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ABSTRAK

KHAIDIR SUDIBYO. 2015. 8323118225. Analisis Laporan Arus Kas Untuk
Mengevaluasi Kemampuan Koperasi Pegawai BPKP Pusat Dalam Menghasilkan
Kas Periode 2008-2012. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi.
Universitas Negeri Jakarta.

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui laporan arus kas serta
mengevaluasi kemampuan koperasi dalam menghasilkan kas periode 2008-2012.
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif
yang diperlukan meliputi laporan keuangan selama periode 2008–2012 yang
meliputi neraca komparatif, laporan SHU, Laporan arus kas dan informasi
tambahan lain.

Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa laporan arus kas pada
koperasi pegawai BPKP pusat periode 2008-2012 menunjukkan peningkatan
saldo akhir kas tiap tahunnya. Walaupun demikian, terdapat aktivitas-aktivitas
arus kas yang menunjukkan angka negatif. Misalnya pada tahun 2009 dan 2010
arus kas dari aktivitas operasi dan investasi menunjukkan angka negatif dan
tahun 2011 arus kas negatif ditunjukkan pada aktivitas investasi. Kemampuan
koperasi pegawai BPKP pusat dalam menghasilkan kas berdasarkan Cash flow
return ratio selama periode 2008-2012 dapat dikatakan cukup baik, karena
penurunan hanya terjadi pada tahun 2009.

Kata kunci : Laporan Arus Kas, Koperasi
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ABSTRACT

KHAIDIR SUDIBYO. 2015. 8323118225. Cash flow statement analysis to
evaluate the ability of the Employee Cooperative BPKP Center, in generating
Cash period 2008-2012. DIII Courses In Accounting. The Faculty Of
Economics. State University Of Jakarta.

This paper aims to find out the cash flow statement as well as evaluate
the capabilities of cooperatives in generating cash period 2008-2012. The
method used is descriptive quantitative methods. The necessary quantitative data
include the financial statements for the period 2008–2012 which includes
comparative balance sheets, reports of SHU, cash flow statement and other
additional information.

From the results of the writing can be aware that cash flow statement on
Cooperative Employees BPKP Center period 2008-2012, the final cash balance
improvement shows each year. However, there is a cash flow activities that
indicate a negative number. For example, in 2009 and 2010 cash flow from
operating activities and investments indicate negative numbers and negative
cash flow in 2011 indicated on investment activity. The ability of cooperative
employees BPKP Center, in generating cash based on Cash flow return ratio
over the period 2008-2012 can be said to be quite good, because the decrease
occurs only in 2009.

Keywords: cash flow statement, cooperative
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