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BABI 

PENDAllt u:A 'li 

Pada dasamya setiap perusahaan dalam kegiatan operasmya al.an selalu 

membutubkan kas. Kas tersebut d!pergunal..an untuk memb1ayal pengeluaran 

perusahaan sebap bannya atau untuk mengadakan mvestas1 baru Pengeluaran !.as 

:yang rutin dalam perusahaan m1saln)a pembehan bahan mcntah. pembayaran gaJi 

karya\\an dan lam sebagamya Scdangkan pengeluaran kas yang tidak rutm dalam 

perusahaan misalnya: pembayaran d1V1den, pembayaran pajak penghasilan a1au 

perseroan. pembehan aldiva tclllp, dan lain sebagainya. 

Kas merupal..an nl..uva yang paling likUJd alllu merupaknn salah satu 

modal kerja yang pahng 11ng1:1 hi..UJdllllSnya, berarti semakin besar jumlah kas 

yang dimililn oleh suatu perusahaan maka semakm ongg• pula ungkat 

hl.uidilllSnya. Tetap1 suatu pcrusahaan yang mempunya1 tingkat hku1ditas yang 

hnggi karena adanya JUmlah kas yang besar berarti tingkat perputamn kas tersebut 

rendah dan mencermmkan adanya over investment dalam kas yang berarti 

perusahaan kurang cfckhf dalam mengelola kas, Jumlah kas yang relatif kec1l 

ak.an dtperoleh tmgkat pcrputaran kas yang tinggi dan keuntungan yang d•peroleh 

akan lebih besar. tetap1 suatu perusahaan yang hanya mengeJar keuntungan 

(rentabilitas) tanpa mempcrhaukan tmgkat lilruidi1as akhirnya perusahaan 1tu akan 

dalam keadaan udak hku•d apab1la suatu saat akan d1tag•h Dengan dem1k1an 
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dapat d1simpulkan bahwa kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran 

keg1atan perusahaan 

Perubahan kas dalam satu pcrusahaan d1sebabkan karena adanya 

pcnerimaan dan pengeluaran kas. Pcnenmaan kas b iasanya berasal dari penJualan 

produk secara tunal, penenmaan p!Utang, penerimaan St:wa dan lain sebagamya 

Kelebihan dari kas masul.. terhadap pengeluaran kas merupakan saldo kas )ang 

tertanam dalam perusahaan. tetap1 Jika sewaktu wa.l.:lll pengeluaran kas leb1h besar 

dan penenmaan akan mengal..lbatkan perusahaan akan mengalami kesulatan 

dalam memenulu ke\\lljlban JBngka pendeknya 

Uutuk menghindari l..emacetan kegiatan perusahaan makn pimpinan 

perusahaan perlu mempcrhatungkan berapa jumlah kas yang dabutuhkan dalam 

saru periode tenentu. mformas1 mi sangat berguna sebagat da"!lr pengambalan 

keputusan. Untul.. dapat mencapaa tujuan pemsabaan hendaknya para pampman 

pemsahaan harus bei..C1Ja l..eras dan dengan pertutungan yang tcpat Agar 

ptmpinan perusahaan dapat mcngctahua bagaimana perkembangan perusahaao 

dalam satu penodc tcncntu maka pimpman pcrusahaan hendaknya menyaJakan 

neraca agar posas1 kuangan perusahaan dapat diketahui baik pihak mtem maupun 

pihak eksteru. 

Laporan arus kas bertujuan uotul.. menyaJikan data atau mformas1 yang dt 

asumsikao akan membantu para penanam modal atau porn kreduor untuk 

meramalkan Jumlah kas yang mungkin dtdtstribusikan pada \\aktu yang akan 

datang daJam bentuk dtvadcn atau bunga. Laporan arus kas telah bebernpa kaJa UNIVERSITAS MEDAN AREA




