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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi, setiap perusahaan di tuntut untuk terus dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam persaingan yang sangat 

kompetitif dan komplek. Oleh karena itu perusahaan harus dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup dengan mengetahui kelemahan serta 

kekuatan yang dimiliki. Salah satu parameter yang digunakan untuk 

mengetahui kelemahan serta kekuatan tersebut adalah dengan melihat kinerja 

keuangan perusahaan.  

Tingkat perekonomian di negara berkembang cukup pesat, yang 

disebabkan oleh laju pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut 

berpengaruh pada berbagai bidang usaha, baik usaha jasa maupun usaha 

industri. Setiap perusahaan yang ingin maju dan mempunyai prospek yang 

baik tentunya diharapkan tidak hanya mencari keuntungan semata, namun 

juga harus berani mengambil resiko, salah satunya seperti adanya 

penyelenggaraan penjualan kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan 

kas, tetapi menimbulkan piutang langganan yang kemudian pada hari jatuh 

tempo aliran kas masuk terjadi yang berasal dari pembayaran piutang tersebut. 

Dalam menjalankan operasi, perusahaan tidak selalu berkembang 

dengan baik. Kadang-kadang perusahaan terpaksa “memperkecil diri” agar 

mampu bertahan atau terpaksa membubarkan diri, karena menderita kerugian 
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terus menerus. Perusahaan mungkin mengalami kesulitan keuangan karena 

operasi, atau kesulitan kondisi keuangan. Kesulitan keuangan karena alasan 

operasi berarti perusahaan menanggung biaya operasi lebih besar dari 

penghasilan operasi. Alasan kondisi keuangan, berarti perusahaan menghadapi 

kesulitan keuangan karena beban keuangan tetap yang terlalu tinggi. 

Meskipun dari sisi operasional masih menghasilkan keuntungan operasional, 

tetapi laba operasi tersebut tidak mampu untuk memenuhi kewajiaban 

tunggalnya. Faktor kombinasi dapat pula mempengaruhi kesulitan keuangan 

perusahaan.      

Suad Husnan (1992: 257), menyatakan “manajer perusahaan dituntut 

harus dapat membuat keputusan sumber pendanaan yang tepat, baik yang 

berasal dari internal maupun eksternal”. Hal tersebut disebabkan karena 

masing-masing sumber dana mempunyai konsekuensi dan karakteristik 

keuangan yang berbeda. Sumber dana yang berasal dari internal diperoleh dari 

laba ditahan dan depresiasi. Sumber dana yang berasal dari eksternal yaitu 

hutang dari kreditur. Bauran penggunaan antara modal sendiri dan hutang 

disebut dengan struktur modal perusahaan. 

Banyak orang juga mengatakan bahwa tujuan berdirinya suatu 

perusahaan adalah mencari keuntungan atau laba, karena jumlah laba yang 

besar menujukkan bahwa perusahaan tersebut berhasil, dan sebaliknya jika 

jumlah laba kecil menunjukkan perusahaan tersebut kurang berhasil. Dalam 

hubungannya dengan kentungan atau laba sebagai tujuan utama perusahaan, 

dapat di mengerti bahwa keuntungan atau laba di gunakan sebagai alat untuk 
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mengukur kemampuan perusahaan dalam beroperasi pada suatu periode 

tertentu. Menurut B. Kusriyanto dan B. Sumartojo (1993:69), 

Laba operasi di pandang sebagai ukuran yang lebih baik untuk 
menentukan kemampuan perusahaan mendapatkan laba. Perusahaan 
yang laba operasinya tinggi di anggap lebih kuat dan lebih 
menguntungkan di bandingkan dengan perusahaan yang laba 
operasinya rendah . 
 
Untuk mencapai laba yang optimal dalam perencanaan maupun 

realisasinya sehingga efisiensi dapat terwujud, manajer dapat mengambil 

langkah-langkah sebagai berikut: Menurut Munawir (1995:184), 

1. Menekan biaya produksi maupun biaya operasional serendah 
mungkin dengan mempertahankan tingkat harga jual dan volume 
penjualan yang ada. 

2. Menentukan tingkat harga jual sedemikian rupa sesuai dengan laba 
yang di kehendaki. 

3. Meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin.  
 
Di dalam perencanaan laba, ketiga langkah tersebut di atas tidak dapat 

di lakukan secara terpisah sebab ketiganya mempunyai hubungan yang erat 

dan saling berkaitan. Biaya akan mempengaruhi harga jual, harga jual akan 

mempengaruhi volume penjualan, dan volume penjualan akan mempengaruhi 

laba. Dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk 

masa yang akan datang memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam 

kemungkinan yang berakibat terhadap laba yang akan datang. 

Dengan adanya kebijaksanaan penjualan kredit, diharapkan volume 

penjualan akan meningkat, namun disatu sisi menimbulkan masalah yang 

berupa beban kredit yang akan timbul. Menurut Adisaputro (1996:98), 

Sebagai akibat pemberian kredit akan menimbulkan berbagai beban 
biaya yang meliputi beban biaya modal, biaya administrasi piutang 
yang berupa biaya organisasi atau unit kerja yang diserahi tugas 
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mengelola piutang, biaya penagihan piutang dan tidak tertagihnya 
piutang karena larinya debitur ataupun bangkrut. Dengan demikian 
piutang yang ada dalam perusahaan harus dikelola secara efisien. 
 
Perusahaan yang melakukan penjualan tunai akan segera menghasilkan 

kas pada saat transaksi dilakukan. Di dalam perusahaan kas merupakan unsur 

modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Tapi dengan tingginya 

tingkat likuiditas karena adanya jumlah kas yang besar, berarti tingkat 

perputaran kas tersebut rendah dan perusahaan kurang efektif dalam 

mengelola kas. Oleh karena itu kas yang ada dalam perusahaan harus dikelola 

supaya efisien. Menurut Susilowati (2004:2), 

Laporan arus kas dapat menyediakan informasi tentang pertumbuhan 
perusahaan. Menyatakan bahwa laporan arus kas dapat mencerminkan 
dispensable fund, distributable fund dan discretionary fund, yaitu 
kemampuan perusahaan untuk menyediakan dana untuk aktivitas rutin, 
untuk membayar bunga dan dividen dan untuk investasi dan hasil dari 
investasi yang telah dibuat. Semakin besar peluang investasi bagi 
perusahaan ditunjukkan dari kemampuan perusahaan untuk 
menyediakan dana baik secara internal maupun eksternal dan besarnya 
investasi yang dilakukan.  
 
Semakin lancar arus kas keluar untuk investasi dan arus kas masuk dari 

pendapatan investasi, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan 

berkembang. Sebaliknya bila arus kas perusahaan terlalu besar keluar atau 

masuknya, menunjukkan bahwa perusahaan ada pada kondisi overinvestment 

atau underinvestment. Dari sini nampak bahwa laporan arus kas dengan 

mudah dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan perusahaan.  

Proses atau siklus akuntansi bertambahnya kas karena adanya transaksi 

penerimaan (pendapatan) atau berkurangnya kas karena transaksi pengeluaran 
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(belanja rutin, gaji, dan proyek) akan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) 

yang diselenggarakan oleh Bendaharawan.  

Ada beberapa pedoman yang menentukan bahwa jumlah optimal kas 

tergantung pada penerimaan-penerimaan serta pengeluaran-pengeluaran baik 

yang sudah pasti maupun yang tidak diduga sebelumnya.  

Menurut Jaeni, (2004:14) jumlah kas yang baik ditentukan pada suatu 

titik dimana jumlah kas dapat digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran yang sudah pasti dan ramalan atas pengeluaran-pengeluaran yang 

tidak dapat diduga sebelumnya atau mungkin para kreditur menetapkan agar 

perusahaan mempertahankan jumlah kas tertentu. 

Penelitian mengenai kandungan arus piutang pernah dilakukan, seperti 

Alvikarini (1999) diperoleh hasil tidak ada perbedaan antara hari rata-rata 

pengumpulan piutang yang sesungguhnya dengan yang ditetapkan oleh 

standar perusahaan. Dan pada kesempatan ini peneliti ingin menguji kembali 

mengenai pengelolaan piutang tapi ditambah dengan adanya variabel arus kas. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini dicoba melakukan pengujian untuk 

perusahaan jasa, dengan melakukan studi kasus pada KOPATA Purwokerto. 

Dan peneliti mengambil judul tentang “ANALISIS EFISIENSI 

PENGELOLAAN KAS DAN PIUTANG PADA KOPERASI 

PENGUSAHA ANGKUTAN KOTA (KOPATA) PURWOKERTO”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya masalah yang menyangkut kas dan piutang maka 

penelitian ini dibatasi hanya pada analisis efisiensi pengelolaan kas, 

pengelolaan piutang dagang yaitu piutang suku cadang yang merupakan 

prioritas utama  pada KOPATA Purwokerto selama tahun 2002 sampai 

dengan tahun 2006. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

“Apakah pengelolaan kas dan piutang suku cadang pada KOPATA 

Purwokerto sudah efisien”? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain adalah: 

“Untuk mengetahui efisiensi pengelolaan kas dan piutang suku cadang pada 

KOPATA Purwokerto”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan antara lain 

adalah: 

1. Sebagai sumber informasi, bahan pertimbangan dan masukan bagi 

perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan terutama masalah 

pengelolaan kas dan piutang pada KOPATA Purwokerto. 
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2. Sebagai tambahan praktis (penerapan teori) bagi ilmu pengetahuan dalam 

dunia ekonomi yang sesungguhnya. Sehingga dapat digunakan sebagai 

informasi bagi perusahaan, mahasiswa dan pihak lain yang membutuhkan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini akan menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN  

 Bab ini merupakan pendahuluan yang menyajikan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Berisi tentang pengertian kas dan piutang, pentingnya pengelolaan 

kas dan piutang, Manajemen kas dan piutang, kebijaksanaan kas 

dan piutang, tingkat perputaraan dan periode pengumpulan kas dan 

piutang, penentuan resiko kredit dan evaluasi terhadap para 

pelanggan serta kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

  Metode penelitian meliputi : pengertian penelitian, jenis penelitian, 

objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta 

metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHSAN 

  Data ini menyajikan latar belakang perusahaan yang berisi tentang 

gambaran umum KOPATA Purwokerto, penyajian data, analisis 
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data, efisiensi pengelolaan kas dan piutang serta pembahasan hasil 

penelitian.  

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA.  

 

 




