
 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1. Koperasi 

   Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai realisasi terhadap 

sistem liberalisme ekonomi, yang pada waktu itu segolongan kecil pemilik- 

pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Pada saat itulah tumbuh gerakan 

koperasi yang menentang sistem liberalisme tersebut dengan asas kerjasama dan 

bertujuan untuk  kesejahteraan masyarakat. 

 

2.1.1. Pengertian  Koperasi 

Koperasi berasal dari kata Co dan Operation yang mengandung arti  

kerjasama untuk mencapai tujuan. Menurut  Undang-Undang  No. 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa : 

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang  

berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan hukum koperasi 

yang  merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha kerjasama  

berdasarkan  atas asas kekeluargaan.” 

 

Menurut UUD Tahun 1945 pasal 33 ayat 1 juga telah digariskan bahwa : 

“Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan  atas asas kekeluargaan.” 

 

 

Sedangkan menurut Sonny Sumarsono (2004;1) pengertian koperasi 

adalah: 

“Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-

orang atau badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan 

masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara 

kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan 

anggotanya.”  

 

 



 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi  

bukan kumpulan modal, akan tetapi persekutuan sosial sebab koperasi merupakan 

milik  bersama para anggota, pengurus dan pengelola usaha tersebut diatur sesuai 

dengan  keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota. 

 

2.1.2. Fungsi  Koperasi 

Menurut Rivai Wirasasmita (2003;32) koperasi mempunyai fungsi  

sebagai  berikut  : 

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan 

rakyat 

2. Alat penghimpunan kekuasaan ekonomi  yang  lemah 

3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa 

4. Alat memperoleh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia 

 

2.2. Anggaran 

  Anggaran perusahaan merupakan suatu proses perencanaan dan  

pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kegiatan 

dan  satuan uang yang bertujuan untuk  memproyeksi operasi perusahaan dalam 

proyeksi  laporan keuangan (Laporan  laba  rugi,  neraca,  perubahan  ekuitas,  dan  

arus  kas). 

 

2.2.1. Pengertian  Anggaran 

Untuk mendapatkan pengertian anggaran yang lebih jelas dan tepat di 

bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian anggaran yang dinyatakan oleh 

para  ahli diantaranya: 

Menurut Jajuk Herawati dan Sunarto (2004;2) mengemukakan 

pengertian sebagai berikut : 

“Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis 

dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang 

meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di 

masa yang akan datang.”  

 

 

 



 

Menurut M. Nafarin (2004;12) menyatakan bahwa pengertian sebagai 

berikut : 

 “Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu 

organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.” 

 

Sedangkan menurut Williamson (1996;452) pengertian anggaran adalah 

“a formal plan of action expressed in monetary and other quantitative 
terms.” Pengertian lainnya menurut Weygandt et. Al (1996;1002) dari 

anggaran adalah “a formal written summary (or statement) of 

management plans for a specified future time period, expressed in 

financial term.”  
 

Dari pendapat para ahli ekonomi di atas jelas bahwa anggaran merupakan 

alat bantu bagi manajemen dalam melaksanakan fungsinya dan merupakan 

pedoman dalam usaha pencapaian tujuan dimasa yang akan datang, sebagai 

rencana dengan sasaran tertentu, anggaran membandingkan hasil yang dicapai 

dengan rencana yang merupakan dasar pengendalian dan pengkoordinasian 

kegiatan dari seluruh bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya 

suatu rencana maka seluruh kegiatan yang ada saling menunjang dan secara 

bersama menuju sasaran yang telah ditetapkan. 

Dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang terinci dan 

sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam 

satuan moneter dan rencana masa depan untuk jangka waktu tertentu dan disusun 

secara formal, artinya bahwa anggaran tersebut disusun dengan sengaja dan 

bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis.    

 

2.2.2. Kegunaan  Anggaran  

Menurut Titiek Ambarwati dan M. Jihadi (2003;8) kegunaan dari 

penyusunan anggaran kas adalah sebagai berikut : 

1. Terdapatnya perencanaan terpadu 

Jika perusahaan mempergunakan anggaran maka akan dapat menyusun 

perencanaan seluruh kegiatan perusahaan secara terpadu. Hal ini 

dimungkinkan karena tidak ada satupun kegiatan yang dilakukan perusahaan 

ini yang terlepas dari anggaran, karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan 



 

tersebut akan memerlukan biaya. Dengan demikian, maka anggaran ini 

merupakan pencerminan seluruh kegiatan perusahaan.  

2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan 

Perusahaan yang telah menetapkan anggaran, diaharapkan melaksanakan 

kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut lebih pasti, karena dapat 

mendasarkan diri kepada anggaran yang telah ada atau disusun. Pelaksanaan 

dengan mempergunakan anggaran yang telah ditetapkan akan menghasilkan 

kegiatan yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.  

3. Sebagai alat koordinasi perusahaan  

Penyusunan anggaran akan meliputi seluruh kegiatan yang ada, dengan 

demikian akan melibatkan seluruh bagian dalam perusahaan. Pelaksanaan 

kegiatan dengan mempergunakan anggaran sebagai pedoman akan berarti 

melakukan kegiatan dalam perusahaan tersebut di bawah koordinasi yang 

baik. Hal ini disebabkan karena di dalam penyusunan anggaran tersebut sudah 

dipertimbangkan kaitan satu bagian dengan bagian lain. 

4. Sebagai alat pengawasan yang baik 

Anggaran dapat juga berfungsi sebagai alat pengawasan seluruh pelaksanaan 

kegiatan perusahaan. Jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, 

maka manajemen perusahaan akan dapat membandingkan (compare) 

pelaksanaan kegiatan tersebut dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam 

perusahaan tersebut sebelumnya. 

5. Sebagai evaluasi kegiatan 

Suatu perusahaan yang telah mempunyai anggaran untuk pelaksanaan 

kegiatan operasionalnya, akan dapat melaksanakan evaluasi rutin pada setiap 

kali selesai melaksanakan kegiatan tersebut. Dapat mengevaluasi seberapa 

jauh penyimpangan pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah disusun 

serta penyebab apa saja yang menimbulkan penyimpangan kerja tersebut dapat 

didiskusikan di dalam perusahaan serta dicarikan jalan keluarnya. 

 

 

 



 

2.2.3. Keunggulan  dan Kelemahan  Anggaran 

A. Keunggulan  Anggaran  

  Anggaran dihasilkan dari suatu proses penyusunan rencana-rencana yang 

telah ditetapkan. Dari penggunaan anggaran memeberikan beberapa keunggulan 

pada organisasi atau  unit organisasi yang memakainya. 

Kelebihan anggaran menurut Jajuk Herawati dan Sunarto (2004;13) 

antara lain  sebagai  berikut  : 

1. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan 

sebelum  rencana tersebut dilaksanakan. Bagi  manajemen, hasil proyeksi ini  

menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan 

untuk dilaksanakan. 

2. Dalam penyusunan anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap 

setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi 

manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. 

3. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan 

untuk  menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. 

4. Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap  

manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Anggaran 

sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan dalam 

melakukan suatu  kegiatan. 

5. Mengingat setiap manajer dan atau penyelia dilibatkan dalam penyusunan 

anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta 

(sense of  participation).      

 

B. Kelemahan  Anggaran 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran mempunyai 

manfaat yang sangat berarti bagi manajemen, namun perlu disadari anggaran tidak 

lepas dari keterbatasan-keterbatasan seperti yang dikemukakan oleh Jajuk 

Herawati dan  Sunarto (2004;13) adalah sebagai berikut : 

1. Seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran  

mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. Hal 



 

ini berarti diperlukan pemikiran untuk penyesuaian. Kemungkinan ini 

menghendaki agar anggaran disesuaikan secara kesinambungan dengan 

kondisi yang berubah-ubah agar data dan informasi yang diperoleh akurat. 

2. Karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara potensial 

dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja (human relation) 

yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. 

3. Penganggaran tidak dapat terlepas dari penilain subjektif pembuat kebijakan  

(decision  maker) terutama pada saat data dan informasi tidak lengkap atau 

cukup. 

 

2.2.4. Jenis-jenis  Anggaran 

Menurut Jajuk Herawati dan Sunarto (2004;9) berdasarkan ruang 

lingkup dan fleksibilitasnya ataupun periode waktunya anggaran dapat  

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu  : 

1. Berdasarkan ruang lingkup penyusunannya, anggaran dibedakan menjadi  : 

a. Anggaran parsial  

Yaitu anggaran yang ruang lingkupnya terbatas, misalnya anggaran untuk 

bidang produksi atau bidang keuangan saja. 

b. Anggaran komperhensif 

Yaitu anggaran dengan ruang lingkup menyeluruh, karena jenis 

kegiatannya  meliputi seluruh aktivitas perusahaan di bidang marketing, 

produksi, keuangan,  personalia dan administrasi. 

2. Berdasarkan fleksibilitasnya, anggaran  dibedakan  menjadi : 

a. Anggaran tetap (fixed  budget) 

Yaitu anggaran yang disusun untuk periode tertentu dengan volume yang 

sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut disusun rencana mengenai 

revenue, cost, dan expenses. 

b. Anggaran kontinyu  (continuous  budget) 

Yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu, dengan volume 

tertentu dan berdasarkan volume tersebut diperkirakan besarnya revenue, 

cost, dan expenses, namun secara periodik dilakukan penilaian kembali. 



 

3. Berdasarkan periode waktu, anggaran dibedakan menjadi : 

a. Anggaran jangka pendek (1 tahun) 

      Yaitu:  anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai 

satu tahun.  Anggaran untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran 

jangka pendek.  

b. Anggaran jangka panjang (lebih dari satu tahun) 

Yaitu:   anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. 

Anggaran untuk keperluan investasi barang modal merupakan anggaran 

jangka panjang 

 

2.2.5. Tujuan  Penyusunan  Anggaran 

Menurut Ellen Christina (2002;4) tujuan dari penyusunan anggaran 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, 

sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang 

hendak dicapai manajemen. 

2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait 

sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. 

3. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud 

mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi 

individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 

4. Untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam 

rangka  memaksimalkan sumber daya. 

5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan 

kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya 

tindakan koreksi.  

 

2.2.6. Syarat-syarat Penyusunan Anggaran 

Menurut Any Agus Kana (2003;5) syarat-syarat penyusunan anggaran 

adalah sebagai berikut : 



 

1. Anggaran perusahaan harus bersifat realistis, dalam arti bahwa anggaran 

perusahaan itu tidak terlalu optimis dan tidak pula terlalu pesimis. 

2. Anggaran perusahaan harus bersifat luwes, yang berarti bahwa anggaran 

perusahaan tidak terlalu kaku sehingga berpeluang untuk disesuaikan dengan 

keadaan yang mungkin berubah. 

3. Anggaran perusahaan harus bersifat kontinyu, dalam arti bahwa anggaran 

perusahaan memerlukan perhatian secara terus menerus dan bukan merupakan 

suatu usaha yang bersifat insidential. 

4. Perusahaan yang menyusun anggaran perusahaan, harus mampu : 

a. Mengendalikan berbagai relevan variabel dalam mencapai tujuannya. 

b. Melaksanakan sistem  manajemen ilmiah  

c. Berkomunikasi secara efektif 

d. Memberikan motivasi kepada para anggota 

e. Mendorong terciptanya partisipasi. 

 

2.2.7. Metode dan Prosedur Penyusunan Anggaran 

Penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan cara  : 

1. Top Down 

Anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan perusahaan dan 

anggaran  inilah yang harus dilaksanakan bawahan tanpa keterlibatan bawahan 

dalam penyusunannya. Bawahan tidak diminta keikutsertakan dalam 

menyusun anggaran. 

2. Bottom  Up   

Anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan, anggaran disusun 

mulai dari bawahan sampai keatasan. Bawahan diserahkan sepenuhnya 

menyusun  anggaran  yang  akan dicapainya dimasa yang akan datang. 

3. Top Down  dan  Bottom Up 

Penyusunan anggaran dengan memulainya dari atas dan kemudian adalah  

selanjutnya  dilengkapi  dan dilanjutkan  oleh  karyawan  bawahan. 

 



 

Dalam penyusunan anggaran yang berwenang dan bertanggung jawab adalah 

pimpinan perusahaan. Hal ini disebabkan karena pimpinan tertinggi perusahaan 

yang  paling bewenang dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan. 

Dengan  demikian  tugas  menyiapkan  dan  menyususn  anggaran  kas  

tidak  harus  ditangani  sendiri  oleh  pimpinan  perusahaan,  melainkan dapat  

didelegasikan  kepada  bagian lain  dalam  perusahaan  yaitu  prosedurnya  

sebagai  berikut  : 

1. Bagian  Administrasi   

Kegiatan  perusahaan  tidak  terlalu  kompleks,  sederhana  dengan  ruang  

lingkup  yang  terbatas,  sehingga  tugas  penyusunan  anggaran  kas  dapat  

diserahkan  kepada  bagian  administrasi  perusahaan.  Penunjukkan  bagian  

administrasi  ini  (dan bukannya  bagian  pemasaran,  bagian  produksi  atau  

bagian  yang  lain  dalam  perusahaan)  dilakukan  dengan  pertimbangan  

bahwa  dari  bagian  administrasi  inilah  terkumpul  semua  data-data  dan 

informasi  yang  meliputi  seluruh  kegiatan  perusahaan,  baik  kegiatan  di  

bidang  pemasaran,  kegiatan  di  bidang  produksi,  kegiatan  di  bidang  

pembelanjaan  maupun  kegiatan  di  bidang  personalia. 

2. Panitia  Anggaran 

Bagi  perusahaan  besar  kegiatan-kegiatan  perusahaan cukup kompleks,  

beranekaragam  dengan  ruang lingkup  yang  cukup  luas,  sehingga  bagian  

administrasi  tidak  mungkin  akan  menyusun  anggaran  sendiri  tanpa  

partisipasi  secara  aktif  bagian-bagian  lain  dalam  perusahaan.  Panitia  

anggaran  ini  biasanya  diketahui  oleh  pimpinan  perusahaan  dengan  

anggota-anggotanya  yang  mewakili  bagian pemasaran,  bagian  produksi,  

bagian pembelanjaan dan bagian personalia.       

 

2.3. Kas 

            Kas merupakan harta atau aktiva yang paling lancar dalam kelompok 

aktiva lancar. Dalam kenyataannya pos ini termasuk aktiva yang paling sering 

mengalami perubahan atau mutasi, hal ini terjadi karena hampir sebagian besar 

transaksi yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi jumlah kas. 

 



 

2.3.1. Pengertian Kas 

Pengertian kas menurut Soemarso S.R (2004;296) adalah sebagai berikut: 

“Kas adalah segala sesuatu (baik yang berbentuk uang atau bukan) 

yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat 

pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya.”     

 

Sedangkan menurut M. Manulang (2005;24) pengertian kas adalah sebagi 

berikut :    

“Kas dapat diartikan sebagai uang beserta pos-pos lain yang dalam 

jangka waktu dekat dapat diuangkan sehingga dipakai sebagai alat 

untuk membayar kebutuhan finansialnya.”   

 

Dari pendapat para ahli ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa kas 

adalah suatu bentuk kekayaan perusahaan yang paling likuid. Perusahaan yang 

tidak mempunyai persediaan kas yang cukup akan menemui kesulitan di dalam 

menjalankan usahanya. Kas sangat berguna dalam memenangkan kesempatan 

usaha yang terkadang dijumpai oleh perusahaan. Perusahaan juga memerlukan kas 

untuk menghadapi keadaan darurat, jadi kas sangat diperlukan dan bersifat 

multifungsi bagi perusahaan.  

 

2.3.2. Alasan Memiliki Kas 

Menurut Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian (2002;204) terdapat tiga 

motif utama mengapa suatu perusahaan harus memiliki kas. Ketiga motif itu 

adalah sebagai berikut : 

1. Motif Transaksi (Transaction Motive) 

Motif memegang kas atau setara kas untuk merencanakan pembayaran barang 

(bahan baku) dan gaji. Motif transaksi memungkinkan perusahaan 

menjalankan operasi sehari-hari seperti melakukan pembelian dan penjualan 

yang berhubungan dengan likuiditas karena itu disebut juga motif likuiditas. 

 

 

 



 

2.   Motif Spekulasi (Speculative Motive) 

Motif memegang kas atau setara kas untuk memanfaatkan dana yang tidak 

digunakan atau untuk mencari keuntungan secara cepat dengan memanfaatkan 

peluang yang tidak diduga. 

3.   Motif Berjaga-jaga (Precautionary Motive atau Safety Motive) 

      Motif memegang kas atau setara kas untuk melindungi perusahaan dari 

ketidakmampuan memenuhi kebutuhan akan kas. Motif ini berhubungan 

dengan ramalan atau proyeksi dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Bila 

ramalan cukup baik maka lebih sedikit kas yang dibutuhkan untuk menjaga 

keadaan darurat. Kas dibutuhkan lebih banyak jika perusahaan tidak dapat 

mencari pinjaman dari waktu singkat untuk menutupi kebutuhan kas dengan 

segera. Motif ini dapat dipenuhi dengan memiliki aktiva yang mudah 

diuangkan. 

 

2.4. Anggaran  Kas 

Setiap  perusahaan  dalam  menjalankan  usahanya  selalu  membutuhkan  

kas,  yang  diperlukan  baik  untuk  operasional  perusahaan  sehari-hari  maupun  

untuk  mengadakan  investasi  baru  dalam  aktiva  tetap  oleh  karena  itu  

diperlukan  suatu  perencanaan  yang  matang  dan  dituangkan  dalam  bentuk  

anggaran  kas  guna  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. 

Besar  kecilnya  persediaan  kas  yang  harus  dimiliki  perusahaan  tidak  

terdapat  patokan  yang  tepat  tetapi  tergantung  pada  jenis,  bentuk  atau  luas  

kegiatan  perusahaan  tersebut.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  maka  setiap  

perusahaan  perlu  membuat  apa  yang  dinamakan  anggaran  kas. 

Dengan  menyusun  anggaran  kas  akan  dapat  diketahui  kapan  

perusahaan  dalam  keadaaan  surplus  kas  atau  defisit  kas.  Dengan  mengetahui  

adanya  defisit  kas  maka  dapatlah  direncanakan  sebelumnya  penentuan  

sumber  dana  yang  akan  digunakan  untuk  menutup  defisit kas  tersebut.  

Sebaliknya  dengan  mengetahui  adanya  surplus  kas  yang  besar,  maka dapat  

direncanakan  bagaimana  menggunakan  kelebihan  dana  tersebut  secara  

efisien. 



 

2.4.1. Pengertian  Anggaran  Kas 

Berikut ini terdapat beberapa pengertian tentang anggaran kas yang 

dikemukakan oleh para ahli ekonomi, diantaranya adalah menurut  G. Sugiayarso 

dan F. Winarni (2005;26) pengertian anggaran kas adalah sebagai berikut : 

“Anggaran kas adalah suatu rencana yang menunjukan estimasi 

aliran kas masuk dan kas keluar dalam suatu perusahaan untuk suatu 

periode tertentu pada waktu yang akan datang.” 

 

Sedangkan menurut M. Faisal Abdullah (2004;121) pengertian anggaran 

kas adalah sebagai berikut : 

“Anggaran kas adalah pencatatan tentang posisi kas pada waktu 

tertentu yang memuat tentang penerimaan dan pengeluaran kas 

karena adanya rencana pembelian dan penjualan maupun transaksi 

lainnya.” 

 

Dari pendapat para ahli ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa 

anggaran kas merupakan rencana terperinci mengenai perputaran kas yang ada 

dalam perusahaan, yaitu perkiraan tentang jumlah uang yang diterima dan 

dikeluarkan oleh perusahaan akibat dari suatu aktivitas pada masa yang akan 

datang (estimasi) yang berhubungan dengan rencana keuangan perusahaan. 

Adapun hal-hal yang terkandung dalam anggaran kas itu sendiri, yaitu : 

1.   Estimasi penerimaan kas dari beberapa sumber 

2.   Estimasi pengeluaran kas untuk berbagai tujuan 

3.   Estimasi meliputi periode tertentu dimasa yang akan datang 

4.   Estimasi posisi kas pada suatu periode 

Adapun estimasi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi akan 

memungkinkan manajemen untuk dapat memperkirakan posisi dalam suatu 

periode anggaran sehingga dapat menentukan: 

1. Kebutuhan perencanaan untuk menempatkan kelebihan kas yang mungkin 

terjadi. 

2. Kebutuhan pembelanjaan untuk menutup kekurangan. 

 

 



 

2.4.2. Kegunaan  Penyusunan  Anggaran  Kas 

Menurut M. Munandar (2001;312) kegunaan dari penyusunan anggaran 

kas adalah sebagai berikut : 

1. Secara Umum, mempunyai tiga kegunaan, yaitu: 

a. Sebagai pedoman kerja 

b. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

c. Sebagai alat pengawasan kerja 

2. Secara khusus anggaran kas berguna sebagai dasar untuk penyusunan Master 

Balance Sheet Budget (Anggaran induk neraca) 

 

2.4.3. Tujuan Penyusunan Anggaran Kas 

Menurut Jajuk Herawati dan Sunarto (2004;85) tujuan dari penyusunan 

anggran kas adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas 

masuk dengan uang kas keluar. 

2. Memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus 

3. Mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang, 

dimana bila terjadi defisit, perusahaan perlu mencari dana tambahan baru dan 

sebaliknya bila perusahaan mengalami surplus maka perusahaan harus 

memilih alternatif penggunaan yang paling menguntungkan. 

4. Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. 

5. Sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. 

6. Sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebernarnya.  

 

2.4.4. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penyusunan  Anggaran  Kas 

Agar suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran 

yang termuat di dalamnya harus cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda  

dengan realisasinya nanti. Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat,  

diperlukan data, informasi dan pengalaman, yang merupakan faktor-faktor yang  

harus dipertimbangkan di dalam menyusun anggaran kas. Adapun faktor-faktor 

yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggran kas menurut                           

M. Munandar (2001;312) antara  lain adalah sebagai berikut : 



 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kas, anatara lain : 

a. Anggaran penjualan 

Khususnya rencana tentang jenis (kualitas) dan jumlah (kuantitas) barang 

yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. 

Semakin besar jumlah penjualan akan memperbesar penerimaan kas. 

Sebaliknya semakin kecil jumlah penjualan akan memperkecil penerimaan 

kas. 

b. Keadaan persaingan di pasar 

Persaingan yang lebih keras akan memaksa perusahaan untuk lebih banyak 

melakukan transaksi-transaksi penjualan secara kredit, sehingga akan 

memperkecil penerimaan kas. Sebaliknya, persaingan yang lebih lunak 

akan memungkinkan perusahaan memperkecil transaksi-transaksi 

penjualan kredit, sehingga akan memperbesar penerimaan kas. 

c. Posisi perusahaan dalam persaingan 

Bilamana posisi perusahaan cukup kuat, maka perusahaan lebih dapat 

“memaksakan” penjualan secara tunai, sehingga akan memperbesar 

penerimaan kas. Sebaliknya, posisi perusahaan yang lemah dalam 

persaingan kurang memungkinkan unutk “memaksakan” penjualan secara 

tunai, sehingga akan memperkecil penerimaan kas. 

d. Syarat pembayaran (term of payment) yang ditawarkan perusahaan 

Bilamana potongan penjualan (discount) yang ditawarkan perusahaan 

cukup menarik para calon pembeli, maka akan mendorong mereka untuk 

melakukan pembelian secara tunai, sehingga akan memperbesar 

penerimaan kas. Sebaliknya bilamana potongan penjulan (discount) yang 

ditawarkan perusahaan kurang menarik para calon pembeli, maka akan 

mendorong mereka untuk melakukan pembelian secara kredit, sehingga 

akan memperkecil penerimaan kas. 

e. Kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang 

Penagihan piutang yang lebih aktif akan mempercepat penerimaan kas. 

Sedangkan sebaliknya, penagihan piutang yang kurang aktif akan 

memperlambat penerimaan kas. 



 

f. Anggaran perubahan aktiva tetap, khususnya rencana tentang pengurangan 

(penjualan) aktiva tetap  

Bilamana selama periode yang akan datang perusahaan merencanakan 

akan melakukan penjualan aktiva tetap, maka akan memperbesar 

penerimaan kas. Sedangkan sebaliknya, bilamana selama periode yang 

akan datang perusahaan tidak merencanakan akan melakukan penjualan 

aktiva tetap, maka akan memperkecil penerimaan kas.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas, antara lain : 

a. Anggaran pembelian bahan mentah 

Khususnya rencana tentang jenis (kualitas) dan jumlah (kuantitas) bahan 

mentah yang akan dibeli dari waktu ke waktu selama periode yang akan 

datang. Semakin besar jumlah pembelian bahan mentah, akan cenderung 

semakin besar pula transaksi pembelian secara tunai, sehingga akan 

memperbesar pengeluaran kas. Sebaliknya, semakin kecil jumlah 

pembelian akan cenderung semakin kecil pula transaksi pembelian secara 

tunai, sehingga akan memperkecil pengeluaran kas. 

b. Keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar 

Persaingan yang lebih keras akan memaksa para supplier melakukan 

transaksi-transaksi penjualan secara kredit, sehingga akan memperkecil 

pengeluaran kas. Sebaliknya, persaingan yang lebih lunak akan 

memungkinkan supplier memperkecil transaksi-transaksi penjualan secara 

tunai, sehingga akan memperbesar pengeluaran kas. 

c. Posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah 

Bilamana posisi perusahaan cukup kuat, maka perusahaan lebih dapat 

“memaksakan” pembelian bahan mentah secara kredit, sehingga akan 

memperkecil pengeluaran kas. Sebaliknya, jika posisi perusahaan yeng 

lemah kurang memungkinkan untuk “memaksa” pembelian secara tunai, 

sehingga akan memperbesar pengeluran kas. 

 

 



 

d. Syarat pembayaran (term of payment) yang ditawarkan oleh supplier bahan     

mentah   

Bilamana potongan pembelian (discount) yang ditawarkan supplier cukup 

menarik perusahaan, maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan 

pembelian-pembelian secara tunai, sehingga akan memperbesar 

pengeluaran kas. Sebaliknya, bilamana potongan pembelian (discount) 

yang ditawarkan supplier kurang menarik perusahaan, maka akan 

mendorong perusahaan untuk melakukan pembelian secara kredit, 

sehingga akan memperkecil pengeluaran kas. 

e. Anggaran upah tenaga kerja langsung 

Semakin besar upah tenaga kerja langsung yang akan dibayar, maka akan 

semakin besar pula pengeluaran kasnya. Sebaliknya, semakin kecil jumlah 

upah tenaga kerja langsung, maka akan semakin kecil pula pengeluaran 

kasnya. 

f. Anggaran biaya administrasi 

Semakin besar biaya administrasi yang harus dibayar, maka akan semakin 

besar pula pengeluaran kasnya. Sebaliknya, semakin kecil biaya 

administrasi yang harus dibayar maka akan semakin kecil pengeluaran 

kasnya. 

g. Anggaran perusahaan aktiva tetap, khususnya rencana tentang 

penambahan aktiva tetap 

Bilamana selama periode yang akan datang perusahaan merencanakan 

untuk melakukan penambahan aktiva tetap, maka akan memperbesar 

pengeluaran kas. Sebaliknya, bilamana selama periode yang akan datang 

perusahaan tidak merencanakan untuk melakukan penambahan aktiva 

tetap, maka akan memperkecil pengeluaran kas. 

h. Rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran-pengeluaran kas untuk     

keperluan lain. 

    

 

 



 

2.4.5. Metode Penyusunan  Anggaran  Kas 

Metode Penyusunan Anggaran kas adalah sebagai berikut : 

1. Metode perkiraan kas atau metode langsung 

Metode ini didasarkan pada analisis peningkatan dan pengurangan secara rinci 

atas rekening kas yang dianggarkan yang akan mencerminkan semua arus 

masuk dan keluar dari anggaran, seperti penjualan, biaya dan pengeluaran 

untuk penambahan barang modal. Metode ini sering dipergunakan untuk 

perencanaan kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. 

2. Metode ikhtisar rugi laba atau metode tidak langsung 

Titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan yang 

terlihat pada ikhtisar rugi laba yang dianggarkan. Pada dasarnya laba bersih 

yang direncanakan diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas artinya 

disesuaikan dengan perubahan rekening modal kerja non kas seperti 

persediaan piutang, biaya yang dibayar di muka, akrual dan penundaan. 

Selanjutnya, sumber kas lainnya dan kebutuhan kas lainnya dicari. Pendekatan 

ini lebih sedikit memerlukan rincian pendukung dan lebih sedikit rinciannya 

tentang arus kas masuk dan arus kas keluar. Metode ini lebih cocok untuk 

proyeksi kas dalam jangka panjang, untuk jumlah perencanaan kedua 

pendekatan akan memberikan arus kas yang sama hanya berbeda dalam 

jumlah rincian yang diberikan. 

 

2.4.6    Langkah-Langkah Penyusunan Anggaran Kas 

Anggaran kas dapat disusun untuk periode bulanan atau tahunan menurut 

Any Agus Kana (2003;228) penyusunan anggaran kas biasanya dilakukan dalam 

beberapa tahap, yaitu: 

1. Tahap pertama, menyusun taksiran penerimaan dan pengeluaran kas menurut 

rencana operasi perusahaan. Pada tahap ini dapat diketahui adanya surplus 

atau defisit karena rencana operasi perusahaan. 

2. Tahap kedua, menyusun taksiran kebutuhan dana yang diperlukan untuk 

menutupi defisit, dan menyusun taksiran pembayaran bunga hutang beserta 

waktu pelunasan kembali hutang tersebut. 



 

3. Tahap ketiga, menyusun kembali taksiran seluruh penerimaan dan 

pengeluaran kas, yang merupakan anggaran kas final. Anggaran kas final 

merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang 

menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas secara 

keseluruhan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


