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ABSTRAK 
 

MANFAAT ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS 
SEBAGAI ALAT BANTU DALAM MENINGKATKAN 

TINGKAT LIKUIDITAS PERUSAHAAN 
 

 
Perkembangan perekonomian dewasa ini menunjukan perkembangan yang 

semakin pesat sekaligus menyebabkan meningkatnya tingkat persaingan usaha. 
Kondisi demikian menuntut pihak perusahaan agar dapat meningkatkan 
pengelolaan usahanya. Perusahaan yang kuat akan bertahan hidup sebaliknya 
perusahaan yang tidak mampu bersaing akan dilikuidasi atau mengalami 
kebangkrutan. 

Analisis sumber dan penggunaan kas menyediakan informasi perubahan 
kas selama satu periode dan memberikan alasannya mengenai perubahan kas 
tersebut dengan menunjukan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaan-
penggunaannya. Untuk mendukung analisis sumber dan penggunaan kas, 
digunakan analisis rasio likuiditas, yaitu rasio-rasio yang digunakan untuk melihat 
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 
pendeknya yang segera harus dibayar. Rasio likuiditas dapat dihitung dengan 
current ratio, quick ratio, dan cash ratio. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dilakukan pada PT Agronesia 
yang terletak di jalan Aceh no 30 Bandung. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan 
dengan meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi. 
Penulis melakukan wawancara/pembagian kuesioner dengan pejabat yang terkait 
dengan proses analisis sumber dan penggunaan kas untuk memperoleh data 
primer dan data sekunder dari literatur yang ada. 

Dengan analisis sumber dan penggunaan kas, perusahaan dapat menilai 
kondisi likuiditasnya. Baik-buruknya likuiditas PT Agronesia sangat tergantung 
pada kebijakan pengelolaan kasnya. Apabila kebijakan sumber dan penggunaan 
kas suatu perusahaan tidak efektif maka akan mengakibatkan likuiditas menjadi 
buruk dan apabila pengelolaan sumber dan penggunaan kas efektif maka dengan 
sendirinya akan mengakibatkan likuiditas perusahaan menjadi baik pula. 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan analisis sumber dan 
penggunaan kas tersebut bermanfaat bagi manajemen dalam meningkatkan 
likuiditas perusahaan dari periode ke periode. 
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