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INTISARI 

 

Suatu perusahaan harus mampu mengelola dana atau kasnya dengan baik, 
agar dengan dana atau kas yang ada tercipta suatu efisiensi kerja yang tinggi 
hingga diperoleh keuntungan yang maksimal. Dalam suatu perusahaan dibutuhkan 
adanya laporan sumber dan penggunaan kas yang digunakan untuk 
memperkirakan jumlah kas yang dibutuhkan di masa yang akan datang, agar 
dengan jumlah kas yang ada perusahaan dapat mempergunakan kas tersebut untuk 
kelancaran aktivitas perusahaan, sehingga perusahaan mampu untuk memenuhi 
kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis memilih judul 
“Tinjauan Atas Analisis Sumber dan Penggunaan Kas pada PT. Perkebunan 
Nusantara VIII (Persero)” dan penulis mengidentifikasikan masalah bagaimana 
penyusunan dan penyajian laporan sumber dan penggunaan kas pada                           
PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) serta bagaimana analisis laporan sumber 
dan penggunaan kas pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero). 

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah 
metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan, dimana penulis 
melakukan praktik kerja lapangan pada perusahaan untuk mengumpulkan data 
yang diperlukan dengan cara wawancara dan observasi, serta melalui studi 
kepustakaan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai buku dan sumber 
tulisan lain atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 

Dari hasil analisis sumber dan penggunaan kas dari PT. Perkebunan 
Nusantara VIII (Persero) dapat diketahui bahwa pada tahun 2002 perusahaan 
mampu membiayai berbagai pengeluaran dan kewajiban yang ada menggunakan 
arus kas dari aktivitas operasi. Hal ini karena arus kas operasi menunjukkan 
keadaan yang surplus sebesar Rp 57.047.462.198,-. Sedangkan pada tahun 2003 
dan 2004 perusahaan tidak mampu membiayai berbagai pengeluaran dan 
kewajiban yang ada menggunakan arus kas dari aktivitas operasi. Hal ini karena 
pada tahun 2003 dan 2004 arus kas operasi menunjukkan keadaan yang defisit 
sebesar Rp 6.315.709.374,- dan Rp 8.828.677.406,-. Namun secara keseluruhan, 
sumber-sumber kas yang diperoleh perusahaan telah mampu menutupi seluruh 
pengeluaran yang ada karena kas mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 
2002 sampai dengan tahun 2004. 

Berdasarkan hasil tinjauan dan pembahasan yang telah dilakukan, 
hendaknya perusahaan dapat mengelola kasnya dengan lebih baik lagi dan dapat 
menggunakan kas seefisien mungkin, sehingga perusahaan mampu untuk 
membiayai berbagai pengeluaran dan kewajiban yang ada. 
 
 
 
 
 
 


