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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Tinjauan Umum Koperasi 

 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 menyatakan 

bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 

asas kekeluargaan. Bidang usaha yang memiliki asas tersebut adalah koperasi, 

dimana koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pihak pengurus koperasi harus 

memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anggota guna meningkatkan 

produktivitas usahanya. 

 

2.1.1 Pengertian Koperasi 

 Kata koperasi berasal dari bahasa inggris “Cooperation” yaitu dari kata 

“Co” yang berarti bersama-sama dan “operation” yang berarti kerja, artinya kerja 

sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai Tujuan yang sama. 

Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan 

kesejahteraan bersama. 

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang 

“perkoperasian”, ditegaskan bahwa: 

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. 

 

2.1.2 Landasan dan Asas Koperasi 

Menurut Wirasasmita Rivai (2003:21) dalam bukunya “Manajemen 

Koperasi”, mengemukakan: 

“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

serta gotong royong dan berdasarkan atas asas kekeluargaan”. 
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Jadi landasan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

dengan kekeluargaan sebagai asasnya.  

 

2.1.3 Fungsi dan Prinsip-prinsip Koperasi 

2.1.3.1 Fungsi Koperasi 

Menurut Wirasasmita Rivai (2003:32) dalam bukunya “Manajemen 

Koperasi”, mengemukakan: 

“Koperasi berfungsi untuk memperbaiki tingkat kehidupan masing-

masing anggota. Terbentuknya dan berkembangnya koperasi berarti 

masyarakat memiliki alat perjuangan ekonomi. Koperasi yang 

berlandaskan gotong royong dan asas kekeluargaan merupakan 

realisasi demokrasi ekonomi yang dibentuk sebagai alat untuk 

memperbaiki ekonomi anggota”. 

 

2.1.3.2 Prinsip-prisip Koperasi 

Berdasarkan “Standar Akuntansi Keuangan” (SAK No.27) tahun 2004, 

prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan 

usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat.  

Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari : 

1. Kemandirian. 

2. Keanggotaan bersifat terbuka. 

3. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 

4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya 

jasa usaha masing-masing anggotanya. 

5. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 

6. Pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi. 

 

2.1.4 Jenis-Jenis dan Modal Koperasi 

2.1.4.1 Jenis-Jenis Koperasi 

Berdasarkan “Standar Akuntansi Keuangan” (SAK No.27) tahun 2004, 

dilihat dari struktur pengorganisasiannya koperasi terbagi dua, yaitu: 
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1. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang. 

2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum 

koperasi. 

Jumlah pemilikan anggota pada koperasi, baik pada koperasi primer 

maupun koperasi sekunder pada prinsipnya adalah sama, dengan demikian tidak 

terdapat pemilikan mayoritas dan minoritas dalam koperasi. Oleh karena itu, 

laporan keuangan koperasi primer dan sekunder tidak dikonsolidasikan. 

Berdasarkan “Standar Akuntansi Keuangan” (SAK No.27) tahun 2004, 

dari kepentingan Anggota dan usaha utama koperasi, koperasi digolongkan ke 

dalam empat jenis, yaitu: 

1. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir 

atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan 

pembelian bersama. 

2. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah 

tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah 

koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan 

utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi 

bersama. 

3. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya 

menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya. 

4. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau 

pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan 

pemasaran bersama. 

 

2.1.4.2 Modal Koperasi 

 Modal koperasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 

25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyebutkan bahwa : 

“ Modal koperasi terdiri dari Modal sendiri dan modal pinjaman”. 
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1. Modal Sendiri 

Modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal 

equity. Modal sendiri dapat berasal dari : 

a. Simpanan Pokok 

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib 

dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi 

anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang 

bersangkutan menjadi anggota. 

b. Simpanan Wajib 

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang jumlahnya tidak 

harus sama karena disesuaikan dengan golongannya yang wajib dibayar 

oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. 

Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan 

masih menjadi anggota. 

c. Dana Cadangan 

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa 

hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk 

menutup kerugian koperasi bila diperlukan. 

2. Modal pinjaman  

Untuk pengembangan usahanya koperasi dapat menggunakan modal pinjaman 

dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. 

Modal pinjaman dapat brasal dari: 

a. Anggota 

b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya 

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya 

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya 

e. Sumber lain yang sah. 
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2.1.5 Penyajian Laporan Keuangan Koperasi 

Koperasi sebagai suatu badan usaha juga membuat laporan keuangan. 

Laporan keuangan koperasi dalam “Standar Akuntansi Keuangan” (SAK No. 27) 

tahun 2004, yaitu: 

1. Neraca, menyajikan infomasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas 

koperasi pada waktu tertentu. 

2. Perhitungan hasil usaha, menyajikan informasi mengenai pendapatan dan 

beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. 

3. Laporan arus kas, menyajikan informasi mengenai perubahan kas, sumber 

penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu. 

4. Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan 

manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. 

Laporan tersebut mencakup empat unsur: 

a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama; 

b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama; 

c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi; 

d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha 

5. Catatan atas laporan keuangan, menyajikan pengungkapan (disclosures) yang 

memuat perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

Salah satu ciri dari kegiatan perusahaan yaitu adanya transaksi-transaksi 

yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap aktiva, hutang, modal, hasil dan 

biaya dalam Perusahaan. Transaksi-transaksi yang terjadi ini dilaporkan dalam 

bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai informasi tentang data keuangan dan 

aktivitas perusahaan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan tersebut. 
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2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan 

akuntansi, semua transaksi yang terjadi dalam proses pencatatan akuntansi dicatat, 

diklasifikasikan, diikhtisarkan dan disusun menjadi suatu laporan keuangan. 

Dalam laporan ini akan terlihat posisi harta, hutang, modal, pendapatan dan biaya 

pada suatu perusahaan. Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi 

Indonesia dalam bukunya “Standar Akuntansi Keuangan” Kerangka Dasar 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan paragrap 7 halaman 2 menyatakan 

bahwa” 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, 

atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.  

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Ikatan Akuntansi Indonesia (2004:4), mengemukakan bahwa: 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pamakai dalam pengambilan keputusan.” 

 

 Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk 

menilai aktivitas, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode pelaporan. 

Selain berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas 

(dan setara kas), informasi ini juga berguna untuk menilai kebutuhan perusahaan 

dalam memanfaatkan arus kas tersebut. 

 

2.2.3 Komponen-komponen Laporan Keuangan 

 Laporan Keuangan yang lengkap menurut SAK (2004:1,3) meliputi : 

“1. Neraca 

  2. Laporan Laba-rugi 

  3. Laporan Perubahan Ekuitas 

  4. Laporan Arus Kas 

  5. Catatan Atas Laporan Keuangan” 
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Komponen-komponen dari laporan keuangan di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Neraca 

Dalam bukunya “Manajemen Koperasi Indonesia” (2004:178) Sudarsono dan 

Edilius berpendapat bahwa : 

Neraca dimaksudkan sebagai suatu daftar aktiva-aktiva, utang-utang dan 

modal suatu kesatuan usaha pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada akhir 

dari satu bulan atau satu tahun.  

Unsur-unsur dari neraca dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Aktiva, yaitu merupakan sumber  daya yang dikuasai perusahaan dapat 

disubklasifikasi lebih jauh menjadi lima sub-klasifikasi aktiva, yaitu: 

1) Aktiva lancar, yaitu aktiva yang manfaat ekonominya diharapkan 

akan diperoleh dalam waktu satu tahun atau kurang (atau siklus 

operasi normal), misalnya kas, surat berharga, persediaan, piutang, 

dan persekot biaya. 

2) Investasi Jangka Panjang, yaitu penanaman modal yang biasanya 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetap atau 

untuk menguasai perusahaan lain dan jangka waktunya lebih dari 

dua tahun, misalnya investasi saham, investasi obligasi. 

3) Aktiva tetap, yaitu aktiva yang memiliki substansi (wujud) fisik, 

digunakan dalam operasi normal perusahaan (tidak dimaksud 

untuk dijual) dan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu 

tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva ini antara lain tanah, 

gedung, kendaraan dan mesin, serta peralatan. 

4) Aktiva yang Tidak Berwujud, yaitu aktiva yang tidak mempunyai 

substansi fisik dan biasanya berupa hak atau hak istimewa yang 

memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk jangka waktu 

lebih dari satu tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva ini 

misalnya patent, goodwill, royalty, copyright (hak cipta), trade 

name/trade mark (merk/nama dagang), franchise dan lisence 

(lisensi). 
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5) Aktiva lain-lain, yaitu aktiva yang tidak dapat dimasukkan ke 

dalam salah satu dari empat sub-klasifikasi tersebut, misalnya 

beban ditangguhkan, piutang kepada direksi, deposito, pinjaman 

karyawan. 

b. Kewajiban, yang merupakan utang perusahaan masa kini dapat disub-

klasifikasi lebih jauh menjadi tiga sub-klasifikasi, yaitu: 

1) Kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang jangka waktu 

pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau 

kurang (atau siklus operasi normal). Termasuk dalam kategori 

kewajiban ini misalkan utang usaha, utang wesel, utang gaji dan 

upah, utang pajak, dan utang biaya atau beban lainnya yang belum 

dibayar. 

2) Kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang jangka waktu 

pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. 

Termasuk dalam kategori kewajiban ini misalnya utang obligasi, 

utang hipotik dan utang bank atau kredit investasi. 

3) Kewajiban lain-lain, yaitu kewaiban yang tidak dapat 

dikategorikan ke dalam salah satu sub-klasifikasi kewajiban 

tersebut, misalnya utang pada direksi, utang pada pemegang 

saham. 

4) Ekuitas, merupakan bagian hak pemilik perusahaan yang 

merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. 

2. Laporan Laba-Rugi 

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perhitungan laba/rugi, maka 

dapat dikemukakan suatu pengertian D.Hartanato, bahwa : “Perhitungan 

rugi/laba adalah merupakan laporan yang sistematis tentang penghasilan, 

biaya dan rugi/laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode 

tertentu”. (Sudarsono dan Edilius, 2004:187) 

Laporan laba-rugi mempunyai dua unsur, yaitu penghasilan dan beban, yang 

dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Penghasilan (income) yang diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi 

dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan 

kewajiban (yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain yang berasal dari 

kontribusi pemilik) perusahaan selama periode tertentu. 

b. Beban (expense), yang diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi 

dalam bentuk arus keluar, penurunan aktiva, atau kewajiban (yang 

menyebabkan penurunan ekonomis yang tidak menyangkut pembagian 

kepada pemilik) perusahaan selama periode tertentu. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas  

Menjelaskan perubahan modal, saldo laba, agio atau disagio. Laporan ini 

menggambarkan saldo dan perubahan hak si pemilik yang melekat pada 

perusahaan. Istilah ditahan sering berkonotasi negatif, dalam hal ini artinya 

masih belum dibagi, sehingga istilah laba ditahan dirubah menjadi saldo laba. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan ini menggambarkan perputaran uang (kas dari Bank selama periode 

tertentu, misalnya bulanan atau tahunan). Informasi mengenai penerimaan 

dan pembayaran kas masa kini sangat membantu untuk menetapkan faktor-

faktor seperti likuiditas saham, fleksibilitas, keuangan, dan risiko. 

Sofyan Syafri Harahap (2004:258) dalam bukunya “Analisis Atas Laporan 

Keuangan”, memisahkan transaksi arus kas ke dalam tiga kategori yaitu: 

1.) Kas yang berasal dari/digunakan untuk kegiatan operasional. 

2.) Kas yang berasal dari/digunakan untuk kegiatan investasi. 

3.) Kas yang berasal dari/digunakan untuk kegiatan keuangan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam neraca laporan laba-rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan 

informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas 

laporan keuangan mengungkapkan: Informasi yang diwajibkan dalam SAK 

tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan 

laporan perubahan ekuitas. 
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2.3 Analisis Sumber dan Penggunaan Kas 

2.3.1 Pengertian Analisis Sumber dan Penggunaan Kas 

Menurut Sudarsono dan Edilius (2004:191) dalam bukunya “Manajemen 

Koperasi Indonesia”, berpendapat bahwa : 

“Analisis laporan keuangan adalah dengan penelaahan, atau dalam 

pengertian ini menguraikan informasi menjadi lebih detail, atau 

mempelajari hubungan-hubungan dan tendensi (trend) untuk 

menentukan posisi keuangan dan dan hasil operasi serta 

perkembangan perusahaan koperasi yang bersangkutan. 

Untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang 

terdapat dalam laporan keuangan sehingga dapat diketahui 

perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut, maka 

dipergunakan metode dan alat-alat analisis tertentu, yaitu dengan 

jalan membandingkan antar laporan perusahaan untuk periode, atau 

dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibudgetkan, atau 

bahkan dengan laporan keuangan  dari perusahaan-perusahaan 

lainnya. 

Maksud utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

dana dipergunakan dan bagaimana memenuhi kebutuhan dana 

tersebut. Pengertian dana yang digunakan dalam analisis ini adalah 

dapat dalam artian sempit, yaitu sebagai „kas‟”. 

 

 Untuk pemahaman yang lebih jelas mengenai analisis sumber dan 

penggunaan kas, maka akan diuraikan pengertian dari kata-kata yang 

berhubungan dengan analisis sumber dan pengguaan kas. Secara harfiah analisis 

sumber dan penggunaan kas terdiri dari empat kata, yaitu analisis, sumber, 

penggunaan, dan kas.  

Pengertian Analisis menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:207) : 

“Kata analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit terkecil”. 

 

Pengertian Sumber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 

“Segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, 

yang digunakan untuk mencapai hasil. Misal peralatan, persediaan, 

waktu, dan tenaga.” 
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Pengertian Penggunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil 

dari kata dasar guna, adalah: 

“Perbuatan, cara menggunakan sesuatu, pemakaian” 

 

 Berdasarkan “Standar Akuntansi Keuangan” (SAK No.2) tahun 2004, 

pengertian kas adalah: 

“Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro”. 

 

Dalam bukunya “Analisa Laporan Keuangan” (2003:14) Munawir 

berpendapat bahwa kas itu adalah: 

“Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan”.  

 

Sedangkan pengertian kas menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:258) 

adalah: 

“Uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat 

serta surat berharga lainnya yang sangat lancar yang memenuhi 

syarat berikut ini: 

a. Setiap saat dapat ditukar menjadi kas 

b. Tanggal jatuh temponya sangat dekat 

c. Kecil risiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat 

bunga”. 

 

 Menurut Harnanto (2000:247) mengatakan bahwa pengertian Sumber Kas, 

yaitu: 

“Dengan pengertian dana yang diidentifikasikan sebagai kas, sumber 

kas meliputi transaksi-transaksi yang berakibat adanya penerimaan 

dana (kas, modal kerja) dalam suatu periode akuntansi”. 

 

 Kemudian menurut Harnanto (2000:248) mengatakan bahwa pangertian 

Penggunaan Kas, yaitu: 

“Dengan pengertian dana yang diidentifikasikan sebagai kas, 

penggunaan kas meliputi transaksi-transaksi yang berakibat adanya 

pengeluaran/pembayaran dana (kas, modal kerja) dalam suatu 

periode akuntansi”. 
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 Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

analisis sumber dan penggunaan kas adalah memecahkan atau menguraikan segala 

sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk 

mencapai hasil dan pemakaian uang dan surat berharga lainnya yang dapat 

diuangkan setiap saat. 

 Pengertian Analisis Sunber dan Penggunan Kas (cash flow statement 

analisis) menurut Munawir dalam bukunya “Analisa Laporan Keuangan” 

(2004:37): 

“Analisa Laporan Keuangan (chas flow statement analysis) adalah 

suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah 

uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber dan penggunaan kas 

selama periode tertentu”. 

 

 Sedangkan menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2002) dalam 

bukunya “Dasar-dasar Manajemen Keuangan”: 

 “Analisis Sumber dan Penggunaan Kas merupakan teknik analisis 

yang digunakan untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan 

melaksanakan kebijakan investasinya dan melaksanakan kebijakan 

financialnya selama periode tertentu dari kegiatan operasinya 

biasanya dilihat selama masa operasi satu tahun atau jangka pendek”. 

 

2.3.2 Langkah-langkah dalam Menyusun Laporan Sumber dan 

Penggunaan Kas 

Menurut Sudarsono dan Edilius (2004:194) dalam bukunya “Manajemen 

Koperasi Indonesia”, mengungkapkan langkah-langkah dalam penyusunan 

laporan sumber dan penggunaan kas adalah : 

“1. Menyusun laporan perubahan neraca, yang dapat 

menggambarkan perubahan masing-masing elemen neraca antara 

dua titik waktu yang akan dianalisis (bulan atau tahun). 

2. Mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut dalam golongan 

yang memperbesar dan memperkecil kas. 

3. Mengelompokkan elemen-elemen dalam laporan laba/rugi atau 

laporan laba ditahan ke dalam golongan yang memperbesar/ 

memperkecil kas”. 
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2.3.3 Penggolongan Sumber dan Penggunaan Kas 

 Penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas ditujukan untuk 

memberikan gambaran mengenai perubahan kas selama satu periode dan 

memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut. 

 Adapun perubahan-perubahan dari elemen-elemen neraca antara dua saat 

yang efeknya memperbesar kas, dan ini dikatakan sebagai sumber-sumber kas, 

sedangkan perubahan-perubahan yang efeknya memperkecil kas, dan ini 

dikatakan sebagai penggunaan kas. 

Hal-hal yang mempengaruhi kas terdiri dari: 

1. Elemen-elemen yang memperbasar kas : 

1) Berkurangnya aktiva lancar selain kas 

Berkurangnya aktiva lancar selain Kas berarti bertambahnya dana atau 

Kas. Berkurangnya barang (inventory) dapat terjadi karena terjualnya 

barang tersebut, dan hasil pejualan itu merupakan sumber dana/kas bagi 

perusahaan itu. Berkurangnya piutang berarti bahwa piutang itu telah 

dibayar dan penerimaan piutang merupakan penambahan dana yang 

diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian pula 

berkurangnya surat-surat berharga atau Efek berarti bahwa efek itu terjual 

dan hasil penjualan tersebut merupakan sumber dana/kas bagi perusahaan 

tersebut. 

2) Berkurangnya aktiva tetap 

Seperti halnya berkurangnya aktiva lancar, berkurangnya aktiva tetap pun 

merupakan sumber dana/kas bagi perusahaan yang bersangkutan. 

Berkurangnya aktiva tetap bruto berarti bahwa sebagian dari aktiva tetap 

itu terjual dan hasil penjualannya merupakan sumber dana. Berkurangnya 

aktiva tetap neto juga merupakan sumber dana, karena berkurangnya 

aktiva tetap neto tersebut berarti adanya depresiasi dalam tahun yang 

bersangkutan dan depresiasi inipun  merupakan sumber dana. 

3) Bertambahnya setiap jenis utang 

Bertambahnya utang, baik utang lancar maupun utang jangka panjang 

merupakan sumber dana. Bertambahnya utang berarti adanya tambahan 

dana yang diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. 
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4) Bertambahnya modal 

Bertambahnya modal misalnya disebabkan karena adanya emisi saham 

baru, dan hasil penjualan saham baru itu merupakan sumber dana. 

5) Adanya keuntungan dari operasinya perusahaan 

Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan neto dari operasinya berarti 

bahwa ada tambahan dana bagi perusahaan yang bersangkutan. 

6) Penyusutan 

Penyusutan merupakan biaya non Kas yang berupa penyisihan dana atau 

cadangan untuk pembelian aktiva tetap. Dana ini bisa dimanfaatkan oleh 

perusahaan sebagai sumber dana.   

2. Elemen-elemen yang memperkecil kas 

1) Bertambahnya aktiva lancar selain Kas 

Bertambahnya aktiva lancar dapat terjadi karena pembelian barang, dan 

pembelian barang membutuhkan dana. Dengan demikian penambahan 

aktiva lancar merupakan penggunaan dana. 

2) Bertambahnya aktiva tetap 

Bertambahnya aktiva tetap bruto dapat terjadi karena adanya pembelian 

aktiva tetap, dan pemelian aktiva tetap merupakan penggunaan dana . 

3) Berkurangnya utang 

Berkurangnya utang, baik utang lancar maupun utang jangka panjang 

dapat terjadi karena perusahaan telah melunasi atau mengangsur utangnya. 

Pembayaran kembali utang berarti penggunaan dana. 

4) Berkurangnya modal 

Berkurangnya modal dapat terjadi karena pemilik perusahaan mengambil 

kembali atau mengurangi modal yang tertanam dalam perusahaan. 

Berkurangnya modal berarti berkurangnya dana. Ini berarti bahwa 

pengurangan modal itu merupakan penggunaan dana. Dalam P.T. 

pembelian kembali saham pun merupakan penggunaan dana. 

5) Pembayaran cash devidend 

Pembayaran cash devidend jelas merupakan penggunaan dana. Cash 

dividend dibayarkan dari keuntungan netto sesudah pajak. 
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6) Adanya kerugian karena operasinya perusahaan  

Timbulnya kerugian selama periode tertentu dapat disertai dengan 

berkurangnya aktiva atau bertambahnya utang. Sebenarnya bertambahnya 

utang merupakan sumber dana, tetapi dengan adanya kerugian, tambahan 

dana tersebut digunakan untuk menutup kerugian. Dengan demikian maka 

adanya kerugian merupakan penggunaan dana. 

 

2.3.4 Tujuan dan Manfaat Analisis Sumber dan Penggunaan Kas 

 Analisis sumber dan penggunaan kas dapat memberikan informasi yang 

memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih 

perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah arus 

kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus 

kas juga berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas 

dan memungkinkan para pemakai untuk menilai serta membandingkan nilai 

sekarang dari arus kas masa depan. 

Dengan melihat laporan arus kas, kita dapat menilai dan mengidentifikasi: 

1. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh arus kas masuk bersih di masa 

mendatang dari kegiatan operasi untuk membayar hutang, bunga dan deviden. 

2. Kebutuhan dana dari pihak eksternal 

3. Alasan perbedaan antara penghasilan bersih dengan arus kas bersih dari 

kegiatan operasi 

4. Dampak dari investasi dan pendanaan transaksi kas maupun non kas 

5. Informasi arus kas historis sebagai alat prediksi arus kas di masa mendatang. 

 

 

   

 

 

 

 


