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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Dikutip dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulfa (2011)  

dengan judul “Analisis Sumber dan Penggunaan Dana pada Primer 

Koperasi Resimen IndukV/Brawijaya Malang tahun 2006–2010”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sumber dan 

penggunaan dana pada Primer Koperasi Resimen IndukV/Brawijaya 

Malang. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa modal kerja 

pada Primkopad mengalami fluktuasi pada tahun 2006 hingga tahun 2010. 

Hal tersebut dikarenakan sumber yang diperoleh Primkopad lebih besar 

daripada penggunaannya, meskipun ada peningkatan namun pada tahun 

2009 hingga tahun 2010 terjadi penurunan. Meskipun terjadi penurunan 

pada penggunaan dana, namun sumber yang dihasilkan oleh Primkopad 

lebih besar daripada penggunaannya, sehingga dapat dikatakan bahwa 

Primkopad dapat mengelola dana dengan baik. 

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Wiwit Yuliana 

(2010) dengan judul “Analisis Sumber dan Penggunaan Dana dalam 

rangka mengendalikan likuiditas perusahaan (Studi survey Perusahaan 

Industri Semen yang terdaftar di LQ45)”.  Kesimpulan dari hasil penelitian 

yaitu pada PT. Semen Gersik, Tbk mengalami relatif stabil dari periode 

2008 sampai 2009. Kondisi sumber yang lebih besar dari pada penggunaan 
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diikuti dengan kenaikan yang seimbang dengan penggunaan modal, maka 

perusahaan ini mampu mengendalikan tingkat likuiditasnya. PT Holcim, 

Tbk dalam kondisi yang tidak stabil. Di mana sumber lebih kecil dari 

penggunaan dananya, sehingga perusahaan tidak mampu untuk 

mengendalikan likuiditasnya. PT Inducement Tunggal Prakarsa, Tbk 

periode 2008 dan 2009 mengalami kenaikan dana, maka perusahaan 

mampu mengendalikan tingkat likuidatasnya secara stabil. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang adalah 

sama-sama menganalisis sumber dan penggunaan dana dalam pengertian 

dana. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu melakukan analisis sumber 

dan penggunaan modal kerja, sedangkan peneliti sekarang membahas 

sumber dan penggunaan dana hal ini adalah kas.  

 

B. Tinjauan Teori 

1. Sumber dan Penggunaan Kas 

Kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan 

perusahaan, oleh karena itu kas harus direncanakan dan diawasi dengan 

baik, baik sumber maupun penggunaannya. Kegiatan sehari-hari sekalipun 

sudah direncanakan dengan baik, maka faktor kekurangan dana kelebihan 

kas sering kali terjadi, disebabkan oleh berbagai faktor. (Kasmir 

(2010:194). Misalnya terjadi kekurangan kas atau uang kas berlebihan, 

maka hal tersebut baik kekurangan maupun kelebihannya perlu dicarikan 

solusinya. Khusus untuk kekurangan kas maka perlu dicarikan melalui 
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penerimaan dari sumber kas yang tersedia. Penerimaan kas atau sumber 

yang diperoleh harus diseleksi terlebih dahulu, terutama kas yang 

diperoleh dari pinjaman. Artinya, harus dipilih sumber yang mana yang 

lebih memberikan keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, pihak 

manajemen terutama tugas seorang manajer keuangan untuk mencari 

sumber kas agar kebutuhan kas segera dapat dipenuhi.   

Berikut ini beberapa sumber penerimaan kas dalam suatu 

perusahaan pada dasarnya berasal dari (Munawir, 2007: 159):  

a. Hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud atau adanya penurunan aktiva tidak 

lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. 

b. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal 

oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas.  

c. Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek (wesel) 

maupun hutang jangka panjang (hutang obligasi, hutang hipotik atau 

hutang jangka panjang lainnya) serta bertambahnya hutang yang 

diimbangi dengan penerimaan kas.  

d. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang 

diimbangi dengan adanya penerimaan kas.  

e. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau deviden dari 

investasinya, sumbangan atau hadiah maupun adanya pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya.  
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   Semua penerimaan kas di atas akan menambah jumlah uang kas 

perusahaan, pihak manajemen juga harus menginventarisasi 

penggunaan kas untuk keperluan yang akan datang. Keseimbangan 

penerimaan dan penggunaan harus benar-benar dikelola secara baik 

sesuai dengan rencana yang telah disusun. Penerimaan kas, maka 

penggunaan kas juga terjadi akibat berbagai hal yang harus dikelola 

secara baik, sebaliknya penggunaan kas juga harus menggunakan skala 

prioritas sesuai dengan rencana yang telah disusun sekalipun harus 

segera terpenuhi semuanya. 

Berikut hal-hal sebagai penggunaan atau pengeluaran kas dalam 

suatu perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari (Munawir, 2007: 

159): 

a. Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek 

maupun jangka panjang serta adanya pembelian aktiva lainnya.  

b. Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambilan 

kas perusahaan oleh pemilik perusahaan  

c. Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun 

hutang jangka panjang  

d. Pembelian barang dagangan secara tunai, adanya pembanyaran biaya 

operasi yang meliputi upah dan gaji, pembelian supplies kantor, 

pembayaran sewa, guna, premi asuransi, adventari dan adanya 

persekot-persekot biaya maupun persekot pembelian.  
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e. Pengeluaran kas untuk pembayaran deviden (bentuk pembagian laba 

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

sebagainya. 

Kasmir (2010: 198) menyatakan penggunaan kas harus disusun 

sedemikian rupa dalam suatu rencana pengeluaran kas. Ada kas yang 

memang harus segera dikeluarkan pada saat dibutuhkan dana ada pula 

yang memiliki jangka waktu tertentu pengeluarannya. Artinya, 

pengeluaran  tersebut menanggung jatuh temponya, namun tetap harus 

dianggarkan agar tidak menanggung pengeluaran yang lain. 

Dari pengertian sumber dan penggunaan kas dapat dikatakan bahwa 

sumber kas yaitu berasal dari  hasil penjualan serta adanya penerimaan kas 

serta sumber penghasilan dari perusahaan, sedangkan penggunaan kas 

yaitu digunakan untuk pembelian dan pengeluaran untuk mendukung 

aktivitas operasional perusahaan. 

2. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas 

Laporan perubahan kas (cash flow statement) atau laporan sumber 

dan penggunaan kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama 

satu periode dan memberikan alasan yang berhubungan dengan kas dapat 

diketahui, dari mana uang kas diperoleh dan digunakan untuk apa saja 

uang kas tersebut dalam periode tertentu.  

Kasmir (2010: 199) menyatakan laporan sumber dan penggunaan 

kas dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perubahan terhadap 

sumber dan penggunaan kas, sebab-sebab perubahan kas, baik dari sumber 
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maupun penggunaan kas, apakah sumber dan penggunaan kas sudah 

dilakukan secara efektif dan efisien, meramalkan kebutuhan di masa yang 

akan datang, sebagai alat untuk perencanaan kas mendatang dan sebagai 

salah satu dasar pertimbangan bagi kreditor untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam membanyar bunga dan pinjamannya.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber dan 

penggunaan kas dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan tingkat 

efektifitas dan efisiensi atas penggunaan kas dalam melakukan 

pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Kemampuan perusahaan 

dalam melakukan efisiensi atas penggunaan kas maka sumber-sumber kas 

yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk 

melakukan pembiayaan aktivitas operasional perusahaan. 

3. Penyusunan Laporan sumber dan Penggunaan Kas 

Munawir (2007: 160) menyatakan penyusunan laporan perubahan 

kas atau laporan sumber dan penggunaan kas dapat dilakukan dengan 

meringkas jurnal penerimaan dan jurnal pengeluaran kas. Dalam 

melakukan analisa perubahan yang terjadi harus diperhatikan 

kemungkinan adanya perubahan yang tidak mempengaruhi kas (non cash 

transaction). 

Transaksi-transaksi yang tidak mempengaruhi uang kas antara lain 

adalah sebagai berikut:  

a. Adanya pengakuan atau pembebanan depresiasi, amortisasi, dan deplesi 

terhadap aktiva tetap, intangible assets dan wasting assets. Biaya 
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depresiasi ini merupakan biaya yang tidak memerlukan pengeluaran 

kas.  

b. Pengakuan adanya kerugian piutang baik dengan membentuk cadangan 

kerugian piutang maupun tidak, dan penghapusan piutang karena 

piutang yang bersangkutan tidak dapat ditagih lagi.  

c. Adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang 

memiliki dan penghentian dari aktiva tetap. 

d. Adanya pembayaran stock deviden, adanya penyisihan atau pembatasan 

penggunaan laba, dan adanya penilaian kembali terhadap aktiva tetap 

yang dimiliki oleh perusahaan.   

Langkah-langkah dalam menyusun laporan sumber dan 

pengggunaan dana (Syamsuddin, 2011: 140) sebagai berikut:  

a. Menggunakan neraca tahun sebelumnya untuk menghitung perubahan-

perubahan di dalam assets dan liabilities. 

b. Menggunakan pengklasifikasian yang sudah diberikan di muka untuk 

menentukan apakah perubahan-perubahan dalam assets kecuali net 

assets dan liabilities termasuk ke dalam sumber (S) ataupun 

penggunaan (P). 

c. Menentukan perubahan fixed assets 

d. Menentukan pembayaran deviden 

e. Menentukan jumlah perubahan modal saham yang beredar.  
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Adapun perubahan-perubahan dari elemen-elemen neraca yang 

efeknya memperbesar kas dan dikatakan sumber dana adalah sebagai 

berikut (Riyanto, 2001: 346): 

a. Berkurangnya aktiva lancar selain kas 

Berkurangnya aktiva lancar selain kas berarti bertambahnya 

dana atau kas. Berkurangnya barang (inventory) dapat terjadi karena 

terjualnya barang dan hasil penjualannya itu merupakan sumber 

dana/kas bagi perusahaan. Berkurangnya piutang berarti bahwa piutang 

itu telah dibayar dan penerimaan piutang merupakan penambahan dana 

yang diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. Berkurangnya surat-

surat berharga berarti surat berharga terjual dan hasil penjualan tersebut 

merupakn sumber dana/kas bagi perusahaan.  

b. Berkurangnya aktiva tetap 

Berkurangnya aktiva tetap merupakan sumber dana/kas bagi 

perusahaan. Berkurangnya aktiva tetap bruto berarti sebagian dari 

aktiva tetap dijual dan hasil penjualannya merupakan sumber dana. 

Berkurangnya aktiva tetap neto tersebut berarti merupakan sumber 

dana. 

c. Bertambahnya setiap jenis hutang 

Bertambahnya utang, baik utang lancar maupun hutang jagka 

panjang merupakan sumber dana. Bertambahnya uang berarti adanya 

tambahan dana yang diterima oleh perusahaan.  
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d. Bertambahnya modal 

Bertambanhya modal misalnya disebabkan karena adanya emisi 

saham baru dan hasil penjualn saham itu merupakan sumber dana. 

e. Adanya keuntungan dari operasi perusahaan 

Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan neto dari operasi 

berarti ada tambahan dana bagi perusahaan yang bersangkutan.  

Mengenai perubahan-perubahan yang efeknya memperkecil kas 

dan dikatakan sebagai penggunaan dana sebagai berikut (Riyanto, 2001: 

348):  

a. Bertambahnya aktiva lancar selain kas 

Bertambahnya aktiva lancar selain kas dapat terjadi karena 

pembelian barang membutuhkan dana, dengan demikian perubahna 

aktiva lancar merupakan penggunaan dana 

b. Bertambahnya aktiva tetap 

Bertambahnya aktiva tetap bruto dapat terjadi karena adanya 

pembelian aktiva tetap, dan pembelian aktiva tetap merupakan 

penggunaan dana. 

c. Berkurangnya setiap jenis utang 

Berkurangnya utang baik utang jangka panjang ataupun jangka 

pendek dapat terjadi karena perusahaan telah melunasi atau mengangsur 

utangnya. Pembayaran kembali utang berarti penggunaan dana. 
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d. Berkurangnya modal 

Berkurangnya modal dapat terjadi karena pemilik perusahaan 

mengambil kembali atau mengurangi modal yang tertanam dalam 

perusahaan. Berkurangnya modal berarti berkurangnya dana, ini terjadi 

pengurangan modal yang merupakan penggunaan dana.  

e. Pembayran cash deviden 

Pembayaran cash deviden jelas merupakan penggunaan dana. 

Cash deviden dibayarkan dari keuntungan neto setelah pajak.  

f. Adanya kerugian dalam operasi 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, 

adanya kerugian maka merupakan penggunaan dana.  

4. Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Kas 

Seiring dengan perubahan kas yang terjadi dalam suatu periode, 

maka jumlah kas juga dari waktu ke waktu akan selalu berubah. Perubahan 

ini dimulai dari adanya perolehan kas dari berbagai sumber yang dimiliki 

perusahaan dan perubahan juga terjadi dalam penggunaan uang kas untuk 

berbagai kegiatan perusahaan. Kasmir (2010: 193) menyatakan terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang kas, antara lain: 
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a. Adanya penerimaan dari hasil penjualan barang atau jasa, dimana 

perusahaan melakukan penjualan barang, baik secara tunai maupun 

secara kredit. 

b. Adanya pembelian barang dan jasa, dimana perusahaan membeli 

sejumlah barang, baik bahan baku, bahan tambahan atau bahan barang 

lainnya yang mengurangi jumlah uang kas.  

c. Adanya pembayaran biaya-biaya operasional seperti gaji, upah, telepon, 

listrik dan lain sebagainya yang akan mengurangi uang kas. 

d. Adanya pengeluaran untuk membayar angsuran pinjaman, dimana 

perusahaan melakukan angsuran selama berpa waktu dan itu akan 

mengurangi uang kas. 

e. Adanya penerimaan dari pinjaman, dimana perusahaan memperoleh 

sejumlah uang dari lembaga peminjam, seperti bank atau lembaga 

keuangan lainnya. 

Di samping faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kas 

perusahaan terdapat pula faktor-faktor yang tidak mempengaruhi 

perubahan jumlah kas, yaitu:  

a. Adanya penghapusan dan pengurangan nilai buku dari aktiva 

b. Penghentian penggunaan aktiva yang sudah habis umur 

ekonomisnya dan tidak dipakai lagi 

c. Adanya pembebanan terhadap aktiva tetap seperti depresiasi, 

omortisasi dan deplesi (karena biaya ini tidak memerlukan 

pengeluaran kas) 
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d. Adanya pengakuan kerugian piutang dan penghapusan piutang 

karena sudah tidak dapat tagihan lagi. 

e. Adanya pembayaran deviden dalam bentuk saham 

f. Adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba 

g. Adanya penilaian kembali terhadap aktiva yang dimiliki.  

5. Kas 

Pada umumnya tujuan utama pendirian suatu perusahaan adalah 

memperoleh keuntungan untuk jangka panjang sehingga untuk mencapai 

tujuan tersebut kas merupakan salah satu faktor terpenting di samping 

faktor-faktor yang lain dalam perusahaan, sehingga diperlukan 

perencanaan dalam mengelola kas agar berjalan lancar dan disesuaikan 

dengan keadaan perusahaan serta perhitungan terhadap berbagai macam 

kemungkinan sehingga tidak terjadi pemborosan-pemborosan yang dapat 

mengganggu operasi perusahaan.  

Munawir (2007:158) menyatakan kas merupakan aktiva yang 

paling likuid atau merupakan salah satu unsur modal yang paling tinggi 

likuiditasnya. Semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan 

maka semakin tinggi likuiditasnya. Suatu perusahaan yang mempunyai 

tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas dalam jumlah yang besar 

berarti tingkat perputaran kas rendah dan mencerminkan adanya over 

investment dalam kas dan berarti pula bahwa perusahaan kurang efektif 

dalam mengelola kasnya.  
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Jumlah kas yang relatif kecil akan diperoleh tingkat perputaran kas 

yang tinggi dan keuntungan yang diperoleh akan lebih besar, tetapi suatu 

perusahaan yang mengejar keuntungan (rentabilitas) tanpa 

mempertimbangkan likuiditas akhirnya perusahaan dalam keadaan likuid 

apabila sewaktu-waktu ada tagihan.  

Kasmir (2010:188) menyatakan kas merupakan komponen yang 

ada di aktiva lancar yang merupakan aktiva yang paling likuid dalam 

perusahaan. Manajer perlu mengelola kas mengingat komponen aktiva ini 

memiliki nilai strategi dalam operasional perusahaan. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam perusahaan kas memegang 

peranan penting dalam kebutuhan dana perusahaan agar tetap dapat 

menjalankan kegiatan dengan baik, baik penerimaannya maupun 

pengeluarannya. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kas 

merupakan komponen dari aktiva yang paling lancar, yang memiliki 

peranan yang penting dalam rangka untuk pembiayaan aktivitas 

operasional perusahaan. Keberadaan kas yang cukup dapat digunakan 

perusahaan untuk memberikan dukungan dalam proses pembiayaan yang 

akan dilakukan. 

6. Arti Pentingnya Kas 

Manajemen perusahaan pastinya sudah tahu bahwa kas memiliki 

arti yang sangat penting dalam menunjang kegiatan perusahaan. Kasmir 

(2010:191) menyatakan penggunaan kas pada tempatnya sangat perlu 
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dilakukan agar aktivitas perusahaan berjalan sebagaimana mestinya, maka 

sebab itu penggunaan kas yang terencana dengan baik menjadi penting 

disamping pencairan sumber-sumber kas.  

Dalam neraca kas ditempatkan di posisi nomor satu dalam aktiva 

lancar, karena merupakan aktiva yang paling likuid di antara aktiva yang 

dimiliki perusahaan. Maka dari itu dibutuhkan suatu manajemen kas untuk 

mengatur atau mengelola jalannya kas yang ada di dalam perusahaan. 

Manjaemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang 

mengatur arus kas untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta 

memanfaatkan idle cash dan perencanaan kas. Manajer keuangan harus 

mampu untuk mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang 

dikeluarkan. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa 

kas memiliki peran yang penting dalam rangka untuk melakukan 

pembiayaan kegiatan operasional perusahaan.  

7. Motif Pengadaan Uang Kas 

Dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan agar tetap 

menjalankan kegiatan dengan baik, maka perlu adanya pengadaan uang 

kas yang harus tersedia di dalam perusahaan dengan menggunakan tiga 

motif untuk menyimpan uang kas (Sri Dwi Ari Ambarwati, 2010:126), 

yaitu:  

a. Motif Transaksi (Transaction Motive) 

Motif Transaksi, artinya uang kas digunakan untuk membayar 

transaksi harian. Perlauasan usaha akan berpengaruh pada transaksi 
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finansial. Kondisi itu secara otomatis juga akan menuntut kenaikan 

unag kas yang dibutuhkan, antara lain untuk membayar bahan baku, 

upah, gaji, asuransi dan sebagainya. Jadi, persediaan yang cukup akan 

membuat perusahaan akan membayar transaksi-transaksi dengan tepat 

waktu.  

b. Motif Spekulasi (Speculative Motive) 

Motif spekulasi, artinya uang kas digunakan untuk mengambil 

keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan 

datang, seperti turunnya harga bahan baku secara tiba-tiba akan 

menguntungkan perusahaan dan diperkirakan kemungkinan akan 

meningkat dalam waktu yang tidak lama.  

c. Motif Berjaga-jaga (Precautionary Motive) 

Motif berjaga-jaga, artinya uang kas digunakan untuk berjaga-

jaga sewaktu-waktu dibutuhkan uang kas untuk keperluan yang tidak 

terduga. Misalnya pada saat perusahaan mengalami kerugian dan harus 

menutupi kerugian tersebut segera mungkin.  

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir pada gambar 2.1, maka dapat dijelaskan 

bahwa KPRI “Setia Kawan” Sreseh Sampang memiliki laporan keuangan 

berupa neraca dan laba rugi. Laporan keuangan tersebut dikelola dan 

digunakan untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana yang terdapat 

pada KPRI “Setia Kawan”kecamatan Sreseh yang disebut juga dengan 
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analisis sumber dan penggunaan dana (kas). Hasil analisis sumber dan 

penggunaan dana maka dapat diketahui kas mengalami kenaikan atau 

penurunan yang terjadi pada KPRI “Setia Kawan” Sreseh Sampang. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Sumber dan Penggunaan Dana 

 

 

Koperasi KPRI “Setia 

Kawan” Sreseh Sampang 

Analisis Sumber dan 

Penggunaan Dana (Kas) 

Laporan Keuangan 

Neraca  

Laporan L/R 

Kas Mengalami 

Kenaikan 

Kas Mengalami 

Penurunan 


