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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

  

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nurlia (2008), pada PT. 

Industri Sandang Nusantara Lawang pada tahun 2003-2005. Kesimpulan 

hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penentuan kas yang 

dilakukan oleh perusahaan belum optimal karena penetapan biaya saldo 

transaksi kas belum efisien dan belum menentukan konversi kas yang 

optimal. 

 Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Yuniarti (2011), 

pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2006 samapai dengan 2011. Kesimpulan hasil 

penelitian yang dapat diambil adalah cenderung memiliki yang optimal, 

karena pada tahun-tahun tertentu menunjukkan kas belum optimal karena 

terdapat kekurangan atau kelebihan kas yang cukup besar. 

B. Tinjauan Teori 

1. Keputusan Investasi pada Kas 

  Manajemen modal kerja membutuhkan pembiayaan modal 

kerja yang bersifat sementara dan dapat dibiayai dengan sumber 

pendanaan jangka pendek. Sumber pendanaan jangka pendek pada 

prinsipnya merupakan bentuk pendanaan yang harus dilunasi dalam 

jangka waktu satu tahun dan merupakan masalah yang paling penting 
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yang harus diperhitungkan dalam menentukan pilihan sumber dana 

yang paling efektif. 

Keputusan investasi atau modal kerja merupakan faktor 

penting dari aktivitas pengoperasian perusahaan. Keputusan investasi 

mencakup pemasukan dan pengeluaran kas yang terjadi dalam satu 

tahun. Manajemen modal kerja berkaitan dengan manajemen investasi 

dalam aktiva lancar serta kebijakan dalam pasiva lancar. Keputusan 

yang harus dibuat oleh manajer keuangan dalam perusahaan adalah 

membuat keputusan keuangan dalam jangka pendek berkaitan dengan 

kelangsungan kegiatan operasi perusahaan berkenaan dengan aktiva 

lancar. 

Keputusan untuk menginvestasi kelebihan kas dalam surat 

berharga tidak hanya memperhatikan banyaknya tetapi juga jenis surat 

berharga yang dipilih. Kedua hal tersebut bersifat independen karena 

keduanya harus didasarkan atas aliran kas bersih yang diharapkan dan 

ketidakpastian yang berkaitan dengan aliran kas tersebut. 

Pola aliran kas di masa yang akan datang diketahui dengan 

pasti dan yeld cenderung naik untuk surat berharga jangka panjang, 

maka perusahaan boleh berharap untuk menginvestasikan dananya 

pada berbagai surat berharga (portofolio). Sebaliknya jika lairan kas 

tidak pasti, yang paling penting adalah faktor kemampuan 

diperjualbelikan dan risiko yang berkaitan dengan fluktuasi harga 

pasar serta biaya transaksi (Sartono, 2008: 428). 
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Investasi dalam marketable securitis merupakan investasi 

jangka pendek yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh 

penghasilan atas dana-dana yang untuk sementara belum digunakan 

(idle cash). Perusahaan menyadari bahwa jumlah uang kas yang 

dimilikinya sudah terlalu besar, maka sering kali akan diambil 

sebagian dari jumlah kas tersebut untuk ditanamkan dalam surat-surat 

berharga yang dapat memberikan penghasilan kepada perusahaan 

dalam bentuk bunga. Disamping surat-surat berharga maka harus 

diingat bahwa deposito di bank juga memberikan penghasilan berupa 

bunga kepada perusahaan (Syamsudin, 2007:233).  

Kas (cash) adalah jumlah uang tunai yang ada di perusahaan 

(cash on hand) dan rekening giro atau simpanan di bank yang 

pengambilannya tidak dibatasi bai waktu maupun jumlanya (cash in 

bank) dan investasi jangka pendek, yang secara formal disebut kas 

atau setara kas (cash equivalent). Kas dapat terdiri dari uang kertas, 

uang logam, cek yang belum disetor, simpanan dalam bank dalam 

bentuk giro, deposito, surat perintah membayar atau pos wesel dan kas 

kecil. Kas dapat berupa uang kertas yang disimpan di perusahaan, 

rekening-rekening giro atau rekening lainnya yang dapat dicairkan 

pada saat dibutuhkan. 

Kas dalam kegiatan operasional diperlukan untuk: 

a. Membelanjai seluruh kegiatan operasional perusahaan sehari-hari 

b. Mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap 
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c. Membayar deviden, pajak , bunga dan mebayar lain-lain. 

Perusahaan membutuhkan kas dalam melakukan kegiatan 

operasionalnya, sedangkan kas merupakan aktiva lancar yang paling 

tinggi tingkat likuiditasnya. Perusahaan semakin tinggi menahan kas 

berarti semakin tinggi likuiditas yang berarti pula semakin siap 

perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek. Hal ini bukan 

berarti perusahaan harus menahan jumlah kas yang berlebih, karena 

akan membiarkan sejumlah kas menganggur (tidak prodiktif), 

akibatnya akan menekan produksi atau penjualan dan pencapaian 

profit. 

Perusahaan harus bisa menyediakan kas yang cukup agar 

perusahaan bisa berproduksi dengan baik, supaya kas bisa disediakan 

dengan tepat pada saat dibutuhkan, maka perlu perencanaan kas yang 

berisi proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas pada saat tertentu di 

masa yang akan datang disebut anggaran kas (cash budget). Apabila 

aliran kas masuk (cash in flow) lebih besar dari aliran kas keluar (cash 

outflow) pada saat tertentu maka akan terjadi saldo (proceeds). 

Sebaliknya apabila aliran kas masuk lebih kecil dari aliran kas keluar 

pada suatu saat tertentu maka akan terjadi defisit kas. Jumlah besarnya 

saldo kas yang akan terjadi didalam perusahaan akan sangat 

tergantung pada tiga motif didalam menahan uang kas. 
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2. Motif Memegang Uang Kas  

        Pengadaan uang kas dilakukan individu/organisasi yang 

mempunyai tujuan sendiri-sendiri, karena pengadaan uang kas 

mempunyai motif yang berbeda sesuai dengan pendapat Abdullah 

(2005:122) yang menyatakan ada 3 motif orang atau perusahaan 

memegang uang kas, yaitu: 

a. Motif transaksi 

Salah satu alasan utama penanaman kas adalah untuk 

memenuhi semua transaksi rutin sehari-hari dalam melaksanakan 

kegiatan operasional perusahaan. Tingkat kegiatan operasional 

perusahaan akan mempengaruhi tingkatt modal kerja termasuk 

besar kas yang dibutuhkan. Transaksi routine ini menyangkut 

pembayaran tenaga kerja, pembelian bahan baku, dan sebagainya. 

Sifat musiman suatu usaha mungkin akan meningkatkan kabutuhan 

kas untuk membeli persediaan. 

b. Motif berjaga-jaga 

Menahan kas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang 

tak terduga semula. Apabila prediktabilitasnya tinggi, cukup hanya 

sedikit kas untuk menghadapi kebutuhan kas darurat atau yang tak 

terduga. Faktor pendorong lainnya untuk menahan kas berdasarkan 

motif ini terletak pada tingkat kemampuan dan keluesan 

perusahaan untuk meminjam uang tunai secepat mungkin pada 

waktu diperlukan.  
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c. Motif spekulatif 

Kas ditahan agar bisa menarik keuntungan dari perubahan 

harga surat berharga yang diperkirakan, dan untuk motif spekulatif. 

Dalam dunia perusahaan menahan kas ini jarang dijumpai. Jadi, 

seseorang atau perusahaan memegang uang kas pada saat tertentu 

dilatar belakangi oleh motif-motif diatas, namun pada saat yang 

lain dilatar belakangi motif spekulatif. Hal ini tergantung tujuan 

pemegang uang kas serta situasi dan kondisi yang ada. 

Di samping faktor-faktor diatas, faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi jumlah kas adalah (Manullang, 2005:25): 

a. Tersedianya kredit jangka pendek dari bank. Bila perusahaan 

mendapat izin dari bank untuk meminjam dana jangka pendek 

sewaktu-waktu maka kas tidak perlu tersedia dalam jumlah 

besar. 

b. Tingkat suku bunga pasar. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah 

uang yang ada di pasar. Jika jumlah uang yang tersedia banyak 

maka tingkat suku bunga rendah, dan begitu juga sebaliknya. 

c. Variasi dan fluktuasi aliran kas. Bila aliran kas itu selalu salah 

arah dan berfluktuasi, maka jumlah kas yang harus tersedia 

juga turut terpengaruh. 

Compensating balance. Compensating balance adalah saldo 

minimum yang ditentukan oleh bank. Jadi bank tempat perusahaan 

tersebut menjadi nasabah juga dapat mempengaruhi jumlah kas yang 

harus tersedia. 
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Persediaan Besi 

Kas Suatu Perusahaan 

Persediaan besi atau persediaan minimal (safety cash 

balance) ialah jumlah minimal dari kas yang harus dipertahankan oleh 

perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansiilnya sewaktu-

waktu. Persediaan besi kas merupakan unsur atau inti permanen dari 

kas. Besarnya persediaan kas minimal berbeda-beda antara perusahaan 

yang satu dengan perusahaan yang lainnya. 

        Menurut (Riyanto,2010:96), adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi investasi pada kas suatu perusahaan adalah: 

a. Perimbangan antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar 

Adanya pertimbangan yang baik mengenenai kuantitas 

maupuntiming antara cash inflow dengan cash outflow dalam suatu 

perusahaan berarti bahwa pengeluaran kas baik mengenai 

jumlahnya maupun mengenai waktunya akan dapat dipenuhi dari 

penerimaan kasnya sehingga perusahaan tidak perlu mempunyai 

persediaan besi kas yang besar. 

b. Penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan 

Untuk menjaga likuiditas perusahaan perlu membuat 

perkiraan atau estimasi mengenai aliran kas didalam perusahaanya. 

Apabila aliran kas selalu sesuai dengan estimasinya, maka 

perusahan tersebut tidak menghadapi kesukaran likuiditas. Bagi 
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perusahaan yang menghadapi permasalahan seperti ini tidak perlu 

mempertahankan adanya besi kas yang besar. 

c. Adanya hubungan yang baik dengan bank-bank 

Apabila pimpinan suatu perusahaan telah berhasil dapat 

membina hubungan yang baik dengan bank akan mempermudah 

baginya untuk mendapatkan kredit dalam menghadapi kesukaran 

keuangannya, baik yang disebabkan karena adanya peristiwa yang 

tidak diduga maupun yang dapat diduga sebelumnya. Bagi 

perusahaan ini tidak perlu persediaan besi kas yang keluar.  

Menurut Gitosudarmo dan Basri (2002:62), aliran kas yang 

terjadi di perusahaan adalah terus menerus sepanjang hidup 

perusahaan yang bersangkutan terdiri dari aliran kas masuk (cash 

inflow) dan aliran kas keluar (cash outflow). Dari sejumlah aliran 

kas masuk tersebut mempunyai sifat terus-menerus sepanjang 

waktu dan aliran kas pada saat tertentu saja. 

4. Faktor Penentu Saldo Kas 

Terdapat beberapa faktor penentu saldo kas pada suatu 

perusahaan yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Volume penjualan 

Faktor ini adalah faktor yang paling utama kaena 

perusahaan memerlukan kas untuk menjalankan aktivitasnya yang 

mana puncak dari aktivitasnya itu adalah aktivitas penjualan. 

Dengan demikian pada tingkat penjualan tinggi diperlukan kas 
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yang relative tinggi dan sebaliknya jika penjualan rendah 

dibituhkan kas yang relatif rendah. 

b. Pengaruh musim 

Dengan adanya pengaruh musim, akan dapat mempengaruhi 

besar kecilnya barang atau jasa kemudian mempengaruhi besarnya 

tingkat penjualan. Fluktuasi tingkat penjualan akan mempengaruhi 

besar kecilnya kas yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan 

kegiatan produksi. 

c. Kemajuan teknologi 

Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi atau 

merubah proses produksi menjadi lebih cepat dan ekonomis, 

dengan demikian akan dapat mengurangi besarnya kebutuhan kas. 

Tetapi dengan perkembangan teknologi, maka perusahaan perlu 

mengimbangi dan membeli alat-alat investasi baru, sehingga 

diperlukan kas yang relative besar.  

d. Pengeluaran kas 

Setiap waktu perusahaan selalu melakukan aktivitas dalam 

menjalankan kegiatan produksi barang. Dengan adanya 

pengeluaran kas yang berlebihan, perusahaan tidak akan 

mendapatkan saldo kas yang optimal, maka diharapkan perusahaan 

meminimumkan pengeluaran kas agar tidak terjadi kerugian.  

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Kas dan Pengeluaran 

Kas 
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Menurut Munandar (2000:312), faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan kas: 

a. Budget penjualan 

Semakin besar jumlah penjualan, akan cenderung semakin 

besar pula transaksi penjualan secara tunai yang akan dilakukan 

sehingga akan memperbesar penerimaan kas. Sebaliknya, semakin 

kecil jumlah penjualan akan cenderung semakin kecil pula 

transaksi penjualan secara tunai yang akan dilakukan, sehingga 

akan memperkecil penerimaan kas. 

b. Keadaan persaingan di pasar 

Persaingan yang lebih keras akan memaksa perusahaan 

untuk lebih banyak melakukan transaksi-transaksi penjualan secara 

kredit, sehingga memperkecil transaksi penjualan secara tunai. 

Akibatnya akan memperkecil penerimaan kas. Sebalinya, 

persaingan yang lebih lunak akan memungkinkan perusahaan 

memperkecil transaksi-transaksi penjualan secara kredit, sehingga 

memperbesar transaksi penjualan secara tunai. Akibatnya akan 

memperbesar penerimaan kas. 

c. Posisi perusahaan dalam persaingan 

Jika posisi perusahaan cukup kuat, maka perusahaan lebih 

dapat memaksakan penjualan secara tunai, sehingga akan 

memperbesar penerimaan kas. Sebaliknya, posisi perusahaan yang 

lemah dalam persaingan kurang memuungkinkan untuk 



19 
 

 
 

memaksakan penjualan secara tunai, sehingga akan memperkecil 

penerimaan kas. 

d. Syarat pembayaran tunai maupun kredit 

Jika potonga penjualan yang ditawarkan perusahaan cukup 

menarik pembeli, maka akan mendorong untuk melakukan 

pembelian secara tunai sehingga akan memperbesar penerimaan 

kas. Sebaliknya jika potongan penjualan yang ditawarkan 

perusahaan kurang menarik pembeli, maka akan mendorong untuk 

melakukan pembelian secara kredit sehingga akan memperkecil 

penerimaan kas. 

e. Kebijaksanaan dalam penagihan piutang 

Penagihan piutang yang lebih aktif akan mempercepat 

penerimaan kas. Sedangkan penagihan piutang yang kurang aktif 

akan memperlambat penerimaan kas. 

f. Budget perusahaan aktiva tetap 

Apabila selama periode yang akan datang perusahaan 

merencanakan akan melakukan penjualan aktiva tetap, maka akan 

memperbesar penerimaan kas. Sebalinya, apabila selama periode 

yang akan datang perusahaan tidak merencanakan akan melakukan 

penjualan aktiva tetap, maka akan memperkecil penerimaan kas. 

g. Rencana penerimaan non operating 

Rencana perusahaan menerima kas yang berasal dari 

sumber lain-lain (non operating), seperti penghsilan bunga, 

penghasilan sewa, dan penghasilan deviden. 



20 
 

 
 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas: 

a. Budget pembelian bahan mentah 

Semakin besar jumlah pembelian bahan mentah, akan 

cenderung semakin besar transaksi pembelian secara tunai yang 

dilakukan sehingga akan memperbesar pengeluaran kas. 

Sebaliknya semakin kecil jumlah pembelian akan cenderung 

semakin kecil pula transaksi pembelian secara tunai yang akan 

dilakukan, sehingga akan memperkecil pengeluaran kas. 

b. Keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar 

Persaingan yang lebih keras akan memaksa supplier 

melakukan transaksi-transaksi penjualan secara kredit, sehingga 

memperkecil transaksi pembelian tunai bahan mentah oleh 

perusahaan. Akibatnya akan memperkecil pengeluaran kas. 

Sebaliknya, persaingan yang lebih lunak akan memungkinkan 

supplier memperkecil transaksi penjualansecara kredit, sehingga 

memperbesar transaksi pembelian tunai bahan mentah. Akibatnya 

akan memperbesar pengeluaran kas. 

c. Posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah 

Apabila posisi perusahaan cukup kuat, maka perusahaan 

lebih dapat memaksakan pembelian bahan mentah secara kredit, 

sehingga akan memperkecil pengeluaran kas. Sebaliknya, posisi 

perusahaan yang lemah kurang memungkinkan untuk memaksa 

pembelian secara kredit, sehingga lebih banyak dilakukan transaksi 



21 
 

 
 

pembelian bahan mentah secara tunai. Akibatnya akan 

memperbesar pengeluaran kas. 

d. Budget biaya tenaga kerja langsung 

Semakin besar biaya tenaga kerja langsung yang akan 

dibayar, akan semakin besar pengeluaran kas yang dilakukan. 

Sebaliknya, semakin kecil jumlah biaya tenaga kerja langsung akan 

semakin kecil pula pengeluaran. 

e. Budget biaya administrasi umum dan administrasi penjualan 

Semakin besar biaya administrasi umum dan biaya 

administrasi penjualan yang harus dibayar, akan semakin besar 

pengeluaran kas yang akan dilakukan. Sebalinya, semakin kecil 

biaya administrasi umum dan administrasi penjualan yang harus 

dibayar akan semakin kecil pula pengeruaran kas. 

f. Budget penambahan aktiva tetap 

Apabila selama periode yang akan datang perusahaan 

merencanakan akan melakukan penambahan aktiva tetap, maka 

akan memperbesar pengeluaran kas. Sebalinya, apabila selama 

periode yang akan datang perusahaan tidak merencanakan akan 

melakukan penambahan aktiva tetap, maka akan memperkecil 

pengeluaran kas. 

g. Budget pengeluaran non operating 

Rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain. 

Misalnya untuk biaya bunga, biaya sewa. 
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6. Model Penentuan Kas Optimal 

       Teori pengelolaan saldo kas disajikan tiga model yang 

dikembangkan oleh William J. Boumol, Merton H. Miller dan Daniel 

Orr, serta william Beranek. Dalam model-model tersebut akan 

ditentukan besarnya saldo kas yang optimum masing-masing model 

diuraian sebagai berikut (Indriyo dan Basri, 2002: 69): 

a. Model W.J Boumol 

Manajemen saldo kas yang disusun oleh W.J Boumol 

sesuai dengan model EOQ khusus untuk permasalahan manajemen 

kas. Boumol mengakui ada kesamaan antara persedian dan kas bila 

dilihat dari aspek keuangan. Dalam hal persediaan, biaya pesan dan 

biaya kehabisan barang mengakibatkan kebijakan untuk tidak 

menyimpan persediaan, namun ada juga biaya penyimpanan, 

sehingga kebijakan yang optimal adalah menyeimbangkan biaya 

pesan dan biaya penyimpanan dimana kedua biaya tersebut 

arahnya berlawanan. 

   Situasi serupa terjadi pada kas dan surat berharga. Biaya 

pesan pada surat berharga adalah biaya pekerjaan administrasi 

komisi pedagang efek yang dikeluarkan untuk mentransfer uang 

kas menjadi surat berharga dan sebaliknya.sedangkan biaya 

penyimpanan adalah hasil bunga yang hilang karena perusahaan 

menyimpan uang tunai yang besar. 
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Di samping itu ada biaya bunga karena kehabisan uang tunai 

pada suatu saat. Dalam hal ini manajemen kas menentukan saldo 

kas optimum yang kemudian mengakibatkan biaya-biaya 

minimum. Untuk memperhitungkan Boumol mengasumsikan saldo 

kas perusahaan selalu memiliki pola yang seperti mata gergaji. 

Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.1; 

 

Gambar 2.1. Pola pengeluaran dan penerimaan kas model Boumol 

       Penerimaan uang terjadi secara periodik, yaitu pada suatu 

waktu 0, 1, 2 dan 3 seterusnya, sementara pengeluaran berlangsung 

sepanjang waktu. Dalam teori ini menganggap adanya suatu 

kepastian, sehingga perusahaan dapat menetapkan kebijakan 

optimum dengan cara menanam sebesar 1 pada portofolio investasi 

jangka pendek pada setiap awal periode kemudian menarik 

portofolio sebanyak C untuk keperluan kas dan terjadi setiap 

interval selama periode tertentu. Menurut Husnan dan Eny, 

(2004:64), rumus boumol dapat dinyatakan sebagai berikut: 
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Keterangan:  

C = jumlah kas optimal 

o = biaya transaksi 

D = kebutuhan kas tiap tahun (pemakaian per hari konstan) 

i = tingkat bunga 

    Kekurangan model boumool mengasumsikan bahwa 

pemakaian kas selalu konstan setiap waktu. Model ini tidak 

cocok untuk kondisi ketidakpastian pemakaian kas. Kelebihan 

model boumol yaitu merupakan salah satu model yang dapat 

digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi atas pengumuman 

kas dari perusahaan. 

b. Model Miller Orr 

Miller orr mengembangkan model boumol pada tahun 1966 

dengan memasukkan proses stochastic  atas perubahan-perubahan 

saldo kas  yang terjadi secara periodik. Arus kas berfluktuasi dan 

perubahan saldo kas selama periode tertentu tidak menentu besar 

atau arahnya, perubahan tersebut mempunyai distribusi normal bila 

perubahannya semakin banyak. 

Dalam model ini mengandung ketentuan bahwa perubahan 

yang terjadi pada suatu waktu tertentu mempunyai probabilitas 

yang lebih besar untuk bersifat positif maupun negatif. 

Sabagaimana dapat dilihat pada gambar; 
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Gambar 2.2 Model manajemen kas Miller-Orr. 

 Model Miller orr ini diperuntukkan mengetahui waktu dan 

besarnya transfer atara investasi surat berharga dan uang tunai. 

Sebagaimana pada gambar diatas, saldo kas boleh saja terus 

bertambah sampai pada tingkat tertentu (h) yaitu pada saat t1, 

dalam keadaan ini jumlahya dikurangi sampai titik z yang disebut 

titik balik, dengan cara menanamkan uang kas sebesar (h - z) 

kedalam portofolio investasi. 

 Sesudahnya saldo kas bergerak tak terarah mencapai titik 

terendah pada r dan t2. Dalam keadaan t2 sebagai potofolio 

investasi dicairkan kembali menjadi uang tunai (kas) sehingga 

posisi saldo kas kembali ke titik z. 

 Menurut Husnan dan Eny (2004:64), rumus miller orr dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 
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Keterangan :  

Z = Jumlah kas optimal 

o = Biaya tetap untuk melakukan transaksi 

σ2=Varians arus kas masuk bersih harian (suatu ukuran     

penyebaran arus kas) 

i = bunga harian untuk investasi pada sekuritas 

Kelebihan model miller orr menghasilkan saldo kas yang 

lebih optimal dibanding model yang lain dimana model lainnya 

memberikan semacam patokan sengenai saldo kas optimal. Model 

miller orr mengasumsikan  saldo aliran kas harian yang bersifat 

random, tidak konstan seperti model yang lain, untuk memecahkan 

masalah ini, model miller orr dapat digunakan. Kekurangan model 

miller orr hanya dapat digunakan untuk meminimumkan saldo kas 

optimal saja dan terlalu banyak langkah yang harus dilakukan 

dalam menghitung saldo kas optimal sehingga manajer keuangan 

jarang menggunakannya. 

c. Model Beranek 

  Pada model Beranek, variabel keputusan adalah alokasi 

dana untuk kas dan investasi surat berharga pada awal periode, 

sedagkan penarikan dari surat berharga menjadi kas dianggap 

hanya terjadi pada akhir periode. Dalam hal pengeluaran kas 
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dianggap terjadi sekali-sekali dan dapat dikendalikan secara 

langsung oleh manajemen, sedangkan pemasukan kas dianggap 

sulit dikendalikan dan terjadi terus menerus untuk waktu yang akan 

datang dianggap adanya suatu kepastian sehingga perilaku kas 

kalau digambarkan seperti kebalikan dari model gergaji. 

  Adanya beberapa model penentuan kas optimal, sangat 

mempengaruhi bagi perusahaan yang memakainya. Pemakaian 

salah satu model optimalisasi dapat mengetahui hasil tersedianya 

kecukupan pasokan aktiva kas setara kas (near-cash asset). 

7. Teknik Manajemen Kas 

        Manajemen keuangan akan melakukan berbagai rekayasa 

keuangan melalui teknik manajemen kas untuk dapat mengendapkan 

kas lebih lama guna mendapatkan tambahan hasil berupa bunga baik 

dari rekening koran, tabungan maupun deposito, selain itu juga dapat 

menggunakan kas yang belum ditarik oleh penerima untuk tujuan 

yang menguntungkan perusahaan. Teknik tersebut bertujuan 

meminimalkan pembiayaan perusahaan dengan mengambil 

keuntungan dari ketidaksempurnaan sistem penagikan dan 

pembayaran. Menurut Ridwan dan Inge (2004:254) teknik manajemen 

kas adalah: 

a. Ambang 

  Ambang dalam pengertian umum berkaitan dengan dana 

yang telah dikirim oleh pembayar (perusahaan atau perorangan) 
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tetapi belum dalam bentuk yang dapat dibelanjakan oleh penerima 

(perusahaan atau perorangan). 

b. Mempercepat penagihan 

  Secara umum perusahaan mencoba mendorong pelanggan 

untuk membayar rekening mereka tepat waktu untuk memperkecil 

ambang tagihan dengan cara mengubah moda pembayaran 

menjadi bentuk yang dapat diterima secepat mungkin 

c. Memperlambat pembayaran 

  Kadangkala perusahaan dalam membayar hutang mencoba 

untuk membayar selambat mungkin dan juga memperlambat 

penyediaan dana bagi pemasok dan karyawan. Dengan kata lain 

untuk memaksimalkan ambang pengeluaran. 

d.  Peranan relasi perbankan yang kuat 

  Unsur utama dalam sistem manajemen kas yang efektif 

dalah membangun dan memelihara relasi bank yang kuat.. Bank 

mengembangkan jasa yang inovatif dan paket yang didesain 

untuk menarik berbagai jenis usaha. Tentu saja jasa bank 

digunakan hanya jika manfaat yang dihasilkan lebih besar dari 

biayanya. 

8. Keuntungan Memiliki Kas dalam Jumlah yang Memadai 

        Keuntungan memiliki kas dengan jumlah yang memadai antara 

lain adalah (Brigham dan Houston, 2006:145): 
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a. Penting bagi perusahaan memiliki aktiva kas dan setara kas yang 

cukup agar memperoleh potongan harga (trade discount). Pemasok 

sering menawarkan potongan harga pada pelanggannya untuk 

membayar tagihan lebih cepat. 

b. Kepemilikan aktiva kas dan setara kas yang mencukupi dapat 

membantu perusahaan peringkat kreditnya dengan menjaga rasio 

lancar pada perusahaan. 

c. Aktiva kas dan setara kas akan dapat digunakan untuk 

memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang menguntungkan, 

seperti penawaran khusus dari pemasok atau kesempatan untuk 

mengakuisisi perusahaan lain. 

d. Perusahaan sebaiknya memilki aktiva kas dan setara kas yang 

memadai untuk menjaga diri dari keadaan-keadaan darurat seperti 

pemogokan, kebakaran, atau kampanye pemasaran para 

kompetitor, dan untuk mengatasi penurunan musiman atau siklus. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan dari landasan teori yang telah dikemukakan di atas 

dapat ditarik suatu kerangka pikir yang menggambarkan tentang penerapan 

model miller orr dalam penentuan saldo kas optimal pada koperasi, 

dengan judul ”Analisis Optimasi Kas pada Koperasi Citra Kartini 

Malang.” Kerangka pikir dapat dilihat pada gambar 2.3:  
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Koperasi  Citra Kartini Malang 

Laporan Keuangan 

Kondisi kas bersih koperasi 

 

 

 

   

                     

                     Ya                                                                              Tidak 

 

        

 

 

 

Gambar 2.3. Kerangka Penelitian 

 

  Dari kerangka pikir diatas menjelaskan optimalisasi kas Koperasi 

Citra Kartini Malang dimulai dari laporan keuangan perusahaan kemudian 

melihat kondisi kas bersihnya. Apabila kas riilnya berada diantara batas 

bawah (z) sampai dengan batas atas (h), maka kas riil yang ada pada 

koperasi tersebut optimal. Sebaliknya apabila kas riilnya kurang dari batas 

bawah (z) atau lebih dari batas atas (h) maka kas riil yang ada pada 

koperasi tersebut tidak optimal.  

 

Kas Optimal Kas tidak optimal 

Z  – h 

z = batas bawah 

h = batas atas 

 

 

 

< z atau < h 

z = batas bawah 

h = batas atas 
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D. Hipotesis 

  Berdasarkan pada latar belakang dan hasil penelitian terdahulu 

yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil hipotesis bahwa kas 

pada Koperasi Citra Kartini Malang periode tahun 2009 sampai dengan 

2011 belum optimal. 

 


