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PT PG Kebon Agung Malang mempunyai tujuan untuk meningkatkan saldo kas 

yang optimal dan untuk mengurangi jumlah kas sampai seminim mungkin dalam 

menjalankan usahanya sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk mencapai 

tujuan tersebut terdapat beberapa cara yang harus dilakukan pihak perusahaan dalam 

meningkatkan saldo kas yang di antaranya adalah menjaga saldo kas optimal dan menahan 

pengeluaran kas yang berlebihan. Pencapaian tujuan perusahaan tersebut diharapkan dapat 

memperbaiki ataupun meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Di dalam menjalankan 

usahanya, PT PG Kebon Agung Malang menghadapi masalah yang menghambat pencapaian 

tujuan perusahaan dengan adanya kas yang menganggur yang tertanam pada kas. Kas yang 

menganggur tersebut akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh, maka kelebihan kas 

diputarkan atau 

dimanfaatkan pada investasi yang dapat lebih memberikan keuntungan pada 

perusahaan. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengungkapnya 

kedalam bentuk penelitian dengan judul “Penerapan Model Miller-Orr dalam 

Penentuan Saldo Kas Optimal pada PT PG Kebun Agung Malang ”. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi saldo kas dan 

mengetahui jangkauan saldo kas optimal PT PG Kebon Agung Malang pada tahun 2002, 2003 

dan 2004. 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, dimana data penelitiannya menggunakan 

data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan, sejarah Perusahaan, struktur organisasi, 

proses produksi. Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan 

perhitungan Model Miller Orr guna mengetahui Saldo Kas Optimal PT PG Kebon Agung 

Malang. 

Hasil Penelitian ini 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 menyababkan adanya idle cash atau kas yang menganggur 

dalam perusahaan, dengan kata lain kas tersebut tidak efektif karena kurang bermanfaat. Dari 

perhitungan kas optimal dengan menggunakan metode miller dan orr pada tahun 2002, 2003 dan 

2004 masing-masing sebesar Rp480.373.315,9 (masa giling) dan Rp230.929.555,2 (masa tidak 

giling). Ini berarti perusahaan mengalami kelebihan kas sebesar Rp4.938.508.087. Kelebihan kas 

tersebut dikarenakan tingkat penjualan mengalami kenaikan dari tahun 2002 ke 2004 sedangkan 

biaya dapat ditekan seminim mungkin sehingga terjadi penumpukan kas. 

Untuk mengalokasikan kelebihan kas tersebut perusahaan dapat menginvestasikannya ke dalam 

surat berharga jangka pendek seperti deposito yang akan memberikan pendapatan dari bunga 

investasi. Dilain pihak kelebihan kas juga dapat dialokasikan pada perluasan usaha. Maka dapat 

disimpulkan bahwa di dalam perusahaan perlu adanya penentuan saldo kas optimal dengan 

menggunakan metode Miller Orr agar tidak terlalu banyaknya dana yang menganggur dalam 

perusahaan. 



 


