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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

              Kas merupakan salah satu aktiva perusahaan selain aktiva lainnya yang 

dimiliki perusahaan. Dibandingkan dengan aktiva lainnya, kas memiliki sifat yang 

tidak “menghasilkan”, apabila terjadi kelebihan kas maka akan 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. Penggelolaan 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 kas yang disimpan dalam perusahaan 

menentukan tingkat likuiditas perusahaan, sebagai contoh jumlah kas yang besar 

yang disimpan dalam perusahaan menyebabkan tingkat likuiditas perusahaan 

tinggi karena perusahaan dapat melunasi hutang-hutangnya yang telah jatuh 

tempo tetapi perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan 

lain berupa bunga atau dividen karena kelebihan kas tersebut diinvestasikan. 

Sebaliknya apabila perusahaan menyimpan terlalu sedikit kas maka perusahaan 

akan mendapatkan kesulitan likuiditas karena perusahaan memerlukan kas untuk 

memenuhi kegiatan operasionalnya atau untuk membayar hutang-hutangnya yang 

jatuh tempo dan lain-lainnya. 

PT.Daya Mekar Textindo merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

jalur industri. Seperti halnya perusahaan-perusahaan lainnya, PT. Daya Mekar 

Textindo juga dihadapkan pada pemikiran terciptanya proses produksi yang 

efektif dan efisien tidak akan terlepas dari masalah pengendalian kas, yaitu 

terletak pada penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan tersebut. Keadaan 

kas pada PT. Daya Mekar Textindo sendiri tidak baik dikarenakan banyaknya 
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pengeluaran kas yang tidak terkendali (salah satunya pembayaran utang kepada 

pihak luar perusahaan) oleh karena itu PT. Daya Mekar Textindo mengatasi 

masalah tersebut dengan cara menyusun anggaran kas, dan pelaksanaan anggaran 

tersebut baru terlaksana tiga tahun belakangan ini. PT. Daya Mekar Textindo 

harus memikirkan dan membina keunggulan komparatifnya, serta senantiasa 

mengevaluasi kegiatannya dan melakukan perbaikan agar dapat bertahan hidup 

dan terus berkembang dalam mengatasi persaingan global. Oleh karena itu, hal 

yang cukup penting mencapai tujuan perusahaan yaitu adanya perencanaan dan 

pengendalian atas aktivitas dan operasi perusahaan secara keseluruhan. 

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 

menunjukkan jumlah penerimaan kas dan jumlah pengeluaran kas yang 

dibutuhkan  untuk menjalani operasi 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. 
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 Oleh karena itu, sangatlah penting bagi perusahaan untuk menyusun 

anggaran kas sebagai alat bantu manajemen untuk menunjang fungsi 

pengendalian kas. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan Anggaran Kas 

sebagai Alat Pengendalian Kas pada PT. Daya Mekar Textindo.” 

1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah 

yaitu:  

1. Apakah PT. Daya Mekar Textindo telah menyusun anggaran kas 

secara efektif. 

2. Apakah anggaran kas telah berfungsi dalam pengendalian kas 

pada PT. Daya Mekar Textindo. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui efektivitas penyusunan anggaran kas pada PT. 

Daya Mekar Textindo. 

2. Untuk mengetahui berfungsinya penerapan anggaran kas dalam 

pengendalian kas pada PT. Daya Mekar Textindo. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

manfaat bagi: 

1. Bagi penulis, diharapkan dapat lebih memahami tentang 

penyusunan anggaran kas, pengendalian terhadap kas perusahaan 

dan peranan anggaran kas sebagai alat Bantu bagi manajemen 

dalam menentukan kebijakan-kebijakan serta untuk melengkapi 

dan memahami pengetahuan teoritis yang diperoleh dari 

perkuliahan dan dari literatur-literatur. 
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2. Bagi Perusahaan, diharapkan akan dapat dijadikan bahan 

masukan dan informasi tambahan yang dapat dijadikan dasar 

pertimbangan bagi manajemen perusahaan mengenai penerapan 

anggaran kas sebagai alat pengendalian kas perusahaan. 

 

1.5 Rerangka Pemikiran 

Kas merupakan salah satu unsur modal kerja yang penting bagi 

perusahaan karena kas menyangkut masalah operasi perusahaan sehari-hari seperti 

pembelian bahan baku, pembayaran gaji atau upah karyawan dan lain-lain. Kas 

juga merupakan aktiva yang paling likuid karena berbentuk dana siap pakai, 

sehingga pengelolaan kas itu sendiri harus dilakukan dengan baik dalam 

penyusunan dan pelaksanaan. Kebutuhan terhadap uang kas dapat terjadi karena 

perusahaan harus melakukan pembeliaan secara tunai atau perusahaan harus dapat 

membayar hutang pada saat hutang jatuh tempo. Menunda pembayaran hutang 

yang sudah jatuh tempo dapat merusak kepercayaann yang diberikan oleh 

perusahaan lain. Lebih jauh lagi perusahaan dapat berhenti apabila perusahaan 

tidak dapat membayar tenaga kerja atau membeli bahan baku untuk melanjutkan 

produksi. 

Untuk menanggulangi resiko yang diakibatkan oleh kekurangan kas 

yang tersedia maka manajemen perusahaan harus menyusun perencanaan tanpa 

harus menunggu kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi kristis. Perencanaan 

terhadap penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dilakukan melalui 

penyusunan anggaran. Menurut Mulyadi  (2001;488), pengertian anggaran adalah 

sebagai berikut, “Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan 

secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan 

ukuran lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan 

suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana 

kegiatan jamgka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan 

program (Programming).” 

Sedangkan Garrison dan Noreen (2000;378), menyatakan bahwa: “Budget is 

detail plan for the acquisition and use of financial and other resources over a 
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specified time period.” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anggaran adalah 

rencana kegiatan kerja manajemen yang terperinci mengenai perolehan dan 

penggunaan sumber-sumber daya perusahaan yang dinyatakan dalam satuan 

kuantitatif dalam suatu periode tertentu. 

Salah satu jenis anggaran yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah 

anggaran kas. Menurut Brewer, Garrison dan Noreen (2002:293), 

mendefinisikan bahwa:“A cash budget is a detailed plan showing how cash 

resources will be acquired and used over some specified time period.” Pada 

anggaran kas terdapat perincian transaksi yang menjadi sumber penerimaan dan 

jenis pengeluaran yang disebut juga sebagai arus kas keluar bagi perusahaan pada 

suatu waktu tertentu. Jangka waktu tertentu ini dapat berupa mingguan, bulanan, 

semesteran maupun tahunan tergantung manajemen perusahaan dalam 

perencanaan kas. 

Selain melakukan perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas melalui 

anggaran kas, perlu diadakan juga pengendalian kas karena tidak jarang pula kas 

menjadi objek kecurangan dan penyalagunaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

suatu pengendalian yang memadai terhadap kas, agar keberadaannya senantiasa 

dijaga, serta posisinya senantiasa berada dalam keadaan seimbang antara kas yang 

tersedia dengan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan. Pengendalian kas dapat dilakukan dengan cara 

melakukan perencanaan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas, penyusunan 

rekonsiliasi bank, melakukan pengelolaan kas kecil dan menyusun laporan kas 

yang memadai. Anggaran kas dapat berfungsi dengan baik sebagai alat 

perencanaan dan pengendalian, apabila penyusunan anggaran didukung pula oleh 

data yang memadai, relevan dan tepat waktu. 
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 Pada akhir periode anggaran yang bersangkutan, dalam hal ini anggaran 

kas yang telah disusun dan disahkan tersebut dibandingkan dengan realisasinya 

dan apabila diperlukan, diambil tindakan untuk memperbaiki keadaan tersebut. 

Berdasarkan pada pemikiran tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan 

hipotesis deskriptif yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini 

sebagai berikut: “Penerapan anggaran kas telah berfungsi sebagai alat 

pengendalian kas pada PT. Daya Mekar Textindo”. 

1.6 Metodologi Penelitian  

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada 

dengan cara mengumpulkan mengolah, menyajikan berbagai data yang ditemukan 

sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dibuatkan suatu rekomendasi bilamana 

dirasakan perlu  Menurut Sugiyono (2003;11), definisi metode deskriptif adalah:  

“Metode Deskriptif merupakan metode yang dilakukan untuk 
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 
(independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 
dengan variabel lain”. 

 

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, maka dibutuhkan 

data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini. Untuk itu digunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan dilaksanakan peneliti untuk memperoleh data primer 

dengan cara observasi, wawancara dengan karyawan yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

 

2. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh teori–teori dan 

konsep–konsep yang berkaitan dengan anggaran kas sebagai alat pengendali. 

Data–data tersebut diperoleh baik dengan membaca buku–buku. 
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1.6.2 Operasionalisasi Variabel 

Definisi Operasional variabel menurut Nur Indriantoro dan Bambang 

Supomo (2002:69) adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep atau 

bagaimana suatu konsep harus diukur. Sesuai dengan hipotesis diskriptif yang 

telah ditetapkan sebelumnya yaitu, “Penerapan anggaran kas telah berfungsi 

sebagai alat pengendalian kas pada PT. Daya Mekar Textindo”. Maka penulis 

dapat mengemukakan terdapat satu variabel yaitu berfungsinya anggaran kas 

sebagai alat pengendalian kas dengan indikator variabel sebagai berikut: 

1. Efektivitas Penyusunan Anggaran Kas 

Dengan asumsi: Ciri-ciri penyusunan anggaran yang baik 

a. Adanya partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses 

penyusunan anggaran 

b. Adanya organisasi anggaran 

c. Adanya penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai 

pengukur kinerja manajer dalam pelaksanaan anggaran  

2. Berfungsinya anggaran kas sebagai alat pengendalian: 

Dengan asumsi: Ciri-ciri berfungsinya anggaran kas sebagai alat pengendali 

a. Tercapainya keseimbangan antara jumlah kas yang tersedia dengan jumlah 

kas yang dibutuhkan 

b. Tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya 

c. Adanya keakuratan dan dipercayainya data pada kas 

d. Dipatuhinya kebijakan tentang kas 
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1.6.3 Analisis Pengujian Hipotesis 

Rancangan pengujian hipotesis deskriptif adalah dengan cara 

membandingkan antara keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan dengan 

indikator yang telah ditetapkan.  

 

1.7 Lokasi dan waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di PT. Daya Mekar Textindo Jl. Raya 

Batujajar Km 3,5 Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


