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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu, dengan skripsi yang disusun oleh 

Sari (2007) pada PG Kebon Agung Malang. Kesimpulan yang didapat dari 

penelitian terdahulu PG Kebon Agung Malang pada tahun 2002-2004 belum 

optimal karena terdapat kelebihan kas di perusahaan yang cukup besar 

antara realisasi kas di perusahaan dengan kas optimal yang seharusnya ada 

di perusahaan.  

B. Tinjauan Teori 

1. Konsep Kas Optimal 

Menurut Sutrisno (2001:75) setiap perusahaan dalam menjalankan 

usahanya selalu membutuhkan uang tunai atau kas. Kas diperlukan baik 

untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari seperti pembelian bahan 

baku, pembayaran upah, pembayaran hutang, atau pembayaran tunai 

lainnya, serta dibutuhkan untuk investasi pada aktiva tetap. Pengeluaran kas 

ada yang bersifat kontinyu seperti untuk pengeluaran rutin dan ada pula 

yang bersifat intermitten, seperti untuk pembayaran dividen, pembayaran 

pajak, pembelian aktiva tetap. Pengeluaran kas untuk pembayaran-

pembayaran tersebut sering disebut sebagai aliran kas keluar atau cash 

outflow. Penerimaan-penerimaan kas disebut sebagai aliran kas masuk atau 
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cash inflow. Aliran kas masuk bias diperoleh dari beberapa sumber antara 

lain dari hasil penjualan tunai, penerimaan piutang, dan penerimaan-

penerimaan lainnya. 

Kasmir (2010:190) pihak manajemen perusahaan tahu bahwa kas 

memiliki arti yang sangat penting dalam menunjang setiap kegiatan 

perusahaan. Hanya saja dalam praktiknya nilai penting kas bagi setiap 

perusahaan, lebih ditujukan kepada tujuannya masing-masing perusahaan. 

Berarti uang kas harus digunakan untuk hal-hal yang memang sudah 

seharusnya dikeluarkan dan jangan sampai dikeluarkan untuk hal-hal yang 

bukan tujuan penggunaan kas, sehingga tidak terjadi kas yang mubazir. 

Penggunaan uang kas pada tempatnya sangat perlu dilakukan, agar 

aktivitas perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Dampaknya jika uang 

kas tidak digunakan, sudah barang tentu akan menghambat aktivitas 

perusahaan. Lebih dari itu jika uang terlalu banyak di kas, maka akan 

menyebabkan uang mengganggur. Uang mengganggur ini disebabkan 

kelebihan kas yang tidak digunakan dan ini merupakan bentuk kerugian 

yang harus ditanggung perusahaan. Penggunaan uang kas yang terencana 

dengan baik menjadi penting, di samping pencairan sumber-sumber kas.  

Kas bagi perusahaan diumpamakan seperti darah dalam tubuh 

manusia. Setiap bagian yang ada dalam perusahaan membutuhkan aliran 

kas. Bagian produksi membutuhkan kas untuk membeli bahan baku, bahan 

penolong, membayar upah buruh, gaji mandor, membayar biaya 
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pemeliharaan, membeli perlengkapan pabrik, dan pengeluaran tunai lainnya. 

Tanpa ada kas maka praktis kegiatan produksi akan terganggu, yang 

akibatnya akan mengganggu bagian lain yang terkait. Bagian pemasaran 

membutuhkan kas untuk membayar biaya iklan, membayar gaji dan komisi, 

membayar biaya angkut, dan pengeluaran tunai lainnya. Tanpa adanya kas 

yang memadai, bagian pemasaran tidak bias berbuat banyak untuk menjual 

produk yang dihasilkan. 

Kas merupakan aktiva perusahaan yang tidak produktif dan sangat 

rentan terhadap perubahan nilai atau perubahan daya beli dan 

penyalahgunaan, oleh karena itu dibutuhkan sebuah manajemen kas yang 

baik. Tujuan Manajemen Kas sebagai berikut : 

a. Melindungi kas dari tindakan penyelewengan, penggelapan ataupun 

pencurian 

b. Pemisahan teknis secara tegas antara petugas yang melakukan 

pencatatan dengan  petugas yang menangani kas secara fisik. 

c. Diterapkannya sistem kunci / password untuk aplikasi komputer. 

d. Rolling karyawan dan pemberian cuti kepada karyawan 

e. Menyimpan kas di bank dan hanya menyediakan sejumlah kecil kas di 

perusahaan  untuk keperluan pengeluaran rutin harian. 

f. Ketersediaan kas harus direncanakan dengan baik agar tersedia dalam 

jumlah yang paling ekonomis. 
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g. Agar setiap penggunaan satu rupiah kas dapat memberikan kontribusi 

yang optimal bagi perusahaan. 

Ciri-ciri kas dapat digunakan segera sebagai alat bayar sebesar nilai 

nominalnya, sedangkan alat bayar yang tidak dapat digunakan segera 

sebagai alat bayar dan tidak sesuai dengan nilai nominalnya tidak dapat 

dipakai sebagai alat bayar. Berikut sifat-sifat kas antara lain : 

a. Kas terlalu terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan. 

b. Kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam 

transaksi sertaditukarkan dengan harta lain, mudah dipindahkan dan 

beragam tanpa tanda pemilik. 

c. Jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan harus di jaga 

sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak dan tidak kurang. 

Kas adalah modal kerja yang sangat likuid. Semakin besar jumlah 

kas yang ada dalam suatu perusahaan berarti makin tinggi tingkat 

likuiditasnya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai resiko yang lebih 

kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Tetapi ini tidak 

berarti bahwa perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan persediaan 

kas yang sangat besar, karena semakin besar kas berarti semakin besar dana 

yang menganggur dan akan memperkecil laba yang yang akan diperoleh. 

Sebaliknya jika perusahaan hanya akan mengejar keuntungan saja 

tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain maka semua kas akan dalam 
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keadaan bekerja. Jika hal itu terjadi artinya perusahaan akan berada di posisi 

illikuid apabila suatu saat ada penagihan hutang atau ada hutang yang jatuh 

tempo tapi perusahaan tidak mampu membayar karena tidak ada persediaan 

kas balk di bank ataupun di perusahaan. 

Dalam kegiatan sehari-hari sekalipun sudah direncanakan dengan 

baik, maka faktor kekurangan dan kelebihan uang kas sering kali terjadi. 

Hal ini terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya, terjadi 

kekurangan kas, atau uang kas yang berlebihan. Kedua hal tersebut baik 

kekurangan maupun kelebihan perlu segera dicarikan solusinya. Khusus 

untuk kekurangan uang kas maka perlu dicarikan melalui penerimaan dari 

sumber-sumber kas yang tersedia. Penerimaan kas atau sumber yang 

diperoleh harus diseleksi terlebih dahulu, terutama kas yang diperoleh dari 

sumber pinjaman. Artinya, harus dipilih sumber yang mana yang lebih 

memberikan keuntungan bagi perusahaan.  

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sumber 

penerimaan kas dapat dipenuhi dari berbagai sumber yang ada. Hanya saja 

untuk memilih salah satu atau lebih dari sumber kas yang ada harus 

memiliki criteria tertentu yang telah ditetapkan manajemen, terutama yang 

berkaitan dengan untung ruginya menggunakan sumber penerimaan kas 

yang dipilih. Pihak manajemen terutama tugas seorang manajer keuangan 

untuk mencari sumber kas agar kebutuhan kas segera dapat terpenuhi.  
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Berikut ini beberapa sumber penerimaan kas yang dapat dipenuhi di 

luar dari pinjaman yang disediakan kreditor yaitu : 

a. Penjualan barang secara tunai. Artinya perusahaan menjual produknya, 

baik berupa barang maupun jasa dengan pembayaran secara tunai, 

sehingga menghasilkan uang kas. 

b. Pembayaran piutang oleh pelanggan. Dalam hal ini perusahaan harus 

berupaya untuk mengintensifkan pembayaran piutang dari pelanggan. 

Terutama piutang yang sudah jatuh tempo, jangan sampai pelanggan 

menunggak, sehingga menghambat penerimaan kas. 

c. Hasil penjualan aktiva tetap. Kondisi seperti ini terjadi kecuali 

perusahaan sedang benar-benar mengalami kesulitan. Aktiva tetap yang 

dijual diprioritaskan aktiva tetap yang kurang atau sudah tidak produkti 

lagi. 

d. Penjualan saham dalam bentuk kas. Artinya perusahaan mengeluarkan 

saham yang belum dijual kemudian dilepas ke pemegang saham dengan 

syarat pembayarannya dilakukan secara tunai. 

e. Pengeluaran surat utang jangka pendek. Dalam hal ini perusahaan yang 

menerbitkan surat utang jangka pendek seperti wesel yang jangka 

waktunya tidak lebih dari satu tahun. 
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f. Pengeluaran surat utang jangka panjang. Artinya, perusahaan 

menerbitkan surat utang yang memiliki jangka waktu lebih dari satu 

tahun seperti obligasi. 

g. Penerimaan dari sewa, sumber ini diperoleh perusahaan dari hasik sewa 

terhadap aktiva yang dimiliki kepada pihak lain dalam waktu tertentu. 

h. Peneriamaan dari sumbangan. Dalam praktiknya untuk perusahaan 

komersial penerimaan sumbangan jarang terjadi, namun untuk usaha 

sosial hal seperti ini sering terjadi. 

i. Pengembalian kelebihan pajak. Artinya, adanya kelebihan pembayaran 

pajak pada masa lalu akibat salah perhitungan dan kemudian 

dikembalikan ke perusahaan. 

j. Dan bentuk penerimaan lainnya. Semua penerimaaan di atas jelas akan 

menambah jumlah uang kas perusahaan, sehingga perlu diintensifkan 

pencairan kas dari sumber-sumber di atas, dan kebutuhan uang kas 

segera dapat terpenuhi sesuai jadwal yang telah disusun. 

Cara untuk mempercepat penerimaan kas perlu dilakukan 

beberapa hal : 

a. Mempercepat persiapan dan pengiriman faktur tagihan. 

b. Mempercepat pengiriman pembayaran pelanggan kepada perusahaan. 
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c. Mengurangi waktu dimana pembayaran yang diterima perusahaan tetap 

menjadi dana tidak tertagih. 

2. Faktor-faktor Penentu Kas 

Menurut Kasmir (2010:193) ada beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya kas sebagai berikut: 

a. Adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Artinya, 

perusahaan melakukan penjualan barang, baik secara tunai maupun 

secara kredit. Bila dilakukan secara tunai, maka otomatis langsung 

berpengaruh  terhadap kas. Dilakukan secara angsuran, maka perubahan 

ini akan terjadi untuk beberapa saat ke depan. Perubahan tentunya akan 

menyebabkan uang kas bertambah. 

b. Adanya pembelian barang dan jasa, artinya perusahaan membeli 

sejumlah barang, baik bahan baku, bahan tambahan, atau barang 

keperluan lainnya, yang tentunya akan berakibat mengurangi jumlah 

uang kas.  

c. Adanya pembayaran biaya-biaya operasional. Dalam hal ini perusahaan 

mengeluarkan sejumlah biaya yang sudah menjadi kewajiban 

perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan, seperti membayar 

gaji, upah, telepon, listrik, pajak, biaya pemeliharaan yang tentunya 

akan mengakibatkan uang kas akan berkurang. 
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d. Adanya pengeluaran untuk membayar angsuran pinjaman. Artinya, jika 

dalam memperoleh sumber dana perusahaan melakukan pinjaman ke 

bank atau ke lembaga lain, maka perusahaan tentu akan membayar 

angsuran (cicilan) pinjaman tersebut, selama beberapa waktu, hal ini 

tentunya akan mengakibatkan berkurangnya uang kas. 

e. Adanya pengeluaran untuk investasi. Hal ini dilakukan bila bila 

perusahaan hendak melakukan penambahan kapasitas produksi seperti 

pembelian mesin-mesin baru, atau pembanguna gedung atau pabrik 

baru. Hal lain dapat juga terjadi bila perusahaan hendak melakukan 

ekspansi ke bidang usaha lainnya. 

f.   Adanya penerimaan dari pendapatan, artinya perusahaan memperoleh 

tambahan kas dari pendapatan, baik yang berkaitan langsung dengan 

kegiatan perusahaan maupun pendapatan yang tidak langsung. Jelas 

bahwa pendapatan ini akan mempengaruhi jumlah uang kas. 

g. Adanya penerimaan dari pinjaman. Dalam hal ini perusahaan 

memperoleh sejumlah uang dari lembaga peminjam, seperti bank atau 

lembaga keuangan lainnya. Pinjaman ini akan menambah jumlah uang 

kas dalam periode tersebut.  

Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi perubahan jumlah uang kas 

antara lain, adanya penghapuan dan pengurangan nilai buku dari aktiva, 

penghentian penggunaan aktiva yang sudah habis umur ekonomisnya 

(disusut) dan tidak dapat dipakai lagi, adanya pembebanan terhadap aktiva 
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tetap seperti depresiasi, amortisasi dan deplesi (karena biaya ini tidak 

memerlukan pengeluaran kas), adanya pengakuan kerugian piutang dan 

penghapusan piutang karena sudah tidak dapat ditagih lagi, adanya 

pembayaran deviden dalam bentuk saham (stock dividen), adanya 

penyisihan atau pembatasan penggunaan laba, dan adanya penilaian kembali 

(revaluasi) terhadap aktiva yang dimiliki. 

Menurut Sartono (2001:416) memang ada trade off dari 

mempertahankan kas yang cukup. Keuntungan yang dapat diharapkan 

dengan memiliki kas yang cukup adalah: 

a. Memperoleh bunga dari investasi pada surat berharga. Manajemen surat 

berharga yang baik akan memberikan kontribusi terhadap profitabilitas 

perusahaan.  

b. Dengan memiliki kas yang cukup, perusahaan dapat memperoleh 

potongan pembelian yang diberikan oleh supplier sehingga menurunkan 

harga beli input. 

c. Seringkali perusahaan memperoleh kesempatan pembelian yang lebih 

baik dengan memiliki kas yang cuku, misalkan adanya promosi dari 

supplier. 

d. Perusahaan akan memperoleh ranking yang lebih baik dengan 

mempertahankan aktiva lancar yang cukup. 
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Risiko yang dihadapi perusahaan dengan mempertahankan kas yang 

kecil adalah terganggunya kegiatan sehari-hari. Apa yang terjadi seandainya 

perusahaan mengalami kesulitan kas masuk, maka pembayaran utang jangka 

pendek akan terganggu. Untuk menjamin agar tidak mengalami kesulitan, 

maka diperlukan kas yang cukup. Pada saat yang sama secara aktif 

perusahaan harus mempertahankan portofolio surat berharga untuk menjaga 

likuiditas perusahaan. 

Menurut Ambarwati (2010:126) John Maynard menyatakan bahwa 

ada tiga motif untuk memiliki kas yaitu : 

a. Motif transaksi (transaction motives). Saldo kas adalah hal yang 

dibutuhkan dalam operasi bisnis. Pembayaran harus dilakukan dalam 

bentuk kas dan penerimaan disimpan di dalam rekening kas. Saldo kas 

dikaitkan dengan pembayaran-pembayaran dan penerimaan rutin yang 

dikenal sebagai saldo transaksi (transaction balance). Kas dikumpulkan 

dari penjualan produk, penjualan asset, dan pendanaan baru. Antara 

pengeluaran dan pemasukan kas terkadang tidak sinkron namun tingkat 

kas yang dipegang dalam manajemen disediakan untuk cadangan 

operasional. Meskipun sekarang era elektronik dalam hal pembayaran, 

sehingga orang terkadang tidak pegang kas namun persediaan kas tetap 

dibutuhkan untuk menjaga likuiditas dan mengelola transfer 

pembayaran. 
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b. Motif kompensasi (compensation motives), yaitu kompensasi bagi bank 

karena telah memberikan pinjaman dan jasanya. Sebuah bank 

menghasilkan uang dengan meminjamkan dana yang telah disimpan, 

sehingga semakin besar simpanannya, maka semakin baik posisi laba 

tersebut. Jika sebuah bank memberikan jasanya kepada seorang 

nasabah, maka bank tersebut mungkin meminta nasabah meninggalkan 

saldo minimal dalam rekeningnya untuk membantu menutupi biaya 

yang terjadi akibat pemberian jasa. Bank juga mungkin meminta 

debitor untuk membuka rekening di bank tersebut. Kedua jenis 

simpanan di atas disebut sebagai saldo kompensasi (compensating 

balance). 

Saldo kompensasi adalah saldo pada bank yang harus dipertahankan 

sebuah perusahaan untuk mengkompensasi jasa-jasa atau pinjaman 

yang diberikan oleh bank tersebut. Dua alasan lain untuk memiliki kas 

telah dicatat pula dalam literatur keuangan dan ilmu ekonomi : 

c. Motif berjaga-jaga (precautionary motives) . Arus kas masuk dan 

keluar tidak dapat diramalkan, dengan tingkat peramalan yang 

bervariasi diantara berbagai perusahaan dan industri. Oleh sebab itu, 

perusahaan perlu memiliki sejumlah sebagai cadangan terhadap 

fluktuasi arus kas masuk dan keluar secara acak dan tidak diramalkan 

sebelumnya. Persediaan pengaman ini disebut saldo pencegahan 

(precautionary balance), dan semakin arus kas perusahaan tidak dapat 

diramalkan, maka seharusnya semakin besar saldonya. 
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d. Speculative motives. Beberapa saldo kas mungkin dimiliki untuk dapat 

memungkinkan perusahaan mengambil keuntungan dari penawaran 

pembelian yang mungkin terjadi, dana ini disebut saldo spekulatif 

(speculative balance). Akan tetapi, kita tidak dapat menghitung jumlah 

yang dibutuhkan untuk setiap tujuan, menjumlahkannya dan 

memberikan total kas yang diinginkan, karena jumlah uang yang sama 

sering kali dapatnmemenuhi lebih dari satu tujuan. Saldo untuk 

berspekulasi adalah saldo kas yang ditahan agar perusahaan dapat 

memanfaatkan kesempatan untuk membeli secara murah apabila 

kesempatan itu ada.  

3. Model Penentuan Saldo Kas Optimal Dengan Model Miller Orr  

Menurut  Husnan dan Pudjiastuti (1998:114) dalam menentukan saldo 

kas optimal dengan menggunakan model miller orr . dalam keadaan 

penggunaan dan pemasukan kas bersifat acak, perusahaan perlu menetapkan 

batas atas dan batas bawah saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas tas, 

perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kas, agar saldo kas kembali ke 

jumlah yang diinginkan. Sebaliknya apabila saldo kas menurun dan 

mencapai batas bawah, perusahaan perlu menjual sekuritas agar saldo kas 

naik kembali ke jumlah yamg diinginkan. 

Kas dan surat berharga yang optimal sangat tergantung atas trade-off 

antara tingkat bunga dengan biaya transaksi, jika kondisi yang akan datang 

diketahui dengan pasti, maka akan sangat mudah menentukan kas yang 
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optimal. Diperkirakan perusahaan kelebihan kas, maka akan segera 

diinvestasikan dalam bentuk surat berharga sepanjang tidak mempersulit 

perusahaan untuk melakukan pembayaran, jika tidak ada biaya transaksi dan 

surat berharga dapat diubah menjadi kas seketika, maka perusahaan 

sebenarnya tidak memerlukan kas.  

Hanafi (2004:549) untuk menghitung saldo kas dengan menggunakan 

model miller orr, berikut ini ringkasan langkah-langkah yang harus kita 

lakukan : 

a. Menentukan batas minimal, apakah 0 jumlah tertentu yang menjadi 

jumlah minimal yang aman (minimum safety). 

b. Menghitung standar deviasi aliran kas. Standar deviasi tersebut bias 

dihitung dengan menggunakan data historis aliraran kas. 

c. Menentukan tingkat bunga. 

d. Memperkirakan biaya transaksi pembelian/penjualan surat berharga. 

Miller dan Orr melakukan empat langkah tersebut untuk menguji 

model mereka dengan menggunakan data Sembilan bulan untuk saldo kas 

perusahaan besar. Model mereka bias menghasilkan rata-rata kas harian 

yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan saldo kas sesungguhnya yang 

diperoleh oleh perusahaan. Model mereka bias menghasilkan saldo kas yang 

lebih optimal dibandingkan saldo kas yang dipunyai oleh perusahaan-

perusahaan dalam penelitian mereka. 
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Rumus yang disajikan oleh miller dan orr adalah sebagai berikut : 

           ( 3bσ
2 
)    ⅓ 

z  =                      

              4i                                                                                              

Keterangan : b   = biaya tetap untuk melakukan transaksi 

σ
2
  = varians arus kas masuk bersih (suatu  ukuran     

penyebaran arus kas) 

i    = bunga untuk investasi pada sekuritas 

Nilai h yang optimal adalah 3z. dengan batas pengawasan tersebut model 

ini meminimumkan biaya keseluruhan dari pengelolaan kas.  

 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan  penjelasan yang telah dikemukakan diatas dan teori yang 

dibahas, maka dapat disusun kerangka pikir yang menggambarkan tentang 

penerapan model miller orr dalam penentuan saldo kas optimal pada 

perusahaan. Gambar menjelaskan  operasi  perusahaan dimulai dari 

penggunaan  kas, yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Apabila saldo kas 

mencapai batas atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu jumlah kas, 

agar saldo kas kembali ke jumlah yang di inginkan. Apabila saldo kas menurun 

dan mencapai batas bawah, perusahaan perlu menjual atau berhutang sekuritas 
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agar saldo kas naik kembali ke jumlah yang di inginkan. Berikut ini bagan 

kerangka pikir dapat dilihat pada gambar 2.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir Peneliti 

 

D. Hipotesis  

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tinjauan 

pustaka diatas maka dapat diambil hipotesis bahwa kas pada PR Djagung Padi 

Malang periode tahun 2009 sampai dengan 2011 belum optimal. 

Operasi perusahaan 

Penggunaan kas 

Saldo kas optimal 


