
BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sari pada 

tahun 2007, pada PT PG Kebon Agung Malang. Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa kondisi saldo kas PG Kebun Agung Malang pada tahun 

2002-2004 belum optimal dapat dilihat bahwa jumlah kas yang ada dalam 

perusahaan terlalu besar, sehingga menyebabkan adanya idle cash atau kas 

yang menganggur dalam perusahaan, dengan kata lain kas tersebut tidak 

efektif karena kurang bermanfaat. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Keputusan Investasi pada Kas 

Menurut Kasmir (2010: 210), modal kerja didefinisikan sebagai 

modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-

hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Modal kerja juga 

diartikan seluruh aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan atau setelah 

aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Sedangkan manajemen  modal 

kerja  merupakan suatu pengolaan investasi perusahaan dalam aset jangka 

pendek, artinya bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar 

perusahaan. 

Keputusan yang harus dibuat oleh manajer keuangan dalam 

perusahaan adalah membuat keputusan keuangan yaitu keputusan 



investasi dalam jangka pendek berkaitan dengan kelangsungan kegiatan 

operasional perusahaan yang berhubungan dengan aktiva lancar, salah 

satunya yaitu keputusan investasi modal kerja pada kas agar perusahaan 

tidak mengalami kekurangan dana dalam operasional perusahaan.    

Keputusan investasi atas 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. Manajemen modal kerja 

melibatkan sebagian besar jumlah aset perusahaan bahkan terkadang bagi 

perusahaan tertentu jumlah aktiva lancar lebih dari setengah jumlah 

investasinya tertanam didalam perusahaan. 

Keputusan untuk menginvestasikan kelebihan kas pada surat 

berharga tidak hanya memperhatikan banyaknya tetapi juga jenis surat 

berharga yang dipilih. Kedua hal tersebut bersifat interdependen karena 

keduanya harus didasrkan atas aliran kas bersihyang diharapkan dan 

ketidakpastian yang berkaitan dengan aliran kas itu. Jika pola aliran kas di 

masa datang diketahui dengan pasti dan curve yield cenderung naik untuk 

surat berharga jangka panjang, maka perusahaan boleh berharap untuk 

menginvestasikan dananya pada berbagai surat berharga (portofolio). 

Sebaliknya jika aliran kas tidak pasti, yang paling penting adalah faktor 

kemampuan diperjualbelikan dan resiko yang berkaitan dengan fluktuasi 

harga pasar serta biaya transaksi (Sartono, 2008:429). 



Investasi dalam surat berharga merupakan investasi jangka pendek 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh penghasilan atas dana-

dana yang untuk semetara belum digunakan (idle cash). Perusahaan 

menyadari bahwa uang kas yang dimilikinya sudah terlalu besar, maka 

seringkali akan diambil sebagian dari jumlah kas tersebut untuk 

ditanamkan dalam surat-surat berharga yang dapat memberikan 

penghasilan kepada perusahaan dalam bentuk bunga. Selain surat-surat 

berharga maka harus diingat bahwa deposito di bank juga memberikan 

penghasilan berupa bunga kepada perusahaan (Syamsuddin, 2000:233).   

Perusahaan dalam kegiatan operasionalnya membutuhkan kas 

karena kas kas merupakan komponen aktiva lancar yang paling tinggi 

likuiditasnya. Semakin tinggi perusahaan menahan kas maka semakin 

tinggi likuiditasnya yang berarti perusahaan mampu memenuhi kewajiban 

jangka pendek. Namun ini bukan berarti perusahaan harus menahan 

jumlah kas yang berlebihan, karena akan membiarkan sejumlah kas yang 

menganggur dan akibatnya akan menekan produksi atau penjualan dan 

pencapaian profitabilitas perusahaan. 

Menurut (Murwanto, dkk, 2006:4) apabila aliran kas masuk (cash 

inflow) lebih besar dari aliran kas keluar (cash outflow)pada suatu saat 

tertentu maka akan terjadi saldo (proceeds) dan sebaliknya apabila aliran 

kas masuk lebih kecil dari aliran kas keluar maka akan terjadi defisit kas. 

Jumlah besarnya saldo kas yang akan terjadi di dalam perusahaan sangat 

tergantung pada tiga motif dasar dalam menyimpan kas yaitu: 



a. Motif transaksi (transactions motive)  

Aliran kas masuk dan aliran kas keluar yang tidak sama, maka 

diperlukan adanya kas untuk melakukan transaksi usaha. Motif ini 

melihat kas sebagai media untuk pertukaran dalam rangka membiayai 

transaksi normal yang terjadi seperti pembayaran kepada pemasok dan 

pembayaran gaji. Besarnya tingkat  saldo transaksi tergantung pada 

besar kecilnya organisasi dan periode  waktu kas masuk dan kas keluar. 

Organisasi yang besar pada umumnya  cenderung melakukan banyak 

transaksi. Jika arus kas masuk dan keluar  dapat disinkronisasi maka 

saldo kas dapat diminimalisasi. 

b. Motif jaga-jaga (precautionary motive )  

Motif ini fokus pada kemampuan kas untuk menunjang daya 

beli pada saat timbul kejadian yang tidak diharapkan atau peluang yang 

tidak diperkirakan sebelumnya. Saldo  untuk  pencegahan berfungsi  

sebagai  cadangan  pada  saat ketidakpastian meningkat sebagai akibat 

perubahan industri, ekonomi, dan dunia. Saldo  untuk  keperluan  

darurat  ini  umumnya  disediakan  dengan  menggunakan portofolio  

dari  pasar  uang  dan  pasar  modal.  Kriteria  kunci  dari  penggunaan 

metode ini adalah tingkat keamanan yang tinggi, likuiditas, dan 

kemudahan untuk mencairkan surat berharga menjadi kas.  

c.  Motif spekulasi (speculative motive ) 

Motif ini timbul seiring dengan keinginan manajemen untuk 

memiliki sejumlah kas yang dapat digunakan untuk mengambil 



keuntungan dari kesempatan yang timbul secara tidak terduga. 

Manajemen  harus  mempunyai  prediksi  bahwa  saldo kas  tersebut  

dapat  menghasilkan  keuntungan  yang  lebih  tinggi  dari  operasi 

normal  organisasi.  Pada  umumnya,  organisasi-organisasi  tidak  

menyimpan  kas untuk tujuan spekulasi karena kebutuhan kas untuk 

memperoleh keuntungan ditentukan oleh perubahan harga surat 

berharga. 

 

2. Faktor – faktor penentu investasi pada kas 

Menurut (Gitosudarmo dan Basri, 2002:64) faktor-faktor penentu 

besarnya investasi pada kas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

a. Volume penjualan  

Faktor ini adalah faktor yang paling utama karena perusahaan 

memerlukan kas untuk menjalankan aktivitasnya yang mana puncak 

dari aktivitasnya itu adalah penjualan. Dengan demikian pada tingkat 

penjualan tinggi diperlukan kas relatif lebih tinggi dan sebaliknya bila 

penjualan rendah dibutuhkan kas yang relatif rendah.  

b. Pengaruh musim  

Pergantian musim akan dapat mempengaruhi besar kecilnya 

barang/jasa kemudian mempengaruhi besarnya tingkat penjualan. 

Fluktuasi tingkat penjualan akan mempengaruhi besar kecilnya kas 

yang dibutuhkan untuk produksi. 

c. Kemajuan teknologi 



Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi atau merubah 

proses produksi menjadi lebih cepat dan lebih ekonomis. Tetapi dengan 

perkembangan teknologi maka perusahaan perlu mengimbangi dengan 

membeli alat-alat investasi baru sehingga diperlukan kas yang relatif 

besar untuk memenuhi kebutuhan alat-alat tersebut. 

d. Pengeluaran kas  

Setiap waktu perusahaan selalu melakukan aktivitas dalam 

menjalankan kegiatan produksi barang. Dengan adanya pengeluaran kas 

yang berlebihan, perusahaan tidak mendapatkan saldo kas yang optimal 

maka diharapkan perusahaan meminimumkan pengeluaran kas agar 

tidak terjadi kerugian pada perusahaan.  

3. Model penentuan kas optimal 

Menurut (Sartono, 2008:423) kas dan surat berharga yang optimal 

sangat tergantung atas trade-off antara tingkat bunga dan dengan biaya 

transaksi. Jika kondisi yang akan datang diketahui dengan pasti, maka 

akan sangat mudah menentukan kas yang optimal.  Dalam  melakukan 

pengelolaan  kas  perusahaan menggunakan model-model yang sesuai 

dengan ketentuan perusahaannya. Berbagai model manajemen kas telah di 

kembangkan, dengan maksud untuk menentukan saldo kas yang 

seharusnya disediakan, dan berapa yang bisa diinvestasikan untuk surat-

surat berharga. 

Menurut (Husnan, 2002:112) kas harus disediakan dalam jumlah 

dan batas-batas yang telah ditentukan, arus kas masuk dan arus kas keluar 



harus diupayakan seimbang artinya tidak tejadi saldo kas yang berlebihan 

ataupun kekurangan. Dalam menentukan saldo kas yang optimal dapat 

digunakan dua metode, yaitu: 

a. Model Boumol  

 Model Boumol mengidentifikasikan bahwa kebutuhan akan kas 

dalam perusahaan mirip dengan pemakaian persedian. Apabila 

perusahaan memiliki saldo kas yang tinggi, perusahaan akan mengalami 

kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut pada 

kesempatan investasi yang lain yang lebih menguntungkan.  

b. Model Miller-Orr  

   Model Miller-Orr mengasumsikan bahwa aliran kas masuk dan 

aliran kas keluar tidak konstan (berfluktuasi). Model Miller-Orr 

menentukan batas pengendalian atas dan batas pengendalian bawah 

serta saldo kas yang ditargetkan. Model Miller-Orr mengembangkan 

lagi model Boumol dengan memasukkan proses statistik atas perubahan 

saldo kas yang terjadi secara periodik untuk menentukan batah atas dan 

batas bawah yang digunakan sebagai acuan dalam memilih antara 

pengeluaran kas atau memperoleh kas.  

Menurut (Murwanto, dkk, 2006:57) Merton Miller dan Daniel 

Orr mengembangkan model saldo kas dalam keadaan arus kas masuk 

dan arus kas keluar berfluktuasi secara random setiap hari, dalam model 

Miller-Orr baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas 

diikutsertakan. Model ini mengasumsikan bahwa arus kas bersih harian 



(arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar) terdistribusi secara 

normal. Pada setiap hari, arus kas bersih dapat berupa nilai yag 

diharapkan (expectep value) ataupun nilai yang lebih tinggi atau nilai 

yang lebih rendah. Gambar 2.1 berikut ini menyajikan model saldo 

aliran kas dalam model Miller-Orr. 

 

Gambar 2.1 Ilustrasi Model Miller-Orr 
 

 Pada Gambar 2.1 model Miller-Orr  menentukan  saldo kas yang 

ditargetkan, z, batas bawah L, dan batas atas, h. Total biaya yang 

diharapkan dari  kebijakan pengembalian saldo kas (cash-balance-return  

policy),  Z-H,  sama dengan jumlah biaya transaksi yang diharapkan dan 

opportunity  costs yang diharapkan. Nilai dari Z (titik kembali kas) dan H 

(batas  atas) meminimalkan total biaya yang diharapkan ditentukan oleh 

Miller-Orr dengan persamaan berikut: 
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            Keterangan: 

z  = Saldo kas yang ditargetkan 

F  = Biaya tetap transaksi surat berharga 

�² = Varians aliran kas bersih bulanan 

K = Tingkat bunga harian surat berharga 

L  = Batas bawah saldo kas optimal 

h   = Batas atas saldo optimal 

�� = Penerimaan kas  

X  = Penerimaan kas rata-rata 

n   = periode waktu yang digunakan 

Model Miller-Orr  menunjukkan  bahwa  titik  kembali  terbaik,  z,  

berhubungan  secara  positif dengan trading costs,  F,  dan  berhubungan  

negatif   dengan  K.  Temuan  ini  konsisten dan analogis dengan model 

Boumol. Kedua, model Miller-Orr menunjukan bahwa titik kembali  

terbaik  dan  saldo  kas  rata-rata  terkait  secara  positif   dengan 

variabilitas arus kas. Organisasi yang arus kasnya memiliki 

ketidakpastian yang  lebih besar harus memegang saldo kas rata-rata 

yang juga lebih besar. 

4. Kelebihan dan kekurangan model Miller Orr 

Kelebihan model Miller-Orr yaitu mengasumsikan saldo aliran 

kas harian yang bersifat random, karena pola saldo kas yang lazim 

dihadapi oleh banyak perusahaan adalah saldo kas berfluktuasi secara 

random, 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 (Muslich,2003: 107). 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir merupakan uraian tentang hubungan antara variabel 

yang terkait dalam masalah terutama yang akan diteliti, sesuai dengan 

rumusan masalah dan kajian pustaka. Berdasarkan penjelasan yang telah 

diuraikan di atas dan teori yang dibahas, maka untuk memberikan gambaran 

yang jelas tentang investasi pada kas dalam menentukan saldo kas optimal. 

Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

  

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian  

Berdasarkan Gambar 2.2 kerangka pikir pada penelitian ini 

menjelaskan apabila modal kerja tinggi maka tingkat likuiditas akan naik 

dan profitabilitas akan turun. Likuiditas yang tinggi menyebabkan resiko 

tidak terbayarnya kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo semakin kecil. 

Modal Kerja 

Likuiditas  

profitabilitas 

Kas 

Seimbang 

Saldo Kas Optimal 



Kenaikan likuiditas disertai penurunan profitabilitas  dan modal kerja yang 

menganggur, untuk menghindari hal tersebut, maka rumah sakit harus 

mencari tingkat likuiditas dan profitabilitas yang seimbang dengan 

menentukan saldo kas yang optimal agar likuiditas dan profitabilitas 

terjaga dengan seimbang. 

 

 

 

 

 

 




