
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Anggaran 

 Dalam pengelolaan organisasi, manajemen menetapkan tujuan (goals) dan 

sasaran dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran 

tersebut. Secara umum manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang terdiri 

dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), 

dan pengendalian (controlling) dalam upaya mencapai tujuan secara efektif dan 

efesien. Dari keempat fungsi manajemen tersebut, maka planning merupakan fungsi 

yang memegang peranan yang sangat penting karena merupakan dasar bagi 

pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain. 

 Aktivitas planning menghasilkan rencana (plan) yang terdiri dari elemen-

elemen tujuan (goals), strategi (strategy), program (program), prosedur (procedure) 

dan anggaran (budget). Dengan demikian dapat disimpulkan anggaran merupakan 

salah satu elemen penting dalam kegiatan manajemen, khususnya dalam perencanaan. 

 

 

2.1.1 Pengertian Anggaran  

 Anggaran merupakan suatu alat penting untuk perencanaan dan pengendalian 

jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran biasanya meliputi 

waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk 

satu tahun itu. 

 

 Menurut Munandar (2000;1) pengertian 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”. 
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Sedangkan menurut Mulyadi (2001:488) pengertian anggaran adalah: 

 “Anggaran merupakan suatu rencana karja yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standard dan satuan 

ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun”. 

Pengertian lain dari anggaran seperti yang dinyatakan oleh Munandar 

(2001:1) adalah: 

 “Business budget atau budget (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”. 

 
 Menurut Mardiasmo (2002:62) anggaran sektor publik: 
 
 “Anggaran publik berisi rancana kegiatan yang dipresentasikan dalam 

bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan 
moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik 
merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari 
suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, 
dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan 
dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggraan 
memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam 
beberapa periode yang akan datang”.  

 
  Dari pengertian  diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran mempunyai  empat 

unsur, yaitu: 

1. Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan 

yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. 

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan yang 

akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. 

Mengingat bahwa budget adalah suatu rencana yang nantinya akan dijadikan 

sebagai bahan pedoman kerja, sebagai alat pengorganisasian kerja dan alat 

pengawasan, maka sudah semestinya bahwa budget mencakup seluruh 

kegiatan perusahaan.   
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3. Dinyatakan dalam satuan moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapkan 

pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. 

4. Jangka waktu tertentu yang menunjukan bahwa budget berlakunya untuk masa 

yang akan datang. Ini berarti bahwa apa yang dimuat di dalam budget adalah 

taksiran-taksiran tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan 

diwaktu yang akan datang. 

 

 

2.1.2 Ruang Lingkup Anggaran 

 Anggaran apabila dilihat dari sudut ruang lingkup atau intensitas penyusunan 

anggaran perusahaan menurut Adisaputro dan Asri (2003:7) ada 2 jenis anggaran 

perusahaan, yakni: 

1. Anggaran Komprehensif (Comprehensive Budget) 
Yaitu suatu rangkaian dari anggaran perusahaan yang disusun secara 
lengkap dan menyeluruh dari aktivitas didalam perusahaan, baik di 
bidang pemasaran, produksi, keuangan, personalia, maupun administrasi. 

2. Anggaran Parsial (Partial Budget) 
Yaitu anggaran yang disusun sebagian saja, meliputi bidang-bidang 
tertentu atau mempunyai ruang lingkup terbatas. 

 

 

2.1.3 Tujuan Penyusunan Anggaran 

Anggaran perusahaan dapat dianggap sebagai suatu sistem tunggal yang 

memiliki ciri khas tersendiri, oleh karena anggaran perusahaan tersebut mempunyai 

tujuan serta cara kerja tersendiri yang merupakan suatu kebulatan dan yang berbeda 

dengan tujuan serta cara kerja sistem lain yang terdapat dalam perusahaan. Menurut 

Ellen C et al (2001:4) tujuan penyusunan anggaran adalah: 

“1. Untuk menyatakan harapan / sasaran 
   2. Untuk mengkomunikasikan 
   3. Untuk menyediakan rencana terinci 
   4. Untuk mengkoordinasikan 
   5. Untuk menyediakan alat pengukur” 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan anggaran merupakan 

salah satu alat perencanaan yang digunakan oleh pihak manajemen untuk 

mengendalikan kegiatan operasional dan investasidan juga dijadikan sebagai alat 

ukur. 

 

 

2.1.4 Syarat Penyusunan Anggaran 

 Menurut Supriyono (2001:48) anggaran akan berjalan dengan baik jika 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

“1. Adanya Organisasi yang Sehat 
 Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas 

fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan 
tanggung jawab yang tegas. 

  2. Adanya Sistem Akuntansi yang baik 
                  Meliputi: 

1)   Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan 
 realisasinya            

        sehinnga dapat dibandingkan dan dihitung penyimpangannya. 
2)   Pencatatan akuntansi memberikan informasi tentang realisasi 

anggaran.  
3)   Laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. 

  3. Adanya penelitian dan analisa 
Penelitian dan analisa diperlukan untuk menetapkan alat 
pengukuran prestasi sehingga dapat dipakai untuk menganalisis 
prestasi. 

  4. Adanya Penelitian dan Analisa 
Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika 
ada dukungan aktif pelaksana dari tingkat atas dan bawah.”  
 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan anggaran 

perlu diperhatikan syarat sebagai berikut: 

1. Dalam penyusunan anggaran harus mempunyai organisasi yang sehat, 

yang meliputi pembagian tanggung jawab dan wewenang yang jelas. 

2. Harus ada evaluasi dan reorganisasi system akuntansi, dimana system 

tersebut sesuai dengan tanggung jawab di perusahaan. 

3. Anggaran harus mendapatkan dukungan dari para pelaksana sehingga 

dapat berguna dalam perencanaan dan pengendalian manajemen.  
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2.1.5   Karakteristik Anggaran 

 Dalam penyusunan suatu anggaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui 

karakteristik anggaran tersebut. Dengan demikian kita mengetahui mengenai 

anggaran yang kita buat. 

 Menurut Indra Bastian (2001:81) anggaran mempunyai karakteristik sebagai 

berikut: 

”1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain  
keuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang 

berarti bahwa para manajer  setuju  untuk  menerima  tanggung  
jawab  untuk  mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang 
lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi 
tertentu. 

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 
dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.” 

 

Menurut Mulyadi (2001:511) selain karakteristik-karakteristik secara umum 

diatas terdapat juga karakteristik-karakterisrik anggaran yang baik, yaitu: 

“1.  Anggaran disusun berdasarkan program. 
  2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat  pertanggung  
       jawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan. 
  3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian.” 
 

 Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik anggaran 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan, walaupun satuan keuangan 

tersebut dibantu dengan data non keuangan. 

2. Anggaran umumnya meliputi waktu satu tahun. 

3. Anggaran merupakan komitmen manajemen yang berarti bahwa manajer 

mau menerima tanggung jawab untuk mencapai target yang dianggarkan. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari 

penyusunan anggaran. 

5. Anggaran yang telah disetujui diubah jika terjadi kondisi khusus. 
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6. Secara periodik kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 

anggaran kemudian selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 

 

 

2.1.6 Fungsi Anggaran 

Anggaran mencerminkan suatu komitmen oleh penyusunnya dengan 

atasannya. Oleh karena itu, anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual yang 

dapat dinilai. Anggaran memiliki bebeerapa fungsi yang terkandung di dalamnya 

sebagai berikut. 

Fungsi anggaran menurut Mulyadi (2001:502) adalah sebagai berikut: 

“1.   Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 
     2.  Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan                   

perusahaan di masa yang akan datang.  
     3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang        

mehubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang 
menghubungkan manajer bawah dan manajer atas. 

    4.  Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur  yang dipakai sebagai   
pembanding hasil operasi sesungguhnya.  

   5. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan 
memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak 
secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.” 

 
  Menurut Mardiasmo (2002:63) Anggaran sektor publik mempunyai 

beberapa fungsi utama: 

     “1. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool) 
2. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool) 
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool) 
4. Anggaran sebagai alat politik (Political Tool) 

 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and 
Comunication Tool) 

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement 
Tool) 

7. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool) 
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang public.” 

 

  Dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan memperoleh manfaat dari 

penyusunan anggaran, apabila dilakukan secara cermat dan baik maka: 
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1. Anggaran berfungsi sebagai perencanaan terpadu dan merupakan hasil akhir 

proses penyusunan rencana kerja. 

2. Anggaran berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan di 

masa yang akan datang 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan perusahaan di masa 

yang akan datang. 

4. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mengukur kebijakan fiscal. 

5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kinerja atau sebagai alat 

komunikasi intern, yang memungkinkan para manajer memiliki hubungan 

antar bagian atau secara keseluruhan. 

6. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kegiatan 

perusahaan, di mana anggaran dijadikan sebagai tolak ukur yang dipakai 

sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya. 

7. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara manajer dan 

bawahannya. 

8. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi manajer dan bawahannya 

agar dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga sasaran atau tujuan 

perusahaan dsapat tercapai.  

 

 

2.1.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran 

Anggaran dapat berfungsi bilamana taksiran-taksiran yang termuat 

didalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. 

Untuk bias melakukan penaksiran secara lebih akurat, diperlukan berbagai data, 

informasi, dan pengalaman, yang merupakan faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran menurut 

Munandar (2000:10) adalah: 

“1. Faktor intern 

  2. Faktor ekstern” 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa menyusun anggaran perlu diperhatikan faktor-

faktor intern dan faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perubahan. 

 

 

2.1.8 Prosedur Penyusunan Anggaran 

Pada dasarnya prosedur penyusunan anggaran akan dipengaruhi oleh jenis 

perusahaannya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan efektivitas perusahaan 

yang akan menimbulkan permasalahan yang berbeda pula untuk masing-masing 

perusahaan. 

Sofyan Syafri Harahap (2001:83), mengemukakan tiga prosedur 

penyusunan yang biasanya digunakan suatu organisasi yaitu: 

“1.  Otoriter atau Top Down Budgeting 
Otoriter atau Top Down Budgeting adalah prosedur penyusunan 
anggaran yang ditetapkan sendiri oleh pimpinan dan anggaran inilah 
yang harus dilaksanakan bawahan tanpa keterlibatan bawahan 
dalam penyusunannya. 

2. Demokrasi atau Bottom Up Budgeting 
Demokrasi atau Bottom Up Budgeting adalah prosedur penyusunan   
anggaran berdasarkan hasil karyawan. Budget disusun mulai dari 
bawahan sampai keatasan. 

3. Campuran atau Top Down dan Bottom Up Budgeting 
Campuran atau Top Down dan Bottom Up Budgeting adalah 
prosedur penyusunan dari kedua metode diatas. Disini perusahaan 
menyusun budget dengan memulainya dari atas dan kemudian untuk 
selanjutnya dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan”. 
 

 Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan serta 

pelaksanaannya ada di tangan pimpinan tertinggi perusahaan. Namun demikian tugas 

menyiapkan dan menyusun budget serta kegiatan-kegiatan budgeting lainnya tidak 

harus ditangani sendiri oleh pimpinan tertinggi perusahaan, melainkan dapat 

didelegasikan kepada bagian dalam perusahaan. Adapun siapa atau bagian apa yang 

diserahi tugas mempersiapkan dan menyusun budget tersebut sangat tergantung pada 

struktur orgnisasi dari masing-masing perusahaan.  
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 Dalam suatu perusahaan terdapat organisasi penyusunan anggaran, yang 

terdiri dari tiga pihak utama yang terkait dalam penyusunan anggaran: komite 

anggaran, departemen anggaran, dan para manajer pusat pertanggung jawaban. 

Penyusunan anggaran perusahaan dikoordinasikan dan diadministrasikan oleh dua 

unit organisasi: komite anggaran dan departemen anggaran. 

 

Komite Anggaran terdiri dari: 

1)  Direktur utama, sebagai ketua merangkap anggota komite 

2)  Direktur pemasaran, sebagai anggota 

3)  Diektur produksi, sebagai anggota 

4)  Direktur keuangan dan administrasi, sebagai anggota 

5)  Manajer departemen keuangan, sebagai sekretaris komite 

 

Tugas Komite Anggaran adalah: 

1)    Merumuskan sasaran dan kebijakan pokok perusahaan untuk anggaran. 

2)   Menyampaikan informasi mengenai tujuan dan kebijakan pokok tersebut   kepada     

para manajer pusat pertanggung jawaban. 

3) Menelaah rancangan anggaran yang diajukan oleh para manajer pusat      

pertanggungjawaban. 

4)   Melakukan  negoisasi dengan para manajer pusat pertanggungjawaban mengenai 

rancangan anggaran yang mereka ajukan. 

5)  Mengajukan rancangan anggaran perusahaan secara keseluruhan kepada dewan 

komisaris. 

6)    Menelaah anggaran yang telah disetujui oleh dewan komisaris. 

7)  Melakukan negosiasi dengan para manajer di pusat pertanggungjawaban 

mengenai anggaran yang telah disahkan. 

8)    Melakukan revisi anggaran. 
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Departemen Anggaran 

 Penyusunan dan pengawasan anggaran memerlukan unit organisasi yang 

menangani administrasi anggaran. Fungsi ini dipegang oleh departemen anggaran dan 

rincian fungsinya sebagai berikut:  

1)  Menerbitkan prosedur dan formulir untuk menyiapkan rancangan anggaran setiap 

pusat pertanggungjawaban.  

2) Mengkoordinasi dan menerbitkan asumsi-asumsi yang dipakai sebagai dasar 

penyusunan rancangan anggaran perusahaan. 

3)  Membantu setiap pusat pertanggungjawaban dalam menyusun rancangan 

anggaran pusat pertanggungjawaban. 

4) Mengelola rancangan anggaran pusat pertanggungjawaban menjadi rancangan 

induk (master budget). 

5) Menganalisis rancangan anggaran dan memberikan rekomendasi kepada komite 

anggaran. 

6) Menganalisis  realisasi  anggaran,  menafsirkan  hasil-hasilnya  dan  membuat 

laporan ringkas mengenai hasil analisisnya tersebut kepada direksi. 

7)   Mengadministrasikan proses perubahan dan penyesuaian anggaran perusahaan. 

 

 

2.2 Pengertian Efektivitas 

Efektivitas  merupakan  salah satu kunci keberhasilan sebuah organisasi 

dalam mencapai tujuannya. Setiap kegiatan organisasi yang dilakukan secara efektif 

akan membawa hasil yang baik dan memuaskan. Mengingat akan pentingnya 

efektivitas tersebut maka setiap organisasi senantiasa dituntut agar dapat mengukur 

tingkat efektivitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, hal ini dilakukan agar 

setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi tersebut dapat membawa hasil 

yang baik serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 Menurut mardiasmo (2002:134) pengertian efektivitas adalah sebagai 

berikut: 
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“Ukuran  berhasil  atau  tidaknya suatu organisasi  mencapai  tujunnya.  
Apabila suatu organisasi berhasil mencapai suatu tujuan, maka 
organisasi tersaebut dikatakan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat 
adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya 
yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi 
melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar, 
atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. 
Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 

 
 

   Sedangkan menurut Arens et al (2005:775) pengertian efektivitas adalah 

sebagai berikut:  

“Efectiveness is the degree to with the organitation’s objevtive are 

accomplished” 

Dari pengertian tersebut jelas bahwa efektivitas menunjukkan derajat 

keberhasilan suatu organisasi dalam usahanya untuk mencapai apa yang menjadi 

tujuan organisasi tersebut. 

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan 

atau target kebijakan (hasil guna).  Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran 

dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif 

apabila proses kegiatan mencapai sasaran akhir kebijakan. 

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari 

keluaran program untuk mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output 

yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka 

semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 

Tentu saja pengertian efektivitas tidak semata-mata menitikberatkan pada segi 

output melainkan juga memperhatikan pada aspek-aspek lainnya, misalnya yaitu: 

1. Dengan mempertimbangkan cara-cara alternatif yang berupa rancangan-

rancangan program alternatif untuk mencapai tujuan. 

2. Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan alternatif yang merupakan 

kemungkinan-kemungkinan target/sasaran yang lain. 

Perluasan titik pandang terhadap pengertian efektivitas tersebut di atas berakibat 

pada luas lingkup perhatian pemeriksaan hasil program yang mana sampai ke 
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masalah  penelitian  terhadap kebijaksanaan  manajemen tingkat atas atau 

strategi manajemen tingkat atas dalam mencapai tujuan program. 

 

 

2.3  Anggaran Kas 

2.3.1  Pengertian Anggaran Kas 

menurut Riyanto (1996:97),”Anggaran kas adalah estimasi terhadap posisi 
kas untuk suatu periode tertentu dimasa yang akan datang”. 
 
Menurut Munandar (1998:311) 

Anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih 
terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan – perubahannya dari 
waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang 
berupa penerimaan kas maupun pengeluaran kas. 
 
Sedangkan menurut Welsch, Hilton, Gordon yang diterjemahkan oleh 
Annasidik Bumi Aksara (1995:389) Anggaran kas adalah anggaran yang 
menunjukan arus uang masuk dan keluar yang direncanakan, dan posisi 
terakhir pada akhir periode interim tertentu. 
 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum anggaran 

kas merupakan perencanaan posisi kas  yang terjadi karena adanya penerimaan dan 

pengeluaran kas serta saldo terakhir kas pada pada suatu periode tertentu dimasa yang 

akan datang. 

 

 

2.3.2  Tujuan dan Penggunaan Anggaran Kas 

Tujuan dari penyusunan anggaran kas menurut welsch, Hilton, dan Gordon 

yang diterjemahkan oleh Annadisk Bumi Aksara (1995:390) adalah sebagai berikut : 

• Memberikan taksiran posisi kas pada akhir setiap periode sebagai akibat dari 

operasi yang dijalankan. 

• Mengetahui kelebihan dan kekurangan kas pada waktunya. 

• Menentukan kebutuhan pembiayaan dan atau kelebihan kas menganggur 

untuk investasi. 
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• Menyelaraskan kas dengan total modal kerja, pendapatan penjualan biaya, 

investasi dan utang. 

• Menetapkan dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus 

menerus 

Sedangkan kegunaan kas menurut Munandar (1998:312) adalah menyangkut 

dua hal yaitu : 

• Secara umum, anggaran kas mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu sebagai 

pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat 

pengawasan kerja, yang membantu manajemen dalam memimpin perusahaan. 

• Secara khusus, anggaran kas berguna sebagai dasar untuk penyusunan 

anggaran induk neraca. 

 

 

2.3.3  Faktor yang Mempengaruhi Anggaran Kas 

 Agar suatu anggaran kas dapat berfungsi dengan baik, maka haruslah 

diperhatikan faktor–faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas tesebut, 

terutama oleh pihak manajemen perusahaan. 

 Adapun faktor–faktor yang harus dipertimbangkan di dalam penyusunan 

anggaran kas menurut Munandar (1998:316-320) : 

1. Penerimaan kas meliputi :  

- Budget penjualan, khususnya rencana tentang jenis (kualitas) dan jumlah     

(kuantitas) barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang 

akan datang 

- Budget piutang 

- Budget penjualan aktiva tetap 

- Rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber – sumber lani (non 

operating ) 

2. Pengeluaran kas meliputi :  

- Budget pembelian bahan baku 

- Budget utang 
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- Budget gaji tenaga kerja 

- Budget biaya biaya administrasi 

- Budget perubahan aktiva tetap, khususnya rencana penambahan aktiva tetap. 

- Rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain- lain. 

 

 

2.4 Pengendalian Kas 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Pengendalian internal mempunyai pengertian yang luas, karena mencakup 

seluruh aspek kegiatan pada semua tingkat wewenang yang ada dalam suatu 

organisasi. Terciptanya pengendalian internal sangat diperlukan dalam suatu 

organisasi sebagai alat bantu manajemen, terutama pimpinan untuk mengawasi setiap 

tahap kegiatan suatu organisasi. Keadaan tersebut timbul sebagai akibat ruang 

lingkup pengawasan yang menjadi tugasnya semakin luas dan tidak mungkin 

dilakukan sendiri. 

Pengertian Pengendalian Internal menurut Commite of Sponsoring 

Organizations of  The Treadway Commisions (COSO,1994:9) adalah: 

“Internal Control is a process affected by an entity’s board of directors, 
management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance 
regarding the achievement of objective in the following categories: 
effectiveness and efficiency of operating, reability of financial reporting, and 
compliance with applicable laws and regulations.” 

 
(Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi dewan 
komisaris, manajemen dan karyawan lain yang diciptakan untuk memberikan 
keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan 
yang meliputi : operasi yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat 
dipercaya, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku). 

 

Pengendalian Internal menurut Arens, et all. (2006 : 270) adalah sebagai 

berikut: 

“A system consist of policies and procedures designed to provide 

management with reasonable assurance that the company achieves it 

objectives and goals.” 
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(Sistem terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang 

dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan yang memadai bahwa 

tujuan dan sasaran yang penting bagi satuan usaha dapat dicapai). 

Pengendalian internal yang baik dapat membantu manajemen mengawasi 

jalannya kegiatan organisasi, menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen, 

mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan, serta 

memberikan kepastian agar transaksi-transaksi yang dilakukan dalam organisasi 

dapat berjalan dengan lancar. 

 

 

2.4.2 Unsur Pengendalian Internal 

Menurut Indra Bastian (2003:15) menjelaskan lima unsur pokok pengendalian 

internal yaitu:  

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang      

mempengaruhi kesadaran dan tindakan personil organisasi mengenai 

pengendalian. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam 

suatu entitas antara  lain: 

a. Integritas dan nilai-nilai etika 

Efekifitas pengendalian internal bersumber dari dalam diri orang yang 

mendesain dan melaksanakannya. Pengendalian internal yang memadai 

desainnya, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi 

integritas dan tidak memiliki etika, akan mengakibatkan tidak terwujudnya 

tujuan pengendalian internal.  

Oleh karena itu, tanggung jawab manajemen adalah menjunjung tinggi nilai 

integritas  suatu kemampuan untuk mewujudkan apa yang telah menjadi 

komitmennya  dan juga nilai etikanya. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 
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Untuk mencapai tujuan entitas, personel di setiap tingkat organisasi harus 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan 

tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup 

pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan. Dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang 

dituntut dalam pengembangan kompetensi dalam rangka pencapaian tujuan 

suatu entitas. 

c. Dewan komisaris atau komite audit 

Dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas, jika penunjukan auditor 

dilakukan oleh manajemen puncak, kebebasan auditor dapat dampak 

berkurang dipandang dari sudut pemegang saham. Hal ini karena manajemen 

puncak adalah pihak yang seharusnya dinilai kejujuran pertanggungjawaban 

keuangannya oleh auditor, padahal manajemen puncak menentukan pemilihan 

auditor yang ditugasi dalam audit atas laporan keuangan. Oleh karena itu, 

untuk menciptakan independensi auditor, perusahaan-perusahaan yang go 

public sebaiknya mengalihkan wewenang penunjukan auditor dari tangan 

manajemen puncak ke tangan dewan komisaris atau komite audit. 

d. Filosofi dan gaya operasi 

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi 

perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya 

dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. 

Sedangkan gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana 

operasi suatu entitas harus dilaksanakan. 

e. Struktur Organisasi 

Organisasi dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

Struktur organisasi memberikan rerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, dan pemantauan aktivitas entitas. Pengembangan struktur 

organisasi suatu entitas mencakup pembagian wewenang dan pembebanan 

tanggung jawab di dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. 

f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab 
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Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan perluasan 

lebih lanjut dari pengembangan struktur organisasi. Dengan pembagian 

wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber 

daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Juga, pembagian 

wewenang yang jelas akan memudahkan pertanggungjawaban konsumsi 

sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. 

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Karyawan merupakan unsur penting dalam setiap pengendalian internal. Jika 

perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian 

internal yang lain dapat dikurangi  sampai batas minimum, dan perusahaan 

tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat 

diandalkan. 

 

2. Penaksiran  Risiko Oleh Manajemen (Management Risk Assesment) 

Penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah 

identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima 

umum. 

Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap 

risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti: 

a. Bidang baru bisnis. 

b. Perubahan standar akuntansi. 

c. Hukum dan peraturan baru. 

d. Perubahan struktur organisasi yang baru. 

e. Penurunan pengawasan terhadap pengendalian internal yang dapat 

disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. 
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3. Aktifitas Pengendalian (Control Activity) 

Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk 

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen 

dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas.  

Aktivitas pengendalian dapat dibagi atas beberapa kelompok: 

1) Pengendalian pengolahan informasi 

a. Pengendalian umum 

b. Pengendalian aplikasi 

a) Otorisasi memadai 

b) Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan memadai 

c) Pengecekan secara independen 

2) Pemisahan fungsi yang memadai 

3) Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan 

4) Review atas kinerja 

 

4. Sistem Informasi dan Komunikasi Akuntansi (Accounting Information and 

Communication Systems) 

Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan 

sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah 

salah saji potensial asersi manajemen dalam laporan keuangan.  

Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan 

yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah sebagai berikut: 

1) Sah, 

2) Telah dicatat, 

3) Telah diotorisasi, 

4) Telah dinilai secara wajar, 

5) Telah digolongkan secara wajar, 

6) Telah dicatat dalam periode yang seharusnya, 

7) Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan 

benar. 
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5. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal 

sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya 

melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian 

pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian 

internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan 

apakah pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karena 

terjadinya perubahan keadaan. Juga melakukan evaluasi tentang kelebihan dan 

kelemahan serta rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian internal. 

 

 

2.4.3 Tujuan Pengendalian Internal 

Tujuan pengendalian internal menurut Arens, et all. (2006 :290) adalah 

sebagai berikut: 

“Management typically has the following three concern of board objective, in 
designing and effective control system: 
1. Reability of financial reporting 
2. Efficiency and effetiveness of operations 
3. Compliance with applicable laws and regulations.” 

 

( Manajemen khususnya mempunyai tiga kepentingan dalam merancang 
pengendalian internal yang efektif yaitu: 
1. Keandalan pelaporan keuangan 
2. Mendorong efisiensi dan efektifitas operasional 
3. Ketaatan kepada hukum dan peraturan.) 

 

Penjelasan atas tiga kepentingan di atas  adalah sebagai berikut: 

1. Keandalan Pelaporan Keuangan. Manajemen bertanggung jawab dalam 

menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor, dan pengguna 

lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk 

menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan, 

misalnya prinsip akuntansi yang berlaku umum. 
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2. Mendorong Efisiensi dan Efektifitas Operasional. Pengendalian dalam 

sebuah organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan 

yang tidak perlu dalam segala aspek usaha, dan untuk mengurangi 

penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan efektif. 

3. Ketaatan kepada Hukum dan Peraturan. Banyak sekali hukum dan peraturan 

yang harus diikuti oleh perusahaan. Beberapa diantaranya berkaitan tidak 

langsung dengan akuntansi. Misalnya Undang-undang (UU) Perburuhan. 

Peraturan yang lain sangat berkaitan erat dengan akuntansi. Contohnya 

antara lain Undang-undang (UU) Perpajakan dan Undang-undang (UU) 

Perseroan Terbatas. 

 

 

2.4.4 Pengendalian Internal Penerimaan Kas 

Kas merupakan kekayaan yang paling likuid hamper semua transaksi 

perusahaan pada akhirnya akan berujung pada kas, maka jelas bahwa untuk 

menjaga likuiditas perusahaan dan memperoleh laba yang besar diperlukan arus 

kas yang sehat, oleh karena itu manajemen perlu mengendalikan kas dengan 

tujuan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah kas yang di butuhkan 

dengan jumlah kas yang tersedia. 

Pengendalian internal dalam penerimaan kas menurut  Mulyadi              

(1997:472-473) adalah : 

1. Fungsi pengeluaran harus terpisah dari fungsi kas. 

2. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

3. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi 

kas, fungsi pengiriman dan fungsi akuntansi. 

4. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir faktur penjualan. 

5. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas sengan cara membubuhkan cap 

lunas pada faktur tersebut. Penjualan tunai dan penempatan pita register kas 

pada faktur tersebut. 
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6. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi 

dari bank penerbit kartu kredit. 

7. Pencatatan da dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan 

cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. 

8. Penyerahan barang di otorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara 

membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. 

9. Faktur penjualan bernomor urut tercetak pada pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 

10. jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank 

pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja 

berikutnya. 

11. Penghitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas secara periodic dan 

secara mendadak oleh fungsi pemerikasaan internal. 

 

 

2.4.5 Pengendalian Internal Pengeluaran Kas 

Pengeluaran kas merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu 

pengendalian karena pengeluaran kas yang berlebihan akan berdampak negatif 

terhadap kemajuan perusahaan, sehingga diperlukan batasan-batasan dalam 

melakukan pembayaran, serta dalam mendukung semua trnsaksi pembayaran 

harus didukung dengan bukti yang cukup serta bukti tersebut harus dibubuhi 

cap lunas guna mencegah agar pembayaran yang telah dilakukan tidak 

digunakan berulang kali.  

Menurut Mulyadi (1997:519-520) menerangkan bahwa pengendalian 

internal pengeluaran kas adalah : 

1. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi 

2. Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh 

bagian kas sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi 

lain. 
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3. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang 

berwenang. 

4. Pengeluaran kas harus didasarkan pada bukti kas keluar yang telah 

mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang yang dilampiri 

dengan dokumen pendukung yang lengkap. 

5. Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari pencurian atau 

penggunaan yang tidak semestinya. 

6. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas 

harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kas setelah pengeluaran 

transaksi dilakukan. 

7. Penggunaan rekening Koran bank, yang merupakan informasi dari 

pihak ketiga, untuk mngecek ketelitian catatan kas oleh fungsi 

pemeriksaan internal yang merupakan fungsi yang tidak terlibat 

dalam pencatatan dan penyimpanan kas 

8. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama 

perusahaan penerima pembayaran atau dengan melakukan pemindah 

bukuan. 

9. Jika pengeluaran kas menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini 

dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil. 

10. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik yang ada 

ditangan dengan jumlah kas menurut catatatan akuntansi. 

11. Kas yang ada ditangan dan kas yang ada diperjalanan diasuransikan 

dari kerugian. 

12. Kasir dilengkapi dengan alat–alat yang dapat mencegah terjadinya 

pencurian atau penyalahgunaan terhadap kas yang ada ditangan. 

13. Semua nomor cek harus dapat dipertanggungjawabkan oleh bagian 

kassa.  
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2.5 Peranan Anggaran Pengeluaran Kas Sebagai Alat Bantu Dalam 

Menunjang efektifitas Pengendalian Realisasi Pengeluaran Kas 

Dalam menjaga likuiditas perusahaan diperlukan adanya arus kas yang 

sehat, agar arus kas menjadi wajar adanya adalah tugas manajemen untuk 

menjaga likuiditas perusahaan agar berada pada posisi yang baik. 

Pengendalian realisasi kas yang lebih nyata adalah ditujukan untuk 

melindungi jalannya perusahaan, dengan kata lain perlu mengutamakan 

penaksiran atas kebutuhan kas dimasa yang akan datang. 

Anggaran pengeluaran kas merupakan aplikasi dari perencanaan kas dan 

berfungsi sebagai pengendalian realisasi kas, maka jelaslah bahwa untuk 

menjaga likuiditas perusahaan dan memperoleh laba yang besar diperlukan 

adanya arus kas yang sehat dan adanya pengendalian. Dalam hal ini manajemen 

harus mengendalikan kas,dalam arti menjaga keseimbangan terus menerus 

antara jumlah kas yang tersedia baik untuk operasi sehari-hari maupun diluar 

operasi. 

Agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang 

dapat befungsi sebagai alat pengendalian, proses penyusunan anggaran harus 

harus mampu menanamkan komitmen dalam penyusunannya.  

Untuk menghasilkan angggaran yang dapat berfungsi sebagai alat 

perencanaan dan sekaligus sebagai alat pengendalian, maka pengendaliannya 

harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

• Partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses 

penyusunan anggaran. 

• Membentuk organisasi anggaran. 

• Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat 

pengirim peran dalam proses penyusun anggaran dan sebagai pengukur 

kinerja manajer dalam pelaksanaan anggaran. 

Sedangkan untuk pengendalian kas, terdapat beberapa cara didalam 

mengendalikannya yaitu : 
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• Mengadakan rencana penerimaan dan pngeluaran kas sedemikian rupa 

sehingga manajemen dapat menentukan jumlah yang diperlukan untuk 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

• Adanya pertanggungjawaban yang tegas atas penerimaan dan 

pengeluaran kas. 

• Menyadari adanya saldo kas yang berlebihan didalam perusahaan agar 

tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan. 

 

Untuk menjaga likuiditas perusahaan, perlu diketahui kapan saat kas 

dibutuhkan, dalam hal ini anggaran kas memiliki peran yang sangat penting 

karena anggaran kas menggambarkan posisi kas sehingga dapat diketahui kapan 

diperlukan kas untuk membayar kewajiban perusahaan yang telah jatuh tempo. 

Selain itu manajemen perlu melakukan pengamatan atas perkiraan kas yaitu 

dengan membuat anggaran pengeluaran kas. 

Dengan adanya anggaran pengeluaran kas maka manajemen dapat 

menjalankan operasinya sesuai dengan yang direncanakan agar dapat mencapai 

tujuan perusahaan secara maksimal. Serta dengan adanya anggaran pengeluaran 

kas diharapkan operasional yang akan berlangsung sesuai dengan anggaran 

yang disediakan agar tidak terjadi pengeluaran yang berlebihan. Sehingga 

sangatlah jelas bahwa peranan anggaran pengeluaran kas  sangat diperlukan 

oleh perusahaan sebagai alat bantu dalam menunjang efektifitas pengendalian 

realisasi pengeluaran kas. 
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