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ABSTRAK 

 

TIWY MUTIYARNI. 2012. 8323128369. Analisis Efisiensi Pemakaian Kas 

Untuk Proyeksi Kas Tahun Mendatang Pada PT Sriwijaya Prima Express Cargo. 

Program studi DIII Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

 

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kondisi jumlah kas yang ada 

diperusahaan yang digunakan untuk mendanai setiap kegiatan usahanya serta 

seberapa efisien perusahaan dalam pemakaian kas sehingga dapat menghasilkan 

kas tahun mendatang dengan menggunakan Rasio Arus Kas dan analisis Rasio 

Arus Kas Bebas. Metode yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dan 

kuantitatif dengan menggumpulkan data primer melalui observasi, wawancara dan 

studi pustaka yang dilakukan pada PT Sriwijaya Prima Express Cargo. Penelitian 

ini menggunakan data laporan keuangan dari tahun 2012, 2013 sampai 2014. 

 

Hasil dari peneltian ini disimpulkan dari perhitungan Rasio Arus Kas 

Bebas dan Rasio Arus Kas bahwa pada tahun 2012 terdapat arus kas negatif ini 

berarti perusahaan dalam kondisi kekurangan kas lalu untuk tahun 2013 terdapat 

arus kas positif ini berarti kas pada perusahaan berlebih dikarenakan adanya 

pinjaman dari bank namun pada tahun 2014 arus kas kembali negatif, hal tersebut 

menunjukan bahwa perusahaan tidak efisien dalam setiap pemakaian kas nya 

sehingga sebanyak apapun dana yang ditanamkan apabila tidak dikelola dengsan 

efisien maka perusahaan tidak akan bisa menghasilkan kas untuk tahun 

mendatang. 

 

 

 

Kata kunci :  Efisiensi Pemakaian Kas, Proyeksi kas tahun mendatang, Rasio Arus 

Kas Bebas, Rasio Arus Kas 
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ABSTRACT 

 

 

TIWY MUTIYARNI. 2012. 8323128369. Analysis of efficiency of the use to 

projected cash flow for the coming year in PT Sriwijaya Prima Express Cargo. 

Program studi DIII Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

 

 This paper has purpose to know the amount of cash that is 

used to fund the company business activities and how efficiently in discharging 

the company cash so that it can produce cash the years by using the ratio of free 

cash flow and as the cash flow analisys. The method used is descriptive method 

qualitative and quantitative data collection techniques such as observation, 

interviews, and library research in PT sriwijaya Prima Express Cargo.This paper 

using data from the financial statement from years 2012 until 2014. 

 The result of research is inferred from the calculation of 

the ratio of free cash flow and an analisys of the ratio of cash flow that in 

2012there are cash floe negative which means companies in the condition of a 

shortage of cash and for 2013 there are cash flow positive this means cash to 

companies due to excess loan funds from the bank  but in 2014 cash flow bck 

negative, it shows that the company in efficient every used his cash so that as 

much funds if what invested cas not managed with efficient the company will not 

get the cash to produce next year. 

Keywords : Efficiency Discharging cash, Cash projections the next year, Ratio   

free cash flow, Ratio analisys cash flow   
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Syukur alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak akan pernah berhenti 

penulis persembahkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan 

rahmat, berkat, dan hidayah-Nya, serta perlindungan dan kesehatan 

sehingga dengan segala keterbatasan yang ada, penulisan Karya Ilmiah 

ini dapat diselesaikan dengan baik. 

 Shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan pada Nabi 

Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan bagi penulis, karya ilmiah 

ini disusun Untuk menyelesaikan Karya ilmiah ini ditulis untuk memenuhui 

salah satu persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya, Program Studi D-

III, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

Karya ilmiah ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

pada bulan Mei 2014 di PT Sriwijaya Prima Express Cargo, Duren Sawit. 

Penulis menyadari bahwa laporan Karya Ilmiah ini tidak mungkin 

terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, bimbingan, doa, kritik, dan saran 

dari semua pihak.  

Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan terima 

kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi 

terhadap laporan ini dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 

1. Allah SWT, atas hidayah, petunjuk, dan cinta-Nya yang telah 

diberikan kepada saya selaku penulis;  
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2. Rasulullah SAW atas kecintaan terhadap umatnya;  

3. Mama, papa serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan 

materil dan moril kepada penulis; 
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solid dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang 

telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan 

Karya Ilmiah; 
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Dalam penulisan Karya Ilmiah ini penulis menyadari akan 

keterbatasan pengetahuan praktikan miliki maka dari itu praktikan 

mengharapkan kritik dan saran agar karya ilmiah ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Semoga penulisan Karya Ilmiah ini dapat 
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