
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

  

2.1 Anggaran 

 Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun 

berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget), merupakan rencana 

tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan 

umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran 

merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. 

 Di dalam menyusun suatu anggaran maka perlu diperhatikan beberapa 

syarat yakni anggaran tersebut harus realistis, luwes, dan kontinyu. Realistis, 

artinya tidak terlalu optimis dan tidak pula terlalu pesimis. Luwes, artinya tidak 

terlalu kaku, mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang 

mungkin berubah. Sedangkan kontinyu, artinya membutuhkan perhatian secara 

terus-menerus. Selain itu perlu pula diperhatikan bahwa perusahaan menyusun 

anggaran karena perusahaan  yakin bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk 

mengendalikan berbagai relevant variables dalam mencapai tujuan, mempunyai 

kemampuan untuk melaksanakan sistem manajemen ilmiah, mempunyai 

kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, mempunyai kemampuan untuk 

memberikan motivasi kepada anggota-anggotannya, dan mempunyai kemampuan  

untuk mendorong adanya partisipasi. 

 

2.1.1 Pengertian Anggaran 

 Penganggaran merupakan suatu proses dari tahap persiapan yang 

diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data 

dan informasi yang diperlukan, pembagian tugas, perencanaan, penyusunan 

rencananya sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya 

tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana tersebut. Hasil dari kegiatan 

penganggaran adalah anggaran. 

 

5 



6 

 Pengertian anggaran menurut Riyanto (2003;9), mengungkapkan bahwa : 

“Anggaran merupakan suatu pendekatan yang formal dan sistematis 
tentang rencana kegiatan perusahaan dimana rencana tersebut 
mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan 
saling mempengaruhi satu sama lain.” 

  

 Sedangkan menurut Ellen Christina (2002;1), menyatakan bahwa :  

“Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis 
dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang 
meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu 
dimasa yang akan datang.” 

  

 Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

anggaran adalah, suatu rencana terinci yang dibuat perusahaan untuk masa yang 

akan datang, meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan 

uang dan berisi persetujuan manajemen untuk mencapainya. Anggaran juga dibuat 

secara berkelanjutan, yang realisasinya dibandingkan dengan anggaran dan 

penyimpangan dari anggaran dianalisis dan ditindak lanjuti. 

 

2.1.2 Fungsi Anggaran 

 Anggaran memiliki fungsi yang sama dengan manajemen yang meliputi 

fungsi perencanaan, dan pengawasan. Hal ini disebabkan anggaran mempunyai 

fungsi sebagai alat manajemen dalam melaksanakan fungsinya. Haruman dan 

Rahayu (2005;5). Mengungkapkan beberapa fungsi anggaran, yaitu : 

1. Di bidang Planning 

a. Membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah 

yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. 

b. Membantu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada 

diperusahaan dalam menentukan arah atau aktivitas yang paling 

menguntungkan. 

c. Membantu arah atau menunjang kebijaksanaan perusahaan. 

d. Membantu manajemen memilih tujuan perusahaan. 

e. Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. 

f. Membantu pemakaian alat-alat fisik secara efektif. 
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2. Di bidang Coordinating 

a. Membantu mengkoordinir faktor sumber daya manusia dengan 

perusahaan. 

b. Membantu menilai kesesuaian antara rencana aktivitas perusahaan 

dengan keadaaan lingkungan usaha yang dihadapi. 

c. Membantu menempatkan pemakaian modal pada saluran-saluran 

yang mengguntungkan sesuai dan seimbang dengan program 

perusahaan. 

d. Membantu mengetahui kelemahan dalam organisasi. 

3. Di bidang Controlling 

a. Membantu mengawasi kegiatan dan pengeluaran. 

b. Membantu mencegah pemborosan. 

c. Membantu menetapkan standar baru. 
 
 Sedangkan menurut Jajuk Herawati (2004;32) fungsi penyusunan 

anggaran secara sistematis adalah : 

1. Adanya Perencanaan Terpadu 

 Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan 

rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap 

berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, 

anggaran merupakan suatu alat manajemen yang dapat digunakan baik 

untuk keperluan perencanaan maupun pengendalian. 

2. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan 

 Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi 

manajemen puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang 

disusun dengan baik akan membuat bawahan menyadari bahwa 

manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi 

perusahaan dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas 

dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu, penyusunan anggaran 

memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan dalam 

lingkungannya dan melakukan penyesuaian sehingga kinerja 

perusahaan dapat lebih baik. 
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3. Sebagai Alat Pengkoordinasian Kerja 

 Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan. 

Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara 

keseluruhan. Oleh karenanya sistem anggaran memungkinkan para 

manajer divisi untuk melihat hubungan antar bagian secara 

keseluruhan. 

4. Sebagai Alat Pengawasan Kerja  

 Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang 

bisa dibandingkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan setiap 

aktivitas dapat dinilai kenerjanya. Dalam menentukan standar acuan, 

diperlukan pemahaman yang realistis dan analisis yang seksama 

terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.  

5. Anggaran Alat Evaluasi Kegiatan Perusahaan 

 Anggaran yang disusun dengan baik menerapkan standar yang relevan 

akan memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam 

menentukan langkah-langkah yang harus di tempuh agar pekerjaan 

bisa diselesaikan dengan cara yang baik, artinya menggunakan 

sumber-sumber daya perusahaan yang dianggap paling 

menguntungkan. Terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dalam 

operasionalnya perlu dilakukan evaluasi yang dapat menjadi masukan 

berharga bagi penyusunan anggaran selanjutnya.    

 
Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran berfungsi 

sebagai, alat perencanaan secara tertulis yang merupakan pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian 

atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam perusahaan guna 

kelancaran kegiatan operasional yang terjadi dalam perusahaan.  
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2.1.3 Tujuan Anggaran 

 Tujuan anggaran menurut Ellen Christina (2002;4) adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan 

formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arahan 

terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. 

2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak 

terkait sehingga anggaran dimengerti. 

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 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 koreksi. 

 
Jadi anggaran disusun untuk menyatakan dan mengkomunikasikan 

harapan manajemen secara jelas dan formal. Serta menyediakan rencana terinci 

mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan 

pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan 

perusahaan. 

 

2.1.4 Jenis-jenis Anggaran 

 Anggaran menurut Nafarin (2004;22) dapat dikelompokan dari beberapa 

sudut pandang sebagai berikut : 

1. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu 

periode tertentu umumnya satu tahun, yang di susun setiap akhir 

periodik. 
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b. Anggaran kontinyu, adalah anggaran yang dibuat untuk 

memperbaiki anggaran yang telah dibuat, misalnya tiap bulan 

diadakan perbaikan, sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun 

mengalami perubahan. 

2. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran operasional adalah mendeskripsikan aktivitas yang 

menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Anggaran operasional 

antara lain terdiri dari : 

- Anggaran penjualan 

- Anggaran biaya pabrik yang terdiri dari anggaran biaya bahan 

baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya 

overhead pabrik. 

- Anggaran beban usaha  

- Anggaran laporan laba rugi. 

b. Anggaran keuangan adalah merinci aliran masuk dan keluar kas, 

serta posisi keuangan secara umum. Perkiraan aliran masuk dan 

keluar kas diperlihatkan dalam anggaran kas. Anggaran keuangan, 

antara lain : 

- Anggaran kas 

- Anggaran piutang 

- Anggaran persediaan 

- Anggaran utang  

- Anggaran neraca 

3. Menurut jangka waktu, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran jangka pendek adalah anggaran yang dibuat paling lama 

1 tahun. Untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka 

pendek. 

b. Anggaran jangka panjang adalah anggaran yang dibuat untuk 

jangka waktu lebih dari 1 tahun. Untuk keperluan investasi barang 

modal merupakan anggaran jangka panjang yang disebut anggaran 

modal.  
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2.1.5 Keunggulan dan Kelemahan Anggaran 

Beberapa keunggulan yang dapat diperoleh bila perusahaan menerapkan 

penyusunan anggaran yang baik. Menurut Haruman dan Rahayu (2005;7), 

mengungkapkan bahwa : 

1. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu diproyeksikan 

sebelum rencana tersebut dilaksanakan. 

2. Dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti 

terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. 

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. 

5. Mengingat setiap manajer dilibatkan dalam penyusunan anggaran, 

maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta. 

 
Meskipun begitu banyak manfaat yang diperoleh dengan menyusun 

anggaran, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang membatasi anggaran. 

Menurut Adi Saputro (2003;53) kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: 

1. Karena  anggaran disusun berdasarkan estimasi, maka terlaksananya 

dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi 

tersebut. 

2. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru 

berhasil apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. 

3. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk 

membantu manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan 

menggantikannya. 

4. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang 

diramalkan sebelumnya, sebab itu anggaran perlu memiliki sifat yang 

luwes. 
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2.1.6 Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran  

 Dalam penyusunan anggaran perusahaan menurut Haruman dan Rahayu 

(2005;8) ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu : 

1. Faktor Intern, antara lain berupa : 

a. Data penjualan pada tahun-tahun lalu 

b. Kebijakan perusahaan  

c. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan 

d. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan 

e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan 

f. Fasilitas-fasiltas lain yang dimiliki perusahaan 

2. Faktor Ekstern, antara lain berupa : 

a. Keadaan persaingan 

b. Tingkat pertumbuhan penduduk 

c. Tingkat penghasilan masyarakat 

d. Tingkat penyebaran penduduk 

e. Agama, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

f. Berbagai kebijakan pemerintah 

g. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional 

h. Kemajuan teknologi 

 

2.1.7 Metode Penyusunan Anggaran 

Menurut Teguh Baroto (2002;28) penyusunan anggaran dapat dilakukan 

dengan cara : 

1. Top Down 

Anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pemimpin perusahaan. 

Dan anggaran inilah yang harus dilaksanakan bawahan tanpa 

keterlibatan bawahan dalam penyusunannya. Bawahan tidak diminta 

keikutsertaan dalam menyusun anggaran. 
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2. Bottom Up 

Anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran 

disusun mulai dari bawahan sampai ke atasan. Bawahan diserahkan 

sepenuhnya menyusun anggaran yang akan dicapainya dimasa yang 

akan datang. 

3. Top Down dan Bottom Up 

Penyusunan anggaran dengan memulainya dari atasan, kemudian 

adalah selanjutnya dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. 

 

2.2 Kas 

Menurut IAI (PSAK No.2) pengertian kas adalah : 

“Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. 
Sedangkan setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya 
sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat 
dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko 
perubahan nilai yang signifikan”  
 

Menurut Soemarso (2004;296), pengertian kas adalah : 

“Kas adalah, segala sesuatu baik yang berbentuk uang atau bukan, 

yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai pelunasan 

kewajiban pada nilai nominal.” 

 
Kriteria lain untuk dapat dianggap sebagai kas adalah dapat digunakan 

segera. Artinya, apabila diminta dapat segera dikeluarkan. Dalam hal ini kas yang 

disisihkan untuk tujuan penggunaan tertentu, misalnya uang yang disisihkan untuk 

pembayaran dividen, utang, dapat digolongkan sebagai kas. 

 

2.2.1 Anggaran Kas 

 Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, setiap perusahaan 

membutuhkan kas. Kas memiliki kedudukan yang amat penting dalam menjaga 

kelancaran kegiatan operasional perusahaan.  
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 Sifat aliran kas, baik aliran kas masuk maupun aliran kas keluar, dapat 

bersifat kontinyu ataupun tidak. Aliran kas keluar yang bersifat kontinyu, 

misalnya : pembelian perlengkapan dan pembayaran gaji pegawai. Sedangkan 

aliran kas keluar yang bersifat tidak kontinyu, misalnya pengeluaran kas untuk 

pembayaran bunga, pajak pendapatan, pembayaran hutang, pembelian kembali 

saham perusahaan dan pembelian aktiva tetap. Adapun aliran kas masuk yang 

bersifat kontinyu dapat berasal dari hasil penjualan secara tunai, dan hasil 

pelunasan piutang. Sedangkan aliran kas masuk yang bersifat tidak kontinyu dapat 

berasal dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit 

bank dan penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai lagi.  

 Jumlah kas yang lebih atau kurang dapat berakibat kurang baik pada 

perusahaan. Kekurangan kas dapat mengakibatkan tidak terbayarnya berbagai 

kewajiban seperti hutang, gaji, bunga bank,dsb. Apabila kas yang berlebihan 

dapat menyerap dana modal kerja yang langka dan mahal, sehingga menaikan 

beban tetap perusahaan. Uang kas yang ada dalam perusahaan juga merupakan 

salah satu bentuk atau plihan investasi. Dengan menyusun anggaran kas  akan 

dapat diketahui kapan perusahaan dalam keadaan surplus atau defisit kas. 

 

2.2.2 Pengertian Anggaran Kas  

 Berikut ini terdapat beberapa pengertian tentang anggaran kas yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli, menurut Ellen Christina (2002;187) adalah : 

“Anggaran kas menunjukan rencana sumber dan penggunaan kas 
selama tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan kas 
(aliran kas masuk) dan perencanaan pengeluaran kas (aliran kas 
keluar).” 

  

 Sedangkan menurut Riyanto (2001;97) anggaran kas adalah : 

“Estimasi terhadap posisi kas untuk suatu periode tertentu yang akan 

datang. Penyusunan anggaran kas bagi suatu perusahaan sangatlah 

penting artinya, bagi penjagaan likuiditasnya.” 
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Dengan menyusun anggaran kas akan dapat diketahui kapan perusahaan 

akan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas karena operasi perusahaan. 

Dengan mengetahui akan adanya defisit kas jauh sebelumnya, maka dapatlah 

direncanakan sebelumnya penentuan sumber dana yang akan digunakan untuk 

menutup defisit tersebut. 

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran kas 

merupakan suatu perencanaan yang terperinci mengenai perputaran kas dari waktu 

ke waktu. Baik mengenai uang kas masuk maupun uang kas keluar yang ada 

dalam perusahaan, yaitu perkiraan tentang jumlah uang kas yang ada dalam 

perusahaan yang berkaitan dengan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan, 

akibat adanya suatu aktivitas pada masa yang akan datang, atau estimasi yang 

berhubungan dengan rencana keuangan perusahaan. 

Menurut Riyanto (2003;97) Anggaran kas mencakup dua sektor, yaitu : 

1. Sektor penerimaan kas, yang umumnya berasal dari : 

a. Penjualan tunai 

b. Penagihan piutang 

c. Penjualan aktiva tetap 

d. Penerimaan lain-lain, seperti pendapatan bunga, penghasilan sewa, 

deviden. 

2. Sektor pengeluaran kas, yang ada pada umumnya pengeluaran seperti : 

a. Pembelian tunai 

b. Pembayaran utang 

c. Pembayaran upah tenaga langsung 

d. Pembayaran biaya administrasi 

e. Pembayaran biaya penjualan 

f. Pembelian aktiva tetap 

g. Pembayaran lain-lain, seperti pembayaran biaya bunga, 

pembayaran biaya sewa. 
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Dengan adanya sektor penerimaan dan pengeluaran maka manajemen 

perusahaan dapat  mengetahui : 

1. Kemungkinan poisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. 

2. Kemungkinan adanya surplus atau defisit karena rencana operasi perusahaan. 

3. Besarnya dana beserta dana saat-saat kapan dana itu dibutuhkan untuk 

menutup defisit kas. 

4. Saat-saat kapan kredit itu dibayar kembali.  

 

2.2.3 Tujuan Penyusunan Anggaran Kas 

Beberapa tujuan penyusunan anggaran kas pada suatu perusahaan menurut 

Ellen Christina (2002;4) , 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 penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. 

 
Dapat disimpulkan bahwa tujuan penyusunan anggaran kas adalah, untuk 

memberikan umpan maju agar dapat memberikan petunjuk kepada setiap manajer 

untuk mengambil keputusan. Serta untuk dapat menilai kemungkinan keadaan kas 

masuk dan kas keluar perusahaan. 
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2.2.4 Metode Penyusunan Anggaran Kas 

Menurut John B.Campbell (1995;395) metode penyusunan anggaran kas 

adalah sebagai berikut : 

1. Metode Langsung atau Metode Perkiraan Kas 

Metode ini didasarkan pada analisis peningkatan dan pengurangan 

secara terperinci atas rekening kas yang dianggarkan. Yang akan 

mencerminkan semua arus masuk dan arus keluar dari anggaran. 

Misalnya 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 Tidak Langsung atau Metode Ikhtisar Laba Rugi 

Titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan 

yang terlihat pada ikhtisar laba rugi yang dianggarkan. Pada dasarnya 

laba bersih yang direncaakan diubah dari dasar akrual menjadi dasar 

kas, artinya disesuaikan dengan perubahan rekening modal kerja non 

kas, seperti : persediaan piutang, biaya yang dibayar dimuka, akrual 

dan penundaan. Selanjutnya sumber kas lainnya dan kebutuhan kas 

lainnya dicari. Pendekatan ini lebih sedikit rinciannya tentang arus kas 

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

dalam jangka panjang untuk sejumlah perencanaan, kedua pendekatan 

akan memberikan arus kas yang sama, hanya berbeda dalam jumlah 

rincian yang diberikan.   

3. Diferensial Model Kerja 

Dengan metode ini maka saldo modal kerja bersih pada awal setiap 

bulan akan dikoreksi dengan laba bersih dan penerimaan serta 

pengeluaran kas lainnya yang diperkirakan, untuk memperoleh saldo 

modal kerja bersih yang ditaksir untuk akhir bulan. Angka ini lalu 

dikurangkan dengan modal kerja yang diperlukan (kecuali kas) dan 

saldo kas standar, sehingga diperoleh jumlah kas yang tersedia untuk 

didepositokan dan diinvestasikan. Cara pendekatan ini dipergunakan 
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apabila telah ditentukan evaluasi standar yang diperlukan untuk 

piutang, persediaan, dan modal kerja lain pada berbagai tingkat 

volume penjualan dan jika tujuan utama adalah untuk penanaman 

kembali surplus dana. 

 

2.2.5  Langkah-langkah Penyusunan Anggaran Kas  

Langkah-langkah penyusunan anggaran kas merupakan suatu proses yang 

menunjukan dari tahap persiapan yang diperlukan dalam penyusunan anggaran 

kas yaitu, dari penyusunan anggaran penagihan utang, anggaran penerimaan tunai 

sampai dengan menyusun anggaran pengeluaran kas seperti, pembayaran bunga. 

Sehingga dapat disusun anggaran kas akhir yang sesuai dengan rencana 

pelaksanaan kegiatan perusahaan sehingga dapat membantu manajemen dalam 

mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di perusahaan, dalam menentukan 

arah atau aktivitas yang menguntungkan. 

 Menurut Ellen Christina (2002;189) langkah-langkah dalam penyusunan 

anggaran kas adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun anggaran penagihan piutang. 

2. Menyusun anggaran penerimaan kas, yang biasanya penerimaan terdiri 

dari pos penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-

lain. 

3. Menyusun anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini 

umumnya mencakup pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, 

pembelian lain-lain. 

4. Menyusun anggaran kas yang sifatnya sementara, artinya bila terdapat 

saldo akhir yang minus atau negatif, maka perusahaan memerlukan 

pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensinya diperlukan 

pembayaran berupa bunga dan angsuran pokoknya. 

5. Memperkirakan pembayaran bunga (apabila perusahaan melakukan 

pinjaman untuk menutupi defisit yang terjadi). Untuk itu diperlukan 

suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. 

6. Menyusun anggaran kas akhir.  
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Kemudian menurut Nafarin (2007;313) penyusunan anggaran kas dengan 

menggunakan pendekatan kas masuk dan kas keluar, adalah sebagai berikut : 

1. Penyusunan anggaran kas masuk 

a. Kas masuk dari kegiatan operasi bersumber dari penjualan rutin, 

berupa hasil menjual produk atau jasa tunai dan hasil tagihan dari 

menjual produk atau jasa secara kredit. Anggaran masuk 

bersumber dari bunga jasa giro atas pinjaman yang diberikan, dan 

deviden atas investasi saham yang diterima, kas masuk dari hasil 

menjual surat berharga yang diperdagangkan dan pendapatan 

bunga. 

b. Kas masuk dari kegiatan investasi seperti, kas diterima dari hasil 

menjual asset tak lancar, seperti asset tetap berwujud dan asset 

tetap tidak berwujud, dan surat berharga jangka panjang. 

c. Kas masuk dari kegiatan pendanaan meliputi, kegiatan untuk 

memperoleh kas dari kreditor seperti saham disetor. 

2. Penyusunan anggaran kas keluar 

a. Kas keluar untuk kegiatan operasi seperti membayar kepada 

pemasok untuk produksi atau jasa yang diberikan secara rutin. Kas 

keluar dari kegiatan operasi adalah : 

- untuk membayar kepada pemasok, adalah harga pokok produk 

terjual 

- untuk membayar beban usaha 

- untuk membayar beban gaji 

- untuk membayar beban bunga 

- untuk membayar beban pajak 

b. Kas keluar untuk kegiatan investasi, contohnya membayar 

pinjaman yang diberikan, membeli asset tak lancar. 

c. Kas keluar untuk kegiatan pendanaan seperti, beli saham, bayar 

pokok hutang jangka panjang pada kreditor atau bayar deviden. 
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3. Pengurangan arus kas masuk dengan arus kas keluar 

Bila arus kas masuk lebih besar dari kas keluar, berarti terjadi surplus. 

Sebaliknya, bila jumlah kas masuk lebih kecil dari kas keluar berarti 

terjadi defisit. 

4. Penyusunan anggaran kas 

Untuk menghitung saldo kas akhir yaitu dengan cara : 

a. Saldo kas awal + kelebihan kas, atau 

b. Saldo kas awal – kekurangan kas + tambahan pinjaman - (angsuran 

pinjaman + bunga) 

 
 Menurut Munandar (2001;45) bahwa Financial Budget secara terperinci 

disusun dalam Balance Sheet Supporting Budget, yang pada dasarnya berisi 

Budget tentang posisi Aktiva, Budget tentang posisi Utang serta Budget tentang 

posisi Modal Sendiri perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Posisi 

finansial ini akan senantiasa berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat adanya 

kegiatan perusahaan dari hari ke hari, ini berarti bahwa posisi finansial perusahaan 

sangat tergantung dan ditentukan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut. 

Sedangkan kegiatan-kegiatan perusahaan itu sendiri dituangkan dalam bentuk 

Operating Budget. Dengan demikian jelaslah bahwa bilamana perusahaan akan 

menyusun Financial Budget, haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan 

Operating Budget-nya. Untuk lebih jelasnya penuliskan sajikan pada gambar 

berikut ini : 
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Tabel 2.1 

Tahap-tahap Penyusunan Financial Budget 

Budget Penjualan

Budget Unit yang 
Akan Diproduksikan

Budget Pembelian
Bahan Mentah

Budget Biaya
Bahan Mentah

Budget Upah
Tenaga Kerja Langsung

Budget Biaya Administrasi

Budget Biaya Pabrik Tidak
Langsung

Budget Biaya Penjualan

Master Income
Statement Budget

Budget Kas

Budget Piutang

Budget Persediaan

Budget Perubahan
Aktiva Tetap

Budget Utang

Budget Modal
Sendiri

 
 
Sumber :  M. Munandar, Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan 

Kerja, Edisi 1, Cetakan Keempatbelas, 2001, hal 45. 

 


