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ABSTRAK 

REINALDO AKBAR. 2012. 8323097676. Analisis Kas Unit Farmasi pada 
Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Program studi DIII akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

Kas merupakan unsur aktiva yang paling lancar atau dengan kata 
lain kas merupakan modal kerja yang paling likuid sehingga dengan 
ketersediaan kas yang cukup maka perusahaan tidak akan kesulitan 
dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Untuk mengetahui dengan 
tepat bagaimana kondisi kas suatu perusahaan serta kemampuannya  
dalam  memenuhi  kewajiban perusahaan dapat dilakukan analisis atas 
arus kas perusahaan.Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kinerja 
kas terhadap kelangsungan hidup rumah sakit dari sisi unit farmasi 
apakah kondisi kas tersebut bisa memenuhi kebutuhannya dan berjalan 
dengan baik. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini 
adalah analisis deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data 
melalui data primer dan data sekunder.Dari hasil penulisan dapat 
diketahui bahwa arus kas untuk aktivitas operasi pada unit farmasi rumah 
sakit islam untuk periode tahun 2010 penerimaan cenderung selalu 
berbanding kecil terhadap pengeluarannya dengan melihat hasil dari 
analisis anggaran kas, rasio arus kas operasi, dan rasio cakupan arus 
dana.Hal itu dikarenakan unit farmasi selain melayani pelayanan transaksi 
secara tunai juga melayani secara kredit.Karena ada tempo penagihan 
piutang yang diberikan dan pembiayaan operasi terus berjalan 
menyebabkan ketersediaan kas pada bulan-bulan terjadinya transaksi 
piutang mengalami defisit. Oleh karena itu agar ketersediaan kas bisa 
berjalan dengan baik maka pada setiap pembiayaan untuk operasi harus 
ada dana dari pihak luar dan pengeluaran juga harus selalu dikontrol agar 
ketika kembali diputar untuk pelayanan farmasi bisa ditutupi 
kebutuhannya. 

Kata Kunci  :   Rasio Arus Kas Operasi dan Rasio Cakupan Arus Dana 
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ABSTRACT 

REINALDO AKBAR. 2012. 8323097676. Analysis of Cash Pharmacy Unit 
In Pondok Kopi Islamic Hospital. DIII Accounting Program. Accounting 
Department. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 

Cash is an element of current asset or in order words, cash is 
most liquid capital so that availability of sufficient cash the company will 
have difficulty to meet falling due.This study aims to find out exactly how 
company’s cash and its ability to meet liability company to do analysis of 
the company’s cashflow.The purpose of this study scientific work to 
determine performance cash on survival of the hospital pharmacy unit is 
company treasury could meet his needs dan work well. The method used 
in the writing of this scientific work is a descriptive analysis of qualitative 
with collection methods through primary data dan secondary data.From 
the results of the writing can be seen that the cash flows for operating 
activities in the Islamic hospital pharmacy unit for the period 2010 
revenues tend to be always small compared to the spending by looking at 
the results of the analysis of the cash budget, the ratio of operating cash 
flow, and ratio of coverage cash flow fund. That is because in addition with 
serving the pharmaceutical unit of service cash transactions also serving 
credit. Then because collection time of accounts receivable financing 
provided and continue to run the operation led to the availability of cash in 
the months of the transaction accounts deficit. Therefore, the availability of 
cash in order to run well on any financing for the operation should has 
funds from outside sources and expenditures also must be controlled so 
that when funds are swifeled again for pharmaceutical care needs could 
be covered. 

Key words: The Ratio Of Operating Cash Flow, and Ratio Of Coverage 
Cash Flow Fund 
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