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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

  Kas merupakan salah satu aktiva perusahaan selain aktiva lainnya yang 

dimiliki perusahaan. Kas tersebut disimpan oleh perusahaan, sebaliknya dapat 

merugikan karena dengan menyimpan kas, perusahaan kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh penghasilan tambahan apabila tidak diinvestasikan, selain itu perusahaan 

juga menghadapi resiko pencurian atau penggelapan terhadap kas, pengelolaan atau 

manajemen kas dapat menghindarkan perusahaan dari kerugian-kerugian yang 

disebutkan di atas. 

 Pengelolaan terhadap kas merupakan hal yang penting karena menyangkut 

besarnya jumlah kas yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan kegiatannya 

sehari-hari. Besar kecilnya jumlah kas yang disimpan dalam perusahaan menentukan 

tingkat likuiditas perusahaan yang tinggi karena perusahaan dapat melunasi hutang-

hutangnya yang jatuh tempo tetapi perusahaan kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh penghasilan lain berupa bunga atau deviden karena kelebihan kas 

tersebut dapat diinvestasikan. Sebaliknya apabila perusahaan menyimpan terlalu 

sedikit kas maka perusahaan akan mendapatkan kualitas likuiditas karena perusahaan 

memerlukan kas untuk memenuhi kegiatan operasionalnya atau untuk membayar 

hutang-hutangnya yang jatuh tempo dan lain-lain. 

 Perencanaan dilakukan terhadap penerimaan dan pengeluaran perusahaan, 

karena hal ini akan menyangkut besarnya jumlah kas yang dibutuhkan oleh 

perusahaan. Anggaran merupakan suatu bentuk perencanaan tertulis yang dinyatakan 

dalam satuan uang atau kuantitas lainnya dalam jangka waktu tertentu di masa yang 

akan datang. Salah satu alat bantu yang berguna bagi manajemen perusahaan untuk 

melakukan pengelolaan terhadap kas adalah anggaran kas, karena dalam anggaran kas 

ini berisi rencana keuangan yang menunjukan jumlah penerimaan kas dan jumlah 
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pengeluaran kas yang dibutuhkan untuk menjalani operasi perusahaan dalam jangka 

waktu tertentu setelah melakukan perencanaan, manajemen perusahaan juga harus 

melakukan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian merupakan dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan. Dasar dari pengendalian adalah apa yang telah direncanakan 

sehingga pengendalian yang efektif akan tercapai apabila terdapat perencanaan yang 

baik. Adapun perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dimulai dengan 

penetapan tujuan dasar perusahaan atau dihasilkan dari evaluasi hasil atau periode 

yang lalu. Pengendalian dilakukan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas agar 

pelaksanaan tidak menyimpang dari yang direncanakan. 

 Anggaran kas memberikan pemikiran mengenai kas dengan jalan memiliki 

alternatif yang paling tepat mengenai penyediaan dan penggunaannya berhubung 

masih tersedianya waktu yang cukup. Hal tersebut terjadi karena manajemen telah 

memberikan cara-cara untuk menutupi kekurangan kas serta cara penggunaan kas 

secara produktif. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi perusahaan untuk menyusun 

anggaran kas sebagai alat bantu manajemen untuk menunjang fungsi pengendalian, 

agar terutama yang menyangkut arus kas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya 

dan dapat menjaga posisi likuiditas perusahaan serta menjaga agar jumlah kas yang 

tersedia pada perusahaan tidak terlalu besar yang dapat menimbulkan idle money atau 

jumlah kas yang tersedia tidak terlalu kecil yang dapat mengakibatkan kelancaran 

kegiatan operasional perusahaan. 

 Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peranan anggaran kas sebagai alat bantu 

manajemen dalam menunjang efektivitas pengendalian kas”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi pokok pembahasan dalam perusahaan ini adalah : 

1. Apakah penyusunan anggaran kas perusahaan telah memadai. 

2. Apakah pengendalian kas perusahaan telah memadai. 
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3. Bagaimana anggaran kas berperan sebagai alat bantu manajemen dalam 

menunjang efektivitas pengendalian kas perusahaan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pokok pembahasan yang telah diidentifikasikan di atas, maka 

adapun maksud dan tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah penyusunan anggaran kas perusahaan telah    

 memadai. 

2. Untuk mengetahui apakah pengendalian kas perusahaan telah memadai. 

3. Untuk mengetahui peranan anggaran kas sebagai alat bantu manajemen 

 dalam menunjang efektivitas pengendalian kas perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan serta pemahaman penulis tentang penggunaan kas, pengendalian 

terhadap kas perusahaan dan perencanaan anggaran kas sebagai alat bantu 

bagi manajemen dalam menunjang efektivitas kas, melalui penerapan ilmu 

dan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan 

membandingkannya dengan keadaan yang terjadi di perusahaan, serta untuk 

memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk 

memperbaiki kinerja perusahaan dalam efektivitas kas. 

3. Bagi Pihak lain 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

 pengetahuan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang 
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 dapat digunakan sebagai acuan (referensi) untuk pengkajian topik-topik 

 sejenis yang berkaitan dengan anggaran, terutama anggaran kas. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Setiap perusahaan memerlukan uang kas untuk menjamin kelancaran kegiatan 

operasional sehari-hari. Untuk menjaga kontinuitas perusahaan, maka manajemen 

perusahaan perlu memperhatikan keseimbangan posisi kasnya.  Memang besar 

kecilnya persediaan kas bukanlah merupakan tolak ukur terhadap kemajuan dan 

keberhasilan suatu perusahaan, tetapi kurangnya persediaan kas dari jumlah yang 

dibutuhkan akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan, karena dapat 

menghambat kelancaran operasional perusahaan. Demikian juga sebaliknya jika 

terdapat kelebihan kas dalam perusahaan akan mengakibatkan adanya idle cash yaitu 

kas yang tidak dipergunakan secara produktif oleh perusahaan. Oleh karena itu, perlu 

adanya anggaran kas agar dalam pengelolaan kas terdapat keseimbangan antara 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

 Anggaran merupakan rencana terperinci dan menyeluruh untuk setiap 

kegiatan dan aktivitas perusahaan dan sebagai alat untuk mengadakan perencanaan 

dan pengendalian. Definisi anggaran menurut pengertian anggaran Munandar 

(2000;1) adalah sebagai berikut. 

 “Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang 

 meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit 

 (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) 

 tertentu yang akan datang” 

 

 Dari definisi di atas, dapat diuraikan bahwa anggaran meliputi aspek 

perencanaan aktivitas pada saat yang akan datang yang disusun oleh manajemen 

secara formal dan tertulis, dinyatakan dalam satuan uang atau kuantitas lainnya guna 

membantu manajemen dalam rangka menjalankan fungsinya, terutama dalam hal 

fungsi perencanaan, koordinasi dan pengendalian. 
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 Definisi anggaran kas menurut Bambang Riyanto (2001;97) adalah sebagai 

berikut : 

 “Anggaran kas adalah estimasi terhadap posisi kas untuk suatu 

 periode tertentu yang akan datang” 

 Dengan mengadakan estimasi penerimaan dan pengeluaran selama periode 

tertentu, maka anggaran kas disusun agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui: 

1. Kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasinya perusahaan. 

2. kemungkinan adanya surplus atau defisit karena rencana operasinya 

 perusahaan. 

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

 menutupi defisit kas. 

4. Saat-saat kapan kredit itu dibayar kembali. 

 Adapun tujuan utama anggaran kas menurut Glenn A. Welsch, dkk yang 

dialih-bahasakan oleh Maudy Warouw dan purtuatiningsih (2000;378) adalah sebagai 

berikut : 

 “1.   Memberikan taksiran posisi kas pada akhir periode sebagai hasil dari 

 operasi yang dijalankan. 

2. Mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. 

3. Menentukan kebutuhan pembiayaan dan atau kelebihan kas 

 menganggur untuk investasi 

4. Menyelaraskan kas dengan : a. total modal, b. pendapatan   

 penjualan,  c. biaya, d. investasi, e. uang. 

5. Menetapkan dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara 

 terus-menerus.” 

 

 Dengan adanya anggaran kas ini, maka manajer keuangan dapat mengetahui 

kapan perusahaan akan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas karena kegiatan 

operasional perusahaan. Dengan mengetahui akan adanya defisit kas jauh 

sebelumnya, maka dapatlah direncanakan sebelumnya penentuan sumber dana yang 
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akan digunakan  untuk menutupi defisit tersebut. Karena masih cukupnya waktu, 

maka terdapat lebih banyak alternatif sumber dana. Sebaliknya dengan mengetahui 

jauh sebelumnya sudah dapat direncanakan bagaimana menggunakan kelebihan dana 

tersebut secara efisien.  

 Dengan menyusun anggaran kas maka perusahaan akan mendapatkan 

informasi yang berguna, yaitu tentang pola penerimaan dan pengeluaran kas, 

sehingga manajemen dapat segera mengambil tindakan jika terjadi kondisi yang 

kurang menguntungkan bagi kas perusahaan. Oleh karena itu, anggaran kas 

mempunyai peranan yang penting bagi kelancaraan keuangan perusahaan. 

 Penyusunan anggaran kas yang dilakukan dengan cermat harus didasarkan 

pada data akuntansi, karena data akuntansi merupakan gambaran historis dari keadaan 

keuangan perusahaan serta hasil operasi perusahaan. Begitu pula pada saat 

berakhirnya waktu penyusunan anggaran kas, data akuntansi masih diperlukan untuk 

mengadakan analisis, dengan membandingkan anggaran dengan realisasi yang dicatat 

sebagai data akuntansi. 

 Penelitian dengan judul yang sama, telah dilakukan sebelumnya oleh Dewi 

Herni (01.00.050) pada tahun 2004. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada objek penelitian. Objek penelitian 

yang terdahulu dilakukan pada PT “X” di Bandung, sedangkan objek penelitian 

penulis dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) di Jalan 

Sindangsirna No. 4 Bandung. 

 

1.6 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian 

ini adalah metode deskriptif analisis yaitu penelitian terhadap suatu objek dengan 

mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data primer dan sekunder sehingga 

dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti untuk membuat 

simpulan dan rekomendasi dengan membandingkan data yang diteliti dengan 
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membandingkan data yang ada dengan kriteria atau teori yang relevan dengan 

masalah yang di bahas.  

 Adapun teknik penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

 Penelitian lapangan adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan secara 

 langsung ke tempat penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data 

 primer dengan cara: 

a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati masalah yang diteliti secara langsung. 

b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab dengan penjabaran yang berhubungan dengan data penelitian 

yang diperlukan oleh penulis. 

c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat  

  pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis kepada pihak-pihak  

  yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 Penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data sekunder dengan 

 cara studi literatur guna memperoleh dasar teoritis dalam pemecahan 

 masalah yang diteliti. Data dari literatur berguna sebagai bahan 

 pertimbangan atas data yang diperoleh dari penelitian. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Lokasi penelitian dilakukan di PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII 

(Persero) yang terletak di Jalan Sindangsirna No 4 Bandung, dimulai pada bulan Juli 

2008 dan diperkirakan sampai dengan September 2008. 

 

 


