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ABSTRAK 

BELLA FONTANA. 2013. 8323108384. Analisis Manajemen Kas Pada CV. 
Sanlo Putra. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana pengelolaan 

manajemen kas pada CV. Sanlo Putra, dan 2) Bagaimana kinerja manajemen pada 

CV. Sanlo Putra pada periode tahun 2010 sampai dengan 2011. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode deskriptif dimana penelitian ini memberikan 

gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti dengan melihat fakta-fakta yang 

ada. Teknik pengumpulan data melalui observasi, studi pustaka, dan wawancara.  

Dari hasil analisis menunjukan bahwa manajemen CV. Sanlo Putra telah 

melakukan manajemen kas dengan baik namun dalam penyusunan laporan arus 

kasnya belum mengacu pada SAK ETAP. Dan Bahwa  kinerja manajemen CV. 

Sanlo Putra pada periode tahun 2010-2011 dapat diukur dengan rasio 

profitabilitas, dimana perusahaan mampu menghasilkan laba yang meningkat 

dalam 2 tahun dengan menggunakan rumus ROA. 

 

Kata Kunci: Manajemen kas, Laporan Arus Kas, Rasio Profitabilitas 
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ABSTRACK 

BELLA FONTANA. 2013. 8323108384. Analisis Manajemen Kas Pada CV. 
Sanlo Putra. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

This mini thesis aims to find out: 1) How is the management of cash at 
CV. Sanlo putra, and 2) How is the management performance at CV. Sanlo Putra 
in 2010 until 2011. The method used is descriptive method in which this study 
gives a clear picture of the object under study by looking at the facts. The tecnique 
of collecting data by observation, book study and interview. 

The result showed that management in CV. Sanlo Putra, can manage their 
cash well, but in the preparation the cash flow statement has not referred to SAK 
ETAP. And the performance of cash management CV. Sanlo Putra in 2010-2011 
can be measured by profitability ratio, the company capable of producing 
increased profit in 2 years with ROA formula. 

 

Keys: Cash of Management, Statement of Cash Flow, Profitability Ratio 
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan karya ilmiah ini dengan judul Analisis Manajemen Kas 

pada CV. Sanlo Putra. 

Karya ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan 

untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi DIII Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam karya ilmiah ini, penulis 

menjabarkan tentang masalah yang diangkat untuk ditulis, serta teori yang penulis 

gunakan sebagai dasar analisis.  

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ilmiah 

ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril 

maupul materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala 

kerendahan dan ketulusan hati ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang secara langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya 

ilmiah ini kepada: 

terima kasih kepada: 

1. Dra. Hj. Nurahmah Hajat, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

2. Unggul Purwohedi, S.E, M,Si., P.hD, selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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3. Yunika Murdayanti, S.E, M.Si.,M.Ak, selaku Ketua Program Studi DIII 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

4. Dra. Sri Zulaihati, M.Si, selaku dosen pembimbing yang dengan 

kesabarannya telah memberikan pengarahan, masukan, dan bimbingan selama 

penyusunan karya ilmiah ini dari awal hingga karya ilmiah ini dapat 

diselesaikan. 

5. Kedua orang tua, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan, 

dukungan dan doa bagi penulis.  

6. Seluruh dosen UNJ yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang 

bermanfaat selama penulis duduk di bangku perkuliahan. 

7. Teman-teman mahasiswa D3 Akuntansi 2010 kelas AK2 yang telah banyak 

memberikan bantuan, motivasi, dan arahan dalam penulisan karya ilmiah ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman, sehingga dalam penyusunan karya ilmiah ini masih terdapat 

banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu dalam hal ini penulis dengan 

senang hati menerima berbagai masukan, saran, dan kritik dari berbagai pihak 

yang bersifat membangun agar karya ilmiah ini menjadi lebih baik dan dapat 

bermanfaat bagi yang membutuhkan. 

 

 

       Jakarta, 8 Juli 2013 
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