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BAB II 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  DASAR TEORI 

2.1.1  PENGERTIAN KAS 

Menurut Anggawirya (2016), kas dalam bahasa sederhana berarti uang tunai 

(uang kertas dan uang logam). Menurut Kieso et al (2011) adalah Perusahaan 

membagi kas menjadi dua kelompok, yaitu uang yang tersedia di kasir perusahaan 

dan uang yang tersimpan di bank. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam 

standar akuntansi keuangan (2015), kas terdiri atas saldo kas (cash on hand) dan 

rekening giro (demand deposits). 

 

2.1.2  PENGERTIAN KAS KECIL 

Menurut Kieso et al (2011), Perusahaan mengeluarkan uang tunai untuk 

berbagai alasan, seperti untuk membayar beban dan kewajiban atau untuk 

membeli aset. Pengendalian internal atas pengeluaran kas lebih efektif bila 

perusahaan membayar dengan cek bukan dengan uang tunai kecuali untuk 

pengeluaran dengan jumlah kecil contohnya biaya pos, biaya makan atau ongkos 

taksi. Pembayaran atas transaksi-transaksi dengan jumlah yang relatif kecil 

menggunakan dana kas kecil dengan tetap mengontrol pengeluaran kas tersebut 

dengan baik. 

Kas kecil menurut Hery (2016), kas kecil digunakan untuk pengeluaran-

pengeluaran tertentu yang jumlahnya relative kecil. Pengeluaran-pengeluaran ini 

dapat dibiayai langsung dengan menggunakan dana kas kecil, akan menjadi tidak 

praktis apabila perusahaan menggunakan cek atau transfer lewat rekening bank. 

Hanya untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relative 

kecil. Pengeluaran-pengeluaran seperti untuk membeli prangko, vas bunga, alas 

meja tamu, yang ada di front office, membayar langganan Koran, ongkos 

transport untuk menjenguk salah seorang karyawan yang sedang sakit, dan lain 

sebagainya. 
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Menurut Syakur (2009), kas kecil merupakan sejumlah kas kecil yang 

dibentuk untuk tersedia diperusahaan yang diperlukan untuk pengeluaran 

pengeluaran kecil yang bersifat rutin. 

 

2.1.3  PENCATATAN KAS KECIL DENGAN METODE FLUKTUASI 

Dalam metode fluktuasi saldo rekening kas kecil tidak tetap, tetapi 

berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran-

pengeluaran dari kas kecil. 

1. Pembentukan Dana Kas Kecil 

Pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit rekening dana kas 

kecil. Jurnal yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2.1: 

Tabel 2.1: Jurnal Pembentukan Dana Kas Kecil 

Tgl Keterangan Debit Kredit 

 Kas Kecil Xxx  

 Kas (di bank)  Xxx 

 

2. Pengeluaran Dana Kas Kecil 

Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit rekening dana kas 

kecil, sehingga setiap saat saldo rekening ini berfluktuasi. Jurnal yang digunakan 

dapat dilihat pada tabel 2.2: 

Tabel 2.2: Jurnal Pengeluaran Kas Kecil 

Tgl Keterangan Debit Kredit 

 Biaya Xxx  

 Kas Kecil  Xxx 

 

3. Pengisian Kembali Dana Kas Kecil 

Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan 

keperluan, dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Dalam sistem 

ini, saldo rekening dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Jurnal yang 

digunakan dapat dilihat pada tabel 2.3: 
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Tabel 2.3: Jurnal Pengisian Kembali Dana Kas Kecil 

Tgl Keterangan Debit Kredit 

 Kas Kecil Xxx  

 Kas  Xxx 

 

 Kelebihan metode fluktuasi antara lain: 

1. Besarnya dana kas kecil tidak ditentukan 

2. Setiap pengeluaran harus dijurnal 

3.  Pengisian kembali dana kas kecil dapat dilakukan sewaktu-waktu bila 

dianggap perlu. 

Kelemahan metode fluktuasi hanya pada saat pengeluaran dana kas kecil, 

karena setiap terjadi pengeluaran langsung dijurnal sehingga waktu yang 

dibutuhkan sangat banyak. 

 

2.2 TINJAUAN PUSTAKA 

Sistem ini pernah dibuat oleh Nira Martiyana (2016) dan Muhammad Soni 

Cassini (2018) yang sama-sama merupakan lulusan Komputerisasi Akuntansi 

STMIK Akakom Yogyakarta. Sistem ini dibuat agar perusahan dapat dengan 

mudah mengelola kas kecil, mulai dari perhitungan, pembukuan, sampai pada 

tahap penyajian informasi dan laporan. 

Penelitian tentang kas kecil juga pernah dilakukan oleh Evi Komeli 

Simamora (2011) dengan judul “Pengelolaan Kas Kecil Pada PT Telkomsel 

Batam” tetapi penelitian menggunakan metode metode imprest. 
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Tabel 2.4: Tinjauan Pustaka 

No Nama  Judul Keterangan 

1 Nira Martiyana 

(Akakom 

Yogyakarta) 

Sistem Pembukuan 

Dana Kas Kecil 

dengan Metode 

Fluktuasi 

Sistem ini dibuat untuk 

mempermudah 

pengelolaan kas kecil. 

Sistem ini hanya 

menggunakan metode 

fluktuasi 

2 Muhammad Soni 

Cassini (Akakom 

Yogyakarta) 

Sistem Pembukuan 

Dana Kas Kecil 

dengan Metode 

Fluktuasi 

Sistem ini juga 

mempermudah perusahaan 

dalam pengelolaan kas 

kecil, namun pada ada 

beberapa pengurangan 

pada tabel dan juga ada 

perubahan pada database 

sistem. 

3 Evi Komeli 

Simamora 

(Politeknik Negeri 

Batam) 

Pengelolaan Dana 

Kas Kecil Pada PT 

Telkomsel Batam 

Tujuan dari penelitian ini 

iayalah untuk mengetahui 

pengelolaan dana kas kecil 

dengan metode imprest 

pada PT Batam 

 


