
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pengertian Peranan  

 Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai tujuan diantaranya 

memperoleh laba yang sebesar-besarnya, efisiensi dan efektivitas operasional 

serta penyajian laporan yang layak untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam 

jangka panjang. Dalam arti luas suatu organisasi perusahaan adalah suatu institusi 

ekonomi dan diciptakan untuk menyediakan kepada masyarakat umum barang-

barang atau jasa-jasa yang diperlukan atau yang diinginkan. Dalam hal ini 

pimpinan mengharapkan bantuan seseorang dalam mengarahkan tindakannya 

untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Dengan berkembangnya perusahaan, 

maka tanggung jawab  dan wewenang pimpinan semakin besar karena 

menyebabkan bertambahnya kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan dan 

menghadapi kesulitan dalam melakukan pengendalian. Oleh karena itu seorang 

pimpinan perusahaan sangat memerlukan suatu pendelegasian tanggung jawab 

dan wewenang kepada orang yang dipercaya serta memiliki pengetahuan yang 

luas mengenai keadaan perusahaan yang sebenarnya.  

 Salah satu alat yang utama bagi pimpinan dalam membuat agar usahanya 

produktif adalah akuntansi yang modern. Pimpinan perusahaan harus lebih banyak 

mengharapkan  dari akuntan kepala atau controller untuk memperoleh bantuan 

dalam mengarahkan, mengendalikan dan melindungi perusahaan dalam mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Peranannya dalam suatu perusahaan selalu meningkat dari 

waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan perusahaan, mempunyai posisi 

yang kuat sebagai anggota tim manajemen puncak yang tanggung jawab 

utamanya menganalisa dan menginterpretasikan hasil-hasil kegiatan, 

kebijaksanaan, prosedur dan usulan penting lain secara terperinci. 

Pengertian peranan (role) menurut Soerjono Sukanto (2003, 343) adalah 

sebagai berikut: 



“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. 

Peranan ini mencakup 3 hal yaitu : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat  

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat. 

 Berdasarkan definisi di atas maka dapat diartikan bahwa peranan adalah 

hak, kewajiban dan perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang dalam lingkungan 

dan struktur masyarakat atau organisasi. 

 
2.2 Controllership sebagai Suatu Fungsi  

2.2.1 Controllership  

 Controllership merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana 

menghidupkan data akuntansi dan penggunaannya, sehingga data akuntansi 

tersebut dapat berguna bagi manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, senantiasa berhubungan dengan usaha-

usaha untuk menyediakan informasi dan fungsi tersebut yang dilakukannya. Satu 

hal yang perlu diperhatikan untuk pemenuhan fungsi secara wajar adalah adanya 

sikap pemikiran yang memberikan semangat dan menghidupkan data finansial 

dengan menetapkan strategi operasional terhadap kegiatan perusahaan di masa 

depan. 

 
2.2.2 Pengertian Controller  

 Dalam perusahaan pada umumnya controller dianggap sebagai kepala 

bagian akuntansi yang mengawasi dan menyelenggarakan catatan keuangan 

perusahaan akan tetapi dengan bertambah besar dan kompleksnya operasi 

perusahaan, tugas controller tidak hanya terbatas pada pencatatan keuangan saja 

tetapi diperluas mencakup aplikasi manajemennya. Dia juga harus mampu 



membuat laporan, menganalisa dan menginterpretasikan laporan yang 

diberikannya serta memberikan saran-saran dan informasi lainnya kepada 

pimpinan perusahaan.  

 Menurut Usry and Hammer (2004, 9) bahwa pengertian controller adalah 

sebagai berikut : 

“The controller is the executive manager responsible for the 

accounting function. The controller coordinates management 

participation in planning and controlling the attainment of 

abjective, in determining the effectiveness of policies, and in 

creating organizational structure and processes. The controller 

as also responsible for observing methods of planning and 

control throughout the enterprise and proporsing the system ”. 

 Sedangkan pengertian controller menurut Ray H. Garrison (2002, 11) 

dalam buku “Managerial Accounting Concepts for Planning, Control, and 

Decision Making” adalah sebagai berikut : 

“The manager in charge of accounting department is known, as 

the controller. He or she is a member of the top management 

team, and is an active participant in the planning, control, and 

decision making process”. 

 Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa controller adalah 

manajer eksekutif yang bertanggungjawab atas fungsi akuntansi serta mendukung 

pertisipasi manajemen dalam perencanaan dan pengendalian agar ditaatinya 

kebijakan serta mendesain struktur organisasi dan proses yang efektif. 

 Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa controller adalah 

seorang akuntan dalam suatu organisasi yang memegang dua peranan, yaitu (1) 

sebagai penyedia laporan-laporan berikut interpretasinya yang dapat diandalkan 

bagi pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan, (2) sebagai 

penasehat dan pembantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian dalam 

mencapai tujuan perusahaan sehingga manajemen dapat mengendalikan operasi 

perusahaan. 

 



2.2.3 Fungsi Controller  

 Untuk menjamin keberhasilan suatu sistem pengendalian, maka 

diperlukan seseorang yang berkompeten yang dapat mengawasi kegiatan 

operasional perusahaan ke arah pencapaian tujuan, biasanya disebut controller. 

Menurut J.D. Wilson dkk yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F. Tjendera dalam 

buku “Controllership” (2003, 12-13) fungsi dasar controller dapat dikategorikan 

sebagai berikut : 

1.  Fungsi Perencanaan (the planning function)  

Yaitu menetapkan dan memelihara suatu rencana operasi yang terintegrasi 

sejalan dengan sasaran dan tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang dan mengkomunikasikan kepada semua tingkatan manajemen 

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.  

2.  Fungsi Pengendalian (the controll function)  

Yaitu pengembangan, pengujian dan tindakan revisi terhadap pelaksanaan 

operasional perusahaan, menyediakan pedoman serta bantuan kepada para 

anggota manajemen lainnya dalam menjamin adanya penyesuaian hasil 

pelaksanaan yang sebenarnya terhadap norma sekunder  

3.  Fungsi Pelaporan (the reporting function)  

Yaitu menyusun, menganalisa dan mengiterpretasikan hasil-hasil keuangan 

untuk digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan, 

mengevaluasi data yang terkait dengan tujuan satuan organisasinya ; 

menyiapkan dan menyampaikan berkas-berkas laporan untuk pihak ekstern 

yang terkait seperti pemerintah, pemegang saham, pelanggan dan masyarakat. 

4.  Tanggung Jawab Utama lainnya (other related function of prime 

responsibility) 

Yaitu menetapkan pengelolan dan pengawasan fungsi-fungsi dalam organisasi 

seperti fungsi perpajakan, mengkoordinasikan sistem dan prosedur 

perusahaan. 

 Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa controller tidak boleh 

dilimpahkan dengan fungsi-fungsi yang bersifat operasional, karena dapat 



melemahkan dan mengurangi keefektifan usahanya dalam hal perencanaan dan 

pengendalian penerimaan kas. 

 
2.2.4 Kualifikasi Controller  

 Perencanaan controller tidak mudah dilakukan oleh akuntan pada 

umumnya, karena seorang controller dituntut memiliki kualifikasi tertentu agar 

dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Dalam kaitannya dengan tugas dan 

tanggung jawab ini, maka controller harus memiliki kualifikasi yang efektif. 

Menurut Wilson dkk (2001, 31) dalam buku ”Controllership” kualifikasi dari 

seorang controller yang efektif adalah sebagai berikut : 

”1. An excellent technical foundation in accounting and finance with an 

understanding and thorough knowledge of accounting principles.  

  2. An understanding of the principles of planning, organizing and control. 

  3. A general understanding of the industry in wich the company competes and 

the social, economic, and political forces involved.  

  4. A thorough understanding of the company, including its technologies, 

products, policies, objective, history, organization, and environment. 

  5. The ability to communicate with all levels of management and basic 

understanding of the other functional problems related to engineering, 

production, procurement, industrial relation, and marketing. 

  6. The ability to express ideas clearly in writing or in making informative 

presentation. 

  7. The ability to motivate other to achieve positive action and result”. 

 Dunia usaha yang dinamis pada masa sekarang ini membuat seorang 

controller perlu mengikuti perkembangan yang mutakhir pada semua aspek 

perusahaan. Oleh karena itu kualifikasi controller dapat ditingkatkan melalui 

literatur, seminar, internet dan informasi-informasi lain yang mendukung 

kualifikasi tersebut. 

 
 
 
 
 



2.2.5 Karakteristik Controller 

 Karakteristik controller yang kuat menurut Vijay Sathe (2001, 141-143) 

adalah sebagai berikut : 
Tabel 2.1 

Characteristic Of Strong Controller 
 

Character 
Number 

Description of 
Character 

Spesific Atributes 
and Behaviour 

 Personel Integrity  
1 
 
 
 

2 

Personal Integrity  
and motivation 
 
 
Personal Integrity and professional 
commitment 
 

- is a door  
- is a ware of everything going on 
- takes inisiative 
 
- is unblased source of information  
- doesn’t try to bluff (i don’t know but i’ll 
find out) 

- is the consciences of the division 
- is not ”yes man” 
- is can did 

 Technical Competent  
3 
4 
 
 
 
 

Accounting Knowledge  
Analytical Skill 
 

- technical ability is not in question 
- determines not only what happened but 
also why something happened  

- is good on arranging and rearrange 
number 

- is able to spot trends before they become a 
reality  

- is able to dig below the number  
 Business Judgement  

5 Understanding of what 
management needs to run the 
business effectively 
 

- is a business person  
- has a good business judgement  
- is familiar with other parts of the division  
- understan the division business problem  
- keep on eye on the whole business  
- is not always concerned abaut not 
spending 

 Communication Skill  
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ability to judge what is important 
to management and make 
recommendation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dosn’t think only of financial controll  
- is able to summerize quickly and 
accurately  

- mentally makes the same decisions as the 
division general managers 

- provide management with information 
even before it realize the need for it  

- think the way the division manager things 
- quickly grasps information of real concern 
to management  

- is willing to estimate 
- is able to judge the degree of accuracy 
needed  

- doesn’t emphasized accuracy as on and it 
self 



 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
Interpersonal Skills Building 
relationships and developing 
influences  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ability to challenge management 
constructure  

- doesn’t get lost in allocating costs  
- speak the languages used by management  
- keep the audience in mind 
- is able to come to grasps with fact and 
make recommendations  

 
- get along with everyone  
- is accepted by all functional areas  
- is parts of the management team  
- is management trusted councelor  
- is flexible in meeting management 
demand  

- is general managers after ego  
- is a sounding board of management when 
sensitive issues are discussed  

- open up communications  
- is respected by management  
- build trust  
 
 

- ask the right question  
- think about the impact of number  
- continually challenge managements 
analysis and plan 

- know when the risk fight and when to give 
in 

- is always asking question management  
- doesn’t hesitate to critisize management 
plan and qustion 

 Managing dual Accountability  
9 Recognize Important resposibility 

to both division and corporate 
management 

- understands corporate expectation  
- recognize responsibility to coorporate 
management  

- judgement is recognize by management  
- is able to judge what is important and is 
not  

- has good rapport with coorporate 
management  

- is the eye, ears and sense of management. 
 
 
2.3 Konsep Pengendalian dan Fungsi Pengendalian  

2.3.1 Konsep Pengendalian  

 Banyak sebutan yang digunakan untuk mengartikan tentang control ini. 

Pada sebagian orang mengartikannya dengan pengendalian intern dan sebagian 

lagi mengartikannya dengan pengendalian. Dari pengertian tersebut dapat 

dikatakan memang benar adanya, tergantung dari sisi mana melihatnya. Untuk 

menyamakan persepsi maka dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 

istilah pengendalian intern sebagai pengertian dari internal control.  



 Pengertian pengendalian menurut Usry and Hammer (2004, 6) adalah 

sebagai berikut : 

”Control is management systematic effort to achieve objective 

by computing performance to plants. Activities should be 

continously supervised if management expect to stay within 

previously defined boundaries. Actual result of each activities 

classification are compared with plant and if significant 

difference are note, remedial action may be taken”. 

 Menurut Hammer pengendalian merupakan suatu pengukuran hasil 

sesungguhnya dengan cara membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan 

suatu tolok ukur atau standar yang telah ditetapkan. Pengendalian mencakup 

pengambilan tindakan yang segera dilakukan sebelum penyimpangan atau 

kesalahan berkembang menjadi kerugian yang besar.  

 Hansen and Mowen (2002, 925) mendefinisikan pengertian pengendalian 

adalah sebagai berikut : 

”Control is a process of setting standar, receiving feedback on 

actual performance deviates significantly from planned 

performance”. 

 Dari pendapat-pendapat diatas dapat dikatakan bahwa pengendalian 

merupakan suatu proses aktivitas yang terdiri dari dua langkah yang saling 

berkaitan yaitu : (1) untuk melaksanakan pengendalian diperlukan suatu tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa suatu tujuan yang pasti pengendalian 

tidak ada artinya, (2) pengendalian menyangkut upaya mempengaruhi seseorang 

atau sesuatu dari entitas suatu bisnis perusahaan secara menyeluruh dengan 

maksud menggerakkan pada arah pencapaian tujuan.  

 Menurut J.D. Wilson dkk (2001, 116) dalam buku ”Controllership” pada 

dasarnya proses yang dilakukan dalam pengendalian adalah sebagai berikut : 

”1. Setting a standard of measurement.  

  2.  Comparing actual and standard performance.  

  3.  Ferreting out the cause variance. 

  4. Taking the necessary corrective action”. 



 Oleh karena itu bahwa norma-norma (standard) harus ditetapkan oleh 

mereka yang cakap menurut pengalaman, untuk memutuskan dengan pasti apakah 

yang merupakan pelaksanaan yang baik dan dapat diterima. Hasil-hasil 

sesungguhnya harus dilaporkan oleh bagian independen dan tidak memihak yaitu 

departemen akuntansi dan membandingkannya dengan norma standar. 

Pengendalian akuntansi (kas) terhadap operasi dilakukan melalui penggunaan 

laporan akuntansi dan statistik sebagai bagian dari suatu rencana yang disusun 

dengan baik.  

 Jadi pengendalian adalah pengukuran prestasi pelaksanaan dengan 

membandingkan keadaan sesungguhnya yang dicapai dengan suatu tolok ukur 

atau standar yang telah ditetapkan, mencakup tindakan pengendalian yang segera 

dilakukan sebelum kesalahan atau penyimpangan menjadi besar. 

 
2.3.2 Fungsi Pengendalian 

 Kaitannya dengan definisi pengendalian dari seorang controller maka 

controller itu sendiri memiliki fungsi dalam aktivitasnya. Menurut J.D. Wilson 

dkk (2001, 21) dalam buku ”Controllership” adalah sebagai berikut : 

”The management function of control is the measurement and 

correction of performance so that business objective and plans 

are accomplished”. 

 Pengendalian manajemen mencoba agar pelaksanaan sesuai dengan 

rencana atau standard, tidak memaksakan pengendalian kecuali dalam 

departemennya sendiri akan tetapi seorang controller menyediakan informasi yang 

akan digunakan oleh pimpinan fungsional untuk mencapai pelaksanaan yang telah 

ditetapkan. 

 Kegiatan dalam bidang pengendalian ini menghabiskan banyak waktu dari 

staf controller. Sebagian informasi disediakan dari jam ke jam, atau dari hari ke 

hari, data lain dipersiapkan dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan sesuai 

dengan kebutuhan. 

 Ada suatu hal yang perlu diperhatikan dan dipahami yaitu seorang 

manajer tidak dapat mengendalikan apa yang sudah berlalu, tetapi dapat 



mempelajari tindakan masa lalu untuk menetapkan tempat dan sebab terjadinya 

penyimpangan. Akan tetapi sama halnya dengan perencanaan, jenis pengendalian 

yang baik adalah melihat ke depan. Oleh karena itu hal ini harus diperhatikan oleh 

controller apabila dia berpartisipasi dalam fungsi pengendalian, misalnya : dengan 

memberikan pemikiran yang terus menerus terhadap langkah-langkah yang 

mungkin perlu diambil sebelum dimulai tindakan operasi untuk menjamin adanya 

pelaksanaan yang sesuai dengan norma atau standar yang diinginkan, maka hal ini 

dapat dinamakan sebagai pengendalian prefentif (preventive controll)  

 
2.4 Kas  

2.4.1 Pengertian Kas  

 Secara umum pengertian kas merupakan aktiva yang paling likuid didalam 

suatu perusahaan dan mempunyai mobilitas tinggi. Dalam pengelolaan kas ini 

perlu ditetapkan suatu pengendalian yang baik, karena kas merupakan suatu  

objek yang paling sering dijadikan sebagai sumber penyelewengan.  

 Menurut Standar Akuntasi Keuangan (2002, 2.2) oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) yang dimaksud dengan kas adalah : 

”Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. 

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”. 

 Dari pengertian diatas, bahwa suatu aktiva dapat digolongkan dan 

diperlakukan sebagai kas apabila memenuhi kriteria sebagi berikut : 

1. Dapat tersedia dengan segera dan dapat segera dipergunakan untuk 

melakukan pembayaran-pembayaran pada setiap saat yang dikehendaki. 

2. Bisa berbentuk monetary ataupun non monetary items. 

3. Investasi yang sifatnya sangat likuid dan dapat cepat dijadikan kas. 

 Sedangkan menurut Warren dkk (2005, 350) dalam buku ”Accounting” 

yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita bahwa pengertian kas adalah : 



”Kas terdiri dari uang tunai (uang logam dan uang kertas), pos, 

wesel, certified cheque, cek pribadi dan draft of bank, serta 

dana yang disimpan di bank yang pengambilannya tidak 

dibatasi oleh bank / perjanjian yang lain”. 

 
2.4.2 Tujuan Pengendalian Kas  

 Untuk melindungi kas dari penyelewengan, maka perusahaan harus 

melakukan suatu pengendalian terhadap kas. Menurut Warren dkk (2005, 351) 

dalam buku ”Accounting” yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita bahwa 

terdapat beberapa prosedur pengendalian kas yang harus dilakukan perusahaan 

yaitu : 

” 1.  Pengendalian Preventif (preventive controll) 

Adalah suatu pengendalian kas yang dilakukan mulai dari 

diterimanya hingga disetorkan ke bank 

2.  Pengendalian Detektif (detective controll) 

Adalah suatu pengendalian yang dirancang untuk mendeteksi 

pencurian atau penyalahgunaan kas”. 

 Karena kas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga 

kelancaran operasi perusahaan dan merupakan aset yang paling rawan untuk 

disalahgunakan, maka dalam penggunaannya diperlukan suatu pengendalian yang 

memadai. Secara tidak langsung controller memiliki tanggung jawab terhadap 

pengendalian kas yaitu dengan menggunakan keahliannya dalam mengelola data 

keuangan, sehingga dapat memberikan masukan-masukan yang dapat menunjang 

manajemen dalam pengambilan keputusan.  

 Menurut J.D. Wilson dkk (2001, 712) dalam buku ”Controllership” bahwa 

dasar tujuan pengendalian kas adalah sebagai berikut : 

”1. Provision of adequate cash for operations – both short and long term. 

  2. Effective utilization of company funds at all times.  

  3. Establishment of accountability for cash receipts and provision of adequate 

safeguard untill the funds are placed in the company depository. 



  4. Establishment of controls to assure that disbursement are made only for 

approved and legitimate purposes. 

  5. Maintenance of adequate bank balance, where appropriate, to support proper 

commercial bank relations. 

  6. Maintenance of adequate cash record”. 

 Secara efektif pencapaian tujuan tersebut diatas dilihat dari tujuan 

pengendaliannya secara minimal harus memperhatikan poin-poin sebagai berikut : 

1. Pengendalian penerimaan kas  

Seluruh penerimaan yang didapat dan dicatat dengan teliti serta lengkap, 

sehingga mempermudah didalam mengecek seluruh penerimaan kas dan juga 

untuk mencegah kesalahan serta penyelewengan kas. 

2. Pengendalian pengeluaran kas  

Seluruh pengeluaran kas dicatat dengan teliti dan lengkap, sehingga 

memudahkan dalam pengecekan dan memperkecil risiko adanya kecurangan-

kecurangan. 

3. Penanganan keberadaan kas  

Keberadaan kas harus benar-benar ditangani dengan teliti untuk menghindari 

kekeliruan dalam pencatatan maupun untuk menghindari risiko adanya 

kecurangan-kecurangan. 

 
2.4.3 Fungsi Kas 

 Pada setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya selalu 

membutuhkan kas. Menurut Smith (2003, 267) fungsi kas adalah sebagai berikut : 

”The standard of medium of exchange is cash event if cash is not 

directly involved in a transaction, is provide, the basic for 

measurement and accounting for all other items”. 

 Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa meskipun kas tidak 

terlibat langsung dalam suatu transaksi, tetapi kas menjadi dasar untuk 

pengukuran kinerja dan akuntansi pada bagian-bagian lain dalam perusahaan. 

 

 



2.4.4 Bentuk-bentuk Penyelewengan Kas  

 Bentuk-bentuk penyelewengan kas yang biasa dilakukan oleh oknum pada 

setiap perusahaan adalah : 

1. Menyiapkan bukti voucer palsu atau mengajukan voucer untuk 

mendapatkan pembayaran dua kali. 

2. Kitting atau pinjaman tanpa mendapatkan persetujuan dengan cara tidak 

mencatat pembayaran, tetapi mencatat penyetoran dalam hal melakukan 

transfer bank. 

3. Mencantumkan jumlah total yang tidak benar dalam buku kas. 

4. Menaikkan jumlah cek setelah ditandatangani. 

5. Mencantumkan potongan harga dengan jumlah yang lebih rendah daripada 

yang sebenarnya. 

6. Menguangkan cek dan gaji serta dividen yang belum ditagih oleh yang 

berhak. 

7. Mengubah bukti/voucer pengeluaran kas kecil. 

8. Memalsukan cek dan memusnahkan pada saat telah diterima dari bank, 

menggantikannya dengan cek lain yang dibatalkan atau dengan nota 

pembelian barang. 

 
2.5 Tugas dan Tanggung Jawab Controller terhadap Pengendalian Kas 

 Tugas dan tanggung jawab controller terhadap pengendalian kas di dalam 

perusahaan ini tidak terlepas dari aspek pengelolaan kas yang mencakup 

perencanaan dan pengendalian kas itu sendiri. Oleh karena itu keterlibatan 

controller dalam pengendalian kas, sangat berperan dalam mengarahkan 

perusahaan kepada rencana yang telah ditetapkan. 

 
2.5.1 Hubungan Controller dengan Manajemen Keuangan  

 Menurut J.D. Wilson dkk (2003, 373) dalam buku ”Controllership” yang 

dialihbahasakan oleh Tjintjin. F. Tjendera definisi dari manajemen kas sebagai 

berikut : 

”Manajemen kas atau pengelolaan kas merupakan salah satu 

fungsi manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan kas, 



dapat dianggap sebagai suatu fungsi keuangan yang mendasar 

dalam perusahaan, karena mempunyai kedudukan sentral dalam 

menjaga kelancaran operasi perusahaan”. 

 Jadi berdasarkan pernyataan diatas bahwa pengendalian kas ini terdapat 

hubungan rapat dan terikat serta saling mendukung antara controller dan treasurer 

(manajer keuangan). Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak beragam 

dalam setiap perusahaan yang pada umumnya bertanggungjawab dalam aktivitas 

pengelolaan uang (money management activities), sedangkan controller bertindak 

sebagai kepala akuntan (chief accountant). Perlu diperhatikan bahwa controller 

tidak boleh dilimpahi dengan fungsi-fungsi yang bersifat operasional, karena akan 

melemahkan dan mengurangi efektivitas usahanya dalam pengelolaan data 

keuangan.  

 Agar program pengelolaan kas dapat mencapai sasaran, maka manajemen 

terlebih dahulu memahami tujuan manajemen kas secara keseluruhan seperti yang 

dikemukakan oleh J.D. Wilson dkk (2001, 712) dalam buku ”Controllership”  

adalah sebagai berikut : 

”1. Provision of adequate cash for operations – both short and long term. 

  2. Effective utilization of company funds at all times.  

  3. Establishment of accountability for cash receipts and provision of adequate 

safeguard untill the funds are placed in the company depository. 

  4. Establishment of controls to assure that disbursement are made only for 

approved and legitimate purposes. 

  5. Maintenance of adequate bank balance, where appropriate, to support proper 

commercial bank relations. 

  6. Maintenance of adequate cash record”. 

 
2.5.2 Hubungan Controller dengan Pengendalian Kas  

 Dalam aktivitasnya controller memastikan implementasi dan 

beroperasinya pengendalian akuntansi efektif yang mampu membantu 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Controller juga dibebani dengan tugas 



memberikan informasi dan saran atas data yang dianalisanya, yang berguna bagi 

terciptanya pengendalian intern perusahaan yang memadai. 

 Suatu penekanan pemahaman tentang adanya pengendalian intern sebagai 

suatu kesatuan yang eksis di dalam perusahaan merupakan hal yang wajar bagi 

seorang controller, terutama dalam aspek praktik-praktik keuangan perusahaan 

yang sehat dan dihubungkan dengan pengelolaan perusahaan. Hubungan 

controller dengan pengendalian kas merupakan bagian kecil dari aktivitas dan 

proses akuntansi yang ada di perusahaan.  

 Menurut J.D. Wilson dkk (2003, 394) dalam buku ”Controllership” yang 

dialihbahasakan oleh Tjintjin F. Tjendera bahwa manajemen kas memiliki 

beberapa unsur dalam aspek pengelolaannya yaitu : 

” 1. Ramalan / taksiran kas  

  2.  Manajemen arus kas yaitu pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas  

  3.  Hubungan bank  

  4.  Pengendalian internal (internal controll)”. 

 Oleh karena itu penulis hanya akan membahas tentang : 

1. Peramalan kas  

2. Manajemen kas terutama pada pengendalian dan estimasi penerimaan kas 

3. Pengendalian intern penerimaan kas  

 
2.5.3 Peramalan Kas  

 Peramalan kas merupakan gambaran mengenai antisipasi perusahaan 

terhadap penerimaan dan pengeluaran kas dan juga merupakan hasil dari selisih 

kas tersebut. Peramalan kas merupakan fungsi penting dari rencana administrasi 

kas yang termanage dengan baik (well manage plan).  

 Dalam berbagai alasan lainnya, peramalan kas yang tertuang dalam 

anggaran, yang merupakan alat yang sangat penting bagi manajemen. Tujuan 

mendasar dari persiapan penganggaran kas adalah untuk menyelenggarakan 

penyediaan dana jangka pendek maupun jangka panjang. Satu hal yang perlu 

diperhatikan, bila kekurangan kas terlihat, maka anggaran kas memberikan 

antisipasi untuk memberikan kas secara lebih efektif. 



 Ada beberapa tujuan lain  dari penyusunan anggaran kas ini diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk merencanakan pengurangan pinjaman  

2. Untuk membantu perencanaan, pertumbuhan, termasuk dana yang diperlukan 

untuk perluasan perusahaan dan modal kerja 

3. Untuk menunjukkan waktu dan jumlah dana yang diperlukan untuk memenuhi 

kewajiban yang jatuh tempo, pembayaran pajak, dividen, dan bunga 

4. Untuk membantu mendapatkan kredit bank dan menunjukkan kelayakan kredit 

perusahaan secara umum 

 Untuk memenuhi tujuan tersebut diatas, diperlukan metode peramalan kas 

yang sesuai dengan aplikasi sudut pandang perusahaan. Menurut J.D. Wilson dkk 

(2003, 395) dalam buku ”Controllership” yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F. 

Tjendera bahwa ada tiga metode peramalan kas yang dapat digunakan yaitu : 

”1. Taksiran langsung atas penerimaan dan pengeluaran kas  

Metode ini merupakan taksiran terperinci mengenai setiap unsur atau jenis 

biaya atau fungsi yang menyangkut pengeluaran kas. Metode ini merupakan 

salah satu cara yang paling lazim digunakan dalam perusahaan dan sangat 

penting untuk dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai arus kas 

atau perputaran penerimaan dan pengeluaran kas. Pada umumnya metode ini 

berlaku bagi perusahaan yang kegiatannya bervariasi secara luas, selain itu 

metode ini sangat berguna untuk mengendalikan arus kas dengan cara 

membandingkan pelaksanaan yang sebenarnya dengan taksiran 

  2. Metode laba bersih yang disesuaikan (adjusted net income method)  

Sesuai dengan namanya, titik tolak dari prosedur ini adalah laporan 

perhitungan rugi/laba yang dianggarkan. Pendapatan bersih yang 

diproyeksikan ini setelah dikoreksi dengan semua transaksi yang tidak 

menyangkut kas (non cash transaction) akan menghasilkan laba kerugian kas 

(cash income or loss) yang kemudian dikoreksi lagi dengan transaksi-transaksi 

kas yang timbul akibat adanya perubahan neraca yang bersifat non operasional 

 

 



  3. Diferensial modal kerja (working capital differential) 

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 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 seperti 

ini akan digunakan 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 penerimaan kembali surplus 

dana”. 

 
2.5.4 Pengendalian Penerimaan Kas dan Estimasi Penerimaan Kas 

2.5.4.1 Pengendalian Penerimaan Kas  

 Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, maka 

perusahaan harus mengendalikan kas mulai dari diterimanya hingga disetorkan ke 

bank. Prosedur semacam itu disebut pengendalian preventif (preventive controll). 

Sedangkan pengendalian yang dirancang untuk mendeteksi pencurian atau 

penyalahgunaan kas disebut pengendalian detektif (detective controll), dalam 

pengertian tertentu pengendalian detektif juga bersifat preventif (mencegah) 

karena para personal (karyawan) akan berupaya menghindarkan pencurian atau 

penyalahgunaan bila mereka mengetahui bahwa hal semacam itu kemungkinan 

besar akan terungkap.  

 Dalam setiap perusahaan besar maupun kecil biasanya penerimaan kas ini 

bersumber dari penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan wesel atau 

kiriman uang dari pelanggan yang melakukan pembayaran atas utang usaha. Oleh 

karena itu controller harus menyediakan informasi dasar untuk dipergunakan 

dalam merencanakan dan mengendalikan penerimaan kas. 

 
2.5.4.2 Estimasi Penerimaan Kas 

 Sumber-sumber penerimaan kas yang biasa ditemui pada perusahaan 

diperoleh dari penagihan piutang, penjualan kontan, penerimaan royalti. Biasanya 



sumber terpenting yang terjadi berulang adalah penagihan piutang dan penjualan 

kontan. Unsur ini dapat ditentukan secara akurat, kemudian berdasarkan 

penerimaan tersebut dapat ditentukan jumlah penerimaan dari sumber-sumber 

tersebut dengan cara yang sama controller melakukan taksiran penagihan piutang. 

 Dari hasil pengamatan ini perusahaan mengetahui cara yang paling efektif 

dalam melakukan penagihan. Terlebih lagi adanya trend yang terjadi yang terlihat 

dari gambaran estimasi pendapatan sehingga perusahaan mampu untuk 

mengambil langkah-langkah bijaksana. Faktor pengamatan ini harus dimodifikasi, 

bukan saja dengan trend selama satu periode tertentu, tetapi juga dengan taksiran 

mengenai kondisi umum perusahaan sebagaimana tercermin dalam penagihan dan 

perubahan-perubahan yang sedang dipertimbangkan sehubungan dengan syarat 

penjualan atau kebijaksanaan kredit yang lain. 

 
2.5.5 Hubungan antara Anggaran Kas dengan Anggaran Lainnya  

 Pengetahuan mengenai arus kas merupakan hal yang penting dalam 

mengelola usaha. Seringkali sebuah usaha berhasil dalam memproduksi dan 

menjual produk tetapi gagal karena masalah ketepatan waktu yang berkaitan 

dengan arus kas masuk dan keluar. Dengan mengetahui kapan kekurangan dan 

kelebihan kas terjadi, manajer dapat merencanakan kapan saat yang tepat untuk 

meminjam maupun membayar utang. Oleh karena itu diperlukan anggaran kas 

untuk mengetahui mengetahui kebutuhan kas dan membayarnya, karena kas 

merupakan urat nadi dari perusahaan.   

 Menurut Hansen and Mowen (2005, 350) dalam buku ”Akuntansi 

Manajemen” yang dialihbahasakan oleh Ancella A. Hermawan, bahwa pengertian 

anggaran adalah sebagai berikut : 

”Anggaran (budget) adalah perencanaan keuangan untuk masa 

depan; anggaran memuat tujuan dan tindakan dalam mencapai 

tujuan-tujuan tersebut”. 

 Penerimaan dan pengeluaran kas ini dituangkan dalam suatu anggaran kas. 

Menurut Riyanto (2001, 97) pengertian anggaran kas adalah : 



”Budget kas adalah estimasi terhadap posisi kas untuk periode 

tertentu di masa yang akan datang. Penyusunan budget kas bagi 

suatu perusahaan sangatlah penting artinya bagi penjagaan 

likuiditasnya”. 

 Dari pengertian Riyanto tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

anggaran kas merupakan rencana yang terperinci tentang jumlah kas serta 

perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode tertentu di masa 

yang akan datang, baik perubahan penerimaan kas dari berbagai sumber maupun 

pengeluaran kas untuk tujuan tertentu yang akan mempengaruhi posisi keuangan 

perusahaan. 

 Pada umumnya anggaran kas ini bergantung dengan anggaran lain yaitu 

anggaran penjualan, laporan perhitungan rugi-laba yang ditaksirkan, berbagai 

anggaran operasi dan rencana strategis jangka panjang. Sebenarnya anggaran kas 

merupakan program penjualan dan biaya yang terkoordinasi serta direalisasikan 

dengan perubahan-perubahan neraca dan penjualan yang diperkirakan. 

 Dapat diperkirakan karena anggaran kas itu merupakan suatu alat 

pengecek terhadap seluruh program anggaran. Apabila sasaran-sasaran anggaran 

operasi tercapai, maka hasilnya akan terlihat dalam posisi kas. Jika sebaliknya 

gagal mencapai sasaran anggaran, maka bagian keuangan terpaksa harus mencari 

sumber dana tambahan. 

 
2.5.6 Masa Anggaran Kas  

 Masa anggaran kas tergantung dari berbagai faktor termasuk tujuan 

anggaran, kondisi keuangan perusahaan dan pendapat para eksekutif mengenai 

praktisnya serta kecermatan taksiran.  

 Manajemen yang didukung oleh controller akan dapat menyesuaikan 

peramalannya dengan kondisi-kondisi yang ditemukannya, sehingga dapat 

melakukan penyusunan  suatu anggaran kas jangka pendek yang bertujuan untuk 

menentukan kebutuhan kas serta menyusun anggaran jangka panjang untuk 

dipergunakan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan. 

 
 



2.5.7 Laporan Kas  

 Laporan kas menyajikan informasi-informasi yang penting menurut sudut 

pandang perusahaan. Karena sudut pandang ini merupakan bentuk dari laporan 

kas yang beragam serta tergantung dari kebutuhannya. Laporan kas dapat 

dikeluarkan secara harian, mingguan atau bulanan. 

 Dilihat dari segi pengendalian, perlu kiranya mengetahui bagaimana 

penerimaan kas sebenarnya dibandingkan dengan taksiran. Secara berkala hal ini 

penting untuk membandingkan saldo menurut buku dan saldo menurut bank, 

karena untuk memberikan kepastian bahwa penggunaan kas secara berkala telah 

efektif dengan maksud : 

1. Tidak adanya saldo yang berlebihan  

2. Adanya saldo bank yang cukup untuk kompensasi lembaga keuangan  

3. Proses penerimaan kas yang lancar  

 
2.6  Pengendalian Internal terhadap Penerimaan Kas  

 Tujuan pengendalian internal terhadap penerimaan kas ini dikemukakan 

secara rinci oleh Arens dan Loebbecke (2003, 390) adalah sebagai berikut : 

”1. Record cash receipts is recorded in the cash receipt by the 

company (existence) 

  2. Cash receipts is recorded in the cash receipt to journal 

(completeness) 

  3. Cash receipts are disposite and recorded at the amounts 

received (accuracy) 

  4. Cash receipts transaction and properly classified 

(classification) 

  5. Cash receipts are recorded on the correct dates (timing) 

  6. Cash receipts are properly included in the amount 

receivable master file and correctly summarized (posting 

and summarization)”. 

 Oleh karena itu tujuan pengendalian internal terhadap kas tersebut dapat 

diartikan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut : 



1. Penerimaan kas yang dicatat adalah untuk dana yang sebenarnya diterima oleh 

perusahaan (eksistensi) 

2. Penerimaan kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas (kelengkapan) 

3. Penerimaan kas yang disetorkan dan dicatat sesuai dengan jumlah yang 

diterima (akurasi) 

4. Penerimaan kas diklasifikasikan secara tepat (klasifikasi) 

5. Penerimaan kas dicatat pada tanggal yang tepat (ketepatan waktu) 

6. Penerimaan kas dicatat untuk mengetahui pencatatan laporan piutang 

perusahaan dan mengkoreksi jumlahnya (posting dan ihtisar rugi-laba) 

 Pengendalian internal terhadap penerimaan kas merupakan langkah awal 

yang dilakukan oleh controller dalam melakukan pengelolaan kas, sehingga 

apabila pengendalian penerimaan kas ini dilakukan dengan baik maka seorang 

controller dapat dengan mudah melakukan pengendalian-pengendalian yang lain. 

 Dikarenakan pengendalian internal penerimaan kas ini merupakan langkah 

awal yang dilakukan controller, yang bertujuan untuk memperoleh kas yang 

cukup maka likuiditas perusahaan akan terjaga. Langkah-langkah yang biasa 

dilakukan untuk penerimaan kas adalah : 

1. Menambah atau meningkatkan volume penjualan  

2. Mempercepat penagihan piutang. 

 Masalah pengendalian internal atas penerimaan kas tidak terlepas dari 

pengendalian intern yang dirancang dan diterapkan oleh perusahaan. Tujuan dari 

pengendalian internal penerimaan kas adalah untuk mencegah kesalahan atau 

penyalahgunaan kas.  

 Menurut COSO study yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2006, 9) dalam 

buku ”Pengenalan Manajemen Internal Audit” bahwa pengertian pengendalian 

internal adalah : 

”Suatu proses dari aktivitas operasional organisasi dan 

merupakan bagian integral dari proses manajemen seperti 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian”. 

 Oleh karena itu maka pengendalian internal merupakan proses yang 

dipengaruhi oleh semua anggota organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan 



efisiensi kegiatan, kualitas laporan keuangan dan dipatuhinya hukum dan 

peraturan yang berlaku. 

 Ada beberapa cara yang lazim digunakan dalam penyalahgunaan pada 

penerimaan kas pada perusahaan dan hal ini merupakan pedoman bagi controller 

untuk diawasi dan diperhatikan diantaranya : 

1.  Penerimaan per Pos  

a.  Lapping yaitu menyelewengkan kas dengan cara melaporkan penerimaan 

lebih lambat daripada saat menerimanya 

b.  Menggunakan dana untuk sementara waktu, tanpa memalsukan catatan/ 

pembukuan atau hanya dengan tidak mencatat uang yang diterima  

c.  Dengan mancantumkan angka penjumlahan buku kas yang lebih 

besar/lebih kecil daripada jumlah yang sebenarnya  

d.  Dengan terlalu tinggi membukukan potongan harga dan potongan-

potongan lainnya  

e.  Dengan menghapuskan piutang sebagai yang tidak tertagih dan 

mengantongi uang hasil penagihan piutang 

f.  Dengan menahan berbagai jenis pendapatan lain-lain. 

2.  Penjualan Over the Counter 

a.  Dengan tidak melaporkan semua penjualan, sebaliknya mengantongi 

uangnya  

b.  Dengan secara salah menjumlahkan lembaran penjualan dan mengantongi 

uang sebesar selisihnya  

c.  Dengan membukukan pengeluaran palsu 

d.  Dengan meregistrasikan jumlah penjualan yang lebih kecil daripada 

jumlah yang sebenarnya  

e.  Dengan mengantongi kelebihan kas 

3.  Penagihan oleh para tenaga penjual  

a.  Menguangkan cheque kontan  

b.  Tidak melaporkan adanya penjualan  

c. Dengan terlalu tinggi melaporkan jumlah trade-ins (tukar tambah). 



 Oleh karena itu apabila pengendalian intern terhadap penerimaan kas yang 

dilakukan oleh controller telah diterapkan dengan baik, maka praktek 

penyelewengan tersebut tidak dapat dilaksanakan, terkecuali melalui 

persekongkolan. 

 
2.7 Pengertian Efektifitas  

 Berbagai pertimbangan dan penilaian atas aktivitas operasional akan 

menghasilkan efektivitas terhadap aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan 

harus dapat melakukan pengendalian kas terutama pada pengendalian penerimaan 

kas yang baik guna menunjang efektivitas operasional perusahaan. 

 Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang 

atau organisasi atas kegiatan yang dilakukan dan dijalankan. Efektivitas 

menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah 

ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi 

efektivitasnya. 

 Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan tujuan organisasi. 

Efektivitas menurut Komarudin (2003, 269) adalah : 

”Suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau 

kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan”. 

 Sedangkan efektivitas menurut Arens dan Loebbecke (2001, 798) yaitu : 

”Effectiveness refers to the accomplishment of objective, 

whereas efficiency refers to the resources use to achieve those 

objective”.  

 Oleh karena itu efektif atau tidaknya suatu aktivitas terlihat dari apakah 

tujuan suatu perusahaan tercapai atau tidak, tercapainya tujuan manajemen yang 

efektif harus pula diukur oleh efisiensinya, karena pada kenyataannya suatu tujuan 

mungkin saja dapat dicapai meskipun banyak dilakukan pemborosan dalam upaya 

pencapaiannya. 



 Untuk dapat mengetahui efektivitas operasional perusahaan tersebut, 

asumsi yang harus dipenuhi adalah dengan melakukan pengendalian kas terutama 

pada pengendalian penerimaan kas dengan sebaik mungkin. Efektivitas dapat 

digunakan sebagai ukuran kuantitatif, hal ini mempunyai arti bahwa keefektifan 

operasional perusahaan dapat dicari dengan cara membandingkan anggaran kas 

dengan realisasinya. 

 
2.8 Peranan Controller dalam Pengendalian Penerimaan Kas Guna 

Menunjang Efektivitas Operasional Perusahaan 

 Dalam pengendalian penerimaan kas, controller berperan aktif untuk 

melakukan pengawasan terhadap penerimaan kas. Efektivitas operasional oleh 

controller terpusat adalah bagaimana seorang controller mampu memberikan 

kontribusi masukan-masukan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. 

Dengan terwujudnya pengendalian penerimaan kas yang baik, dapat dipastikan 

penyelenggaraan perusahaan sehubungan dengan aktivitas operasional perusahaan 

dan kebutuhan akan dana (financial) akan tercipta secara efektif. Dapat dipastikan 

pula bahwa peran controller dalam hal ini bukan hanya sekedar nama, controller 

harus mampu dan paham benar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta 

wewenangnya. Dengan pertimbangan profesional controller berjalan atas garis 

yang telah ditetapkan perusahaan untuk melakukan pengendalian penerimaan kas 

sebaik mungkin guna menunjang efektivitas operasional perusahaan. 

 Dihubungkan dengan landasan teori yang telah penulis ambil, terdapat 

koreksi yang jelas bahwa keberadaan controller dari segi apapun memiliki peran 

yang vital dengan kepentingan perusahaan terhadap pengendalian kas, terutama 

pada pengendalian penerimaan kas dan disisi lain adanya aktivitas operasional 

perusahaan yang efektif. Terpenuhinya pendanaan aktivitas operasional 

merupakan orientasi perusahaan dalam menjamin bahwa perusahaan akan dapat 

meneruskan kelangsungan hidupnya. 

 Tugas dan tanggung jawab controller atas pengendalian penerimaan kas 

melekat pada segenap aspek manajemen kas. Tugas dan tanggung jawab tersebut 



tercermin dalam hubungan peranan controller dalam segi fungsi dan keberadaan 

kas dalam menunjang efektivitas operasional perusahaan.  

 Kehandalan controller dalam bersikap sebagai eksekutif perusahaan yang 

profesional merupakan pemicu peningkatan efektivitas operasional perusahaan. 

Dengan tercapainya pemanfaatan, pengelolaan dan pengendalian penerimaan kas 

yang baik sudah tentu implikasi lebih lanjut adalah berguna untuk meningkatkan 

efektivitas operasional perusahaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


