulkan data-data atau keterangan serta informasi yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu untuk mengetahui 

penyajian informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu 

periode atau laporan arus kas pada PT INRELT Bandung. 

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek  

Berdasarkan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui penyusunan pelaporan arus kas pada PT INRELT 

Bandung.  

2. Untuk mengetahui penyajian laporan arus kas pada PT INRELT Bandung.  

3. Untuk mengetahui hambatan atau kendala pada proses penyajian laporan 

arus kas pada PT INRELT Bandung.  

1.3 Kegunaan Kerja Praktek 

Kegunaan dari kuliah kerja praktek ini adalah untuk mendapatkan pemahamn 

secara nyata dalam bidang ekonomi dan pembuktian dari teori-teori ekonomi yang 

selama ini didapatkan. Hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pihak-pihak sebagai berikut : 
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1. Bagi Penulis 

a. Memperoleh pengalaman untuk mempersiapkan diri memasuki dunia 

kerja. 

b. Memperoleh pengalaman untuk lebih disiplin dan tepat waktu dalam 

menyelesaikan tugas. 

c. Keahlian profesi yang diperoleh melalui kerja praktek dapat 

meningkatkan rasa percaya diri. 

2. Bagi Universitas Komputer Indonesia 

a. Memperoleh masukan untuk pengembangan kurikulum sesuai untuk 

kebutuhan lapangan pekerjaan. 

b. Sebagai salah satu alat evaluasi untuk kurikulum yang sedang berlaku. 

c. Sebagai bahan pengetahuan dan arsip yang berguna untuk mahasiswa 

lainnya. 

3. Bagi PT Inrelt 

a. Memperoleh masukan mengenai arus kas 

b. Sebagai arsip perusahaan. 

1.4 LOKASI DAN WAKTU KERJA PRAKTEK 

1.4.1 Lokasi  

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan, penulis melakukan kerja praktek 

yang berlokasi di: 

 Tempat  : PT Inrelt 

 Alamat  : Jl. Futsal II D 1 Arcamanik 40293 Bandung 
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 Phone  : +62.22 87241058 

 Fax  : +62.22 87241057 

 Website : http://www.inreltcorp.com 

 E-mail : headoffice@inrelt.com 

1.4.2 Waktu Kerja Praktek 

Waktu pelaksanaan kerja praktek adalah selama bulan Agustus, dimulai 

tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016. 

 

http://www.inreltcorp.com/

