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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai obyek penelitian ini berlokasi di 

Jalan Raya Surabaya - Situbondo Km. 137, Kecamatan Paiton, Kabupaten 

Probolinggo, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian  yang bersifat studi kasus, 

yaitu jenis penelitian yang berisikan paparan atau data yang relevan dari hasil 

penelitian pada objek penelitian yang mencoba mengetahui dan memecahkan 

permasalahan yang ada. 

C.  Definisi Operasional Variabel 

Penganggaran kas adalah proses penyusunan anggaran kas, yakni proses 

penyusunan penerimaan kas masuk dan penyusunan kas keluar. Anggaran kas 

dapat disusun setelah mengetahui dan menghitung sumber penerimaan kas dan 

penggunaan kas atau pengeluaran kas. Penerimaan kas bersumber dari:  

1. Penjualan tunai, yakni sebuah transaksi yang melibatkan penjual 

(perusahaan) menjual barang atau jasanya kepada pembeli dengan 

menggunakan nilai tukar (uang) secara langsung. 
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2. Penagihan piutang, kebijakan perusahaan akan penagihan piutang yang ketat 

dapat memperoleh penerimaan kas yang lebih cepat dibandingkan dengan 

yang tidak menetapkan kebijakan penagihan piutang tersebut. 

3. Penjualan aktiva, yakni sebuah transaksi jual yang terjadi dikarenakan aktiva 

sudah tidak dapat dipergunakan lagi atau karena aktiva tetap perlu diganti 

dengan jenis yang lebih baik dan modern. 

4. Pendapatan bunga, yakni pendapatan yang diterima atas jasa pinjaman uang 

yang diberikan kepada pihak lain. 

Setelah diketahui sumber penerimaan kas berasal dari mana, dalam 

penyusunan anggaran kas juga perlu diketahui untuk apa kas itu digunakan atau 

pengeluaran apa saja yang dilakukan oleh perusahaan, pengeluaran kas yang 

dilakukan perusahaan antara lain: 

1. Pembelian bahan baku, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh industri 

atau perusahaan untuk memperoleh bahan baku, perlengkapan, atau 

peralatan untuk menunjang proses kegiatan produksi dalam perusahaan. 

2. Pembayaran hutang, adalah pemenuhan atau pembayaran kewajiban 

perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 

tertentu. 

3. Biaya Tenaga Kerja, adalah pengeluaran perusahaan berupa upah atau gaji 

yang diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan pembuatan 

produk. 
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4. Biaya Overhead Pabrik, adalah pengeluaran-pengeluaran tidak terduga 

sebuah perusahaan diluar biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja 

langsung. 

5. Biaya umum dan administrasi, adalah pengeluaran perusahaan yang timbul 

pada bagian administrasi, pembukuan, dan bagian staf. Secara keseluruhan 

biaya ini mencakup bonus tahunan, biaya komunikasi, iklan, dana 

kesehatan, biaya asuransi pegawai, dan penyusutan aktiva. 

Penyusunan anggaran kas kemudian dapat disusun setelah mengetahui 

sumber penerimaan kas dan pengeluaran. Penerimaan kas total kemudian 

dikurangkan dengan pengeluaran kas total, pengurangan dua komponen tersebut 

menghasilkan kas tersedia. Kas tersedia atau arus kas bersih kemudian 

ditambahkan dengan saldo kas awal untuk menghasilkan saldo kas akhir, 

kemudian hasil saldo kas akhir dapat diketahui posisi kas berada pada keadaan 

surplus atau defisit. 

D.  Data dan Sumber Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang berupa angka dan digunakan sebagai dasar bagi 

setiap permasalahan statistik. Data dalam penelitian ini berupa laporan keuangan 

PT Sinar Biru Cemerlang periode 2014-2017. Sumber data dalam penelitian ini 

berasal dari arsip perusahaan berupa laporan keuangan PT Sinar Biru Cemerlang 
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periode 2014-2017 dan diperoleh secara langsung dari PT Sinar Biru Cemerlang 

Paiton Probolinggo. 

E. Teknik Pengumpulan Data   

    Peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi 

yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh dari PT 

Sinar Biru Cemerlang Paiton Probolinggo. Data yang diperoleh berupa laporan 

keuangan perusahaan. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Skedul Penerimaan kas 

 Skedul penerimaan kas disusun dengan metode peramalan berdasarkan 

data data penerimaan kas perusahaan tahun-tahun sebelumnya dengan periode 

tertentu. Peramalan skedul penerimaan kas dihitung dengan menggunakan 

metode Analisis Trend. Menurut Purwanto (2003: 168) metode Analisis Trend 

adalah metode yang digunakan untuk meramalkan kondisi masa mendatang 

dengan data yang mengalami kecenderungan naik atau turun dalam jangka 

waktu tertentu (panjang) yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu 

ke waktu dan nilainya cukup rata (smooth).  

 Metode Analisis Trend menurut Nafarin (2013: 109) terdiri dari 

metode trend garis lurus atau metode trend garis lengkung. Metode trend garis 

lurus terdiri dari beberapa cara, yakni menggunakan Metode Trend Kuadrat 

Terkecil atau Trend Least Square Method dan metode momen.  Metode trend 
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garis lengkung terdiri dari beberapa cara yakni metode trend parabola kuadrat, 

trend eksponensial, dan trend eksponensial yang diubah. Penentuan metode 

apa yang akan sesuai apabila digunakan adalah dengan cara menentukan nilai 

SKP atau Standar Kesalahan Peramalan.  

Dengan rumus :  

     √∑           

Keterangan : X = penjualan nyata 

  Y = ramalan penjualan 

  n = jumlah data yang dianalisis 

 -2 = 2 derajat kebebasan hilang karena dua parameter populasi 

sedang diramalkan dengan nilai sampel data (a dan b) 

Nilai SKP yang terkecil menunjukan bahwa ramalan yang disusun 

tersebut mendekati kesesuaian, selanjutnya setelah menentukan SKP dapat 

dipilih metode apa yang lebih sesuai untuk digunakan pada peramalan 

penerimaan penjualan selanjutnya. Selanjutnya Metode Trend Least Square 

dapat dihitung dengan rumus :  

 

 

 

  

Keterangan :  a = jumlah tahunan 

   b = nilai trend tertentu 

   x = jumlah tahun yang dihitung dari periode dasar 

   Y = variabel yang diramalkan  

𝑌 = a + bx 

a =  
 𝑦

𝑛
 

b = 
 𝑥𝑦

𝑥2
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 Menurut Nafarin (2013: 314) setelah melakukan peramalan langkah 

selanjutnya adalah menghitung kas masuk dari setiap kegiatan, pada kegiatan 

operasi kas masuk dapat dihitung dengan cara : 

a.  Penerimaan Tagihan dari Pelanggan 

 Penerimaan tagihan dari pelanggan = penjualan + piutang usaha turun 

b. Penerimaan Pendapatan Bunga 

 Penerimaan pendapatan bunga = pendapatan bunga + piutang bunga 

turun atau - piutang bunga yang naik 

c.  Penerimaan Pendapatan Dividen 

 Penerimaan pendapatan dividen = Pendapatan dividen + piutang 

dividen yang turun atau – piutang dividen yang naik 

 Penerimaan untuk kegiatan investasi dapat berupa penerimaan hasil 

jual aset tetap. Untuk memperoleh nilai jual atas aset dapat dihitung dengan 

menggunakan metode garis lurus sesuai dengan ketentuan perusahaan yang 

tertulis pada laporan keuangannya. Penerimaan untuk kegiatan pendanaan 

dapat berupa hasil jual saham yang beredar atau modal yang disetor 

 Skedul penerimaan kas dapat disusun setelah melakukan peramalan 

dengan metode Trend Least Square dan perhitungan sumber-sumber 

penerimaan kas seperti paragraph sebelumnya, setelah tahap tersebut maka 

selanjutnya adalah tahap penyajian skedul penerimaan yang disajikan dengan 

tabel seperti tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 : Skedul Penerimaan Kas 

Keterangan Jan Feb Mar .. .. .. .. .. …. … … Des 

Penjualan 

Tunai 

            

Penagihan 

Piutang 

            

Penjualan 

Aktiva 

            

Jumlah             

sumber: Ahyari (2006) 

 Skedul penerimaan kas yang telah tersusun dalam tabel kemudian di 

jumlah setiap bulannya untuk mendapatkan jumlah penerimaan kas total 

setiap bulannya. Penjumlahan seluruh komponen dalam penerimaan kas 

bertujuan untuk memudahkan penyajian pada form anggaran kas final. 

Metode ini digunakan karena ramalan yang mendasar pada beberapa data 

yang telah lalu dalam periode  waktu tertentu. 

2. Skedul Pengeluaran kas 

Penyusunan skedul pengeluaran kas juga diawali dengan menghitung 

ramalan pengeluaran kas dimasa yang akan datang, untuk menghasilkan 

ramalan pengeluaran kas maka digunakan perhitungan dengan metode Trend 

Least Square sama seperti pada perhitungan penerimaan kas. Setelah 

meramalkan dengan metode Trend Least Square langkah selanjutnya adalah 
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dengan menentukan pengeluaran kas yang digunakan untuk 3 aktivitas besar 

dalam perusahaan. 

Menurut Nafarin (2013 : 315) untuk menyusun anggaran kas keluar 

setiap kegiatan maka dapat dihitung dengan cara sebagai berikut 

 a.  Pembayaran Hutang Usaha 

 Pembayaran Hutang Usaha = pembayaran pada pemasok + 

pembayaran beban bunga 

b. Pembayaran Beban  Gaji dan Upah 

 Pembayaran beban gaji dan upah = beban gaji + hutang gaji yang 

turun atau – hutang gaji yang naik 

c. Pembayaran Pajak 

 Pembayaran pajak = beban pajak + hutang pajak yang turun atau – 

hutang pajak yang naik 

  Pengeluaran kas untuk aktivitas investasi dapat berupa pembelian aset 

tetap akibat dari penjualan aset tetap periode sebelumnya serta pengeluaran 

kas untuk aktivitas pendanaan dapat beruoa pembayaran dividen dan 

pembayaran hutang jangka panjang. Skedul pengeluaran kas disajikan dalam 

sebuah tabel yang berisi komponen – komponen sumber pengeluaran kas dan 

disajikan dalam bentuk bulanan. Tabel skedul pengeluaran kas disajikan 

seperti pada tabel 3.2. 
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 Tabel 3.2 : Skedul Pengeluaran Kas 

Ket Jan Feb Mar … … … … … … … … Des 

Pembelian 

Tunai 

            

Pembayaran 

Hutang 

            

Pembayaran 

Sewa 

            

Upah dan 

Gaji 

            

Pembayaran 

Pajak 

            

Pengeluaran 

Aset tetap 

            

Pembayaran 

bunga 

            

 

Pembayaran 

dividen 

            

Pembayaran 

pinjaman 

            

Pembelian 

kembali 

saham 

            

Total             

 Sumber: Gitman (2009) 

 Komponen-komponen dalam skedul pengeluaran kas kemudian 

dijumlahkan sama seperti pada skedul penerimaan kas, penjumlahan setiap 

komponen pengeluaran kas bertujuan untuk menghasilkan pengeluaran kas 

total setiap bulannya. Penjumlahan seluruh komponen pada pengeluaran kas 

dilakukan agar dalam penyusunan anggaran kas final dapat lebih mudah dan 

mudah dipahami.  
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3. Penyusunan Anggaran Kas Sementara 

  Form anggaran kas sementara menyajikan estimasi penerimaan kas 

total dan estimasi pengeluaran kas total. Penyusunan anggaran kas sementara 

dilakukan untuk mengetahui selisih antara penerimaan kas dengan 

pengeluaran kas, anggaran kas sementara dapat disajikan seperti tabel 3.3 

dibawah ini:  

Tabel 3.3: Anggaran Kas Sementara 

Keterangan Jan Feb Mar … … … … … .. .. .. Des 

Penerimaan 

Kas 

            

Pengeluaran 

Kas 

            

Selisih             

  Sumber : Gitosudarmo (2003) 

 Hasil dari selisih penerimaan kas total dengan pengeluaran kas total 

disebut dengan arus kas netto. Form anggaran kas sementara setelah selesai 

dibuat kemudian dapat disajikan pada anggaran kas final dengan beberapa 

perhitungan tambahan seperti penambahan saldo kas awal hingga ditemukan 

posisi kas yakni berada di posisi surplus atau posisi defisit.  

4. Menyusun Anggaran Kas Final 

Anggaran kas final merupakan penyempurnaan dari anggaran kas 

sementara. Form anggaran kas final dibentuk dari beberapa komponen, dalam 

form anggaran kas final  menyajikan jumlah penerimaan kas total, jumlah 

pengeluaran kas total, arus kas netto, saldo kas awal, saldo kas akhir, , dana 
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yang dibutuhkan serta saldo kelebihan kas. Form anggaran kas final  disajikan 

dalam bentuk tabel, seperti tabel 3.4 berikut ini : 

Tabel 3.4 : Form Anggaran Kas Final 

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 

Dana Yang Dibutuhkan - XXL … XXS - 

Saldo Kelebihan Kas XXF - … - XXZ 

Sumber: Gitman (2009: 583) 

 

Saldo kas akhir pada periode sebelumnya merupakan saldo kas awal 

bagi tahun berikutnya. Hasil dari selisih penerimaan kas dengan pengeluaran 

kas dan kemudian dijumlah dengan kas awal merupakan hasil pada anggaran 

kas final ini, apabila setelah dijumlah dengan kas awal jumlah saldo kas 

positif maka kas tersebut ditulis pada keterangan saldo kelebihan kas, apabila 

setelah dijumlah dengan kas awal menjadi minus maka dituliskan pada 

keterangan dana yang dibutuhkan. 

 Keadaan yang menunjukan kas berlebih merupakan keadaan dimana 

kas perusahaan berada pada posisi surplus, dan apabila kas menunjukan hasil 

yang negatif maka perusahaan berada pada posisi defisit maka perusahaan 

membutuhkan beberapa dana tambahan untuk menutupi kekurangan dana 
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tersebut. Anggaran kas final disusun agar memudahkan manajer dalam 

menentukan keputusan apa yang akan diambilnya.  

Keputusan investasi dapat dilakukan manajer saat kondisi kas dalam 

keadaan surplus dan keputusan menerbitkan kebijakan untuk mengambil 

utang jangka pendek dapat dilakukan manajer saat kondisi kas dalam keadaan 

defisit, untuk mengetahui kondisi kas yang demikian maka manajer dapat 

melihatnya pada anggaran kas final suatu perusahaan. 


