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Kas Dalam Perusahaan

• Kas 
– Biaya operasi sehari-hari
– Investasi baru aktiva tetap
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Aliran Kas

• Aliran kas keluar (Cash outflow)
• Aliran ka masuk (Cash inflow)

• Sifat aliran kas
– Terus menerus (continue)
– Tidak terus menerus (intermittent 
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Motivasi memegang kas

• Menurut J.M. Keynes ; tiga motif 
memegang kas
– Motif transaksi
– Motif berjaga-jaga
– Motif spekulasi
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Kas yang efisien

Manajemen kas yang efisien terletak pada :
– Penyediaan jumlah kas yang aman
– Pengadaan kas dengan cepat
– Investasi kas dalam investasi jangka pendek 

untuk menghasilkan penghasilan yang layak
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Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya 
persediaan kas minimal.

• Perimbangan antara aliran kas masuk 
dengan aliran kas keluar

• Penyimpanan terhadap aliran kas yang 
diperkirakan

• Adanya hubungan yang baik dengan 
bank-bank 
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Panduan dalam pengganggaran modal

Menggunakan arus kas bukan laba akuntasi
• Suatu perusahaan menerima dan mampu 

melakukan investasi kembali arus kas, laba 
akuntasi ditujukan saat dihasilkan bukan saat 
uangnya ada ditangan.

• Arus kas secara tepat menggambarkan waktu 
manfaat dan biaya :
– Saat uang diterima
– Saat dapat diinvestasi kembali
– Saat harus dibayar 
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Lanjutan……….

Berpikir secara tambahan
• Adanya kemungkinan untuk menemukan arus 

kas yang diharapkan perusahaan dari sebuah 
usulan investasi yang bersifat tambahan,

• Dalam mengukur arus kas dengan cara berpikir 
secara incremental – dilihat tambahan arus kas 
setelah pajak

• Dasar : Aksioma 4 ; Tambahan arus kas – satu-
satunya pertambahan nilai yang dihitung.
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Lanjutan …………

Waspada terhadap arus kas yang dialihkan dari produk 
yang sudah ada

• Dalam menentukan arus kas proyek yang diusulkan 
harus mempertimbangkan hanya penjualan tambahan 
yang diterima perusahaan secara keseluruhan.

• Jika hanya mengeser penjualan dari satu barisan produk 
ke barisan produk baru tidak akan membawa sesuatu 
yang baru, pangsa pasar diambil dari pesaing atau 
penjualan yang seharusnya hilang sebab produk pesaing 
yang baru, dan dapat dipertahankan oleh perusahaan, 
inilah tambahan arus kas yang relevan.
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Lanjutan…………………..

Mancari pengaruh kebetulan atau sinergi
• Dalam beberapa kasus proyek baru mengambil 

penjualan dari proyek perusahaan yang 
sekarang, usaha baru mungkin menghasilkan 
penjualan baru ke barisan produk/jasa yang 
sudah ada.

• Arus kas yang diperoleh dari bagian perusahaan 
manapun yang mungkin dihasilkan dari 
keputusan yang ada harus dipertimbangkan 
pada saat membuat keputusan tersebut 
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Lanjutan…………..

Memasukan kebutuhan modal kerja
• Proyek baru membutuhkan investasi 

tambahan dalam modal kerja, kebutuhan 
akan modal kerja dianggap arus kas 
walaupun modal kerja tersebut tetap 
terdapat pada perusahaan.

• Kebutuhan modal kerja terikat sepanjang 
umur proyek, jika proyek berakhir 
biasanya ada arus balik kas masuk ketika 
modal kerja dapat diuangkan 
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Lanjutan………….

Pertimbangan tambahan biaya
• Arus kas masuk dari proyek baru diukur 

berdasarkan tambahan, maka biaya harus 
diukur berdasarkan tambahan.

• Tambahan arus kas setelah pajak apa pun 
yang mempengaruhi perusahaan secara 
keseluruhan merupakan arus kas yang 
relevan, baik mengalir ke dalam atau 
keluar 
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Lanjutan………..

Sunk Cost bukan tambahan arus kas
• Arus kas dipengaruhi oleh pembuatan 

keputusan.
• Sunk cost : arus kas yang sudah sering terjadi, 

sebab sudah tenggelam dalam proyek dan tak 
bisa diubah.

• Segala arus kas yang tidak dipengaruhi oleh 
keputusan menerima-menolak tidak dimasukan 
dalam analisis penganggaran modal 
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Lanjutan…………

Bertanggung jawab atas biaya kesempatan
• Arus kas biaya kesempatan harus 

menggambarkan arus kas bersih yang 
seharusnya diterima jika proyek yang 
dipertimbangkan ditolak 
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Lanjutan…………

Putuskan apakah biaya overhead memang 
merupakan tambahan arus kas

• Kosep pada apakah proyek spesifik 
mendapatkan manfaat dari biaya 
overhead tapi apakah jenis-jenis overhead 
adalah tambahan arus kas yang 
berhubungan dengan proyek dan relevan 
bagi penganggaran modal.
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Lanjutan…………..

Abaikan pembayaran bunga dan arus 
pembiayaan

• Dalam evaluasi proyek  baru dan menentukan 
arus kas, harus memisahkan keputusan investasi 
dari keputusan pembiayaan.

• Intinya ; tingkat pengembalian yang disyaratkan 
menggambarkan biaya dana yang dibutuhkan 
untuk mendukung proyek, maka manajer 
(pertama) menentukan kelayakan proyek lalu 
menentukan bagaimana cara pendanaan yang 
terbaik.
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Mempercepat pengumpulan kas

• Pengurangan waktu penagihan piutang Dengan 
cara :
– Perusahaan melakukan penagihan sedini mungkin
– Penggunaan preauthorized debit untuk 

menghilangkan proses penagihan
• Pengurangan waktu pengumpulan kas 
• Dalam mempercepat pengumpulan kas yang 

perlu diperhatikan :
– Waktu pengumpulan

• Lock box system
• Bank konsentrasi
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Memperlambat pengeluaran kas

• Pengendalian pengeluaran kas – sentralisasi hutang
• Prosedur operasi pembayaran kas harus dibentuk
• Payable through draft (PTD) ; suatu alat yang digunakan 

untuk memperlambat pembayaran. 
• penyelenggaraan suatu rekening pembayaran kas yang 

terpisah untuk pembayaran gaji dan deviden kas.
• Penyelenggaraan rekening bersaldo nol ; penggunaan suatu 

rekening kas konsentrasi bersama-sama dengan berbagai 
rekening pembayaran kas yang bersaldo nol dengan tujuan 
meniadakan saldo kas menganggur dalam rekening 
pembayaran.
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Budget kas
• Yaitu estimasi terhadap posisi kas untuk suatu 

periode tertentu yang akan datang.
• Penyusunan budget kas 

– Perusahaan akan mengetahui dalam kondisi defisit 
atau surplus kas.

– Periode penyusunan dalam bulanan atau kuartalan
• Budget kas dapat dibedakan dalam dua bagian :

– Estimasi penerimaan kas
– Estimasi pengeluaran kas
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Maksud dari penyusunan budget kas :

• Kemungkinan posisi kas sebagai hasil 
rencana operasi perusahaan

• Kemungkinan adanya surplus atau defisit 
karena rencana operasinya perusahaan

• Saat-saat kapan kredit dibayar kembali
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Tahapan dalam penyusunan budget kas

• Menyusun estimasi penerimaan dan 
pengeluaran menurut rencana operasional 
perusahaan.

• Menyusun perkiraan atau kebutuhan dana 
atau kredit bank/sumber dana lain yang 
diperlukan untuk menutup defisit kas 
karena rencana operasinya perusahaan.

• Menyusun kembali estimasi keseluruhan 
penerimaan dan pengeluaran setelah 
adanya transaksi finansial 
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Investasi pada sekuritas

• Investasi pada sekuritas akan dilakukan 
oleh perusahaan jika terdapat kelebihan 
kas, tujuan untuk mendapatkan bunga, 
dividen atau kenaikan harga sekuritas

• Investasi portofolio jangka pendek, dapat 
dilakukan dalam tiga segmen
– Segmen kas tunai (ready cash segment)
– Segmen kas terkendali (controllable cash 

segment)
– Segmen kas bebas (free cash segment)
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Lanjutan………….

• Hal yang perlu dipertimbangkan dalam 
pemilihan sekuritas yang dapat segera 
dijual :
– Keamanan
– Marketabilitas
– Pendapatan
– Waktu jatuh tempo
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Alasan Memegang Kas

• Motif transaksi
• Saldo kompensasi

Menentukan Target Saldo Kas

• The Baumol Model
• The Miller-Orr Model
• Faktor lain yang mempengaruhi target saldo kas
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Biaya Memegang Kas

Opportunity 
Costs

Trading costs

Total cost of holding cash

Costs in dollars of 
holding cash

Size of cash balance

Pendapatan dari invstasi hilang 
ketika memegang kas

Biaya perdagangan (trading cost) 
meningkat ketika perusahaan harus 
menjual sekuritas untuk memenuhi 
kebutuhan kas.

C*
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The Baumol Model

Time

C

2
C

1           2            3

F = fixed cost dari menjual sekuritas untuk memperoleh kas
T = Total jumlah kas baru yang dibutuhkan
K = opportunity cost memegang kas, adalah tingkat bunga.

Jika kita mulai dari $C, 
mengeluarkan pada tingkat 
yang konstan tiap periode dan 
mengganti kas dengan $C 
ketika kekurangan kas, rata-
rata saldo kas adalah: .

opportunity cost dari 
memegang      adalah

2
C KC ×

2

2
C
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The Baumol Model

Time

C

Dengan kita mentransfer 
sejumlah $C tiap periode, 
kita terkena trading cost 
sebesar F tiap periode. Jika 
kita butuh T secara total 
dalam periode yang 
direncanakan, kita akan 
membayar $F, T ÷ C kali.2

C

1          2         3 trading cost adalah F
C
T ×

F = fixed cost dari menjual sekuritas untuk memperoleh kas
T = Total jumlah kas baru yang dibutuhkan
K = opportunity cost memegang kas, adalah tingkat bunga.
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The Baumol Model

C* Size of cash balance

FTKC ×+×=
C2

cost  Total

Opportunity Costs KC ×
2

FT ×
C

Trading costs

Saldo kas yang optimal diperoleh di mana opportunity costs sama 
dengan trading costs

F
K
TC ×= 2*
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The Baumol Model

F
C
TKC ×=×

2

Saldo kas optimal diperoleh pada saat opportunity 
costs sama dengan trading costs

K
TFC 2* =

Kalikan kedua sisi dengan C

FTKC ×=×
2

2

K
FTC ××= 22

Opportunity Costs = Trading Costs
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The Miller-Orr Model

• Perusahaan membiarkan saldo kas untuk bergerak 
secara acak di antara batas kendali atas dan bawah.

$

Time

Ketika saldo kas menyentuh batas kendali atas, H, kas 
diinvestasikan di tempat lain untuk mencapai target saldo 
kas Z.

Ketika kas menyentuh 
batas kendali bawah, 
L, investasi dijual 
untuk memperoleh 
kas agar mencapai 
target saldo kas.

H

Z

L
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The Miller-Orr Model: Matematika

• Dengan L, yang ditetapkan oleh perusahaan, the Miller-Orr 
model menyelesaikan untuk Z dan H

L
K

FσZ += 3
2

*

4
3 LZH 23 ** −=

Di mana σ2 adalah varians dari arus kas harian bersih.
•Rata-rata saldo kas pada Miller-Orr model adalah: 

3
4balancecash  Average

* LZ −=
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• Untuk menggunakan model Miller-Orr , manajer harus 
melakukan empat hal:

1. Tentukan batas kendali bawah dari saldo kas
2. Estimasi standar deviasi dari arus kas harian
3. Tentukan tingkat bunga
4. Estimasi trading costs dari membeli dan menjual 

sekuritas.
• Model mengklarifikasi isu mengenai manajemen kas:

–  titik Z, berhubungan positif dengan trading costs, F, dan 
berhubungan negatif dengan tingkat bunga K.

– Z dan rata-rata saldo kas berhubungan positif terhadap 
variabilitas arus kas.

Implikasi dari the Miller-Orr Model
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• pinjaman
– Melakukan pinjaman sepertinya lebih mahal dibandingkan 

menjual surat berharga
– Kebutuhan untuk meminjam akan tergantung pada keinginan 

manajemen untuk memegang saldo kas.
• Saldo Kompensasi

– Perusahaan mempunyai kas di bank sebagai kompensasi untuk 
pelayanan bank.

– Perusahaan besar memiliki ribuan accounts dengan beberapa 
lusin bank—kadang hal ini membuat lebih masuk akan untuk 
membiarkan kas daripada mengelola tiap account secara harian.

Faktor Lain yang Mempengaruhi Target 
Saldo Kas
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• Perbedaan bank cash dan book cash disebut float.
• Manajemen Float melibatkan pengendalian 

pengumpulan dan pengeluaran kas.

Float

Mengelola Pengumpulan dan Pengeluaran Kash

• Mempercepat pengumpulan
• Menunda pengeluaran
• Disbursement Float
• Zero-Balance Accounts
• Drafts
• Ethical and Legal Questions
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Mempercepat Pengumpulan Kas

Pelanggan 
mengirim 

pembayaran

Perusahaan 
menerima 

pembayaran

Perusahaan 
menyimpan 
pembayaran

Kas 
diterima

Pengiriman 
tertunda

Mail 
float

Pemrosesan 
tertunda

Processing 
float

Kliring 
tertunda

Clearing 
float

time

Collection float
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Overview dari Lockbox Processing
 Pelanggan 
Perusahaan 

 Pelanggan 
Perusahaan 

 Pelanggan 
Perusahaan 

 Pelanggan 
Perusahaan 

Bank lokal 
Mengumpulkan dana

Dari PO Boxes

 amplop dibuka, 
Pemisahan cek dan 

Tanda terima

 simpan cek ke 
bank accounts

 penerimaan rinci 
kirim ke perusahaah

 perusahaan 
memproses
penerimaan

 Bank clears checks

 Post Office 
Box 1

 Post Office 
Box 2
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Menunda Pengeluaran

1. Tulis cek pada bank yang jauh
2. Tahan pembayaran untuk beberapa hari 

setelah disetujui
3. Hubungi pemasok untuk verifikasi 

pernyataan akurasi untuk jumlah yang 
besar

4. Kirim dari kantor pos yang jauh
5. Kirim dari kantor pos yang 

membutuhkan penanganan yang sulit.

 Firm prepares 
check to supplier

 Post Office
processing

 Delivery of check 
to supplier

 Deposit goes to
 supplier’s bank

 Bank collects funds
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Drafts

• Perusahaan kadang menggunakan drafts selain cek
• Drafts berbeda dengan dek karena tidak dibuat di bank 

tetapi oleh perusahaan dan akan dibayar oleh yang 
mengeluarkan.

• Bank bertindak hanya sebagai agen, memberikan draft 
ke penerbit untuk pembayaran.

• Ketika draft dikirim ke bank perusahaan untuk 
pengumpulan, bank harus memberikan draft ke 
perusahaan penerbit untuk penerimaan sebelum 
dilakukan pembayaran.

• Setelah draft diterima, perusahaan harus menyimpan kas 
yang diperlukan untuk menutupi pembayaran.

• Hal ini membuat perusahaan tetap memiliki uang sedikit 
di tangan.
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Ethical and Legal Questions

• Manajer keuangan harus selalu bekerja dengan saldo kas 
perusahaan yang berhasil dikumpulkan dan tidak dengan 
saldo buku perusahaan, di mana merefleksikan cek yang 
telah disimpan tetapi belum dikumpulkan.

• Jika anda meminjam uang bank tanpa sepengetahuan 
mereka, anda menimbulkan pertanyaan tentang etika dan 
legal yang serius.
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Investing Idle Cash

• Sebuah perusahaan dengan kas berlebih dapat 
menempatkan pada pasar uang.
– Beberapa perusahaan besar dan yang kecil menggunakan 

pasar uang reksadana.
• Perusahaan mempunyai kas berlebih untuk tiga alasan:

– Aktifitas yang musiman atau siklus
– Pengeluaran yang direncanakan
– Bermacam jenis sekuritas pasar uang.
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Seasonal Cash Demands

Pendanaan 
jk. panjang

Pendanaan 
jk. pendek

Time

Kebutuhan pendanaan total

J F M A M

Marketable 
securities

Bank loans
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Lembar Kerja Praktek

• Kerjakan LKP Materi Manejemen Kas


