
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Kegiatan ekonomi tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari manusia. 

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang melibatkan banyak manusia. Salah 

satunya dengan memberdayakan usaha pada level menengah kebawah atau 

berskala kecil yang diharapkan dapat tumbuh dan bersaing dengan pertumbuhan 

ekonomi nasional. Dengan adanya Usaha Kecil dan Menengah sangat berperan 

penting dalam membantu perekonomian Indonesia. Meskipun terlihat rendah dan 

sangat sederhana setiap pelaku usaha kecil menengah (UKM) penting untuk 

menerapkan manajemen keuangan yang baik. 

Menurut Undang – undang  Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar. 

Dalam suatu perekonomian, laporan keuangan merupakan suatu media 

yang penting untuk pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan begitupun 

juga dengan usaha ritel,laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang 

berguna bagi pengambilan keputusan-keputusan pihak-pihak yang terkait dengan 

perusahaan. Laporan keuangan digunakan sebagai alat pertangggung jawaban bagi 

pengurus suatu instansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, oleh 



karena itu laporan keuangan wajib di dibuat dalam sebuah instansi termasuk juga 

dalam sebuah usaha ritel. 

Laporan keuangan sendiri berisikan suatu pencatatan ringkasan atas 

transaksi–transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode akuntansi. Laporan 

keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi 

Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Posisi Keuagan 

yang disajikan dalam bentuk Laporan Arus Kas dan yang terakhir adalah Catatan 

Atas Laporan Keuangan, (Kismawati, 2019). 

Laporan keuangan suatu usaha merupakan hasil dari suatu proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat pengukur kinerja atau suatu usaha. 

Salah satunya untuk mengetahui kinerja keuangan suatu usaha  dengan melakukan 

analisis terhadap laporan keuangannya di karenakan dapat memberikan informasi 

tentang arus kas masuk maupun arus kas keluar keuangan suatu usaha yang 

biasanya dapat dilihat dalam laporan arus kas. Kas adalah jenis asset yang paling 

likuid. Hampir seluruh aktivitas usaha dilakukan dengan kas. Kekurangan atau 

kelebihan kas menimbulkan berbagai masalah. Kas yang menggangur selain 

menimbulkan resiko penggelapan atau kecurangan dan juga menimbulkan 

kerugian penurunan nilai intrinsik. Laporan arus kas yang menjelaskan 

pengelolaan yang berupa penerimaan dan penggunaan kas dalam usaha 

dinyatakan sebagai salah satu laporan keuangan pokok yang wajib disusun. 

Laporan arus kas menyajikan aliran kas masuk ( cash flow in) dan aliran kas 

keluar ( cash flow out) dalam suatu usaha. 



Laporan arus kas terdiri dari tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi,investasi 

dan pendanaan. Laporan arus kas harus disajikan dengan merinci komponen arus 

kas dan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sehingga perubahan yang 

terjadi dari ketiga komponen arus kas dapat dipergunakan untuk pengambilan 

keputusan berkaitan dengan  ketiga aktivitas tersebut. Dimana setiap aktivitas arus 

kas mempunyai pengaruh yang berbeda beda dalam setiap fungsi dan 

kegunaannya, yang mulai dari skala kecil, menengah sampai dengan skala besar 

pun wajib melakukan manajemen keuangan untuk cukup menentukan kesuksesan 

para pelaku usaha. Usaha yang tidak melakukan manajemen modal, dimana itu 

berarti bahwa mereka tidak dapat memastikan jumlah pemasukkan dan juga 

jumlah pengeluaran. Jika hal ini terjadi terus menerus maka suatu usaha tentu 

akan mengalami kerugian. 

Demikian pula Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Desa 

Tokorondo ini adalah salah satu usaha perdagangan barang - barang klontong 

yang bernama Toko Rusdi Jaya. Banyak produk yang ditawarkan oleh Toko Rusdi 

Jaya, salah satunya yaitu produk  keperluan sehari-hari seperti beras, gula, air 

mineral, sabun dan lain-lain. Selain prsoduk keperluan sehari-hari, Toko Rusdi 

Jaya juga menjual alat-alat pertanian dan nelayan. Omzet yang didapatkan Toko 

Rusdi Jaya setiap bulannya mencapai Rp. 3,500,000.00 sampai Rp. 4,000,000.00. 

Harga barang yang ditawarkan di Toko Rusdi Jaya cenderung lebih murah dari 

toko pesaingnya. Permasalahan yang ada pada toko ini adalah  pemilik toko belum 

membuat laporan keuangan toko secara benar, pemilik usaha hanya 



memperkirakan pemasukan dan penggeluaran kasnya sehingga kentungan dan 

kerugian usaha ini tidak di ketahui secara jelas. 

Persoalan yang utama dalam usaha Toko Rusdi Jaya ini sejauh mana 

efesiensi pengelolaan kasnya, sehingga dengan demikian diharapkan dapat 

menggelola kasnya dengan optimal. Untuk memperoleh informasi tentang laporan 

arus kas diperlukan suatu kajian yang mendalam terhadap laporan arus kas Toko 

Rusdi Jaya. 

Analisis cash flow atau laporan arus kas, atau sering disebut dengan 

analisis aliran kas, merupakan salah satu analisis manajemen keuangan yang 

digunakan untuk mengetahui darimana dana didapatkan dan untuk apa dana itu 

digunakan. Dengan mengetahui bagaimana cara mengendalikan dan 

membelanjakan sumber dan penggunaan dana yang ada pelaku usaha bisa 

mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan dalam usahanya. Atas dasar inilah 

penulis ingin mengadakan penelitian dan menyajikan “ Analisis Cash Flow Pada 

Toko Rusdi Jaya Di Desa Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir.”  

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu bagaimana Laporan Arus Kas (cash flow) pada Toko Rusdi Jaya 

Tahun 2019 ? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Laporan Arus Kas (cash 

flow) pada Toko Rusdi Jaya Tahun 2019. 



1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemilik usaha, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk dapat lebih 

meningkatkan usaha, dengan melihat Arus Kas pada usahanya. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi 

peneliti bagaimana Laporan Arus Kas (Cash Flow) pada sebuah toko. 

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian 

berkaitan dengan masalah ini. 

4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso 

Poso.  

 


