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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Semakin majunya dunia teknologi pada masa kini, maka jenis-jenis 

produk makin bertambah jumlahnya. Seiring dengan tingkat persaingan dunia 

yang semakin ketat dan persoalan yang dihadapi manajemen semakin 

kompleks, sehingga menuntut peran manajemen keuangan lebih besar dalam 

pengambilan keputusan. Tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk mencari 

keuntungan yang maksimal. Salah satu faktor yang menentukan dalam 

pencapaian tujuan perusahaan adalah tersedianya dana (kas) yang berfungsi 

baik untuk membiayai operasi sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi 

baru dalam aktiva tetap. 

Kas memiliki arti yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup 

sebuah perusahaan. Tanpa adanya kas yang tersedia maka segala kegiatan 

produksi akan terganggu, seperti tidak dapat menyediakan biaya bahan baku, 

bahan penolong, upah, gaji, pemeliharaan, penyimpanan, dan pengeluaran 

tunai lainnya, bagian produksi terhambat maka akan mengakibatkan 

munculnya masalah lain di bidang lain. Begitu pentingnya kas, maka manajer 

keuangan harus mengelola kas dengan baik. Berapa yang harus dimiliki 

perusahaan tanpa mengabaikan efisiensinya. 

Kas merupakan komponen aktiva lancar yang paling tinggi kualitasnya. 

Makin tinggi perusahaan menahan kas berarti makin tinggi likuiditas yang 
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berarti menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang 

jangka pendek. Perusahaan tidak harus menahan jumlah kas yang berlebihan 

dan mempertahankan kas yang kecil, karena saldo kas yang berlebihan dalam 

perusahaan dapat mengakibatkan adanya idle cash atau adanya kas  yang 

menganggur yang menyebabkan kurangnya produktivitas aset perusahaan. 

Berkurangnya saldo kas dalam perusahaan dapat mengakibatkan perusahaan 

kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang akan segera jatuh 

tempo.  

Selama kurun waktu 2004-2008, pertumbuhan produksi rokok  (18,6%) 

jauh melampaui pertumbuhan penduduk (6.0%). Tidak kurang Rp 100 

triliun uang habis dibakar  untuk menyulut rokok. Meski fatwa haram sudah 

dikeluarkan, industri rokok nampaknya tidak terpengaruh. Tabel 1.1 

menyajikan data pertumbuhan produksi rokok dari tahun 2004 sampai tahun 

2014. 

Tabel  1.1 Data Pertumbuhan Produksi Rokok Berdasarkan Roadmap 

Kementrian 

 

Tahun Produksi Rokok 

2004-2008 
Lebih dari 225 milliar batang 

rokok 

2010-2014 
245 milliar sampai 250 milliar 

batang rokok 

                Sumber : www.wikipedia.com 

 

http://www.wikipedia.com/
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Perusahaan rokok Djagung Padi Malang mulai merintis operasinya pada 

tahun 1950. Pada saat itu perusahaan masih bersifat tradisional dan berskala 

kecil. Dalam perkembangan usahanya pada tahun 1960 kondisi perusahaan 

semakin kompleks, sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap dalam aktivitas 

perusahaan semakin besar sampai saat ini. Produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan ada dua macam, yaitu Djagung Padi Hijau dan Djagung Padi 

Coklat. Data penjualan, laba dan saldo kas PRDjagung Padi Malang dapat 

dilihat pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Data Penjualan, Laba dan Saldo Kas PR.Djagung Padi Malang  

Tahun 2009-2011 

 

Tahun Penjualan Laba Saldo Kas 

2009 Rp. 10.297.000.000 Rp. 2.039.832.033 Rp. 6.134.120.029 

2010 Rp. 11.000.100.000 Rp. 1.930.057.991 Rp. 5.791.229.452 

2011 Rp. 11.856.150.000 Rp. 1.314.555.897 Rp. 7.243.179.247 

   Sumber : PR Djagung Padi Malang,2012 

 

Tujuan perusahaan merupakan landasan dan pedoman bagi perusahaan 

untuk malaksanakan aktivitas dan kebijaksanaan manajemen tentunya dalam 

mencapai saldo kas yang optimal. Tujuan perusahaan PR Djagung Padi dalam 

jangka pendek yang akan dicapai adalah meningkatkan volume penjualan, 

mempertahankan posisi perusahaan dalam persaingan, dan menjaga kontinuitas 

perusahaan dan untuk tujuan jangka panjang yaitu mencapai laba optimal, 

meningkatkan reputasi perusahaan, ekspansi perusahaan. 
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Kas sangat penting bagi kelangsungan operasional perusahaan di masa 

yang akan datang, maka dengan penentuan saldo kas optimal perusahaan dapat 

mengetahui kondisi kas tahun yang akan datang dengan kondisi kas tahun yang 

ada sebelumnya. Untuk dapat mengelola kas secara optimal, maka manajer 

harus pandai mengatur pembelajnaan dan pengelolaan kasnya, sebab kegagalan 

perusahaan dalam mengelola kas akan mempengaruhi kegiatan lain dalam 

perusahaan. Pengelolaan kas secara optimal perusahaan diharapkan dapat 

menjaga likuiditas dan produktivitas sehingga perusahaan mendapatkan 

keuntungan. Saldo kas optimal, yaitu saldo kas yang dapat menjaga likuiditas 

perusahaan tetapi juga dapat menjaga produktivitas perusahaan. 

Jumlah kas terlalu kecil akan berbahaya bagi perusahaan, karena akan 

mengakibatkan hambatan bagi pengeluaran untuk berbagi pembayaran 

perusahaan. Dampak kekurangan kas ini cukup besar, misalnya menyangkut 

kepercayaan pelanggan kepada kita, apabila perusahaan tidak mampu 

membayar kewajibannya pada saat ditagih. Dampak lain kemungkinan 

perusahaan tidak mampu unutk menutupi biaya-biaya yang sudah menjadi 

beban perusahaan. Kekurangan kas dapat juga menghambat operasi perusahaan 

karena tidak mampu membeli bahan baku atau membayar gaji karyawan. 

Definisi apabila uang kas terlalu besar, ketimbang pengeluaran kas yang 

dibutuhkan juga kurang baik. Artinya, kemungkinan ada uang mengganggur, 

alias tidak memberikan penghasilan kepada perusahaan. Arus kas perlu diatur 

atau dikelola sedemikian rupa agar uang kas jangan terlalu kecil dan jangan 

pula terlalu over atau berlebihan.  
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Penentuan saldo yang kas optimal itu perlu dilakukan bagi perusahaan, 

karena dengan adanya batas saldo kas yang optimal perusahaan dapat menjaga 

likuiditasnya. Menentukan saldo kas yang optimal ada dua model yaitu 

pertama model Baumol mengasumsikan bahwa pemakaian kas selalu konstan 

setiap waktu, model tidak cocok untuk kondisi ketidakpastian pemakaian kas. 

Kedua model Miller-orr mengasumsikan bahwa saldo kas berfluktuasi dari 

waktu ke waktu secara random. Model ini cocok untuk diterapkan oleh 

perusahaan yang pengeluaran kasnya berfluktuasi. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode Miller-orr, karena model Miller-orr lebih 

mudah dipahami dan diterapkan dibandingkan dengan metode Baumol. 

Metode Miller Orr cocok diterapkan pada perusahaan karena pola saldo 

kas yang lazim dihadapi oleh banyak perusahaan adalah sado kas berfluktuasi 

secara random. Untuk memecahkan masalah ini model Miller-orr cocok 

diterapkan pada perusahaan dimana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu  

ke waktu secara random. Penggunaan metode ini diharapkan mampu 

menentukan saldo kas optimal secara tetap dan dapat meminimalkan biaya 

transaksi. 

Model Miller-orr pada dasarnya menentukan batas atas dan batas 

bawah saldo kas serta menentukan saldo kas optimal, jika saldo kas mencapai 

batas atas, maka perusahaan perlu melakukan investasi mengkonversinya 

kedalam surat berharga agar saldo kas kembali sejumlah yang diinginkan. 

Saldo kas menurun dan mencapai batas bawah, maka perusahaan perlu menjual 

surat berharga agar saldo kas naik kembali ke jumlah yang diinginkan. Penulis 



6 
 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dalam 

menyusun skripsi yang berjudul “Penentuan Saldo Kas Optimal Dengan Model 

Miller Orr Pada PR Djagung Padi Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi saldo kas PR Djagung Padi Malang tahun 2009-2011? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari agar pembahasan tidak sampai keluar dari pokok 

permasalahan yang ada. Penelitian ini dibatasi hanya pada data setiap bulannya 

dan periode yang dipakai dalam penelitian mulai bulan Januari 2009 sampai 

bulan Desember 2011. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

a. Mengetahui kondisi saldo kas dan jangkauan saldo kas optimal  pada 

PR. Djagung Padi Malang. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen PR Djagung Padi Malang 

Hasil dari penelitian ini dan analisis ini diharapkan dapat 

membantu manajemen perusahaan dalam menentukan saldo kas optimal 

untuk mengambil keputusan atas penentuan saldo kas yang ideal. 

b. Bagi Pemasok PR Djagung Padi Malang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam memasok 

barang. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan 

referensi yang nantinya bisa digunakan juga sebagai bahan perbandingan 

oleh peneliti berikutnya tentunya dengan topik yang sama. 


