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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Masalah pembelanjaan merupakan salah satu masalah sentral dalam perusahaan, 

disamping masalah-masalah produksi, marketing, dan personal. Untuk tercapainya 

tujuan perusahaan dapat diukur dengan kemampuan untuk menghasilkan profit 

pada periode tertentu. Pengertian pembelanjaan secara luas meliputi semua 

aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang 

dibutuhkan oleh perusahaan serta usaha untuk menggunakan dana seefisien 

mungkin.  

 Pengelolaan usaha secara efisien dan efektif sangat penting dalam 

mencapai tujuan tersebut dan diperlukan berbagai kebijaksanaan yang dapat 

mendukung produktivitas. Oleh karena itu perusahaan yang ingin tetap bertahan 

pada lingkungan ekonomi global, harus selalu meningkatkan tingkat profitabilitas 

tiap periodenya agar dapat selalu berkembang. 

 Dana yang tersedia merupakan suatu modal yang dapat digunakan untuk 

kegiatan operasional suatu perusahaan. Kegiatan tersebut diharapkan akan 

memperoleh keuntungan yang cukup untuk menjamin kontinuitas usaha, sehingga 

dapat memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. 

 Salah satu aspek yang menjamin terselenggaranya kontinuitas suatu 

perusahaan dengan baik dan lancar adalah manajemen kas. Mengingat kas 

merupakan   salah   satu   unsur   permodalan  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  
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kelancaran operasi perusahaan sehari-hari. 

Masalah kas merupakan masalah yang selalu dihadapi perusahaan, baik 

perusahaan yang baru didirikan maupun perusahaan yang sudah beroperasi, 

karena dalam kenyataannya kas memegang peranan penting bagi aktivitas 

perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar memiliki banyak kegiatan atau aktivitas 

yang kompleks, sehingga kemajuan teknologi dan persaingan merupakan faktor 

lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan untuk 

mencapai tujuan jangka panjang. Kondisi yang demikian ini, mengharuskan suatu 

perusahaan untuk menetapkan suatu kebijakan di dalam perusahaannya, sehingga 

perusahaan dapat beroperasi dan melakukan penjualan dengan tingkat laba yang 

baik.  

 Oleh karena itu pengklasifikasian manajemen kas harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga kas yang tersedia tidak kurang dan tidak juga berlebih. 

Dengan adanya kas yang berlebihan menunjukan bahwa perusahaan kurang 

efektif dalam mengelola kas, yang berarti bahwa tingkat perputaran kas perusahan 

rendah, sebaliknya apabila uang kas yang tersedia tidak cukup untuk membiayai 

operasi perusahaan, maka akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi 

perusahaan tersebut. 

 Untuk mengatur agar jumlah kas yang diperlukan sesuai dengan tingkat 

kebutuhan maka perlu dibuat suatu anggaran kas, dimana anggaran suatu 

perusahaan merupakan salah satu aspek penting didalam merencanakan keputusan 

yang  akan diambil oleh manajemen suatu perusahaan sehingga apabila terjadi 

kekeliruan atau ketidaktepatan dalam merencanakan atau melaksanakan anggaran 
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dapat berakibat buruk bagi perusahaan tersebut. Anggaran perusahaan adalah 

merupakan salah satu alat bantu bagi manajemen suatu perusahaan untuk 

merencanakan langkah-langkah finansial penting serta menentukan kebijakan 

perusahaan dimasa depan dalam periode tertentu. Dalam hal ini, anggaran yang 

disusun harus meliputi anggaran yang berlandaskan pada prinsip efektifitas yaitu  

dengan menggunakan nilai input tertentu untuk menghasilkan nilai output yang 

sebesar-besarnya. 

 PT. Aditya Engineering Consultant yang bergerak dalam bidang usaha jasa 

dituntut untuk mengembangkan usahanya lebih baik dan menguntungkan, 

sehingga diperlukan pengelolaan sumber-sumber yang ada dalam perusahaan 

termasuk dana kas, karena kondisi perusahaan dapat pula ditentukan dengan 

melihat kemampuan perusahaan tercermin dari hasil pengelolaan kasnya, 

pengelolaan yang baik terhadap kas, akan memperlancar setiap kegiatan usaha 

perusahaan serta akan dapat meningkatkan profitabilitasnya.  

 Perusahaan dalam mengukur efektifitas anggaran kas menggunakan alat 

ukur profitabilitas. Profitabilitas adalah jumlah laba yang diperoleh selama jangka 

waktu tertentu atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. Cara untuk menilai profitabilitas adalah dengan membandingkan 

laba yang berasal dari operasi pada periode sebelumnya dengan periode yang 

sedang berjalan atau laba setelah pajak dibagi dengan jumlah aktiva 

 Dengan anggaran kas tersebut, maka kita dapat mengetahui arus keluar 

masuk kas. Dengan demikian akan terlihat baik atau tidaknya posisi kas dalam 

perusahaan yang akan di kaitkan dengan tingkat profitabilitas perusahaan. 



Universitas Kristen Maranatha

Bab I Pendahuluan 4 

 

 Berdasarkan uraian dan latar belakang penelitian diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ Pengaruh Efektifitas 

Anggaran Kas Terhadap Profitabilitas Perusahaan pada PT. Aditya 

Engineering Consultant ” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat betapa pentingnya anggaran kas bagi 

suatu perusahaan jasa dan betapa pentingnya pula pencapaian profitabilitas 

perusahaan dalam mengukur tingkat efektifitas perusahaan. 

 Untuk mengetahui pengaruh efektifitas anggaran kas terhadap 

profitabilitas perusahaan pada PT. Aditya maka indentifikasi masalah yang akan 

diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bila suatu perusahaan kekurangan atau kelebihan kas (uang tunai), 

bagaimana pengaruhnya dalam pencapaian profitabilitas ? 

2. Bagaimana perkembangan anggaran kas PT. Aditya dari tahun 2005 

sampai dengan tahun 2007 ? 

3. Bagaimana perkembangan profitabilitas PT. Aditya dari tahun 2005 

sampai dengan tahun 2007 ? 

4. Seberapa besar efektifitas penggunaan anggaran kas berpengaruh terhadap 

tingkat profitabilitas perusahaan ? 
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1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam menyusun penelitian mengenai pengaruh efektifitas anggaran 

kas terhadap profitabilitas perusahaan pada PT. Aditya Engineering Consultant. 

Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh kekurangan atau kelebihan kas (uang tunai) 

terhadap profitabilitas perusahaan.  

2. Untuk mengetahui perkembangan anggaran kas PT. Aditya dari tahun 

2005 hingga tahun 2007. 

3. Untuk mengetahui perkembangan profitabilitas PT. Aditya dari tahun 

2005 hingga tahun 2007. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas anggaran kas 

terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian  

Penulis berharap dengan penelitian ini, akan memberikan kegunaan bagi berbagai 

pihak : 

1. Bagi penulis  

Sebagai salah satu upaya  untuk  memperkaya  wawasan dan  pengetahuan  

yang berharga  dalam  menulis  penelitian ini dan  memperdalam  terutama  

berkaitan tentang anggaran kas terhadap tingkat profitabilitas.   
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2. Bagi Perusahaan  

 Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak pengusaha 

dalam rangka pengambilan kebijakan anggaran kas perusahaan dan juga 

dapat memberikan informasi dan gambaran yang efektif mengenai 

anggaran kas. 

3. Bagi pihak lain  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi dan 

pertimbangan serta dijadikan acuan dalam membantu mengambil 

keputusan/kebijakan bagi penganalisis anggaran kas dengan mengukur 

tingkat profitabilitas perusahaan dan sebagai referensi dan acuan yang 

dapat dipakai untuk peneltian lebih lanjut serta dapat dijadikan input untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan apabila ada penelitian sejenis 

berikutnya.   


