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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan persaingan antar 

perusahaan semakin ketat. Setiap perusahaan berupaya untuk menjadikan 

perusahaanya semakin maju dan tidak tertandingi, untuk menjadi sebuah 

perusahaan yang unggul suatu perusahaan harus didukung oleh faktor keuangan 

yang baik. Faktor pengelolaan keuangan memiliki peranan yang penting dalam 

menjalankan suatu perusahaan, sebuah perusahaan apabila keuangannya tidak di 

kelola dengan baik maka dalam proses operasionalnya akan mengalami kendala. 

Masalah keuangan dalam perusahaan merupakan persoalan yang tidak pernah 

berakhir sehingga diperlukan adanya pengelolaan kas yang secara tidak langsung 

akan membantu perusahaan dalam menjalankan suatu perkerjaan. 

Bagian dari aktiva lancar yang paling likuid adalah uang, maka dari itu 

uang sangat mudah berpindah tangan. Setiap perusahaan biasanya memiliki uang 

kas minimal atau kas yang besarnya tergantung pada perusahaan tersebut. Kas 

merupakan aset salah satu aset utama dalam perusahaan, karena seluruh kegiatan 

dalam perusahaan akan terkait dengan kas. Pengelolaan kas yang baik dapat 

menunjang pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan, begitu juga sebaliknya 
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apabila pengolalaan kas kacau atau tidak baik maka pelaksanaan kegiatan dalam 

perusahaan juga tidak akan maksimal sehingga pengelolaan kas yang baik sangat 

diharapkan oleh perusahaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perusahaan. 

Pengelolaan kas meliputi rencana penerimaan kas dan rencana pengeluaran 

kas serta rencana saldo kas dari periode ke periode. Sumber penerimaan PT Sinar 

Biru Cemerlang berasal dari penjualan jasa, penjualan barang material, pendapatan 

bunga, dan penerimaan piutang, sedangkan sumber pengeluaran kas pada PT Sinar 

Biru Cemerlang digunakaan untuk membayar imbalan kerja pada tenaga kerja 

langsung, hutang setoran garansi, pembayaran bunga dan biaya administrasi dan 

pajak, serta pembayaran hutang usaha. 

Kas tersebut akan terus menerus mengalami perputaran setiap periode 

selama perusahaan masih beroperasi. Pengaturan penerimaan kas dan pengeluaran 

kas yang serasi akan membuat perusahaan tidak menemui kesulitan dalam 

pengelolalaan kas nya. Pengelolaan kas dapat dipermudah dengan melakukan 

penyusunan anggaran kas, adanya anggaran kas akan menyebabkan perusahaan 

dapat menyusun perencanaan dengan baik sehingga koordinasi dan pengawasan 

yan dilakukan dapat memadai.  

Perusahaan sebagai salah satu lembaga ekonomi pada umumnya 

mempunyai keinginan untuk memiliki keuntungan yang maksimal, untuk 

mencapai hal tersebut perusahaan memerlukan anggaran kas agar selalu 

mengetahui posisi kas perusahaan dan melihat realisasi kegiatan operasionalnya. 
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Posisi kas memiliki arti penting pada perusahaan, pada PT Sinar Biru Cemerlang 

apabila posisi kas yang berlebih maka pihak manajemen dapat mengambil 

tindakan yakni dapat menginvestasikan beberapa aset yang dimiliki membayar 

beberapa hutang perusahaan, apabila posisi kas kurang maka pihak manajemen 

dapat mengambil tindakan menjual beberapa aset atau mengeluarkan kertas saham 

untuk dijual. 

PT Sinar Biru Cemerlang (Perseroan) merupakan sebuah perusahaan 

swasta yang berkecimpung pada bidang pembangunan, perdagangan, 

pengangkutan darat, pertanian, perindustrian, dan jasa dengan core product nya 

adalah bidang jasa yakni general contractor, trading, dan maintenance service. 

Perusahaan ini dalam kegiatan operasionalnya berbeda dengan perusahaan 

manufaktur yang produknya berupa barang jadi. Kegiatan operasional yang terjadi 

pada PT Sinar Biru Cemerlang dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai 

dengan hasil tender yang dilakukan oleh perusahaan. Data penjualan dan kas pada 

PT Sinar Biru Cemerlang pada  2014-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Data Penjualan dan Kas PT Sinar Biru Cemerlang Tahun 2014-2017 

Tahun Penjualan Kas 

2014 Rp. 26.487.814.069 Rp. 2.061.139.406 

2015 Rp. 28.896.271.126 Rp. 2.166.399.334 

2016 Rp. 32.825.616.385 Rp. 5.356.734.731 

2017 Rp. 41.168.524.663 Rp. 5.395.902.399 

Sumber : Lampiran 4 

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 penjualan pada PT Sinar Biru cemerlang 

mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke 2015 yakni sebesar 9,09% , pada tahun 
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2015 ke 2016 penjualan naik sebesar 13,59% dan pada tahun 2016 ke tahun 2017 

penjualan mengalami kenaikan sebesar 20,26%. Data kas pada PT Sinar Biru 

Cemerlang juga mengalami kenaikan pada tahun 2014 hingga 2017. Kondisi 

penjualan dan kas pada PT Sinar Biru Cemerlang dalam keadaan baik dan 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat disebabkan karena 

adanya permintaan dari konsumen yang juga mengalami peningkatan.  

Peningkatan penjualan dan kas pada PT Sinar Biru Cemerlang tidak 

membuat perusahaan lepas dari adanya hambatan. Hambatan yang ada dapat 

terjadi karena PT Sinar Biru Cemerlang belum sepenuhnya melakukan 

pengganggaran kas secara optimal. Penganggaran kas PT Sinar Biru Cemerlang 

yang tidak optimal dibuktikan dengan tidak adanya anggaran kas dari tahun-tahun 

sebelumnya serta laporan keuangan yang baru ada pada tahun 2014 saja.  Tidak 

adanya laporan keuangan pada tahun 2013 keatas menyebabkan perusahaan tidak 

dapat menyusun anggaran kas pada PT Sinar Biru Cemerlang pada tahun-tahun 

berikutnya. 

Perbedaan kegiatan operasi yang terjadi pada perusahaan manufaktur dan 

perusahaan nonmanufaktur, terjadinya peningkatan pada penjualan dan kas pada 

beberapa tahun terakhir serta kurang optimalnya pelaksanaan anggaran kas 

membuat peneliti tertarik untuk mengetahui apakah akan terjadi perbedaan yang 

signifikan pada anggaran kas tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan fenomena 
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diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ 

Penganggaran Kas PT Sinar Biru Cemerlang Paiton Probolinggo pada 2020”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan 

masalah yaitu “Bagaimana anggaran kas PT Sinar Biru Cemerlang Paiton 

Probolinggo tahun 2020?”. 

C. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi penelitian ini hanya pada masalah penyusunan 

anggaran penerimaan kas dan pengeluaran kas pada tahun 2018 sampai 2020. 

D. Tujuan dan Kegunanaan Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui anggaran kas tahun 2020. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen PT Sinar Biru Cemerlang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memberi manfaat berupa 

masukan bagi perusahaan berupa acuan untuk menentukan anggaran di 

tahun berikutnya, sebagai dasar bagi pihak perusahaan untuk memantau 

posisi kas secara terus menerus, dan sebagai bahan pertimbangan bagi 



6 
 

 

pihak perusahaan dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan. 

 b. Bagi Kreditur  

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak kreditur untuk 

membuat keputusan atas kebijakan pemberian kredit pada PT Sinar Biru 

Cemerlang. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

penggaran perusahaan, khususnya mengenai penganggaran kas pada 

perusahaan. 

 


