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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Laporan Keuangan 

Munawir (2010) menjelasakan bahwa salah satu ciri dari kegiatan 

perusahaan yaitu adanya transaksi-transaksi.Transaksi-transaksi tersebut dapat 

mengakibatkan perubahan aktiva, hutang, modal, hasil dan biaya dalam 

perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 

tersebut. 

 

2.1.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan 

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

diklasifikasi, dan disusun menjadi suatu laporan keuangan. Menurut Munawir 

(2010) mengemukakan : 

“ Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk 

suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar 

posisi keuangan dan daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah 

menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan  untuk menambah daftar 

ketiga yaitu surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan.” 

 

2.1.2  Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009) 

sebagai berikut : 

“ Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

perusahaan yang bermanfaat baik sejumlah besar pemakai dalam 

mengambil keputusan.” 
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2.1.3 Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Sofyan (2008) pengertian analisis laporan keuangan adalah : 

“ Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang 

lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau 

yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain data 

kuantitatif dan non dengan tujuan untuk mengetahui  kondisi 

keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses 

menghasilkan keputusan yang tepat.” 

Menurut Munawir (2010) analisis laporan keuangan ada beberapa teknik 

yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan yaitu sebagai berikut : 

1. Analisa perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik analisa 

dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih. 

2. Analisa rasio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari 

pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

3. Analisa perubahan laba kotor,(gross profit analysis)adalah suatu analisa 

untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari 

periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode 

dengan laba yang dianggarkan  untuk periode tersebut. 

4. Analisa break even, untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai 

oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, 

tetapi juga belum memperoleh keuntungan. 

5. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja, adalah satu analisa untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

6. Analisa sumber dan penggunaan kas (cash flow statement analysis), adalah 

suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas 

atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama 

periode tertentu.  
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2.1.4 Kas dan Arus Kas 

Kas merupakan aktiva yang tidak dapat menghasilkan “laba“, dalam arti 

tidak bisa untuk mendapatkan laba secara langsung dalam operasi perusahaan. 

Perusahan perlu melakukan usaha pengelolaan (manajemen) kas yang efektif dan 

efisien sehingga pemanfaatan  kas  tersebut dapat optimal. Arus kas sebenarnya 

sejalan dengan penyusunan laporan arus kas atau disebut juga Cash Flow 

Statement. Laporan arus kas ini dinilai banyak memberikan informasi tentang 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan kondisi likuiditas 

perusahaan dimasa yang akan datang, dan memberikan informasi yang relevan 

tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode 

tertentu.  

 

2.1.5 Pengertian Kas dan Arus Kas 

Pemahaman yang lebih jelas mengenai analisis sumber dan penggunaan kas, 

terlebih dahulu akandiuraikan pengertian dari istilah-istilah yang berhubungan 

dengan analisis sumber dan penggunaan kas tersebut. 

 

2.1.5.1 Kas 

Pengertian  kas menurut beberapa pendapat para ahli antar lain : 

S.Munawir (2010;14) mengemukakan bahwa : 

“Kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai 

organisasi perusahaan “. 

Menurut Martono dan Harjito (2007; 116) mengemukakan : 

“Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki yang 

memiliki sifat paling lancar (paling likuid) dan paling mudah 

berpindah tangan dalam suatu transaksi. “ 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK, 2009;2.2) kas 

didefinisikan sebagai berikut : 

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

Keterangan di atas  jelas bahwa kas merupakan alat pembayaran yang paling 

siap dan dapat segera dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan, 

kas tidaklah hanya berupa uang tunai  yang ada di tangan (cash on hand) 
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perusahaan, tetapi mencakup semua rekening perusahaan yang mempunyai  

karakteristik  demand deposit  dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. 

 

2.1.5.2 Arus Kas 

Arus kas merupakan jiwa (lifeblood) bagi setiap perusahaan dan 

fundamental bagi eksistensi sebuah perubahan serta menunjukkan dapat tidaknya 

sebuah perusahaan membayar semua kewajibannya. Laporan arus kas  disusun 

dengan tujuan utama untuk memberikan periode  tertentu, dan memberikan 

informasi tentang aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan basis kas. 

Menurut  Dwi (2002;29) mengemukakan bahwa: 

“Laporan arus kas melaporkan  penerimaan kas, pengeluaran kas, dan 

perubahan bersih kas baik yang berasal dari aktivitas operasi investasi 

maupun pendanaan.” 

Menurut Sofyan (2004;257) berpendapat bahwa : 

“Laporan arus kas memberikan informasi yang relevan tentang 

penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode 

tertentu.” 

Munawir (2010) mengklafikasikan sumber (penerimaan) dan penggunaan 

(pengeluaran) kas dalam laporan arus kas menurut aktivitasnya sebagai berikut: 

1. Aktivitas Operasi 

Aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama 

pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus  kas tersebut pada umumnya berasal 

dari  transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi 

bersih. Contoh arus kas dari aktvitas operasi adalah : 

a. Penerimaan kas dari penjualan  barang dan jasa. 

b. Penerimaan kas dari royaliti,fee, komisi dan pendapatan lain. 

c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. 

d. Pembayaran kas kepada karyawan. 

e. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan 

dengan premi klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya. 
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f. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) 

Kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari 

aktivitas pendanaan dan investasi. 

g. Penerimaan dan pembayaran kas dari  kontrak yang diadakan untuk 

tujuan transaksi usaha dan perdagangan. 

 

2. Aktivitas  Investasi 

Aktivitas investasi merupakan arus kas yang mencerminkan penerimaan dan  

pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk 

menghasilkan  pendapatan arus kas di masa depan. Beberapa contoh arus kas  

yang berasal dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut : 

a. Pembayaran kas untuk pembelian aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan 

aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang 

dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri. 

b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak 

berwujud dan aktiva jangka panjang lain. 

c. Perolehan saham  atau instrumen keuangan perusahaan lain. 

d. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan). 

e. Pembayaran  kas sehubungan dengan kontak yang dilakukan untuk 

tujuan perdagangan (dealing or trading), atau apabila pembayaran 

tersebut  diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

 

3. Aktvitas Pendanaan 

Aktivitas pendanaan digunakan untuk memprediksi klaim terhadap arus kas  

masa  depan oleh para pemasok modal perusahaan. Beberapa contoh  arus kas  

yang berasal dari aktivitas pendanaan diantaranya adalah : 

a. Penerimaan kas dari saham dan instrumen modal lainnya. 

b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menebus saham 

perusahaan. 
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c. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik dan 

pinjaman lainnya. 

d. Pelunasan pinjaman. 

e. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (leasee) untuk mengurangi 

saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan 

(finance  leasee). 

Menurut Sofyan (2004;259) Sumber (penerimaan) dan penggunaan 

(pengeluaran) kas dalam laporan arus kas diklasifikasikan menurut aktivitasnya 

ketiga golongan  yaitu Operasional, Investasi, pembiayaan, dapat dijelaskan 

sebagai berikut  : 

1. Aktivitas Operasional 

Semua transaksi yang bekaitan dengan laba yang dilaporkan dalam Laporan 

Laba Rugi dikelompokkan dalam golongan ini demikian  juga Arus Kas Masuk 

lainnya yang berasal dari kegiatan operasional, misalnya: 

a. Penerimaan dari pelangganan, 

b. Penerimaan dari piutang bunga, 

c. Penerimaan bunga, 

d. Penerimaan refund dari supplier. 

Arus  kas keluar misalnya berasal dari : 

a. Kas yang dibayar untuk  pembelian barang dan jasa yang akan dijual 

b. Bunga yang dibayar atas utang perusahaan 

c. Pembayaran pajak penghasilan 

d. Pembayaran gaji 

Laporan laba atau rugi yang berasal dari bukan kegiatan operasional seperti 

penjualan peralatan atau aktiva tetap lainnya tidak termasuk sebagai  kelompok 

kegiatan operasional. Kas yang diterima dari kegiatan ini dimasukkan sebagai 

kelompok kegiatan investasi atau keuangan mana yang dianggap lebih dominan. 

 

2. Aktivitas  Investasi 

Transaksi  kas yang berhubungan  dengan perolehan  fasilitas  investasi dan 

nonkas  lainnya  yang digunakan oleh perusahaan. Arus kas masuk terjadi jika kas 
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diterima dari hasil atau pengembalian investasi yang dilakukan sebelumnya 

misalnya dari hasil penjualan. 

Arus kas yang diterima misalnya dari : 

a. Penjualan aktiva tetap 

b. Penjualan surat berharga yang berupa investasi 

c. Penagihan pinjaman jangka panjang (tidak termasuk bunga jika ini 

merupakan kegiatan investasi) 

d. Penjualan aktiva lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi (tidak 

termasuk persediaan) 

Arus kas keluar dari kegiatan ini misalnya adalah :  

a. Pembayaran untuk mendapat aktiva tetap 

b. Pembelian investasi jangka panjang 

c. Pemberian pinjaman pada pihak lain 

d. Pembayaran untuk aktiva lain yang digunakan dalam kegiatan produktif 

seperti hak paten (tidak termasuk persediaan yang merupakan 

persediaan operasional).Transaksi yang berkaitan dengan aktiva lain- 

lain juga dapat disamakan dengan aktiva tetap. 

3. Aktivitas  pembiayaan 

Dalam aktivitas ini, arus kas masuk merupakan  kegiatan mendapatkan dana 

untuk kepentingan perusahaan. Arus kas keluar adalah pembayaran kembali 

kepada pemilik dan kreditur atas dana yang diberikan sebelumnya.  

Contoh arus kas masuk misalnya adalah : 

a. Pengeluaran saham; 

b. Pengeluaran wesel; 

c. Penjualan obligasi; 

d. Pengeluaran surat utang hipotek, dan lain-lain. 

Arus kas keluar misalnya : 

a. Pembayaran deviden dan pembagian lainnya yang diberikan kepada 

pemilik; 

b. Pembelian saham pemilik (treasury stock); 
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c. Pembayaran utang pokok dana yang dipinjam (tidak termasuk bunga karena 

dianggap sebagai kegiatan operasi). 

Menurut Soemarso. S.R (2005;321) laporan arus kas harus melaporkan arus 

kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan beberapa aktivitas  sebagai 

berikut : 

1. Aktivitas operasi 

Terutama diperoleh dari kegiatan usaha perusahaan, kegiatan usaha utama 

perusahaan adalah menghasilkan barang atau jasa dan menjualnya. Kegiatan ini 

mencakupi penerimaan kas, misalnya : 

a. Penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa. 

b. Penerimaan kas dari royalti,komisi dan pendapatan lainnya. 

c. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan lain. 

d. Penerimaan kembali pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi 

secara khusus. 

 

2. Aktivitas  investasi 

Perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang 

termasuk setara kas, misalnya : 

a. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan aktiva 

tidak berwujud beserta aktiva jangka panjang lainnya. 

b. Perolehan saham atau instrument keuangan perusahaan. 

 

3. Aktivitas pendanaan 

Aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi 

modal dan pinjaman perusahaan, misalnya : 

a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrument modal lainnya. 

b. Penerimaan kas dari emisi obligasi, wesel, hipotek dan pinjaman. 

c. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lesse) untuk mengurangi 

saldo. 
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Pernyataan dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian sumber 

(penerimaan) dan penggunaan (pengeluaran) kas dalam laporan arus kas ada 3 

aktivitas yaitu aktivitas oparasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. 

 

2.1.7 Sumber dan Penggunaan Kas 

Menurut Munawir (2010;159) Sumber penerimaan kas dalam suatu  

perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari : 

1. Hasil penjualan investasi jangka panjang. Aktiva tetap baik yang berwujud  

maupun yang tidak berwujud  (intangible assets )atau adanya penurunan 

aktiva tidak lancar 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 baik jangka panjang (wesel) maupun 

hutang jangka panjang (hutang obligasi, hutang hipotik, atau hutang jangka 

panjang yang lain) serta bertambahnya hutang yang diimbangi dengan  

penerimaan kas. 

4. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang 

diimbangi dengan adanya penerimaan kas. 

5. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau deviden dari investasinya,  

sumbangan  atau hadiah maupun adanya pengambilan kelebihan 

pembayaran  pajak pada periode-periode sebelumnya. 

Penggunaan atau pengeluaran kas dapat disebabkan  adanya transaksi-

transaksi  sebagai berikut : 

1. Pembelian saham atau obligasi investasi jangka pendek  maupun  jangka 

panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya. 

2.  Penarikan kembali  saham yang beredar maupun adanya pengembalian kas  

perusahaan oleh pemilik perusahaan. 

3. Pelunasan atau pembayaran angsuran  hutang jangka pendek  maupun 

hutang jangka panjang. 

4. Pembelian barang dagangan secara  yang meliputi upah dan pembayaran 

sewa,bunga, premi  persekot-persekot biaya  maupun persekot  pembelian. 
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5. Pengeluaran kas  untuk pembayaran  deviden (bentuk pembagian  laba 

lainnya  secara tunai), pembayaran pajak, denda-denda  dan lain sebagainya. 

Menurut Sofyan (2004;287) transaksi kredit menggambarkan sumber kas 

dan transaksi debet menggambarkan penggunaan kas. Sumber kas perusahaan 

berasal : 

1. Pertambahan utang, misalnya dengan penjualan obligasi yang 

menyebabkandana masuk ke dalam perusahaan. 

2. Pertambahan modal, misalnya penjualan saham akan menambah kas 

perusahaan. 

3. Penurunan asset, misalnya penjualan assetakan menambah dana masuk ke 

dalam perusahaan. 

Sebaliknya penggunaan kas perusahaan dimaksudkan untuk : 

1. Penurunan utang, misalnya penggunaan dan untuk membayar utang. 

2. Penurunan modal, misalnya pembelian treasury stock. 

3. Penambahan asset, misalnya pembelian atau perolehan asset.  

 

2.2 Analisis Sumber dan Penggunaan Kas 

Membandingkan laporan keuangan dari dua tahun yang berurutan, 

merupakan suatu cara untuk menganalisis sumber-sumber penggunaan kas, 

sehingga dari hasil membandingkan tersebut, dapat dideteksi aliran kas yang 

diperoleh atau yang digunakan oleh perusahaan. 

Menurut sumber Munawir (2010:160), dengan demikian tujuan analisis 

sumber-sumber dan penggunaan kas adalah untuk mengetahui bagaimana 

penggunaan kas dan bagaimana kas tersebut diperoleh atau dibelanjai. 

 

2.2.1 Pengertian Analisis Sumber dan Penggunaan Kas 

Analisis sumber dan penggunaan kas  merupakan alat yang penting bagi  

manajer keuangan yaitu untuk mengetahui aliran kas. Dari mana kas tersebut  

berasal  dan untuk apa kas itu digunakan. 

Pengertian analisis sumber  dan penggunaan kas menurut Munawir  

(2010;157) adalah sebagai berikut : 
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“Analisis laporan sumber  dan penggunaan kas disusun untuk 

menunjukkan  perubahan kas selama suatu periode dan memberikan 

alasan  mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukan dari 

mana  sumber- sumber dan penggunaan-penggunaannya.” 

Menurut Jopie Jusuf (2007 : 100): 

“ Analisis  laporan sumber dan penggunaan kas adalah laporan yang 

menunjukkan perubahan kas selama dua periode dan memberikan 

alasan mengenai prubahan kas tersebut dengan menunjukkan 

darimana sumber-sumber kas dan penggunaan- penggunaannya”. 

Menurut Susan Irawati (2006;75) mengemukakan: 

“ Analisis sumber dan penggunaan dana (kas) merupakan teknik 

analisis yang digunakan untuk mempelajari bagaimana suatu 

perusahaan melaksanakan kebijakan investasinya dan melaksanakan 

kebijakan Financialnya selama periode tertentu dari kegiatan 

opersinya biasanya dilihat selama masa operasi satu tahun atau jangka 

pendek”. 

Pernyataan  di atas   dapat disimpulkan bahwa analisis sumber dan 

penggunaan kas dapat dilakukan dengan membandingkan  perubahan-perubahan 

pada masing-masing pos laporan keuangan dua periode. Dengan meneliti 

perubahan tersebut dapat diketahui cara perusahaan mengelola atau menggunakan 

dana (kas) yang dimilikinya.  Dengan kata lain analisa laporan sumber dan 

penggunaa kas  tersebut akan dapat diketahui dari mana datangnya kas dan untuk 

apa kas itu digunakan. 

 

2.2.2 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. 

Perubahan-perubahan tersebut dikarenakan adanya : 

1. Hal yang dapat memperbesar jumlah kas disebut sumber 

2. Hal yang dapat memperkecilkan kas disebut penggunaan 

Menurut Bambang (2004;346) unsur-unsur yang dapat memperbesar kas 

adalah sebagai berikut : 

1. Berkurangnya aktiva lancar selain kas. 
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2. Berkurangnya aktiva tetap. 

3. Bertambahnya setiap jenis hutang. 

4. Bertambahnya modal. 

5. Adanya keuntungan dari operasi perusahaan. 

Unsur-unsur yang memperkecil kas adalah sebagai berikut :  

1. Bertambahnya aktiva lancar selama kas. 

2. Bertambahnya aktiva tetap. 

3. Berkurangnya setiap jenis hutang. 

4. Berkurangnya modal. 

5. Adanya kerugian dalam opersi perusahaan. 

6. Adanya pembagian deviden. 

Menurut Martono dan Hardjito (2002:320) unsur-unsur yang dapat 

memperbesar kas adalah sebagai berikut : 

1. Berkurangnya aktiva lancar selain kas: 

a. Berkurangnya barang (inventory) terjadi karena terjualnya barang 

tersebut dan hasil penjualan itu merupakan sumber dana/ kas bagi 

perusahaan.  

b. Berkurangnya piutang berarti piutang telah dibayar dan penerimaan 

piutang merupakan penambahan dana yang diterima oleh perusahaan 

yang bersangkutan. 

c. Berkurangnya surat-surat berharga (efek) berarti efek itu terjual dan hasil 

penjualan tersebut merupakan sumber dana/ kas bagi perusahaan. 

2. Berkurangnya aktiva tetap: 

a. Berkurangnya aktiva tetap bruto berarti sebagian aktiva tetap harus dijual 

dan hasil penjualannya merupakan sumber dana. 

b. Berkurangnya aktiva tetap neto berarti adanya depresiasi dalam tahun 

yang bersangkutan. 

3. Bertambahnya setiap jenis hutang: 

a. Bertambahnya hutang (hutang lancar, hutang jangka panjang) berarti 

terjadipenambahan dana yang diterima oleh perusahaan yang 

bersangkutan. 
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b. Berkurangnya aktiva tetap neto berarti adanya depresiasi dalam tahun 

yang bersangkutan. 

4. Bertambahnya modal:  

Bertambahnya modal disebabkan adanya emisi saham baru dan hasil 

penjualan saham baru tersebut merupakan sumber dana. 

5. Adanya keuntungan dari operasi perusahaan: 

Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan neto dari operasinya berarti 

bahwa ada tambahan dan bagi perusahaan yang bersangkutan. 

6. Penyusutan: 

a. Penyusutan merupakan biaya non-kas berupa penyisihan dana untuk 

cadangan pembelian aktiva tetap. Dana ini bisa dimanfaatkan oleh 

perusahaan sebagai sumber dana.  

b. Berkurangnya aktiva tetap neto berarti adanya depresiasi dalam tahun 

yang bersangkutan. 

Unsur-unsur yang memperkecil kas adalah sebagai berikut : 

1. Bertambahnya Aktiva Lancar  

Kas akan berkurang bila ada tambahan aktiva lancar, misalnya persediaan 

bertambahberarti perlu uang untuk membeli persediaan, sehingga kas berkurang. 

Piutang bertambah perlu kas untuk menambah investasi pada piutang, sekuritas 

bertambah berarti ada pembelian sekuritas yang memerlukan uang kas.  

2. Bertambahnya Aktiva Tetap 

Demikian pula bila ada tambahan aktiva tetap berarti ada pembelian aktiva 

tetap. Pembelian aktiva tetap memerlukan kas, maka uang kas akan berkurang 

akibat penambahan aktiva tetap tersebut.  

3. Berkurangnya Semua Hutang  

Apabila hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang berkurang 

berarti ada sebagian hutang yang dibayar. Untuk membayar hutang diperlukan 

uang kas, sehingga kas menjadi berkurang.  

4. Berkurangnya Modal  

Apabila modal berkurang berarti pemilik mengambil dana dari perusahaan, 

sehinga kas mejadi berkurang. 
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5. Rugi Operasi  

Apabila perusahaan memperoleh laba akan menambah kas, tetapi bila 

perusahaan rugi maka kerugian tersebut harus ditutup dengan kas, sehingga 

memperkecl kas. 

6.  Pembayaran Deviden  

Deviden yang dibayarkan kepada pemilik membutuhkan uang tunai, 

sehingga pembayaran deviden tersebut akan memperkecil kas.  

Jopie Jusuf (2007;100) mengemukakan bahwaperubahan-perubahan dari 

elemen-elemen yang efeknya memperbesar kas dan hal tersebut dapat dikatakan 

sebagai “sumber-sumber  kas ” adalah sebagai berikut : 

1. Berkurangnya aktiva lancar selain kas 

Berkurangnya aktiva lancar selain kas berarti bertambahnya dana atau kas. 

Berkurangnya barang dapat terjadi karena terjualnya barang tersebut, dan hasil 

penjualan tersebut merupakan sumber dana atau kas bagi perusahaan itu. 

Berkurangnya piutang berarti piutang itu telah dibayar dan penerimaan piutang 

merupakan penambahan dana yang diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. 

2. Berkurangnya aktiva tetap 

Berkurangnya aktiva tetap bruto berarti bahwa sebagian dari aktiva tetap itu 

dijual dan hasil penjualannya 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 hutang 

Bertambahnya hutang, baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang 

merupakan sumber dana. Bertambahnya hutang berarti adanya tambahan dana 

yang diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. 

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 dari neto dari operasinya 

berarti bahwa ada tambahan dan bagi perusahaan yang bersangkutan.   



20 
 

Mengenai perubahan-perubahan yang efeknya memperkecil  kas antara lain: 

1. Bertambahnya aktiva lancar selain kas 

Bertambahnya aktiva lancar dapat terjadi 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 pembelian aktiva tetap merupakan penggunaan dana. 

3. Berkurangnya hutang 

Berkurangnya hutang, baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang 

dapat terjadi karena perusahaan telah melunasi atau mengangsur hutangnya. 

Pembayaran kembali hutang 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. Dalam pembelian kembali kembali saham pun 

merupakan penggunaan dana. 

5. Pembayaran cash dividend (deviden tunai) 

Pembayaran cash dividen jelas merupakan penggunaan dana. Cash dividen 

dibayarkan dari keuntungan neto sesudah pajak. 

6. Adanya kerugian atas operasinya perusahaan 

Timbulnya kerugian selama periode tertentu dapat disertai dengan 

berkurangnya aktiva atau bertambahnya hutang. Sebenarnya bertambahnya hutang 

merupakan sumber dana, tetapi dengan adanya kerugian, tambahan kas tersebut 

digunakan untuk menutup kerugian. Dengan demikian maka adanya kerugian 

merupakan penggunaan dana. 

Melihat dari tiga sumber dapat disimpulkan bahwa penggolangan sumber 

kas dan penggunaan kas terdapat dua kelompok yaitu memperkecil kas dan 

memperbesar kas diantaranya yang memperbesar kas secara luas yaitu 

berkurangnya aktiva lancar, bertambahnya modal, berkurangnya aktiva 
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tetap.Secara luas memperkecil kas yaitu bertambahnya aktiva lancar, 

berkurangnya modal, dan berkurangnya semua hutang. 

 

2.2.3 Sifat Laporan Sumber dan Penggunaan Kas 

Laporan sumber dan penggunaan kas menggambarkan atau menunjukkan  

aliran atau gerakan kas yaitu sumber-sumber penerimaan dan penggunaan kas  

dalam periode yang bersangkutan.Dalam penyusunan laporan sumber dan 

penggunaan kas  menggunakan dasar waktu atau accrual basis, karena laporan ini 

adalah laporan perubahan kas  yang merupakan ringkasan transaksi keuangan 

yang berhubungan dengan kas tanpa memperhatikan hubungannya dengan 

penghasilan yang diperoleh  maupun biaya-biaya yang terjadi. 

Subjek laporan perubahan kas adalah sumber dan penggunaan kas dasar 

yang digunakan dalam menyusun laporan laba rugi tersebut adalah dasar tunai 

atau cash basis, dimana penghasilan baru diakui apabila sudah diterima dan biaya 

diakui apabila sudah dibayar tunai per kas, dalam hal ini laporan laba rugi 

menunjukan sumber kas yang berasal dari operasi. Perlu diperhatikan bahwa 

sumber kas tidak hanya dari operasi tetapi masih banyak sumber penerimaan kas 

lainnya, begitu pula penggunaannya tidak hanya untuk membiayai operasi. 

Laporan sumber dan penggunaan kas (laporan penggunaan kas) sifatnya atau 

jangkauannya lebih luas dari pada laporan laba rugi baik yang penyusunannya 

berdasarkan cash basis maupun accruals basis. 

 

2.2.4 Manfaat Laporan Sumber dan Penggunaan Kas 

Menurut S.Munawir (2010) Laporan sumber dan penggunaan kas ini sangat 

penting, karena dapat dipergunakan sebagai dasar merencanakan kebutuhan kas 

dimasa yang mendatang dan kemungkinan sumber-atau cash flow di masa yang 

akan datang. Kreditor atau bank dengan laporan cash flow ini akan mendapat 

menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atau mengembalikan 

pinjamannya. 

Kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan. 

Karena kas merupakan salah satu unsur modal yang paling tinggi likuiditasnya, 
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sehingga semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin 

tinggi pula tingkat likuiditasnya.  

 

2.2.5 Langkah-langkah menyusun laporan sumber-sumber dan penggunaan 

kas 

Menurut Munawir (2010;157), Langkah-Langkah Dalam Penyusunan 

Laporan Sumber-Sumber Dan Penggunaan Dana Dalam Aliran Kas sebagi 

berikut: 

1. Mendaftar pos-pos neraca yang diperbandingkan antara dua titik waktu 

tertentu dalam kolom pertama dan kedua. 

2. Mendaftar pos-pos laporan laba rugi dari tahun yang diperbandingkan 

(current year). 

3. Tentukan kenaikan dan penurunan yang terjadi pada pos-pos neraca, 

tunjukkan dalam kolom ”Perubahan” debit dan kredit. Kolom perubahan 

debit untuk mencatat adanya kenaikan aktiva, penurunan utang dan modal 

serta bertambahnya biaya serta berkurangnya penghasilan. Sedangkan 

kolom kredit untuk mencatat penurunan aktiva, kenaikan utang dan modal, 

bertambahnya penghasilan dan berkurangnya biaya. 

4. Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi pada pos-pos neraca dan 

pos-pos laba rugi untuk menentukan adanya perubahan yang tidak 

mempengaruhi kas. 

5. Membuat jurnal penyesuaian dalam lembar kerja tersebut untuk 

menghilangkan akibat atau pengaruhi transaksi nonkas yang sudah dicatat 

dalam periode tersebut. 

6. Memindahkan saldo atau perubahan setelah disesuaikan (kecuali perubahan 

kas) Ke dalam kolom “Kenaikan dan Penurunan Kas” atau “Sumber dan 

Penggunaan Kas”. Penurunan aktiva (selain kas), kenaikan utang, modal 

dan penghasilan merupakan sumber kas, sedangkan kenaikan aktiva (selain 

kas), penurunan utang, modal dan kenaikan biaya merupakan penggunaan 

kas. Perubahan kas tidak perlu dipindahkan ke kolom sumber dan 

penggunaan kas karena perubahan kas inilah yang dianalisis, selisih jumlah 
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kolom sumber kas dengan penggunaan kas harus sama dengan perubahan 

yang terjadi dalam pos “Kas”. 

7. Untuk penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas datanya diambil 

dari dua kolom terakhir dari lembar kerja. 

Menurut Bambang (2004) langkah-langkah dalam menyusun laporan 

sumber dan penggunaan kas, yaitu : 

1. Menyusun laporan perubahan Neraca dari dua waktu yang berurutan. 

2. Menyusun laporan perubahan neraca dari dua waktu yang berurutan, dan 

memisahkan elemen-elemen yang menambah kas dan mengurangi kas. 

3. Melakukan pengklasifikasian terhadap unsur-unsur yang ada dalam laporan 

laba rugi di tahan ke dalam golongan yang menambah atau mengurangi 

jumlah kas. 

4. Menyusun laporan sumber dan penggunaan kas, dengan mengadakan 

konsolidasi atau penggabungan dari semua inforamsi yang dapat menambah 

atau mengurangi kas. 

 Menurut Sudarsono dan Edilius (2004;194) 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 atau memperkecil kas. 

 

2.3  Penyusunan  Laporan Sumber dan Penggunaan Kas 

Penyusunan laporan  sumber dan penggunaan kas Internal dapat dilakukan 

dengan cara meringkas jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas.Analisis 

penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas eksternal dapat dilakukan 

dengan cara menganalisa perubahan yang terjadi dalamlaporan keuangan yang 

diperbandingkan antara dua waktu atau akhir periode serta informasi-informasi 
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yang lain mendukung teradinya perubahan tersebut.Menganalisa perubahan yang 

terjadi harus diperhatikan kemungkinan adanya perubahan atau transaksi yang 

tidak dipengaruhi oleh kas (non cash transaction). 

Menurut Munawir (2010) transaksi-tranasaksi yang tidak mempengaruhi 

uang kas antara lain  sebagai berikut : 

1. Adanya pengakuan dan pembebanan depresiasi, amortisasi dan deplesi 

terhadap  aktiva tetap, intangible assets dan wasting asset.biaya depressiasi 

ini merupakan biaya yang tidak memerlukan biaya pengeluaran kas. 

2. Pengakuan adanya kerugian piutang baik yang membentuk cadangan 

kerugian piutang  maupun tidak, dan penghapusan piutang yang tidak 

bersangkutan tidak ditagih lagi. 

3. Adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku aktiva yang dimiliki dan 

penghentian dari penggunaan aktiva tetap karena  yang bersangkutan telah 

habis disusut  atau sudah tidak dapat di pakai lagi. 

4. Adanya pembayaran stock deviden (deviden dalam bentuk saham), adanya 

penyisihan atau pembatasan penggunaan laba, dan adanya penilaian kembali 

(revaluasi) terhadap aktiva tetap yang dimilki oleh perusahaan.  

Untuk memberikan gambaran tentang  acara menyusun Laporan  Sumber 

dan  

Penggunaan Kas maka berikut ini contoh data neraca sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

PT.A 

Neraca yang di perbandingkan 

31 desember 2010&2011 

KETERANGAN 
31 Desember 

Naik atau 

Turun * 

2010 2011  

Kas 

piutang dagang 

piutang wesel 

persediaan 

persekot asuransi 

tanah 

gedung 

alat kantor 

Rp.     545.500,- 

Rp. 1. 324.200,- 

Rp.     500.000,- 

Rp.     951.200,- 

Rp.       46.000,- 

Rp.      200.000,- 

Rp.  1 .600.000,- 

Rp.     700.000,- 

 

RP.    919.700,- 

Rp. 1.612.800,- 

Rp.    250.000,- 

Rp. 1.056.500,- 

Rp.      37.000,- 

Rp.    200.000,- 

Rp. 2.000.000,- 

Rp.    850.000,- 

Rp. 374.200,- 

Rp. 288.000,- 

Rp. 250.000,-* 

Rp. 105.300,- 

Rp.     9.000,-* 

Rp.        0 

Rp. 400.000,- 

Rp. 150.000,- 

 Rp.  5. 826.000,- Rp. 6. 926.000,- Rp. 1.050.000,- 

Cadangan penyusutan gedung 

Cadangan penyusutan alat kantor 

Hutang dagang 

Hutang wesel 

Hutang gaji 

Hutang obligasi 

Modal saham 

Laba yang ditahan 

Rp.      225.500,- 

Rp.      153.000,- 

Rp.      665.000,- 

Rp.      150.000,- 

Rp.      312.000,- 

Rp.      600.000,- 

Rp.    2.000.000,- 

Rp .   1.771.400,- 

Rp.     261.000,- 

Rp.     201.000,- 

Rp.     552.200,- 

Rp.     125.000,- 

Rp.     443.500,- 

Rp.     450.000,- 

Rp.  2.600.000,- 

Rp.  2.293.300,- 

Rp.      35.000,- 

Rp.      48.000,- 

Rp.    102.300,-* 

Rp.      25.000,-* 

Rp     131.500,- 

Rp.    150.000,- 

Rp     500.000,- 

Rp     521.900,- 

 Rp.  5.826.900,- Rp. 6.926.000,- Rp.  1.059.100,- 

Sumber Munawir (2010;162) 
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Tabel 2.2 

PT.A 

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas 

Untuk periode yang berakhir 31 desember 2010 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Sumber kas  

Hasil operasi selama tahun 2003 

Laba bersih 

Di tambah dengan : 

- Penurunan piutang wesl 

- Penurunan persekot biaya 

- Kenaikan htang gaji 

- Depresiasi aktiva tetap 
Jumlah 

 

Di kurangi dengan : 

- Kenaikan piutang dagang 

- Kanaikan persediaan 

- Penurunan hutang dagang 

- Penurunan hutang wesel 
Jumlah 

 

Penjualan modal Saham 

Penggunaan kas Untuk : 

- Pembelian gedung 

- Pembelian alat kantor 

- Pembayaran hutang obligasi 

Jumlah 

Kenaikan kas 

 

 

 

 

Rp. 250.000,- 

Rp.   90.000,- 

Rp. 131.000,- 

Rp.   83.500,-  

 

 

 

Rp.288.000,- 

Rp.105.300,- 

Rp.102.800,- 

Rp.  25.000,- 

 

 

 

 

Rp. 400.000,- 

Rp. 150.000,- 

Rp. 150.000,- 

 

 

 

Rp. 521.900,- 

 

 

 

 

 

Rp. 474.000 (+ ) 

Rp. 995.900,- 

 

 

 

 

 

Rp. 521.000,- 

Rp. 474.200,- 

Rp.   500.000,-  

 

 

 

 

 

Rp. 374.000,- 

Sumber Munawir (2010;162) 
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2.4 Review Penelitian Sebelumnya 

 

Tabel 2.3 

Penelitian Sebelumnya 

No Nama Judul/ Peneliti Hasil penelitian 

1. Rina 

Rismawati 

(2011) 

Tinjauan atas 

Analisis Sumber dan 

Penggunaan Kas 

Pada PT.PINDAD 

(PERSERO)  

Kas dan setara kas mengalami penurunan 

sebesar Rp.4.598.697, hal ini disebabkan karena 

adanya pembayaran biaya operasional, 

pembelian aktiva tetap, serta membayar 

kewajiban jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

 

2. Rima 

Caesa 

Amanda 

(2011) 

Tinjauan atas 

Analisis Sumber dan 

Penggunaan Kas 

Pada PT.Bank 

Pembangunan 

Daerah Jawa Barat 

dan Banten,Tbk 

Cabang Cimahi 

Sumber Kas mengalami kenaikan dikarenakan 

adanya penambahan pada deposito harian, 

deposito berjangka umum, dan akumulasi 

penyusutan inventaris sebesar Rp 

18.287.975.000 

3. Siti 

Kuraesin 

(2009) 

Tinjauan Atas 

Analisis Sumber dan 

Penggnaan Kas Pada 

PT.Pos Indonesia 

Kenaikan saldo kas dan setara kas pada tahun 

2007 dikarenakan mendapat tambahan modal 

yang berasal dari bantuan UPU (Universal Post 

Union)sebesar  

Rp 9.645.115.612 

4. Army 

Resmi Sari 

(2011) 

Tinjauan Atas 

Analisis Sumber dan 

Penggnaan Kas Pada 

PT.Kimia farma 

Kenaikan saldo kas pada tahun 2010 

dikarenakan adanya penerimaan kas yang 

berasal dari kas kecil Rp 1.500.000 , kas pusat 

Rp.6.000.000 

 


