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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Jauhari (2010) meneliti tentang anggaran kas pada Perusahaan Tembakau 

CV HBS Sumenep Madura periode tahun 2010. Kesimpulan dari penelitian ini 

ialah penerimaan,pengeluaran dan pengendalian kas telah berjalan cukup efektif, 

tingkat kas dan penjualan perusahaan berada pada posisi surplus hal tersebut 

dibuktikan dengan anggaran kas yang disediakan untuk tahun 2010 sebesar Rp 

9.813.330.792.00. 

Wahyuni (2011) meneliti tentang penyusunan anggaran kas dan 

perencanaan arus kas pada PT Taspen (Persero) Padang pada tahun 2011. 

Kesimpulan dari penelitian ini memperoleh hasil PT Taspen (Persero) Padang 

sudah memenuhi prosedur penyusunan anggaran perusahaan yang ada, telah 

memenuhi syarat-syarat dalam membuat perencanaan kas yang baik yaitu tujuan 

perencanaan yang jelas, rasional, objektif serta perencanaan kas tersebut mudah di 

pahami dan dapat dijadikan sebagai pedoman kerja. 

Irwadi (2015) meneliti tentang analisis anggaran kas sebagai alat 

perencanaan dan pengendalian pada Koperasi Kopdit Rukun Palembang tahun 

2015. Kesimpulan dari penilitian ini ialah memperoleh hasil proses penyusunan 
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anggaran kas surplus pada Koperasi Kopdit Rukun Palembang menggunakan 

pendekatan bottom up budgeting yaitu dimana anggaran disusun dan disiapkan 

oleh pihak yang melaksanakan anggaran tersebut. 

Pamungkas (2004) meneliti tentang anggaran kas pada PT. Enseval Putera 

Megatrading Tbk. Cabang Bogor pada tahun 2004. Kesimpulan dari penelitian ini 

memperoleh hasil anggaran kas pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk. 

Cabang Bogor telah cukup baik dan memadai dan kas perusahaan berada pada 

posisi surplus, dimana prosedurnya telah memperlihatkan adanya bagian-bagian 

prosedur yang terlibat dalam penyusunan anggaran kas dengan baik. 

B. Tinjauan Teori 

1. Konsep Anggaran Kas 

a. Anggaran  

Menurut Hrongren,dkk (2015: 425) “a budget is a quantitative 

expression of a proposed plan of action by management for a future time 

period and is an aid to the coordination and implementation of the plan” 

apabila diterjemahkan adalah anggaran merupakan ekspresi kuantitatif atas 

rencana tindakan yang diusulkan oleh manajemen untuk periode waktu 

mendatang dan merupakan bantuan untuk koordinasi dan implementasi atas 

sebuah rencana. 

Anggaran menurut Sasongko dan Parulian (2010: 2) dapat 

membantu manajemen dalam melakukan koordinasi dan penerapannya 
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dalam upaya memperoleh tujuan yang tertuang dalam anggaran, anggaran 

memberikan gambaran kepada manajemen tentang sumber daya yang 

dibutuhkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah 

ditentukan dalam anggaran, serta anggaran juga menjelaskan koordinasi 

antar bagian dalam perusahaan sehingga tujuan bersama perusahaan dapat 

tercapai. 

b. Kas 

Menurut Munawir (2010: 14) kas merupakan uang tunai yang dapat 

digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk dalam 

pengertian kas adalah cek yang diterima dari para langganan dan simpanan 

perusahaan di bank dalam bentuk giro atau permintaan deposit yaitu 

simpanan di bank yang dapat diambil kembali setiap saat oleh perusahaan. 

Kas merupakan komponen modal kerja yang paling likuid. 

Menurut Nafarin (2013: 308) kas adalah uang yang siap dan bebas 

digunakan dan  merupakan aset suatu perusahaan yang paling likuid, 

semakin besar kas yang dimiliki perusahaan semakin tinggi pula tingkat 

likuiditasnya dengan demikian semakin tinggi pula tingkat kemampuan 

membayar kewajiban jangka pendeknya Jumlah kas yang relatif kecil dapat 

mengganggu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan 

dapat menganggu rentabilitas suatu perusahaan. Berlebihnya kas pada 

suatu perusahaan akibat menahan perputarannya juga mengandung resiko. 
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Kas adalah komponen modal kerja yang paling likuid merupakan 

kesimpulan dari dua pengertian kas menurut para ahli, semakin besar 

jumlah kas yang dimiliki perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat 

likuiditasnya, tetapi besarnya jumlah kas atau semakin likuidnya 

perusahaan dikarenakan kas berlebih menunjukan tingkat perputaran kas 

tersebut rendah dan mencerminkan perusahaan yang mengalami kelebihan 

investasi dalam kas. Tingkat perputaran kas sangat menentukan kondisi 

keuangan perusahaan, makin tinggi tingkat perputaran kas berarti makin 

cepat kembalinya kas masuk pada perusahaan, dengan demikian kas akan 

cepat dapat dipergunakan kembali untuk membiayai kegiatan operasional 

perusahaan. 

Manajer berperan penting dalam pengelolaan kas perusahaan, agar 

dalam perusahaan terjadi aliran kas yang teratur. Aliran kas yang teratur 

dapat terjadi apabila aliran kas masuk dan aliran kas keluar dalam keadaan 

yang seimbang, yaitu tidak terdapat saldo kas yang berlebih ataupun 

perusahaan mengalami kekurangan kas. Terjadinya kas berlebih atau 

mengalami kekurangan menjadikan seorang manajer harus merencanakan 

dan mengawasi kas dengan baik. 

c. Anggaran Kas 

Menurut Gitman (2009: 120) “cash budget is a statement of the 

firm’s planned inflows and outflows of cash that is used to estimate its 

short-term cash requirements” atau apabila diterjemahkan adalah sebagai 
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berikut anggaran kas adalah laporan dari sebuah perusahaan tentang 

perencanaan kas masuk dan kas keluar yang dapat digunakan untuk 

mengestimasi kebutuhan kas dalam jangka pendek. 

Menurut Rudianto (2009:160) Anggaran kas adalah prediksi aliran 

keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu 

periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan 

pengeluaran kas tersebut. Penyusunan anggaran kas merupakan suatu cara 

yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan penerimaan dan 

pengeluaran kas pada perusahaan, memperkirakan keperluan kas, dan 

menggunakan kas yang berlebih dengan efektif. 

Pengelolaan kas yang baik dan terstruktur akan membuat kas 

perusahaan menjadi optimal. Optimalisasi kas harus dicapai perusahaan agar 

dalam pelaksanan kegiatan operasional perusahaan tidak terganggu dengan 

adanya kekurangan kas atau terjadinya resiko akibat berlebihnya kas yang 

disimpan  sehingga kas harus disediakan dalam jumlah tertentu dengan 

batas-batas yang ditentukan. 

Menurut Gitman (2009: 120) “the cash budget begins with a sales 

forecast, which is simply a prediction of the sales activity during a given 

period” yang apabila diterjemahkan adalah sebagai berikut anggaran kas 

anggaran kas dimulai dengan perkiraan penjualan, yang merupakan prediksi 

aktivitas penjualan selama periode tertentu. Estimasi penjualan atau 
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perkiraan penjualan dapat diperkirakan berdasarkan analisis atas data 

eksternal, data internal, atau kombinasi dari perkiraan eksternal dan internal. 

Perkiraan penjualan dengan data eksternal adalah perkiraan 

penjualan berdasarkan hubungan observasi antara penjualan perusahaan 

dengan indikator faktor eksternal ekonomi sedangkan perkiraan penjualan 

dengan data internal adalah perkiraan penjualan berdasarkan persetujuan 

umum atas perkiraan penjualan melalui alur penjualan perusahaan itu 

sendiri. Perusahaan pada umumnya menggunakan kombinasi dari dari 

perkiraan data eksternal dan internal untuk membuat perkiraan penjualan 

final, yang kemudian digunakan untuk menyusun anggaran kas perusahaan. 

 

2. Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Menurut Nafarin (2013:311) Anggaran kas disusun berdasarkan arus kas 

masuk (penerimaan kas) dan arus kas  keluar (pengeluaran kas). Penerimaan kas 

pada perusahaan bersumber dari hasil  3 kelompok kegiatan yaitu:  

a. Kegiatan Operasi, penerimaan yang dihasilkan dari kegiatan operasi ini 

berupa penjualan produk/jasa secara tunai, penagihan piutang-piutang dari 

penjualan kredit, penerimaan bunga dan deviden, penjualan aktiva, 

penjualan surat-surat berharga. 

b. Kegiatan Pendanaan, penerimaan yang bersumber dari kegiatan pendanaan 

yakni berasal dari  penerbitan saham, penerbitan obligasi, penerbitan 

promes atau wesel. 
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c. Kegiatan Investasi, penerimaan yang bersumber dari kegiatan investasi 

yakni berasal dari penjualan aktiva tetap atau aktiva tidak lancar, 

penerimaan kembali pinjaman yang diberikan serta penjualan surat 

berharga. 

  Sumber pengeluaran kas juga di kelompokan pada 3 aktivitas 

perusahaan yaitu : 

a. Kegiatan operasi, dalam kegiatan operasi ini kas digunakan untuk 

pembelian bahan baku produk/jasa, pembayaran biaya tenaga kerja, 

pembayaran biaya overhead, pembayaran biaya administrasi, pembayaran 

biaya pemasaran, serta pembelian surat berharga. 

b. Kegiatan Pendanaan, kas dalam kegiatan pendanaan ini digunakan untuk 

melakukan pembelian saham, pembayaran deviden, pembayaran pokok 

hutang, dan pelunasan obligasi/promes/wesel. 

c. Kegiatan Investasi, dalam kegiatan investasi ini kas digunakan untuk 

pembelian aset tidak lancar, pembelian surat berharga, serta pemberian 

pinjaman untuk debitor.  

 

3.  Faktor-faktor Penentu Dalam Penyusunan Anggaran Kas   

  Anggaran kas dalam penyusunannya terdapat faktor-faktor penentu 

yang mempengaruhinya. Menurut Ambarwati dan Jihadi (2003:11) faktor-

faktor penentu yang mempengaruhi anggaran dibagi menjadi 2 yakni: 

a. Faktor Internal 



14 
 

 

  Faktor internal sering disebut juga faktor yang controllable atau dapat 

diatur, yaitu faktor-faktor dalam batas-batas tertentu masih bisa disesuaikan 

dengan keinginan atau kebutuhan untuk periode  yang akan datang. Faktor-

faktor internal tersebut berupa data penjualan pada tahun-tahun 

sebelumnya, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual 

dan saluran distribusi, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, modal 

kerja yang dimiliki serta fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan 

dan kebijakan-kebijakan yang dimiliki perusahaan. 

b. Faktor Eksternal 

  Faktor eksternal sering disebut juga faktor yang un-controllable atau 

tidak dapat diatur, yakni faktor-faktor yang tidak dapat disesuaikan dengan 

apa yang diinginkan oleh perusahaan sehingga perusahaanlah yang harus 

menyesuaikan kebijakannya dengan faktor eksternal tersebut. Faktor-faktor 

eksternal tersebut meliputi keadaan persaingan,tingkat pertumbuhan 

penduduk, tingkat penghasilan masyarakat,tingkat penyebaran 

penduduk,kebijakan pemerintah,keadaan perekonomian nasional maupun 

internasional, serta adanya kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. 

4. Model Penyusunan Anggaran Kas   

  Anggaran kas dalam penyusunannya terdapat beberapa metode. 

Menurut Nafarin (2013:312) langkah dalam menyusun anggaran kas bergantung 

pada pendekatan penyusunan anggaran kas yang digunakan. Anggaran kas 
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dapat disusun dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan kas 

masuk kas keluar dan pendekatan akunting keuangan. 

a. Pendekatan Kas Masuk dan Kas Keluar 

   Pendekatan ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang 

dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari 

anggaran jualan, anggaran biaya/beban, dan anggaran tambahan produk 

modal. Pendekatan ini sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek 

sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Pendekatan kas masuk dan keluar 

dikatakan demikian karena dalam menyusun anggaran kas terlebih dahulu 

ditaksir sumber kas masuk, kemudian ditaksir belanja keluar. Langkah 

penyusunan seperti pada gambar 2.1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Pendekatan Kas Masuk dan Kas Keluar (Nafarin,2013) 
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  Langkah pertama,  penyusunan anggaran kas menggunakan pendekatan 

kas masuk dan kas keluar dimulai dari menyusun anggaran kas masuk. Kas 

masuk dari kegiatan operasi terlihat pada gambar berasal dari pembeli rutin 

(pelanggan) berupa hasil menjual produk/jasa secara kredit, bunga, jasa giro 

atas pinjaman yang diberikan, dividen atas investasi saham yang diterima, dan 

hasil menjual surat berharga yang diperdagangkan.  

  Kas masuk dari kegiatan investasi berasal dari hasil menjual aset tak 

lancar seperti aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud, surat berharga 

jangka panjang, angsuran pokok pinjaman yang diberikan, dan hasil menjual 

segmen atau pangsa perusahaan. Kas masuk dari kegiatan pendanaan meliputi 

kegiatan untuk memperoleh kas dari pemodal (investor) dan kreditor, seperti 

saham disetor (modal disetor), jual saham bendahara, pinjam uang dengan 

mengeluarkan surat wesel/promes,obligasi, dan hipotek (hutang jangka 

panjang). 

  Langkah kedua adalah menyusun anggaran kas keluar. Kas keluar untuk 

kegiatan operasi,kas digunakan untuk membayar kepada pemasok untuk 

produk/jasa yang dibeli secara rutin, membayar surat berharga yang dibeli untuk 

diperdagangkan, membayar gaji/upah/bonus dan sejenisnya kepada pegawai, 

membayar bunga hutang, membayar pajak dan beban rutin lainnya. Kas keluar 

untuk kegiatan investasi, kas digunakan untuk membayar pinjaman yang 

diberikan, membeli aset tak lancar seperti surat berjangka jangka panjang dan 

aset tetap. Kas keluar untuk kegiatan pendanaan, kas digunakan untuk membeli 
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saham dari pemodal, membayar pokok hutang jangka panjang pada kreditor,dan 

membayar dividen. 

  Langkah ketiga yakni mengurangkan arus kas masuk dengan arus kas 

keluar. Kas dikatan surplus apabila arus kas masuk lebih besar daripada arus kas 

keluar, sebaliknya kas dikatan defisit apabila arus kas masuk lebih kecil 

daripada arus kas keluar. Kekurangan harus segera ditutupi apabila defisit kas 

lebih besar daripada saldo awal dan atau dibawah saldo minimal, kekurangan 

kas ini dapat ditutup dengan cara menambah pinjaman atau hutang. Langkah 

keempat dalam penyusunan anggaran kas yaitu dengan menghitung saldo kas 

akhir dengan cara saldo kas awal ditambahkan dengan kelebihan kas atau saldo 

kas awal dikurangi dengan kekurangan kas, ditambah dengan tambahan 

pinjaman, dikurang dengan angsuran (pembayaran) pinjaman dan bunga. 

b. Pendekatan Akunting Keuangan 

 Penyusunan anggaran kas menggunakan pendekatan akunting 

keuangan atau metode tak langsung dapat dilakukan dengan cara 

menganalisis perubahan yang terjadi dalam anggaran neraca dan anggaran 

laba rugi yang diperbandingkan antara dua periode serta informasi lain yang 

mendukung terjadinya perubahan tersebut. Perubahan yang terjadi dalam 

menganalisisnya harus memperhatikan kemungkinan adanya perubahan atau 

transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Transaksi yang tidak memengaruhi 

kas yakni beban penyusutan,dividen atau bonus dalam bentuk saham dan 
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aset dinilai kembali. Penyusunan anggaran kas dengan pendekatan akunting 

keuangan dapat dijelaskan melalui  Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Mengubah dasar akrual menjadi dasar kas untuk menyusun anggaran 

kas ( Nafarin,2013) 

 Gambar 2.2 menunjukan bahwa laba bersih yang diperoleh dari 

ikhtisar laba rugi yang dihasilkan akunting keuangan yang biasanya 

menggunakan dasar akrual kemudian diubah menjadi dasar kas. Pendekatan 

ini pada dasarnya dimulai dari laba bersih, hpenyesuaian terhadap laba 

bersih dibuat untuk transaksi yang tidak memengaruhi kas. Laba bersih dari 

dasar akrual diubah menjadi dasar kas sehingga diperoleh arus kas dari 

kegiatan operasi. Arus kas dari kegiatan investasi dan pembiayaan dihitung 

sama seperti pendekatan kas masuk dan kas keluar. 
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Menurut Gitman (2009: 122) format penyusunan anggaran kas pada 

umumnya berdasarkan penerimaan kas dan pengeluaran kas, yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penyusunan Penerimaan Kas  

Penyusunan penerimaan kas merupakan penyusunan seluruh arus kas 

masuk perusahaan dalam periode keuangan tertentu. Komponen penerimaan 

kas yang paling umum adalah penjualan tunai, pengumpulan piutang serta 

penerimaan kas lainnya yang kemudian seluruh komponen penerimaan kas 

dijumlahkan. Jumlah keseluruhan penerimaan kas yang disusun setiap 

bulannya disebut dengan penerimaan kas total. 

b. Penyusunan Pengeluaran Kas 

Penyusunan pengeluaran kas merupakan penyusunan seluruh 

pengeluaran atas kas oleh perusahaan selama periode keuangan tertentu. 

Komponen pengeluaran kas yang paling umum adalah pembelian tunai, 

pembayaran hutang, pembayaran sewa dan hutang sewa, upah dan gaji, 

pembayaran pajak, pengeluaran aset tetap, pembayaran bunga, pembayaran 

dividen, pembayaran pinjaman, pembelian kembali saham, kemudian 

seluruh komponen pengeluaran kas dijumlahkan dan menghasilkan 

pengeluaran kas total. 

c. Penyusunan Arus Kas Bersih dan Saldo Kas Akhir 

Arus kas bersih didapat berdasarkan pengurangan dari penerimaan kas 

total dengan pengeluaran kas total pada periode tertentu. Saldo kas akhir 
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disusun berdasarkan penjumlahan arus kas bersih dengan saldo kas awal 

pada periode tertentu. Jumlah saldo kas akhir pada bulan pertama estimasi 

merupakan saldo kas awal pada bulan selanjutnya begitupun seterusnya. 

Jumlah saldo kas akhir tersebut kemudian dikurangkan dengan jumlah kas 

minimum perusahaan, dengan demikian anggaran kas final dapat ditemukan.  

Berikut merupakan format umum anggaran kas: 

 Tabel 2.1 Format Anggaran Kas 

Format Umum Anggaran Kas 

 Jan Feb … Nov Des 

Penerimaan Kas XXX XXG … XXM XXT 

(-) Pengeluaran Kas XXA XXH … XXN XXU 

Arus Kas Netto XXB XXI … XXO XXV 

(+) Saldo Kas Awal XXC XXD XXJ XXP XXQ 

Saldo Kas Akhir XXD XXJ … XXQ XXW 

(-) Saldo Kas Minimum XXE XXK … XXR XXY 

Dana Yang Dibutuhkan - XXL … XXS - 

Saldo Kelebihan Kas XXF - … - XXZ 

Sumber : Gitman (2009: 583) 

Kondisi kas final lebih besar dari jumlah kas minimum, maka kas 

perusahaan tersebut mengalami surplus atau kelebihan kas, apabila kas final 

lebih kecil dari jumlah kas minimum maka kas perusahaan tersebut 

mengalami defisit atau kekurangan kas. Perusahaan disarankan untuk 

melakukan pinjaman apabila berada pada kondisi defisit dan perusahaan juga 

disarankan untuk melakukan investasi pada sekuritas yang berharga. 
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C. Kerangka Pikir Penelitian 

  Kerangka pikir merupakan uraian tentang konsep dalam pemecahan 

masalah pada penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian kuantitatif merupakan 

penentuan sebuah proses penelitian secara menyeluruh. Kerangka pikir dapat 

menjelaskan secara singkat alur dari penelitian dan teori apa yang digunakan untuk 

pemevahan masalah yang terkait dengan objerk yang diteliti. Kerangka pikir 

penelitian  ini dapat dilihat pada Gambar 2.3 

 

 

 

 

 

  Berdasarkan kerangka pikir pada Gambar 2.3 menjelaskan bahwa dalam 

penyusunan sebuah anggaran kas dimulai dari penyusunan penerimaan kas dan 

pengeluaran kas, dimana penerimaan kas data diperoleh dari penjualan tunai, 

penagihan piutang, penjualan aktiva. Pengeluaran kas data diperoleh dari 

pembelian bahan baku, pembayaran utang, biaya operasional perusahaan,dan biaya 

umum dan administrasi yang kemudian dapat disusun anggaran kas dan ditarik 

kesimpulan apakah akan terjadi surplus atau defisit kas yang kemudian 

menghasilkan anggaran kas final. 

Penyusunan Pengeluaran Kas :  

1. Pembelian bahan baku  4. Pengeluaran lain-lain 

2. Pembayaran utang 

3. BOP 

4. Biaya umum & adm 

Penyusunan Penerimaan Kas: 

1. Penjualan tunai  4. Penerimaan Lain-lain 

2. Penagihan piutang  

3. Penjualan aktiva  Penyusunan 

Anggaran Kas 

Gambar 2.3  Kerangka Pikir Penelitian 


