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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pembangunan di Indonesia dilaksanakan di segala bidang baik dalam 

bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. 

Namun, pembangunan di Indonesia saat ini sedikit terhambat akibat pernah 

terjadinya krisis ekonomi yang membawa dampak negatif bagi para pelaku 

kegiatan ekonomi, misalnya suatu perusahaan. 

Aspek ekonomi merupakan aspek yang perlu segera diperbaiki, dimana 

sangat dibutuhkannya peran serta perusahaan dalam menjalankan perusahaannya, 

untuk dapat memberikan sumbangan yang besar kepada pemerintah dalam proses 

pembangunan di negara ini. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat laporan 

keuangan sebagai alat pertanggungjawaban untuk mengetahui hasil yang telah 

dicapai. 

Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengukur 

perkembangan yang meliputi kemajuan dan kelancaran perusahaan dimana 

laporan keuangan tersebut menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang sangat bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Dalam menjaga kelangsungan kegiatan suatu perusahaan dan mewujudkan 

keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang, diperlukan adanya 

manajemen yang baik yang juga didukung oleh permodalan yang baik serta 

memadai. Salah satunya adalah jumlah kas yang tersedia di perusahaan. 

Kas adalah aktiva yang dimiliki dan digunakan oleh suatu perusahaan, 

yang meliputi uang tunai dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap 

saat, serta simpanan di bank yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Kas dapat 

digunakan untuk membeli barang atau jasa, serta memenuhi kewajiban dengan 

lebih mudah bila dibandingkan dengan aktiva lainnya. Oleh karena itu kas disebut 

juga aktiva liquid (cair). Dan oleh karena sifatnya yang sangat liquid, kas sering 
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menjadi sasaran kecurangan atau pencurian, sehingga sangat diperlukannya 

perlindungan dan pengendalian terhadap kas yang dimiliki perusahaan guna 

melindunginya dari pencurian dan penyalahgunaan. Dengan demikian, perusahaan 

harus memperhatikan pelaksanaan pengelolaan aliran kas, serta harus dapat 

mempertanggungjawabkannya yaitu dengan suatu laporan sumber dan 

penggunaan kas. 

Penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas bertujuan untuk 

menunjukkan perubahan kas selama satu periode akuntansi dan memberikan 

informasi mengenai perubahan kas tersebut yang menunjukkan dari mana sumber-

sumber kas dan penggunaan-penggunaannya. Laporan sumber dan penggunaan 

kas tidak hanya berguna untuk pihak intern perusahaan dalam menentukan suatu 

perencanaan atau kebijakan, tetapi juga berguna bagi pihak ekstern perusahaan 

untuk menilai kemampuan perusahaan itu dalam menjalankan kegiatan usahanya, 

sehingga pihak ekstern tersebut dapat menentukan keputusan usahanya serta 

menentukan keputusan bisnis yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyajikan suatu 

pembahasan yang dituangkan dalam laporan tugas akhir dengan judul : 

“Tinjauan atas Analisis Sumber dan Penggunaan Kas pada PT. Perkebunan 

Nusantara VIII (Persero)”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

        Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

pemilihan judul di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai  

berikut : 

1. Bagaimana penyusunan dan penyajian laporan sumber dan penggunaan kas 

pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero). 

2. Bagaimana analisis sumber dan penggunaan kas pada PT. Perkebunan 

Nusantara VIII (Persero). 
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1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik 

  Maksud dari kerja praktik ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian akhir Program Studi Akuntansi Diploma III, Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. Selain itu, kerja praktik ini pun bermaksud 

untuk memperoleh data dan informasi yang akurat serta relevan yang berkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini. 

Sedangkan tujuan dilakukannya kerja praktik ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan dan penyajian laporan sumber dan 

penggunaan kas pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero). 

2. Untuk mengetahui dan memahami analisis sumber dan penggunaan kas pada 

PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

  Data serta infomasi yang diperoleh dari hasil kerja praktik dan hasil studi 

pustaka yang berkaitan dengan analisis sumber dan penggunaan kas, diharapkan 

dapat berguna serta bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sumber 

dan penggunaan kas, khususnya dalam pengelolaan dan penganalisisan kas 

dalam suatu perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan, diharapkan laporan tugas akhir ini dapat berguna dan 

bermanfaat dalam mengetahui posisi keuangan dan kondisi perusahaan, serta 

dapat menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan 

diterapkan perusahaan dalam mengelola perusahaan di masa yang akan 

datang. 

3. Bagi Pembaca, diharapkan laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam 

menambah pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam laporan tugas akhir ini, serta dapat menjadi bahan referensi 

bagi pihak yang melakukan penelitian dengan mengambil topik permasalahan 

yang sama. 
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1.5 Metodologi Tugas Akhir 

  Metode yang digunakan penulis di dalam penyusunan laporan tugas akhir 

ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan, 

memaparkan dan menganalisa data-data yang diperoleh penulis dari hasil kerja 

praktik. 

  Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Studi Lapangan 

Yaitu penelitian dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap 

perusahaan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, Penulis melakukan 

praktik kerja lapangan secara langsung pada perusahaan untuk mengumpulkan 

data yang diperlukan, dengan cara sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Yaitu cara yang dipergunakan bila seseorang, untuk tujuan suatu tugas 

tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang 

responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan responden 

tersebut. 

b.   Observasi 

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek  yang  

diteliti untuk mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas. 

2. Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai buku-buku dan sumber 

tulisan lain atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

  Kerja praktik dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) 

yang berlokasi di Jln. Sindangsirna No. 4, Bandung 40153. Kerja praktik 

dilaksanakan dari tanggal 17 November 2006 sampai dengan tanggal 12 Januari 

2007. 

 


