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Sobelua kita sampai pada pengertian Anggaran Uang- 
Tunai, perlulah kita terleblh dahulu mengetahui apakah sa 
benarnya anggaran bolanja itu*

Anggaran BelanJa adalah belanja yang direncanakan- 
atau ditentukan lebih dahulu berdasarkan anggaran 
atau taksiran untuk keperluan yang akan datang , sela
ma waktu tortantu yang di susun secara sistiiaatis da- 
lam garis-garis basarnya monurut kebutuhan pokok* 1)

Untuk melaksanakan apa yang direncanakan, peril* * 
adanya penorlman aaupun pengeluaran uang kas. Yang dlmak 
sud uang kas di sini termasuk uang perusahaan pada Bank - 
yang sevraktu-vaktu dapat dlpergunakan*

Jadi, Anggaran Uang Tunai adalah suatu anggaran
r

perkiraen tentang penerimaan dan pengeluaran uang kas so* 
lama periode anggaran*

Dari Anggaran Uang Tunai dapatlab ditentukan be&ar

1> Hadiks Poerba, Anpgaraa..Belanja Peruaahaaru Pe-r 
nerbit Rosadi 1965* halaman-1 *̂
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nya-saldo minimum, posisl kas padn setiap saat serta kebu 
tuhan uang kas selama periodq anggaran sehlngga dapat di- 
hiadarkan adanya kolebihan maupun kekuran.̂ an uang ka» ■ ** 
yang sangat aeruglkan perusahaan, sehlngga la merupakan •* 
ftlat yang terpenting bagi pirapinan Bahian Keuangan dalam- 
m m iaga poaiei likwiditas*

Anggaran Uang Tunai terdiri atas dua bagian, bagi
an yang pertama moaparfcirakan penerlmaan, sedong bagian • 
kedua cemperkirakan pengeluaran uang kas*
Cara momperklrakannya tergantung pada sifat dan m o m  per 
usahaan* Pada perusahaan Industri dan perdagangan dl mam 
pcmerlmaan utananya adalah dari penjualan tunai dan pena- 
gihan piutang, perlu dihitung jangka yaktu rata-rata pore

4

daran piutang agar keuan^an perusahaan tak terganggu atau
dapat pula dari catatan-catatan tahun yang lalu sehlngga-
dapat diketahui pada iaasa mana penerisaan kas'besar dan»
kapan sedikit serta apa sebabnye*

Dengan demikian kita dapat menfretahul kapan dan be
papa kolebihan kas akan terjadi sehlngga kita dapat meml-
llh kemunfklnan yang paling cionguntungkan dalaa monginves

t

tasikannya serta kapan dan berapa kekurangan kas akan ter 
Jadi sehlngga dapat aenjadl bahan portinbangan bagi calon

V I

Kreditur dal^a usaha perusahaan aencari tambahan nodal#
Karena Anggaran Dang Tunai dibuat berdasarkan ang^t' " '

garan-anggaran yang lain miualftya Anggaran Penjualan, ang
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garan produksi dan sebagainya maka daripadanya dapat dill 
hat pengoluaran yang diporkenankan untuk tiap-tiap bagian 
sohingga dapat nenjadi dasar bagi Kepala Bagian. Xeuangan- 
untuk raenyotujui atau menolak pengeluaran yang diajukan ■* 
oleh tlap bagian* Dengan deraiklan sedikit banyak telah da 
pat dieegah adanya pemborpsan*

§ 2. S.yarnt-gyarat Phtufc Berhasilnya A n r .m r f m  Pane Tu -
nai*

Anggaran Uang Tunai bukanlah merupakan tujuan 
akhir, aelalnkan suatu alat untuk mencap&i tujuan perusa* 
haan dan ia hanya akan berhasil apabila diikutl oleh por- 
baikan*perbaikan pada bidang kegiatan^kegiatan lainnya - 
yang berkaitan dengan penggunaan daripada si stim Anggaran 
Uang Tunai* Jadi, Anggaran Uang ?unal tidaklah bardiri - 
sendiri melainkan penggunaannya harus pararel dengan pe - 
nyempurnaan bidang-bidang lainnya dalam perusahaan*

Untuk itu perlulah adanya s

a* Organ!3asi yang sehat# 
b* Organises! Fungsionll yang sempurna*
o. Sistla dan peloksanaan administrasi yang baik* 
d* Pengawasan atas pelaksonaan Anggaran Uang Tunai# 
o* Bantuan dari segenap penanggung Jawab dan pegawai**

* '  +

dalam perusahaan#
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ad. a# Adanya organ!sasi yang sehat.
Management adalah suatu usaha untuk inencapai sua
tu tujuan dongan bantuan orang lain. Karena ada * 
nya ppan of management yaltu tarbatasnya kamampu-* 
an manusia* baik kemampuan waktu, kontrol maupun- 
tonaga maka porlu diadakan pemisahan tugas sorta- 
tanggung javab dari .ieorang peraimpin kepada bawah 
annya* Pemisahan ini harus tegas dan Jelas sehlng 
ga namudahkan pengawasan di dalam pelaksanaanaya* 
karena dari Anggaran Uang Tunai dapat dlketahui - 
dengan jelas siapa penanggung Jawab dari setiap - 
kejadian, karena dengan merapergunakan Anggaran • 
Uang Tunai berarti mowajibkan perusahaan untuk m*
nentukan dongan togas batas wewenan^ dan tanggung

i

jawab dari tiap bapian dan potugas-petugasnya*

ad* b# Adanya organ!sisi fungsionii yang senpurna*
Anggaran Uang Tunai dicusun untuk satiap fungsl » 
dalam perusahaan. Untuk itu hendaknya orpanisasi- 
perusahaan diplsah-pisahkan atas dasar fungsi -
fongsinya di mana tiap Tungaionaris harua benar -

t

benar monyuuari kagunaon dan pentin^nya Anggaran- 
Uang Tunai.

i  * Masing-ctaoing harus tahu batas-batas wewenang daa
tan^punr ja'wabnya oerta ketentuan yeng telah dite
tapkan dalan Anggaran Uang Tunai dan harus menya~
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 ̂ dari perlunya ker ja sama diantara mereka dalam #* 
laksanakan apa yang, t$reantuia dalam Anggaran Uang 
Tunai*

*  1

ad* q* Slstiri ton polafc&amen adMnii*kra&l yang balk# 1 • 
Yang aimksud dengan koniatpii adininistrasi daia/Q- 
perusahaan adalah gatiap ke^latan yang dltujukan* 
untak mengmapulkon, meneatat, mengolah dan menya- 
jlkan seoara sistiaatis dan lanf»kap samua data % 
dan im'crmasi yang ada di dalan perusahaan dala©£ 
mengalola perusahaan# Dengan ueisikian pede seti^p 
saat dapatlah dikstahui apabila terdapat penyiiii w 
pangan terhadap An&saran dan sepera dapat diada * 
kan evalua&l*

ad* d*. Pengavasan atas pelaksnnaon Anggaran Uang Tuiiai* 
Pengawasan terhadap polaksanian Anggaran Bangui}*,

- nai autlak diperlukan bukan hanya pada setiap » 
akhir period© anggaran totapi pada selaraa masa ^ 
anggaran supaya apabila tor jr*di penytapangan da r 

pat sarera dikotahui dan dianalisa* Dengan demiki 
an dapatXah diketabiii sebab-sobabnya dan aiapa * 
yang bGrtan^^un? dawab, si pelaksana ataukah ang- 
garannya yang salah dan dapat se^era diadakan per-•
baikan, sehin^ga pada akhir period® Anggaran Uang 
Tunai tadi dapatlah dicapai hasil yang memaag » 
kan*
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ad* e. Bantuan dari segenap ponanng^ng Jawab dan peg aval-* 
dalan perusahaan* , , .
Anggaran TJanp Tunai hanya dapat berhagil. apabila * 
didukunp oleh soluruh penanggung jawab dan pegawajl » > 

dalan perusahaan atulai dari plmpinan tertlnggi san 
pal dengan tingkatan mandor* Agar para penanj-gung- 
jawab mau montaati apa yang tercantum dalara Anggar 
an Uang Tunai, perlulah noreka diainta pendapat - 
pendnpatnya pada saat pcnyu sunannya, sehlngga kar* 
na m&rasa ikut monyusun maka dengan sondirinya 
ikut bertansgung jawab pula dalam polaksanaannya* 
Her oka harus pula menyadari bahwa apa yang torcan^ 
turn di dalam Anggaran Uang Tunai adalah merupakan- 
pedoraan yang harus ditaati dan bahwa tanpa kerja -

•
sana yanr baik dari tiap bagl'Tt tak mungkin semua- 
itu dapat tercapai, karena adanya saline huhmgon-? 
diantara tiap~tiap bagim dalan perusahaan* Untuk-* 
Itu setiap oranrr harus mer^Gtahui kogiatan pfyus^ 
haan secara keseluruhanj hubungan satu bagian de - 
nfan banian yanr lain serta di manakah bantuan da
ri pfida bapitmnya dalam mencapai tujuan perusahaan* 
Apabila sercua itu telah dipahacd, dapat diharapksn 
adanya kosadaran dan kerja sana guna mencapai tu^u 
an perusahaan ••
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3 3* Banyusunaa Anggaran Van?, Sunal.

Langkah pertama dalam penyusunan Anggaran Uang Tu
nai adalah msnentukan ma3a anggaran, keiaudian cainpai se-t
Jauh mana hendak dibagi menjadl bagian-bagian waktu yang 
lebih pendek adalah diaesuaikan dengan fluktuasl kebutuh 
an uang kas, jadl tak boleh hanya dibagikan merata kepa- 
da pariode^periode yang lobih pendek tadl. Xang jaenjadi* 
perhatl&n di sini ialah hanya penerimaan dan pengeluaran 
yang banar-feenar terjadi pada periods itu* Selanjutnya*- 
ditakair besarnya penjualan yang dapat dicapal dan bukan 
taksiran yang dllebiit-lebihkan untuk bagian penjualan* » 
Atas da war ini, dibuatlah anggaran^anggaran produksi $ - 
peraediaan dan pembelian yang merupakan inti dari suatu*- 
gistlm anggaran. Dari anggaran-anggaran ini dibuatlan ma 
c m * m c m  anggaran pelengkap untuk manufacturing expen - 
soe, biaya distribusi, adMni&irasi dan sebagainya* Ang* 
garan untuk penelitian dan pengembangaa dibuat tersendi- 
rl karena tak ada hubungan langeung dengan produksi dan- 
penjualan* Bari hasil semua ini disusunlah Anggaran Uang 
tunai*

Apabila perusahaan cukup stabil dan perse&iaan * 
kas relatip berleblhanj lebih baik kebutuhan kas seluruh 
nya ditakslr untuk tengah tahunan yang pertama*
Untuk ini ada dua approach, yaitu i

Proyected Balance Sheet Method*
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,* Adjusted Income Statement Method*

ad, 1. Proyeoted Balance Sheet tfethod.

Dasarnya adalah perbandlngan antara Neraea seka *
rang dengan yang akan datang* faksiran untuk inventory.*̂
receivables dan lain-lain didasarkan atas tak sir an pen-
jualan dan hubungan yang biasanya terjadi antara pos^poa
ini dengan tingkat penjunlan. Dengan cara ini kita dapat
menaksir dengan agak teliti tiap pqs, kecuali kas*

"pakaaan" dengan 
Saldo kas dapat diketemukan denganVmengurahgl tak

®iraa seluruh nllai aktiva padaH taksiran juialah hu
tang dan modal aandiri#

ad, 2. The Adjusted Incopo. statement. ijethoA.

Diaulai dari perkiraan Rugi/Laba, di mana panda * 
patan  berslh ditambah taksiran pemasukan non cash expen
ses, mlsalnya penghapusan. Tambahan lain pada kas yang ~ 
tak nampak pada laporan pendapataa* akan ada dari turun?* 
nya po^pos aktiva dan dari kenaikan hutang dan modal * 
eendiri*

> Misalkan diharapkan dapat ditagih $ 220*OQQ dari?*
piutang dan diharapkan penjualan $ 200*000 aehingga piu*
tang akan turun dengan $ 20*000, ini menunjukkan adanya- 
suiaber kas sebagai tambahan atas laba yang dilaporkan.

Turunnya kas akan tarjadl karena kenaikan pos-pos 
aktiva, dan dari turunnya hutang dan modal sendiri, Pea*
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bellan persedlaan dan pelunasan hutang tak akan nampak da 
lam laporan pendapatan, tetapi akan mengisap uang kas*

Porobahan netto dalam slsa kas dari awal sampai * 
akhlr masa merupakan hasil tambafaan pada laba beraih dari 
penerlaaan dan pengurangan dari macaw^maoam pengeluaran 
ka»* sehlngga Kepala Bagian Keuangan dapat menaksir Juw *• 
lah dana tambahan yang harus diusahakan atau kelebihan da 
na yang harus diinvestasikan*

Penyusunan Anggaran Uang Tunai pada umumnya adalah 
raerupa&an tanggung jawab Kepala Bagian Keuangan dengan - 
bantuan m m u a bagian dalaja perusahaan* Pada perusahaan - 
yang bosar mungkln ditanganl oleh seorang Budget Director 
yaltu orang yang botul-betul inemahaai seluruh sd.uk beluk 
perusahaan itu dan aasalah anggaran belanja* I*ebih baik - 
lagi kalau ia seorang Internal Controller* karena t

• Penilaiarmya terhadap rencana Anggaran Uang tunai* 
adalah obyektip karena tak bertanggung jawab terha 
dap pelaksanaannya*

* Kedudukannya memungkinkan mengawasi koordinasi dan 
aktivitas tiap-tiap bagian*

- Sudah biasa dengan tugas analisa gum pengawasan - 
dan penilaian pelaksanaannya*

k Kedudukannya baik sekali untuk mengumpulkan dan me 
nya j ikon laporan-laporan pelaksanaan Anggaran Uang

'v.
! ’ I Lit:

* ' /USTAK*
* tfr;fciSHAS AI ’

S U R A
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Tunai kepada Top Management. ,

AdaiJfiemuagkinaa pula bahwa yang menyusun Anggaran- 
Uang Tunai adalah sebuah Panitia Anggaran yang terdiri da 
ri Kepaia-kopala Bagian dan Staff * Karena saaua Kepala Ba 
gian ikut membuat dengan sendirinya meraaa bertanggung ja 
vab pula dalam pelaksanaannya*

Baik Budget Director maupun Panitia Anggaran tak - 
bsrhak memutuskan dan oensahkan Anggaran Uang-Tunai, se * 
bab keputusan terakhir dan yang mon^hkannya adalah Top - 
Management.

Berikut ini kami berlkan contoh Organisasi Penyu - 
sunan Anggaran Uang Tunai*
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BAGAN X

0BGANISA3I PQOTSUNAIf AHGGARAN t/AHG 
TOTAI

BAGIAH BAGIAN PEMBELXAN BAGIAH PERSONA-
PEHJUALAK BAGIAH PHODUKSX LIA/UMQM

\ i /
INFORMASI DATA XNFOHMASI DATA INFORMASI DATA

_____________  *

KOORDINASI DAH PENGOLABAfl DATA

3 Pusat Management dan Peng ambangan Fakultas Bkono 
ml Uriiversitas Airlangga*
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**« P^fi3jj,^pr^iP_PgnpjTun.ianAn^paran^UaniL!£unal.

Anggaran adalah suatu rencana yang telah dltetap- 
kan terlebih dahulu sebelum tindakan- tindakan dljalankan 
yang dldasarkan atas pengalaman-pengalaman yang telah la

yang aejenls serta raoalcn untuk waktu yang akan datang* 
Apabila Anggaran Uang Tunai telah selengkapnya tersusun~ 
dan telah dlsetujul, perlu dlkorahkan segenap tenaga dan 
plklran agar apa yang tercantum di dalaimya dapat terlstk 
sana7 yang untuk lnl dlperlukan adanya koordinasi yang - 
balk dari tiap bagian dalaa perusahaan*

Dlperlukan pula adanya pengawasan yang ketat da - 
lam pelaksanaannya agar setiap saat dapat dlketahul ada 
nya peaylrapangan-penyimpangan,, sehlngga dapat segera dia 
dakan ovaluasi don kalau perlu koreksl terhadap Anggaran 
Uang Xunalnya» Dengan demlkian pekerjaan serta biaya - 
yang telah banyak dlkorbankan, tidak akan si a-si a bela -»■ 
ka*

lu dan perbandlngan dari keglatnn-kegiatan perusahaan -
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