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ABSTRAK 

 

Santi Nuraeni. 2013. 8323136449. Analisis Penggunaan Fasilitas Supply Chain 

Financing (SCF) Terhadap Arus Kas Proyek Bendungan Bajulmati Pada PT 

Brantas Abipraya (Persero). Program Studi D III Akuntansi. Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 Karya ilmiah ini memiliki latar belakang masalah maraknya pembangunan 

infrastruktur yang tebengkalai yang disebabkan kurangnya modal yang dimiliki 

para kontraktor. Penulis melakukan penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui 

tentang penggunaan fasilitas Supply Chain Financing terhadap arus kas proyek 

bendungan Bajulmati pada PT Brantas Abipraya. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan mengolah data 

keuangan proyek yang disajikan perusahaan. 

 Dari hasil penelitian dapat diketahui penggunaan presentase Supply Chain 

Financing dalam melakukan pembayaran kepada supplier dengan proporsi 80% 

terjadi surplus sebesar Rp 6.401.120.000. Laba tersebut lebih besar dibandingkan 

dengan penggunaan presentase 60%. Oleh karena itu semakin besar proporsi 

penggunaan SCF dibandingkan dengan pembayaran tunai akan mempengaruhi 

laba yang diperoleh dan persediaan kas yang dimiliki perusahaan dapat 

dimanfaatkan dengan optimal. Saran untuk perusahaan adalah sosialisasi 

pembayaran SCF perlu ditingkatkan lagi kepada para rekanan yang menjadi 

partner kerja perusahaan. 

 

Kata kunci: Suuply Chain Financing, Surflus, Arus Kas, Pembayaran Tunai 
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ABSTRACT 

 

Santi Nuraeni. 8323136449. 2013. Analisis Penggunaan Fasilitas Supply Chain 

Financing (SCF) Terhadap Arus Kas Proyek Bendungan Bajulmati Pada PT 

Brantas Abipraya (Persero). Program Studi D III Akuntansi. Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

This paper has a background of rampant problem of infrastructure 

development that is dormant due to lack of capital owned by the contractor. The 

author conducted research has a purpose to know about the use of the facilities 

Supply Chain Financing cash flow Bajulmati dam project in PT Brantas 

Abipraya. The method used in this research is descriptive analysis with qualitative 

approach in this case the data collecting process financial data presented project 

company. 

From the results of this research is the use of the percentage of Supply 

Chain Financing in making payments to suppliers by 80% the proportion of a 

surplus of Rp 6.401.120.000. The profit was higher than the usage percentage of 

60%. Hence the greater the proportion of SCF compared with a cash payment 

will affect profits and cash holdings of the company can be utilized optimally. 

Suggestions for the company is the socialization of payment SCF needs to be 

increased again to the partnerships that have been working partner companies. 

 

 

Keywords: Supply Chain Financing, Surflus, Cash Flow, Cash Payments 
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