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Untiik i
Anak~anakku Ria dan Tanti 
3«vta iatoriku tarcinta
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Dangan name Allah yang Maha Pangaaih lag! Panya- 
yang* puji ayukur kami panjatkan kahadiratnya, karena 
hanya dengan perkanan-Nya-lah kaai dapat raanyalaaaikan 
akripai ini untuk malangkapi aalah aatu ayarat guna me - 
nampuh ujian Sarjana Langkap Skonoai Parueahaan pada 
Fakultaa Bkonoai Uniraraita* Airlangga •

Kaai aanyadari dangan aapanuhnya bahwa akripsi 
ini sangat aadarhana aarta jauh dari pada kaaaapurnaan* 
dan inipun baru dapat kami aalaaaikan barkat biabingan 
aarta bantuan dari pelbagai pihak* Olah karana itu, pada 
kaeaapatan ini kaai aanguoapkan raaa tariaa kaaih aarta 
panghargaan yang aatinggi-tingginya, kapada t

1. Bapak Dr a# Be# Vantja Janaan Ak# aalaku Doatn Paa •» 
biabing yang talah rala aangorbankan waktu baliau 
yang aangat barharga untuk aaabiabing kaai aaHingga 
dapat taroiptanya akripai ini *

2* Bapak*bapak dan Zbu^ibu Soaen aarta para Aaaieten 
pada Fakultas Bkojloai Uniraraitas Airlangga yang ta
lah naaberikan bakal pangatahuan yang aangat barhar- 
ga dalam aanyusuna akripai ini •

3* Bapak Piapinan aarta seluruh Karyawan P.T# Pabrik 
Gula Sarkara yang talah memberikan bantuan aarta k«~
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tarangan-kctarangan yang sangat barharga yang btrta- 
llan dengan akripai ini *

4* Anak-anakku Bia dan Yanti aarta iatariku taxcinta 
yang talah aaabarikan bantuan aarta dorongan yang 
aangat barharga aahingga dapat tareiptanya akripai 
ini •

5* Juga kapada aaaua yang tak dapat kami aabutkan dial- 
ni aatu paraatu yang talaii maabarikan bantuan aarta 
dorongan yang aangat bariiarga dalam aanyuaanr. akrip- 
ai ini •

Samoga Allah Subhaana Wataala maabalaa jaaa dan 
kabaikan ballau-baliau taraabut dengan berlipat ganda • 

Aaian yaa robbal aalamin «

Panyaatm •
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■ AlasaiLFcmlllhan Judul«

Industri Oula adalah nerupakan suatu indu stri yang
• * *

baraifut imsioan di raarn ia hanya dapat berproduksi pada-* 
bulem-bulan tertentu saja, aedangkan kebutuhan pembelanja
annya adalah sopanjang tahun, balk untuk menjaga kelancar

i
on produksi/oporasi perusahaan dalam Jangka pendek maupun

\
untuk Capital Budgeting yaltu untuk raengadakan pongganti- 
an daripada alat-alat produksi tahan lam yang telah * 
usang maupun untuk nengadakan invdstasi baru*

Talah kita ketahui, bahwa hanpir dari seluruh kegi 
atan perusahaan selalu berhubungan dengan Cash, mulai da
ri penyediaan bahan mentah, proses produksi) penjclmpanarw 
hasil selesai sampai hasil selesai ini terjual dan uang ~ 
nya diterima kemball oleh perusahaan* Dengan adanya perbe 
daan vaktu antara oaat pemerinaan uang dan aaat pengeluar 
annya, timbuilah raasalah-masalah di dalaa Cash ftanago * 
mont* Dengan demikian Jelaslah bahwa masalah cagh adalah** 
merupakan salah satu aspek yang panting di dalam perusaha 
an* Apabila terjadl gangguan dan ketidak beresan di dalam 
masalah cash ini akan dapat menimbulkan kekacauan terha ~ 
dap seluruh gerak daripada perusahaan*

Oleh karena itu pentinglah untuk oenjaga bukan aa-
. y , V ■ ’

Ja, Ixkwldita3 tetapi rentabilitas daripada perusaha-
!» 7 . *  '
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on di Dana Anggaran Uang Tunai sebagai salah satu alat ma 
nagement raomegang peranan yang panting bukan saja dalam * 
jaen4«ga nama balk tetapi Juga deml teroapainya tujuan da-* 
rlpada perusahaan*

iBjwaiy Daripada Peavusunan.

Adapun yang senjadi tujuan daripada penyusonan - 
skripsi ini adalah untuk menegaakan betapa pontingnya ar*‘ 
ti Anggaran Uang Tunai dl dalam dunla perusahaan*
Fungsi Anggaran Uang Tunai bukan hanya menyediakan dana -
yang besar guna menjoain likwiditas perusahaan saja, teta

)

pi juga harus mempertisibangkan rentabilitas daripada peru 
aahaan serta biaya-biaya yang tiisbul sebagai akibat keku* 
rangan dana maupun hilangnya profit sebagai akibat jnenum* 
puJcnya uang tunai di dalam perusahaan.

Untuk kepentingan ini kaoi mengadakan penolltian - 
yang agak nendalaa tentang masalah Anggaran Uang Tunai so 
hlngga dapat mengadakan analisa tentang Anggaran Uang Tu* 
nai yang dllakeanakan olah P#T. Pabrik Gula Sarkara ini**

flCabOgBSS*

Sebagai akibat daripada inflasl yang tak terkenda* 
likan maka baik dlsektor keuangan nogira maupun disektor- 
industri, anggaran^an^garan yang telah disusun dengan su*
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sob payah banyak yang tidak borhasil dalam moncapai tuju 
annya* Oleh karena itu banyak yang berpendapat bahwa Ang 
garan hanyalah sesuatu yang teoritici, balk totapi tak da* 
pat dipergunakan di Indonesia* Akibatnya anggaran dibuat 
hanya sobagai formalitas, sekodar jaelengkapi apa yang - 
soharasnya ada tanpa menyadari betapa pontingnya -arti «* 
anggaran bagi perusahaan*

Tetapi kita harus in^at bahwa keadaan perekonoiai- 
on di Indonesia semakin bertanbah baik sohingga keadaan- 
yang tidak normal ini akhirnya akan berakhir juga*

Anggaran Uang Tunai sebogai asalah satu alat dari** 
management pada kenyataannya soring dianggap sepi oleh ■* 
potugas-potugas perusahaan, pGlampauan-pelampauan pong®-* 
luaran serta penorimaan-peneriiaaan yang kurang daripada* 
yang dianggarkan tak mendapat perhatian yang scrius seiv 
ta tidak dianalisa, sehingga nenpakibatkan terganggunya* 
likwiditas serta rentabilifcas daripada perusahaan yang * 
akhirnya mombuat tidak tereapainya tujuan daripada peru- * 
aahaan.

ftcopo Analisa*^
1

Scope analisa daripada skripsi ini kami batasi pa 
da peranan Anggaran Uang Tunai serta Qasalah-masalah * 
yang dihaoapinya dalao men^aga posisi likwiditas serta ~ 
rentabl litas yang baik pada P*T* Pabrik Gula Sarkara
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k

ini*

ffl-pftSsaa .

Di dalam suatu perusahaan, administrasi merupakan 
suatu alat dari management guna mencapai suatu tujuan* -

t

Anggaran Uang Tunai adalah merupakan bagian dari penger*
* • ■ ■ tian AdMnistrasi ini* Dengan alat yang baik akan terca- 

pai pula hasil yang baik, sobaliknya apabila alatnya 
lek maka hasilnyapun akan Jelek pula*

i
Dalam skripsi ini kami isencoba menggambarkan pe - 

ranan Anggaran Uang Tunai dalam menjaga posisi likwidi - 
tas maupun rentabilitas sehingga tujuan perusahaan dapat 
tercapai*

ifeyia*

Dalam menyiapkan skripsi ini kami akan mengada
kan ;

a* Preliminary Survey*
Tujuannya untuk mengetahui masalahnya secara me - 
nyeluruh*

b* Survey Kepustakaan*
Untuk mencari dan mempelajari literatur-literatur
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"c# Data Collecting*
Mengadakan penelifcian* vavancara dan disku^i d« * 
ngan petugaa-patugas P,2* P.G* Sarkara yang' ada hu 
bungannya dengan masalah Anggaran Uang' Tunai*

d# Analisa dan penyusunan*
Poobahasan daripada data~data yang diporoloh da 
ngan berlandaskan teori-taori yang kauni keesukakan, 
kenmdion akan kami sinpulkan dan sarankan*

fiistlnatikq fembahasfln*

Sistinatika pembahasan dari skripsi ini kami bagi- 
menjadi enam bab, di nana dari tiap bab akan kani bag! la

4

gi menjadi beberapa paragrap*

BAB I 3 DASAR-DAUAR PENGKHXIAH TEGRITIS DARIPADA AHGGAR 
AN UAItti XOHAI*
Dalam b a b ini iiasi gambarkan secara fceoritia so 
gala cosuatu yang berhubungan dengan Anggaran 
Uang Tunai.

i

Bab ini kaai bagi moajadi empat paragrapj ya * 
itu t.

1. Dasar-dasar jpengertian daripada Anggaran *
Uang Tunai*
Di sini kami uraikan dengan singkat pengorti
an dan fungsi daripada Anggaran Uang Tunai*

. «—<■» «»■ ........... ■ »

V JE tic
» ,-USTAKA/’ 

t. . a:;iTA5 ■**' "
j & U R a
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2* Syarat-syarat untuk berhaslinya Anggaran « 
Uang Tunai.
Di sinl kami uraikan syarat-syarat apa yang-* 
diperlukan agar dengan Anggaran Uang Tunai - 
ini tujuan perusahaan dapat tercapai*

3* PenyusUnan Anggaran Uang Tunai,
Pi sini kami uraikan siapakah yang aonyusun, 
aengesahkan serta metope penyusunan. Anggaran 
Uang Tunai*

km- Prinaip-prinsip penggunaan Anggaran Uang Tu
nai r
Di sini kami uraikan prinsip~prinsip penggu- 
naan Anggaran Uang Tunai agar tujuan perusa
haan tercapai.

BAB XI s DASAH-DASAR PENGERTIAB TEORlTIS DARIPADA LIKWI- 
DITAS DAN RENTABILITAli#
Dalam bah ini kami gambarkan secara teorltis se, 
gala sesuatu yang berhubungaa dengan likwiditas 
dan rantabilitaa*
Bab ini kami bagi menjadi ezupat paragraph yaltu 
!• Dasar-dasar pengertian daripada likwiditas *
' dan rentabilita&f 
Di sini kani uraikan secara teoritis segala* 
soauatu yang berhubungan dengan likwiditas * 
dan rentabilitas*'*

•  ♦
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2*. Hubuagan sntara likwiditas dengan rentafcili-
tas* . . . .
D I sini kajai jelaskan bahwa dalam inonentukan 
likwiditas, harus pula dipertimbangkan renta 
bilitasnya*

3r Penyusunan Ilerrca Likwiditas*
Di sini kami uraikan cara serta tujuan penyu 
sunan daripada Noraca Likwiditas*

k* Likwiditas sebagai aalah satu eleraen daripa
da kemampuan perusahaan untuk memperoleh kre 
ditt Di sini kami uraikan bagai&ana pengaruh 
likwiditas terhadap koporcayaan Kreditup aa- 
lam mamberikan kredit kepada perusahaan*

BAB III : ANGGARAN UAHG TUMI SEBAOAl ALAT DALAM HEHJAMJH 
LIKWIDITAS SERTA RENTABILITAS PERUSAHAAU,
Dalao bab ini kami uraikan peranan Anc^aran - 
Uan£ Tunai dalam nanjardn Likwiditas maupun ren 
tabilita3 daripada perusahaan*
Bab ini knni bapi men^cdi 3 paragrap, yaitu *
1*. Kodal kerja*
- Di sini ka&l uraikan apakah modal fterja itu, 
Jenis-jenisnya, perputaran sorta penentuan - 
besarnya*

2* Messiah pesenuhan kebutuhan modal kerja*
*

Di sini kami uraikan tentang sumber* sumber <<
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dana dalam pembiayaan modal kerja*
3* Analisa finansiil,

Di sinl kajni uraikan pentingnya analisa lapoxv 
an finansiil, serta penggunaan daripada ratio*
ratio*

BAB IV1 GAMBARAR PRAKTIS PENCG0NAAN AUGGARA!? UAHG T0 - 
HAI DI DALAM P*T* PABRIK GULA SARKARA f

■ 4

Dalam bah ini kami gambarkan pelaksanaan dari
pada Anggaran Uang Tunai di dalam operas! pep^

* t

usotiaant,
Bab ini kami bagi menjadi tiga paragrapj/altnj

1* Garia bosar fceadaan perusahaan*
Di sini kami gambarkan industri Gula pada * 
umumnya di Indonesia dan solintas keedaan - 
perusahaan*

2*- Penyusunan Anggaran Bang tunai perusahaan*’
Dl sini kaai gambarkan proses pembuatan, 
yang jnembuat, yang mensahkaa aorta jangka - 
waktu Anggaran Uang Tunai Perusahaan*

3* Pengawasan pelaksanaan Anggaran Uang Tunai*’ 
Di sini kami gambarkan bagaimana Anggaran 
Uang Tunai dipaksi sebagai patunjuk dan pe^

- ngawas dalam opera si perusahaan*

BAB ¥ s AflAUSA DARIPADA PERAHAN ANGGARAN UANG TUUAl
UNTUK MSBJAGA P03ISX LIKWIDITAS SERTA REKTABl*
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LITAS DALAM P.2* PABRIK GULA SARKARA#
Dalam bab Ini kami keisukakan analisa ternodap * 
Anggaran Uang ’Xanai di dalam Pabrik Gula: - 
Sarkara, bagaimana teoritianya dan bagaijnana se* 
caru praJctisnya*

BAB VI t KESimJLAN DAN SAr &fl« SARAH*
Dalam bab ini kacl keaukakan. kcaimpulan-kosi^ul 
an dan saran-saran sobagai hasil daripada pemba~ 
hason skripsi ini*
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0ASAB-DASAB PJSNGERTXAN TBOHITIS DARIPADA ANGGARA8
uang mm

JflgAgafti.QA3fiaMffla Jtefi J B L t z

Bs4*

Sobelua kita sampai pada pengertian Anggaran Uang- 
Tunai, perlulah kita terleblh dahulu mengetahui apakah sa 
benarnya anggaran bolanja itu*

Anggaran BelanJa adalah belanja yang direncanakan- 
atau ditentukan lebih dahulu berdasarkan anggaran 
atau taksiran untuk keperluan yang akan datang , sela
ma waktu tortantu yang di susun secara sistiiaatis da- 
lam garis-garis basarnya monurut kebutuhan pokok* 1)

Untuk melaksanakan apa yang direncanakan, peril* * 
adanya penorlman aaupun pengeluaran uang kas. Yang dlmak 
sud uang kas di sini termasuk uang perusahaan pada Bank - 
yang sevraktu-vaktu dapat dlpergunakan*

Jadi, Anggaran Uang Tunai adalah suatu anggaran
r

perkiraen tentang penerimaan dan pengeluaran uang kas so* 
lama periode anggaran*

Dari Anggaran Uang Tunai dapatlab ditentukan be&ar

1> Hadiks Poerba, Anpgaraa..Belanja Peruaahaaru Pe-r 
nerbit Rosadi 1965* halaman-1 *̂
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nya-saldo minimum, posisl kas padn setiap saat serta kebu 
tuhan uang kas selama periodq anggaran sehlngga dapat di- 
hiadarkan adanya kolebihan maupun kekuran.̂ an uang ka» ■ ** 
yang sangat aeruglkan perusahaan, sehlngga la merupakan •* 
ftlat yang terpenting bagi pirapinan Bahian Keuangan dalam- 
m m iaga poaiei likwiditas*

Anggaran Uang Tunai terdiri atas dua bagian, bagi
an yang pertama moaparfcirakan penerlmaan, sedong bagian • 
kedua cemperkirakan pengeluaran uang kas*
Cara momperklrakannya tergantung pada sifat dan m o m  per 
usahaan* Pada perusahaan Industri dan perdagangan dl mam 
pcmerlmaan utananya adalah dari penjualan tunai dan pena- 
gihan piutang, perlu dihitung jangka yaktu rata-rata pore

4

daran piutang agar keuan^an perusahaan tak terganggu atau
dapat pula dari catatan-catatan tahun yang lalu sehlngga-
dapat diketahui pada iaasa mana penerisaan kas'besar dan»
kapan sedikit serta apa sebabnye*

Dengan demikian kita dapat menfretahul kapan dan be
papa kolebihan kas akan terjadi sehlngga kita dapat meml-
llh kemunfklnan yang paling cionguntungkan dalaa monginves

t

tasikannya serta kapan dan berapa kekurangan kas akan ter 
Jadi sehlngga dapat aenjadl bahan portinbangan bagi calon

V I

Kreditur dal^a usaha perusahaan aencari tambahan nodal#
Karena Anggaran Dang Tunai dibuat berdasarkan ang^t' " '

garan-anggaran yang lain miualftya Anggaran Penjualan, ang
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garan produksi dan sebagainya maka daripadanya dapat dill 
hat pengoluaran yang diporkenankan untuk tiap-tiap bagian 
sohingga dapat nenjadi dasar bagi Kepala Bagian. Xeuangan- 
untuk raenyotujui atau menolak pengeluaran yang diajukan ■* 
oleh tlap bagian* Dengan deraiklan sedikit banyak telah da 
pat dieegah adanya pemborpsan*

§ 2. S.yarnt-gyarat Phtufc Berhasilnya A n r .m r f m  Pane Tu -
nai*

Anggaran Uang Tunai bukanlah merupakan tujuan 
akhir, aelalnkan suatu alat untuk mencap&i tujuan perusa* 
haan dan ia hanya akan berhasil apabila diikutl oleh por- 
baikan*perbaikan pada bidang kegiatan^kegiatan lainnya - 
yang berkaitan dengan penggunaan daripada si stim Anggaran 
Uang Tunai* Jadi, Anggaran Uang ?unal tidaklah bardiri - 
sendiri melainkan penggunaannya harus pararel dengan pe - 
nyempurnaan bidang-bidang lainnya dalam perusahaan*

Untuk itu perlulah adanya s

a* Organ!3asi yang sehat# 
b* Organises! Fungsionll yang sempurna*
o. Sistla dan peloksanaan administrasi yang baik* 
d* Pengawasan atas pelaksonaan Anggaran Uang Tunai# 
o* Bantuan dari segenap penanggung Jawab dan pegawai**

* '  +

dalam perusahaan#
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ad. a# Adanya organ!sasi yang sehat.
Management adalah suatu usaha untuk inencapai sua
tu tujuan dongan bantuan orang lain. Karena ada * 
nya ppan of management yaltu tarbatasnya kamampu-* 
an manusia* baik kemampuan waktu, kontrol maupun- 
tonaga maka porlu diadakan pemisahan tugas sorta- 
tanggung javab dari .ieorang peraimpin kepada bawah 
annya* Pemisahan ini harus tegas dan Jelas sehlng 
ga namudahkan pengawasan di dalam pelaksanaanaya* 
karena dari Anggaran Uang Tunai dapat dlketahui - 
dengan jelas siapa penanggung Jawab dari setiap - 
kejadian, karena dengan merapergunakan Anggaran • 
Uang Tunai berarti mowajibkan perusahaan untuk m*
nentukan dongan togas batas wewenan^ dan tanggung

i

jawab dari tiap bapian dan potugas-petugasnya*

ad* b# Adanya organ!sisi fungsionii yang senpurna*
Anggaran Uang Tunai dicusun untuk satiap fungsl » 
dalam perusahaan. Untuk itu hendaknya orpanisasi- 
perusahaan diplsah-pisahkan atas dasar fungsi -
fongsinya di mana tiap Tungaionaris harua benar -

t

benar monyuuari kagunaon dan pentin^nya Anggaran- 
Uang Tunai.

i  * Masing-ctaoing harus tahu batas-batas wewenang daa
tan^punr ja'wabnya oerta ketentuan yeng telah dite
tapkan dalan Anggaran Uang Tunai dan harus menya~
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 ̂ dari perlunya ker ja sama diantara mereka dalam #* 
laksanakan apa yang, t$reantuia dalam Anggaran Uang 
Tunai*

*  1

ad* q* Slstiri ton polafc&amen adMnii*kra&l yang balk# 1 • 
Yang aimksud dengan koniatpii adininistrasi daia/Q- 
perusahaan adalah gatiap ke^latan yang dltujukan* 
untak mengmapulkon, meneatat, mengolah dan menya- 
jlkan seoara sistiaatis dan lanf»kap samua data % 
dan im'crmasi yang ada di dalan perusahaan dala©£ 
mengalola perusahaan# Dengan ueisikian pede seti^p 
saat dapatlah dikstahui apabila terdapat penyiiii w 
pangan terhadap An&saran dan sepera dapat diada * 
kan evalua&l*

ad* d*. Pengavasan atas pelaksnnaon Anggaran Uang Tuiiai* 
Pengawasan terhadap polaksanian Anggaran Bangui}*,

- nai autlak diperlukan bukan hanya pada setiap » 
akhir period© anggaran totapi pada selaraa masa ^ 
anggaran supaya apabila tor jr*di penytapangan da r 

pat sarera dikotahui dan dianalisa* Dengan demiki 
an dapatXah diketabiii sebab-sobabnya dan aiapa * 
yang bGrtan^^un? dawab, si pelaksana ataukah ang- 
garannya yang salah dan dapat se^era diadakan per-•
baikan, sehin^ga pada akhir period® Anggaran Uang 
Tunai tadi dapatlah dicapai hasil yang memaag » 
kan*

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN ANGGARAN UANG TUNAI DAN MASALAH... HENDRO SUPRIHADI 



ad* e. Bantuan dari segenap ponanng^ng Jawab dan peg aval-* 
dalan perusahaan* , , .
Anggaran TJanp Tunai hanya dapat berhagil. apabila * 
didukunp oleh soluruh penanggung jawab dan pegawajl » > 

dalan perusahaan atulai dari plmpinan tertlnggi san 
pal dengan tingkatan mandor* Agar para penanj-gung- 
jawab mau montaati apa yang tercantum dalara Anggar 
an Uang Tunai, perlulah noreka diainta pendapat - 
pendnpatnya pada saat pcnyu sunannya, sehlngga kar* 
na m&rasa ikut monyusun maka dengan sondirinya 
ikut bertansgung jawab pula dalam polaksanaannya* 
Her oka harus pula menyadari bahwa apa yang torcan^ 
turn di dalam Anggaran Uang Tunai adalah merupakan- 
pedoraan yang harus ditaati dan bahwa tanpa kerja -

•
sana yanr baik dari tiap bagl'Tt tak mungkin semua- 
itu dapat tercapai, karena adanya saline huhmgon-? 
diantara tiap~tiap bagim dalan perusahaan* Untuk-* 
Itu setiap oranrr harus mer^Gtahui kogiatan pfyus^ 
haan secara keseluruhanj hubungan satu bagian de - 
nfan banian yanr lain serta di manakah bantuan da
ri pfida bapitmnya dalam mencapai tujuan perusahaan* 
Apabila sercua itu telah dipahacd, dapat diharapksn 
adanya kosadaran dan kerja sana guna mencapai tu^u 
an perusahaan ••
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3 3* Banyusunaa Anggaran Van?, Sunal.

Langkah pertama dalam penyusunan Anggaran Uang Tu
nai adalah msnentukan ma3a anggaran, keiaudian cainpai se-t
Jauh mana hendak dibagi menjadl bagian-bagian waktu yang 
lebih pendek adalah diaesuaikan dengan fluktuasl kebutuh 
an uang kas, jadl tak boleh hanya dibagikan merata kepa- 
da pariode^periode yang lobih pendek tadl. Xang jaenjadi* 
perhatl&n di sini ialah hanya penerimaan dan pengeluaran 
yang banar-feenar terjadi pada periods itu* Selanjutnya*- 
ditakair besarnya penjualan yang dapat dicapal dan bukan 
taksiran yang dllebiit-lebihkan untuk bagian penjualan* » 
Atas da war ini, dibuatlah anggaran^anggaran produksi $ - 
peraediaan dan pembelian yang merupakan inti dari suatu*- 
gistlm anggaran. Dari anggaran-anggaran ini dibuatlan ma 
c m * m c m  anggaran pelengkap untuk manufacturing expen - 
soe, biaya distribusi, adMni&irasi dan sebagainya* Ang* 
garan untuk penelitian dan pengembangaa dibuat tersendi- 
rl karena tak ada hubungan langeung dengan produksi dan- 
penjualan* Bari hasil semua ini disusunlah Anggaran Uang 
tunai*

Apabila perusahaan cukup stabil dan perse&iaan * 
kas relatip berleblhanj lebih baik kebutuhan kas seluruh 
nya ditakslr untuk tengah tahunan yang pertama*
Untuk ini ada dua approach, yaitu i

Proyected Balance Sheet Method*
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,* Adjusted Income Statement Method*

ad, 1. Proyeoted Balance Sheet tfethod.

Dasarnya adalah perbandlngan antara Neraea seka *
rang dengan yang akan datang* faksiran untuk inventory.*̂
receivables dan lain-lain didasarkan atas tak sir an pen-
jualan dan hubungan yang biasanya terjadi antara pos^poa
ini dengan tingkat penjunlan. Dengan cara ini kita dapat
menaksir dengan agak teliti tiap pqs, kecuali kas*

"pakaaan" dengan 
Saldo kas dapat diketemukan denganVmengurahgl tak

®iraa seluruh nllai aktiva padaH taksiran juialah hu
tang dan modal aandiri#

ad, 2. The Adjusted Incopo. statement. ijethoA.

Diaulai dari perkiraan Rugi/Laba, di mana panda * 
patan  berslh ditambah taksiran pemasukan non cash expen
ses, mlsalnya penghapusan. Tambahan lain pada kas yang ~ 
tak nampak pada laporan pendapataa* akan ada dari turun?* 
nya po^pos aktiva dan dari kenaikan hutang dan modal * 
eendiri*

> Misalkan diharapkan dapat ditagih $ 220*OQQ dari?*
piutang dan diharapkan penjualan $ 200*000 aehingga piu*
tang akan turun dengan $ 20*000, ini menunjukkan adanya- 
suiaber kas sebagai tambahan atas laba yang dilaporkan.

Turunnya kas akan tarjadl karena kenaikan pos-pos 
aktiva, dan dari turunnya hutang dan modal sendiri, Pea*
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bellan persedlaan dan pelunasan hutang tak akan nampak da 
lam laporan pendapatan, tetapi akan mengisap uang kas*

Porobahan netto dalam slsa kas dari awal sampai * 
akhlr masa merupakan hasil tambafaan pada laba beraih dari 
penerlaaan dan pengurangan dari macaw^maoam pengeluaran 
ka»* sehlngga Kepala Bagian Keuangan dapat menaksir Juw *• 
lah dana tambahan yang harus diusahakan atau kelebihan da 
na yang harus diinvestasikan*

Penyusunan Anggaran Uang Tunai pada umumnya adalah 
raerupa&an tanggung jawab Kepala Bagian Keuangan dengan - 
bantuan m m u a bagian dalaja perusahaan* Pada perusahaan - 
yang bosar mungkln ditanganl oleh seorang Budget Director 
yaltu orang yang botul-betul inemahaai seluruh sd.uk beluk 
perusahaan itu dan aasalah anggaran belanja* I*ebih baik - 
lagi kalau ia seorang Internal Controller* karena t

• Penilaiarmya terhadap rencana Anggaran Uang tunai* 
adalah obyektip karena tak bertanggung jawab terha 
dap pelaksanaannya*

* Kedudukannya memungkinkan mengawasi koordinasi dan 
aktivitas tiap-tiap bagian*

- Sudah biasa dengan tugas analisa gum pengawasan - 
dan penilaian pelaksanaannya*

k Kedudukannya baik sekali untuk mengumpulkan dan me 
nya j ikon laporan-laporan pelaksanaan Anggaran Uang

'v.
! ’ I Lit:

* ' /USTAK*
* tfr;fciSHAS AI ’

S U R A
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Tunai kepada Top Management. ,

AdaiJfiemuagkinaa pula bahwa yang menyusun Anggaran- 
Uang Tunai adalah sebuah Panitia Anggaran yang terdiri da 
ri Kepaia-kopala Bagian dan Staff * Karena saaua Kepala Ba 
gian ikut membuat dengan sendirinya meraaa bertanggung ja 
vab pula dalam pelaksanaannya*

Baik Budget Director maupun Panitia Anggaran tak - 
bsrhak memutuskan dan oensahkan Anggaran Uang-Tunai, se * 
bab keputusan terakhir dan yang mon^hkannya adalah Top - 
Management.

Berikut ini kami berlkan contoh Organisasi Penyu - 
sunan Anggaran Uang Tunai*
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BAGAN X

0BGANISA3I PQOTSUNAIf AHGGARAN t/AHG 
TOTAI

BAGIAH BAGIAN PEMBELXAN BAGIAH PERSONA-
PEHJUALAK BAGIAH PHODUKSX LIA/UMQM

\ i /
INFORMASI DATA XNFOHMASI DATA INFORMASI DATA

_____________  *

KOORDINASI DAH PENGOLABAfl DATA

3 Pusat Management dan Peng ambangan Fakultas Bkono 
ml Uriiversitas Airlangga*
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**« P^fi3jj,^pr^iP_PgnpjTun.ianAn^paran^UaniL!£unal.

Anggaran adalah suatu rencana yang telah dltetap- 
kan terlebih dahulu sebelum tindakan- tindakan dljalankan 
yang dldasarkan atas pengalaman-pengalaman yang telah la

yang aejenls serta raoalcn untuk waktu yang akan datang* 
Apabila Anggaran Uang Tunai telah selengkapnya tersusun~ 
dan telah dlsetujul, perlu dlkorahkan segenap tenaga dan 
plklran agar apa yang tercantum di dalaimya dapat terlstk 
sana7 yang untuk lnl dlperlukan adanya koordinasi yang - 
balk dari tiap bagian dalaa perusahaan*

Dlperlukan pula adanya pengawasan yang ketat da - 
lam pelaksanaannya agar setiap saat dapat dlketahul ada 
nya peaylrapangan-penyimpangan,, sehlngga dapat segera dia 
dakan ovaluasi don kalau perlu koreksl terhadap Anggaran 
Uang Xunalnya» Dengan demlkian pekerjaan serta biaya - 
yang telah banyak dlkorbankan, tidak akan si a-si a bela -»■ 
ka*

lu dan perbandlngan dari keglatnn-kegiatan perusahaan -
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DASAR-DASAR PENGERTIAH TSGHITIS DARIPADA 
LIKWIDITAS DAN RENTABILITAS

§ 1# Dasay-dasar Pen*?ertian Daripada Likwiditas dan Reft 
tabllitas#

Masalah likwiditas adalah berhubungan dengan oasa
lah kcmampuan cuatu perusahaan dalam memenuhi kewajlban - 
fltianslilnya yang segera haruc dipenuhi* suatu perusahaan 
dikatakan likwid apabila mmpu memenuhi segala kewajiban* 
flnansillnya yang harus dipenuhi*

Apabila keaampuan membayar itu dihubungkan dengan- 
kewajiban kepada plhak luar* dinamkan "Likwiditas Badan- 
Usaiia1’, sedang kalau dihubungkan dengan kewajiban finansl
11 untuk meny©1enggarakan proses produksi aeperti memba * 
yar upah buruh, cembali raw material dan sebagainya* dina 
oa^an "Likwiditas perusahaan11.

Jadi, pengertian Likwiditas adalah *

Perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva - 
loin yang dapat disamakan dengan uang tunai dlaatu pi 
hak dengan juiolah hutang lancar dilain plhak (Likwldl 
tas Bad an Usaha), juga dengan pengeluaran#pengeluaran 
untuk menyelenegarafcan perusahaan dilain plhak (Lik * 
widitas Perusahaan)«. 1)

ŵ y,u ̂ 111-..
; 1 ^  Drs.Bafbang Riyanto, Qaaar-dasag Pgmbelan.taan - 

Perusahaan* Xayasan Penerbit Gajah Hada, 1975» halaaan 2̂ *
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Likwiditas Badan Usaha dapat diketahul dari Meraca 
pada suatu saat, antara lain dengan membandingkan Jumlah* 
aktiva lancar dengan Jumlah passiva lancar yang hasilnya* 
dinamakan Currant Ratio atau Working Capital Ratio dan mo 
rupakan ukuran yang berharga dalam mengukur kesanggupan - 
perusahaan raewenuhl current obligationnya sewaktu-waktu* 
Bagi perusahaan yang bukan perusahaan kredit, pada umum - 
nya currant Ratio kurang dari 2 s 1 dianggap kurang baik* 
sebab apabila aktiva lancar turun misalnya sampai lobih - 

: dari 50 aktiva lancarnya tak akan cukup lag! untuk 
nutup hutang lancarnya* Jadi aobenarnya ini hanya didasar 
kan pada prinsip hati-hati*

Untuk mondapatkan kepastian yang lebih besar dalam 
aengukur likwiditas suatu perusahaan, sering pula dilegg* 
kapi dengan Quick Ratio atau Acid Test Ratio, di aana da- 
lam membandingkan dengan Current Liabilities hanya dlam ** 
bil Aktiva Lancar yang tinggi tingkat Likwiditasnya, ya * 
itu Kaa, Marketable Securities dan piutang# Inventory tak 
ikut diperhitungkan karena dipandang likwiditasnya rendah 
dan paling sering mengalami tfluktuasi harga*

Secara umum dikatakan bahwa perusahaan yang Quick* 
Hationya kurang dari 1 ; 1 dianggap kurang baik tingkat * 
likwiditasnya# Bagi para kreditur terutama Bank-bank* *r
Quick Hatlo inllah yang selalu menjadl perhatiannya sebab
untuk* dapat aelunasi hutang-hutangnya yang segera harus ~

. . . . . .

dioayar, perusahaan harus punya alat-alat likwid yang
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*

hup*
Di damping masalah likwiditas, masalah rentabili- 

tas suatu perusahaan hartis pula dlperhatikan*
Map an yang diartikan dengan rentabilitas lalah i

Perbandingan antara laba (rendamen. resultant) dl 
sat a plhak dengan Jumlah modal yang dipergunakan un- 
tuk menghasilkan rendamen atau laba tersebut selama- 
perioda tertentu dan umumnya dirumuskan sebagai
I X 100 ft
dl mana R * randaman/resultant dan M » Modal* 2)

Pada umumnya rentabilitas dibagi dalam s 

1 *. Rentabilitas Ekonorals*
j

2, Rentabilitas Modal Sendiri*i
ad. 1. Rentabilitas Ekonomis.

Ialah perbandingan antara laba usaha dengan modal 
sendiri dan modal a sing yang digunakan untuk nang 
hasilkan laba torsebut, yang aeneerminkan kamampu 
an suatu perusahaan dengan seluruh modal yang be* 
kerja di dalanmya untuk menghasilkan laba* Modal- 
yang ditanamkan di luar (kecuali perusahaan ka?e * 
dlt) dalam parhltungan ini diabaikan*
Dengan demikian laba yang diperhitungkan hanyalah 
laba dari oporasi perusahaan (Hat Operating In * 
come) sebelum dikurangi dengan Pajak Persoroan -

Ibid. halaman 36*
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dan Bunga Modal Luar*

ad# 2# Rentabllitas Modal Sendiri*
Bentabilltas Modal Sendiri atau soring juga dise * 
bat Rentabllitas Usaha, adalah perbandingan antara* 
jumlah laba yang dihasilkan oleh Modal Sendiri de» 
ngan jumlah Modal Sendiri yang manghaailkan laba * 
tersebut, yang mencerninkan keraampuan suatu paru m  

haan dengan modal sendiri yang bekorja di dalâ flya 
untuk aengha silkan laba*
Laba yang diperhitungkan di sini adalah laba usaha 
setelah dikurangi dengan Bunga Modal A sing dan Fa* 
jak Porseroan, sedangkan modal yang diperhitungkan 
hanyalah modal sendiri yang bekarja di dalam poru- 
sahaan#

Bagi perusahaan, pada umuonya masalah rentabllitas 
adalah lebih pentlng daripada masalah laba, karena laba - 
yang besar saja belum merupakan suatu ukuran bahwa porusa 
haan itu dapat bekerja dengan offisien- EfflsionsI baru - 
dapat dlketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh- 
Itu dengan kekayaan/Modal yang mengha silkan laba tersebut 
atau dengan kata lain ialah menghitung rentabillt a§ny a, * 
sehlngga pada umumnya perusahaan lebih mengutamakan terea 
painya tingkat rental! litas maximal daripada laba maxi -
mal*i)', 1 ■

Secara teoritls dikatakan bahwa dengan tingkat bu*
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nga yang tetap, makin tinggi rentabilitas ekonorais* pong- 
gunaan Modal Asing yang lebih besar mengakibatkan naiknya 
Rentabilitas Jfodal Sendiri* Sebaliknya, apabila situasi - 
ekonoiai aemburuk di mana pada umumnya rentabilitas ekono- 
mis peru&ahaan menurun, perusahaan yang menpergunakan Mo
dal A sing yang lebih besar akan mengalami penurunan renta 
bilitas nodal sendiri yang lebih besar pula#

i

§ 2« Sub^ng^TLAntara Lilcwidltas dair.Herit̂ ililaa*

Mapalah Likwiditas dan Rentabilitas di dalam pembe 
lanjaan perusahaan adalah erat sekali hubungannya dan tak 
da?at dipisahkan begitu saja»

Apabila Financial Manager lebih mengutamakaji per * 
tiJubangan likwiditas, ia akan'berusaha neningkatkan saldo 
kas dan alat-alat llkwid lainnya dalam pertisahaannya, se- 
hingga setiap saat kewajiban finansiilnya dapat dipenuhi* 
Tetapi kalau saldo kas ini barlebih^l8bihan} hal ini da * 
pat nenekan r entabillta snya«

Sebaliknya, apabila pertlmbangan rentabilitas yang 
diutamakan, Financial Onager akan berusaha agar setiap - 
rupiah dalam perusah&annya dalam keadaan "Operas!", s© - 
hingga dengan demikian di dalam perusahaan tersebut tldak 
terdapat banyak saldo kas. Dltinjau dari sudut rentabill* 
tas keadaan ini memang balk, tetapi dapat membahayakan ♦

’  I 1 ■ . '  a
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likwiditas perusahaan' tersebut* *
Oleh karena itu. haruslah terdapat Ke^exmeangan antara per 
timbangan rentabilitas dongan likviditaa* ' '

Untuk Long Run sebenarnya tak ada pertontangan, * 
bahkan kedua pertimbangan tadi saling’ melengkapi* *
Suatu perusahaan yang selalu dapat meraenuhi kevajiban Jfl* 
nansiilnya tepat pada waktunya, akan aempunyai soliditas- 
yang baik dan perusahaan yang zaendapatkan kepercayaan da
ri pihak luar/jnasyarakat akan fflctfipunyai keseirpatan dan ke 
mungkinan yang lebih besar pula untuk mecdapatkan keun * 
tung&n*

§ 3.* PensTiswnan Neraca UKyflditiaa,

Di dalam pengertian Ekonomi Perusahaan, Neraca ada 
lah suatu daftar yang menunjukkan posisi kokayaan dari su- 
atu perusahaan pada suatu saat dan dengan bentuk terten -*■ 
tu# Walaupun deciikian, tidaklah berarti bahwa la hanya 
berhubungan dengan saat itu saja* melainkan juga dengan - 
aktivltas di laasa mendatang baik Bangka panjang maupun - 

pendek.
Wiaalnya, pos Hutang pada saat Neraca dibuat nanun

t. ’ ■
^ukkan suatu Jumlah, tetapi di masa mendatang hutang ter-
7 Vpebut harus dilunasi.

Juga Aktiva Tetap, pada saat Iferaca dibuat manun
/iukkan suatu Jumlah, tetapi di masa mendatang iwufl dihaas---------
W T  | M I L I K

perpustakaan
•UNIVERSITAS AIRLANGGA* 
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puskan* Piutang pada saat Neraca dibuat menunjukkan suatu 
jumlah, t«tapi di masa meadatang akan tiifcerima kerabali* 

Kesimpulannya, apabila Noraca dihubungkan dongan - 
masa mendataiig akan meliputi 4umlah-*Juinlah yang akan dite 
rima maupun aikeluarkan balk dengan atau tanpa alat Ilk - 
wld,

Penetapan likwiditas seperti telah dikemukakan di~ 
muka menlmbulkan peraoalan bagaimana likwiditas ini dapat 
ditentukan dengan cukup tegas dan menggambarkan kejnampuan 
perusahaan aembayar tcpat pada vaktunya tanpa mengganggu^ 
kelancoran operasinya, karena muxigkin saja terjadl suatu- 
perusahaan yang dinyatakan llkwid ternyata mengalaml kesu
karan dalam pemenuhan kev/ajiban dan oporasinya, sedang *

i
perusahaan yang dinyatakan tidak llkwid tak mengalami ke- 
sulltan apapun* sehingga pengertian likwiditas sering dt* 
terlma secara sam&r-aamar*
Ini disebabkan karena likwiditas ditentukan berdasarkan - 
ratio dengan an^ka-angka yang diambil dari neraca*

Mungkin pada saat neraca di susun perusahaan dala&* 
keadaan yang balk, sehingga mocunjukkan llkwid, tetapl ke 
nyataannya keadaan tersebut solalu berobah sejalan dengan 
aktivites perusahaan yang mengakibatkan ikut berobah-obah

- V

nya ratio tadi*
Jadi nenurut pengertian likwiditas, neraca harua - 

disiisun agar dapat digunakan sebagai petonjuk aectgenal ke 
,¥ajiban-kawaJiban mana yang harus dipenuhl, alat-alat mar
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na yang disediakan untuk memenuhi&ya dan bagaimana m m p v t  

tahankan kelangsungan usaha* Untuk inilah perlu disusun * 
suatu Neraca Likwiditas atas dasar neraca perusahaan yang 
telah ada«

Keharusan untuk meaportahankan likwiditas di sini* 
berarti bahwa kekayaan yang disediakan perusahaan harus * 
celalu disesualkan dennan kobutuhan proses produksi mau ^  

pun pemenuhan kewa j ibaa-kewaJ ibanny a *
Berda sarkan prinsip hati-hati seperti telah dikcsau 

kakan terdahulu, bagi perusahaan industri perbandingaa * 
yang baik antara aktiva lancar dengan passiva lancar ada
lah 2 # l 9 tetapi tidaklah autlak harus depikian. ian g - 
pentixig Neraca Likwiditas harus digusun sedemikian rupa - 
sehingga tidak terjadi baik under maupun over likwiditet* 
yang merugikan perusahaan*

Penggolongan lancar atau tidaknya suatu aktiva ada 
lah didasarkan atas sifat perputarannya* Porputaran suatu 
aktiva atau jangka vaktu di mana modal torikat dalam ak - 
tiva dapat berjangka pendek atau panJang, tstapi ini tak- 
berarti bahwa tiap-tiap kolompok aktiva ditlnjau dari po- 
ngertian terikatnya modal hanya mempunyai si£at Jangka - 
pendek atau Jangka panjang saja*

Jadij aktiva lancar mempunyai bagian yang berjang- 
ka pendek maupun panjang j denikian pula dengan aktiva
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Kesimpulannya ialah, bahwa terikatnya modal dalam, penger 
tlan likwiditas berbeda dengan pengertian dalam pengtlom 
pokan/penggoiongan aktiva-aktiva* Oleh karena Ituf guna* 
kepentingan perhitunran likwiditas haruslah diadakan ko^ 
reksl atas pos-pog Heraca yang memang perlti dlkoreksl# - 
Hasil koreksi Inilah yang digunakan untuk menyusun Nera
ca Likwiditas dengan penggolongan menurut Jangka waktu - 
perputaran dari tiap^tiap golongan aktiva sohingga dapat 
member ikon kesan yang lebih mendekati pada kojnampu&n mom 
bayar yang sebtmamya dalam period© yang barsangkutan*

i Likwiditas Sebagai Salah Satu Elemen Darioada Ke- 
manpuan Ferusafaaan Untuk MemperoXah Kredlt;.,

Dalain pemberian kredit, calon Kreditur akan raeni* 
lal kemampaan perusahaan dalam menjalankan modal yang dl 
tanaakan pada assets tertenfcu guna memperoleh kapastian- 
tentang dapat diterimanya keabali modal yang telah dise* 
rahkan tersebut* o&di peninjauannya adalah secara partly
11 dalaia pembelanjaan perusahaan*

Bag! perusahaan yang meminta kredit, penlnjauan - 
nya adalah dari penggunaan nodal secara total dalam pom- 
belanjaan perusahaan sebab perusahaan sendiri tak dapat*- 
apaastlkan untuk apa sebenarnya kredit tadi, karena pom*

bclanjaan perusahaan jneliputi aktiva-aktlva socara kese-
■ *  . *

luruhan dan tak dapat dlpisahkan untuk tiap-tiap kelom -
*  t
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pok aktiva tersandiri#
Jadi bagi pemint^ kredit, !ULkwidItas akan ditin - 

4au sacara keseluruhan dari penerimaan dan pengeluaran - 
menurut gerak uang, di mana untuk itu disusua suatu ITera 
ca Likwiditas* ■ . . ■

Dari pemberi kredit, likwiditas ditinjau secara 
bagian-banian, terutam untuk jumlah mana kredit yang te 
lah diserahkan digunakan untuk membelanjal assets, jadi-* 
akan lebih condong untuk iaengadakan toct likwiditas da - 
ngan ratio*

Kesitfpulannya, penentuan likwiditas balk bagi pea 
beri maupun penorima kredit bertujuan untuk mengetahui - 
apa perusahaan masih akan mampu untuk menarik kredit de
ngan nenjaain akan kc^balinya kredit itu topat pada wai&- 
tunya#

DI sanping itu pemberi kredit juga minta jaminao* 
adanya suatu tingkat laba yang dapat dipertahankan (m©®- 
pertahankan rentabilitas), juga apabila ter jadi Tech 
nical maupun Actual Insolvency, baik dengan menjual seba 
gian fixed assets maupun dengan cara yang lebih drastla-1 
lagiV

Jadi| dalam menentukan kemaapaan untuk memperolah 
kredit j selain likwiditas dlperlukan pula adanya rentable 
l^tas dan solvabilltan yang balk* *
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AUGGABAN UAm  TUNAI SEBAGAI ALAT DALAK HEKJAMUT 
hVSkfIDITAS SERTA RSmBILITAS BAEEPADA

perusahaan

8 ttgaLfisAfc*

Ketidak samaan baik dalam jumlah maupun vaktu dari 
pada penerimaan maupun pengeluaran uang teas* mengakibat * 
kan perusahaan perlu memillki persediaan yang cukup dalam 
bentuk aktiva lancar guna menjaga kelancaran operasinya* 

Persediaan inilah yang disebut dengan Modal Kerja- 
atau Working Capital, yang dibedakan dalam Modal Iter ja - 
Brutto dan Modal Kerja Motto.

Yang diicaksud dengan modal kerja brutto ialah Jubk
lah aktiva lancar seluruhnya, aedangkan modal kerja netto

i
ialah kelebihtui aktiva lancar di atas passiva lancar#

Dalam pembahasan selanjutnya, yang dimaksud dengan 
Eodal kerja adalah modal kerja brutto di mana Has* Piu - 
tang dan Fersediaan merupakan komponennya*

Kenurut jenisnya, modal kerja ini dibagi lagi da **
lam t

1. Modal kerja permanent*
2* Modal kerja variabel*
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ad# 1# Kodal ker ja permanent ialah modal kerja yang sela 
lu harus ada dalam perusahaan agar dapat menjalan 
Jean funsoinya* j

ad* 2* Modal kerja variabel .talah modal kerja yang 3 m  - 
lahnya borobah-obah sesuai dengan keadaan yang' - 
monpengaruhi perusahaan, ml salnya karena fluktua-* 
si musim dan konjungtur.

Di dalam menentukan besarnya modal kerja j perlu
g

dlparhatikan dua faktor utama yaitu i

- Period© perputaran atau torikatnya modal kerja*
- Pengeluaran kas setiap harinya*

Dengan pengeluaran setiap harinya yang tetap tota 
pi period® perputarannya semkin panjang maka makin be « 
sar pula jumlah modal kerja yang dibutuhkan* Demikian jpu 
la, walaupun period© perputarannya tetap tetapi pengolu^
aran setiap harinya semakin be&ar maka makin besar pula-

i

lah jumlah nodal korja yang dibutuhkan.
Dari uraian di atas dapat ditarik keaimpulan balv

wa Jmalah modal kes^a yang dibutuhkan oleh perusahaan* +■
i

minimal adalah aebesar pengeluaran tiap harinya dikali - / *
kan, dengan period® perputarannya dltambah dengan saldo ~
ka? minimum dan pengeluaran-pengeluaran rutin tiap bulan

i
nya soperti Gail staff, langganan tilpon dan sebagainya* 

Hal yang tak dapat diabaikan pula ialah faktor -
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biaya yang tlmbul dikaronakan perusahaan aengadakan perss 
diaan dalaia aktiva lancar, yaitu i

X* Opportunltji Cost*
■ 2* Short Cost.

ad* X* Menurut pendnpat Brandt, opportonifcy cost ialah i 
"The goinff mrket rata of return on th# kind ot  in 
vestjacnt that vouXd meat the combined profit and «■ 
risk needs of the business1**^
Jadi, biaya ini tiobul karena dengan mengadakan - 
persedlaan moka perusahaan kcteilangan kes«inpata» - 
untuk menggunakannya pada a It ©mat ip yang lain* #i 
asanya opportunity cost ini diukur setingkat de ■* 
ngan tingkat bung a umunu-

ad* 2t Mgnarut pendapat Sosietz* Short Cost adalah s
"A cost or better familly of coatj that springs ~
fron failure to make payment bscaus® of insuffi -

2)cienfc cash in hand% w
Jadi> Maya ini timbul karena perusahaan kehabisan 
parsodiaan misalnya dari Kas, porsadiaan bohan se- 
lesai dan sebagainya*

15 Brandt, Louis X, Analysis for glacial. Manage* 
ngn£, Prentice Hall Inc* Englewood Cliffs, New Yersey 
1972> halaman 225*

^  Lindsay, J* Robert and Saoetz Arnold tft Financi 
-̂llanafqaent__.An_Analitloal...ABPî eli, Me Craw Hill Book - 
Coup^ny, Mew York, 1959> halaman 132*
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Dari kedua Maya di atas, short cost lebih member! 
kan tekanan pada management da lam ae&entukan besarnya mo-* 
dal kerja yang layak bag! perusahaan, karena apabila sol » 
salnya perusahaan. saapai kokurangan uang guna memenuhi ha 

tang~hutangnya yang telah Jatuh tempo. Ini dapat caengaki- 
batkan hilangnya kepercayaan dari para kraditur* Juga apa 
bila ada pecanan yang tak dapat dip&nuhi karena kehabisan 
p«rsediaan hasil selesai, aungkin langganan akan piruioh - 
pada perusahaan lain* 0'adi? d eng an kata lain likwidifcaa - 
peruuihaax, haras dijaga d eng an balk. Tetapi tujaan perusa 
haan bukan hanya likwiditas yang balk aaja melainkan juga 
maximalisasi wealth, sahingga haruslah dicari kOinbinasi — 
yang paling menguntungkan dari pada kedua biaya tadi*

Dalam hai ini peranan anggaran uang tunai adalah - 
besar sekali karena haras dapat menunjukkan saat dan bo ~ 
sarnya balk penerlaaan raaupun JcngGluaran akan ter jadi 
hingga apabila terJadi penyiinpangan-panyiiapangon akan da
pat s#gera dlketahui dan dicari bagaimana mengatasinya* 
Dengan doaikian aaka balk kontinyuitas, likwiditas oaupun 
rentabilitaa yang balk dari perusahaan tetap terjamin.

|.2* ; Kasalah Percenuhan Kebatuhm_Mo_dal.K$gla>-

Pada uaumnya, dalam setiap rumah tangga perusahaan 
dana-dana Jangka psndek diperolch dari dua sumber, yaitus

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN ANGGARAN UANG TUNAI DAN MASALAH... HENDRO SUPRIHADI 



1. Penurunan dalam Aktiva Lancar* .
2. Konaikan dalam Pessiva lancar*

ad# 1« Penurunan dalam aktiva lancar*
Ini raengakibatkan kenaikan dalam aktiva lain atau*

> 9

penurunan dalara passiva yang merupakan pemakaian - 
daripada dana^dana, raisalnya penurunan dalam pt?rsa 
diaan basil selesai melalui penjualan tunai akan - 
menyebabkan naiknya Kas, sedang apabila pcnjualan- 
nya dengan kredit akan menalkkan piutang*
Contoh yangllain ialah turwonya kas menysbabkan tu 
runny a hutang jangka pondek karena dilonasi*

ad* 2* Kenaikan dalam Pasaiva lancar*
\

Ini ntenunjukkan peaakaian dana yang raeningkat dl - 
nana dana itu berasal dari hutang. Pinja£aan~pin jan 
an jangka pendek dari Bank atau laveransir akan zoo 
naikkan somber dana uang tunai*

Pana-dana yang diperoleh dari kedua sumbor di atas 
tadi dapat dipakai untuk tujuan u

1* Menurunkan passiva lancar*
2* Menaikkan aktiva lancar*
)■ ’

ad* I . Ken&runkan passiva lancar*
Penurunan dalam satu atau lebih pos-po3 passiya lan 
car berarti bahwa dana-.dana telah diambil dari p«ru

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN ANGGARAN UANG TUNAI DAN MASALAH... HENDRO SUPRIHADI 



sahaan, nisulnya pelunasan pinjama jangka pendek 
kalau dlbayar tunai menyebabkan turunnya uang tu
nai. Mungkin juga uang tunai tak berobah,, kareria- 
hutang tadi dilunasi dari penagihan piutang afcau- 
dari peiiurunan persediaan ataupun raungkin juga da 
ri keduanya*

ad. 2t Menaikkan aktiva lancar*
Kenaikan pada persediaan* piutang dan kaa menun 
Jukkan ponggun-aan dana-dana untuk menambah pos -

t 4

pos tadi, Mungkin dana-dana itu berasal dari m  * 
sing-aa sing ataupun toabinasi dari sumber-3umbor- 
dana yang ada, nioaluya pembelian bahan baku yang 
sebaglan dengan kao dan seba^lan lag! dengan kre* 
dit, maka kas dan piutang merupakan suabar dana * 
sedungkan persediaan bahan mentah adalah pemakai~ 
an dana*

Dari uraian di atas, kelihatan pentingnya Anggar
an Uang Tunai karena ia menunjukkan sumber dan pemakaian 
dana-dana dalam memenuhi kebutuhan modal korja dari peru 
saha&n pada tlap periods sehingga perusahaan tak akan' *** 
men^alami harobatan dalam operasinya ataupun hilangnya keu ■' '
eempatan untuk aeaperoleh laba yang lebih besar lagi ka- 
rena terlarapau banyaknya uang tunai yang menganggur di - 
da,lac perusahaan.
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s 3*

Laporan finansiil memberi&an ikhtisar mangenal ko-
adaan finanaiil suatu perusahaan, di mana “fforaca" mercer

t

mlnkan nilai aktiva, hatang dan modal pada suatu m & % tor 
tantu dan "Daftar Rugi/LabaM cencerminkan hasil-hasll «* 
yang tolah dicapai aelama perlode tortentu*

Dari hasil analisa laporan finansiil, plapinan per 
usahaaa dapat oengetohtd keadaan dan perkeabangan flnansi
11 dari perusahaannya dari waktu ke waktu♦ Dangan &*miki- 
an dapat diketahui keber’nasllan ataupun kegagalan diwaktu 
yang Xampau, yang sangat penting artinya untok penyusunan 
rencana/policy perusahaan dimaaa mendatang, misalnya da - 
lam aeinllib dan menentukan sistia kontrol yang lebih ef > 
fektip, kebljaksanaan dalam pembelian dan peajualan sorta 
pembelanjaan perusahaan*

Analisa'Ini disebut Analisa Intern karona pengana- 
lisa berada di dalaanya dan hasilnya sepenuhnya untuk ke- 
pentingan perusahaan tors®but*

Bagi para kreditur, analisa iai panting deal ksa - 
manan modal yang telah atau akan dipinjaajkannya* yaitu da 
ngan mengatahul keadaan likwiditas, rentabilitas dan sol- 
vabilitas pcru3ahaan yangaanjadi debitor atau calon dobi 
tuynya# Analisa ini disebut analiea extern karsna pengana 
li*a adalah pihak di luar perusahaan dan hasilnya sepenuh 
nya untuk Icapentingan pihak luar tersebut*< —

m i l i k "
fERPUSTAKAAN 

'UNIVERSITAS A1RLANOOA’ 
S U R A B A Y A
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Bagi para investor, dari hasil analisa i-inanspili - 
ini yang peating adalah aasalah "rate of return1* dari mo* 
dal yang tolah atau akan diinvestasikannya pada p©rusaha~

4-

an tersebut yang ikut menontukan upakah mereka akan aeng-* 
invest a sikannya dalasi bontuk obligasi, sa h m  biasa atau - 
kah Sahara preferont*

Untuk mengadakan analisa torhadap laporan finaaci- 
il dipargunakan ratio-rqtio* yaitu :

"Suatu alat yang diayatakan daloin aritteatical 
terms yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan ter 
tentu. antara angka-angka yang berasal dari financial sta- 
tement*1*^

Hatio dapat merupakan alat analisa yang sangat bor 
gona apabila kalkalasi sorta interprstasinya dilakukan 
noron bijaksana dan ada suatu standard sebagai pangukur - 
nya*

B«berapa contoh ratio yang umm dig unakan untuk - 
analisa finanaiil, antara lain ialah 3

X* Hatio Likviditas $

Current Assets
1* Current Ratio * ....... - .....

Current Liabilities

3) Drs, Baobang Riyanto, iiasar-flaaag Pembelan.iaan. 
Feguaahaan, Yayasan Penerbit Oajan Mada* xogyakarta, 1975 haiamanlo3*
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m

Untuk lebih menjamln kefcenaran dari analisa finansill* - 
harualah pula dilengkapi dengan Anggaran Uang Tunai yang 
moncerminkan saat dan besarnya penerimaant serta pengelu 
aran uang kas*
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GAM3ARAN PBAKTIS PENGGUNAAN ANGGARAN UANG 
XUNAI DI DALAH PABRIK GULA 

SABKAM

1* SteSB*
Sefoelum Perang Dania kedua* jumlah pabrik gala cli* 

seluruh Indonesia kurang lebih 178 buah dengan produksi * 
gulahampir 3 Jut a ton tiap tahun*

Adapun yang dimaksud dengan gala dl dalam skrlpsl- 
ini adalah gala pa sir yang kit a konsmnir sehari*hari* 
Dengan berkembangnya induatri gula dl luar negeri, adanya 
malaise yang melanda perokonomian dunia pada tahon 1930 - 
dan penja^ahan Japang, maka kejayaan industri gula dl In* 
donesia mulai pudar* Kini di saluruh Indonesia tlnggal - 
terdapat 55 buah pabrik gula, diantaranya yang 6 buah dl- 
miliki dan dikelola oleh swaata nasional*

Dengan bertambahnya jumXah penduduk dan industri * 
Industri Iain yang mempergunakan gula sebagai bahan baku- 
nya maka produksi dalam negeri tak lagl dapat memenuhi ke 
butuhan national* Untuk tahun 1976 saja telah dilmport -
**GO#GOO ton gula untuk menutupl kebutuhan nasional s©be -

i ■ t
sar 1,3 juta ton karena produksi nasional hanya s«besar -

/  » >
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900*000 ton saja*
Hangingat bahwa gala merupakan salah satu dari - 

sembilan bahan pokok, di samplng mengadakan rehabilitasl 
dan perluasan terhadap pabrik-pabrik gala yang telah ada 
pemerintah maupun swasta berueaha mendirikan pabrik-pa - 
brlk gala yang baruf Di damping itu, untuk menjaga sta - 
bllitasnya maka balk penyodlaan, penyaluran, maupun har- 
ga jualnya ditentukan oleh pe&erintah yang dalam hal Ini 
adalah Bulog •

2* Bahanbaku*

P.T* Pabrik Gula S§rkara yang monjadl obyek pene- 
lltian dalam p©nyU3unan skrlpsi Ini, merupakan salah sa
tu dari industri gula di Indonesia yang dimlilki dan di- 
kelola oleh 3wasta nasional*

febu sebagai bahan baku utamanya diperoleh perusa 
haan dari Tabu Sendiri yaltu yang ditanam sendiri oleh * 
pabrik dan Tabu Rakyat yaltu yang ditanam oleh petani - 
yang terdiri dari Tebu Rakyat Kontrak dan Tebu Rakyat Be 
bas#

Tebu Rakyat Kontrak adalah apabila antara petanl^ 
dengan pabrik terdapat perjanjian bahwa apabila telah ti 
ba saatnya, petanl harus menggillngkan tobunya kepada pa 
brilc* sebaliknya pabrik haras memberikan penyuluhan da *
lam penanamannya* kradlt berupa 7 kwintal pupuk ZA untukif
s^tiap hektarnya serta subsidi dalam pengangkutan tebu-
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dari kebunk ke pabrik yang untuk tahun 1976 Ini adalah - 
Rp«60,“/kwintal untuk angkutaa dengan truck dan Rp.^O,-/ 
kwintal untuk angkutan dengan lorl*

Sedangkan yang dimaksud dengan lebu Rakyat Bebaa* 
adalah apabila tak ada ikatan apapun antara petani d* - 
ngan pabrik gula*

3* foqwtiUffiagBlwfc
Proses produksi dalam pembuatan gula yang dllaksa 

nakan oleh P*T. P,G* Sarkara adalah seperti yang tercan* 
turn pada bagan 2 berikut ini.
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PROSES PRODUKSI DALAM PEMBUATAH GOtA

TEBU
//

.....

SETASIUK PEMERAHAN KIRA

GAS BSLKHANG
SSffi M  \% '\

,,a,

NIRA CAHP0RAN 
(KIRA HENXAH)

SETASIUN PENJERNIBAK NIRA

KIRA CAIR

seeasiui* PENGUAPAH

NIRA KQITIL

SmSXUff PEMASAKAH

MASAKAN

KRISTALLSSATQR

A
HASAKAH

SETASIUN PEMUTARAlf

S.H*e#7H.S.
* Intern Perusahaan*

a U L A

AHPAB

BLQTGNG

*MQWSB
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Basil Produit3&.

Haall'prodoksi utaoa yang diperoleh adalah gula - 
dan 41 samping itu eecara tekhnis tak dapat dihindarkan~ 
terproduksikau pula tetes (mollase), anpas dan blotong ~ 
( a f v a l ) *

Dalam menggiling tebu rakyat* pabrik tidak memu - 
ngut uang dari petani sebagai ongkos gilingnya, melain - 
kan borupa bag! hasil sesuai dengan Surat Keputusan Men~ 
tsri Pertanian Nomor 022/SK/MENTAN/BPB/1975f yaitu eel a- 
in menerijna gula yang banyaknya ditentukan berdasarkan - 
rendemea* petani juga mendapat hak berupa uang ata3 ni - 
lai tetes sebanyak 1,5 kilogram untuk tiap kwintal tebu* 
yang digilingkan*

Fada saat petani menerima hasil gulanyn, kepada - 
nya dibebankan pula P#ftrw gula, P.Ecu karung, Cukai gula 
M*P.Q*, biaya penebangan dan pengangkutan tebu dari ke • 
bun ko pabrik serta pengembalian harga pupuk yang - 
telah dipin̂ atanya*

■ 5* £&g§& s m *

Yang diinaksud dengan persediaan di dalam P.T* P.G 
Sarkara ini adalah berupa Barang Gudong dan per sediaan » 
Hasil*
Yang dinaksud dengan Barang Gudang adalah terdiri dari -

■ barbagai macam spare parts, bermacanwmacam minyak* bahan
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bangunan dan sobagainya.
Xang dimaksud dengan Persodiaan Hasil adalah tor~ 

diri dari Hasil Selesai* setengah selesal dan tetas*
Persediaan bahan mentah tak ada dalam peabukuan,* 

karena tebu sobagai bahan mentaiinya begitu dltebang lang 
sting diangkut dan digiling oleh pabrik, sedangkan blaya- 
untuk keperluan aeciperoleh tebu ini lang sung dimasukkan- 
sebagai aksploitasi»

Bordasorkan penjalasan di atas, maka yang dimak «* 
sud dengan persediaan dalam skripsi ini adalah hanya Ba- 
rang Gudang dan Persediaan Hasil sa4a*

6 * y e n ia a iw  h a s l l  prodnksl.

Perusahaan hanya melakukan penjualan atas gula * 
dan totes secara tunai, artinya setelah pembayaran harga 
nya bonar-benar diteriaa perusahaan barulah p#0« diberi*- 
kan kapada pembeli*

Dalam monjual tetes, perusahaan pada setiap aval**
*

tahun mengadakan parjanjian dengan satu atau lebih pembe 
li yang bonafid©* "Harga Jualnya berpedoman pada harga - 
yang ditetapkan oleh Kantor Pembantu Adciinistraai Hasil* 
P*n#P* Gula, yang untuk tahtui 1976 ini b«aarnya adalah ~ 
Rp*U,t̂ OO,— -/ton ditambah dengan P*Fn % $  dan M.P*0. 2%*

'.Dengan demikian saat dan kwantum yang dijual dapat diso-
i  1 .....
• suaikan dengan Anggaran Uang Tunai*

\ir■i
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DalaJa menjual gula, perusahaan haras mendapat - 
ijin penjualan dari Balog yang dlsebut Prinlog (Per in tab 
Logietlk). Harga ijual yang telah ditetapkan Pemerintah - 
untuk tahun 1976 adalah Rp*15<.95**>X5 tiap kvintalnya, - 
yang komposlsinya dapat dllihat pada tabel 1*

XABEL 1

PEBINCIAN HARGA TIAP KARUNG GULA PADA TAHUN
1976

Provenue gula Rpao.907,69
Provenue karong Hp» 350,
Pendapatan lain-laln Rp* 925|»»
Pajak penjualan gula Rp* 1*199|6?
Pajak penjualan karung Rp* 17*50
Cukai gula Rp* 1.090*77
M*p*o* u/m Rp* 67*02
Bea meterai dagang Rp* 271,32
Balog fee Rp# 25f**-
Proyek khusus pemerlntah Rp« 3t00,̂ ’̂
Kompensasi subsidi penerintah Rp* 1*000,«*-̂

rp*i5*9£m 5I ' ’ . v « * m m m m » m m m m

Sumber : Intern Perusahaan*

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN ANGGARAN UANG TUNAI DAN MASALAH... HENDRO SUPRIHADI 



Pada setiap akhir tahun, perusahaan harus joenyerah 
kan kepada Bulog reneana produksi dan penjuaian gulanya «* 
untuk tahun yang akan datang berdasarkan rencana Anggaran 
Uang Tunainya5 seperti yang t©rcantum pada tabel 2 bari * 
kut ini*
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TABEL 2

RENCANA PRGDBKSI DAN PENJUALAN GULA 
TAHUN ANGGARAN 1976

frit

U r a 1 a n Januari Pebru-
ari Maret April Mel Juni Juli Agus - tus September Oktober Nopem

ber Desem
ber Jumlah

SISA AWAL 53.232
f

39.732 26*232 12.732 - 1.337 11.797 32.907 60.017 87.127 93.135 67.A-5

PRODUKSI t - - - 13.000 36.350 7̂.000 53.000 53*000 31.898 - - 23̂ .2>f8
PENJUALAN 13*500 1 3.500 13.500 12.732 10.000 it. 000 I1*, 000 Hf.OOO lH-.ooo 1̂ .000 m .000 i?.ete5 l(k.k77
BAGI HASIL PETANI - - • i 1.663 JJL890 11.890 11.890 U .890 11.890 u .890 - 73.003

SISA AKHIR
i

39.732 26.232 12*732 • \ 1.337 11.797 32.907 60.017 87.127 93-135 6 7.2̂ 5 50.000 -

Sumber i Intern Perusahaan*
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Sebelum melakukan penjualan pada tiap bulanf peru 
?ahaan harus. mengajulan lagl pennohonan kepada Bulog be** 
rapa yang akan dijualnya bulan itu untuk mendapatkan - 
Prinlog, karana kadang-kadang totara reneana yang ditori 
ina Bulog dengan realisasinya tiap bulan tidaklah saxna* - 
Untuk penyalurannya* perusahaan menunjuk beberapa penya-* 
lur yang bonafide yang masing-naeing telah mempunyai dae 
rah pemasaran sendiri-sendiri yang telah disetu-jui oleh- 
Bulogr

7 *- Laporan F^nangill#
»

Dikarenakan umur tanaman tebu adalah lebih dari #- 
pada satu tahun, aaka di dalan aenyusun Laporan Tahunan- 
pada akhir tahun, induatri gula menge^al ,dua macam lapor 
an yaltu at as dasar Tahun Takvim dan ̂ tas dasar Tahun Pa 
non* , ,

Atas dasar Tahun Takwim adalah menunjukkan lapor* 
an finansill dari suatu tahun kalends yaltu dari tang « 
gal 1 Januari safflpai dengan 3* Pesember*

Atas da oar Tahun Fanen adalah v menun jukkan laporan 
finansiil dari suatu panen di mana transaksi-tranaaksl 
yang tarjadi di dalamnya tidak saja meliputi tahun kalen 
der yang bersangkutan tetapi juga dari tahun-tahun sebe* 
luurnya*

J I
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9 2. aaamriinaft.Anmagsn Pang Tunai OarlPada. Perusaha-
aa»

1. Porlode Anggaran Uang Tunai.

Period® Anggaran Uang Tunai daripada P.T. P.G, - 
Sarkara adalah sama dengan tahun IcaXender* yaitu dari - 
tanggal X Januari sampai dengan tanggal 31 Oesomber dari 
suatu tahun*' flikarenakan uraur dari tanaman tebu adalah * 
lebih daripada satu tahun, maka di dalam suatu periode *> 
Anggaran Uang Tunai pastilah terdapat pengoiuaran-peng** 
Xuaran untuk keperluan tahun-tahun yang akan datang so - 
perti untuk sewa tanah, pembibitan dan sebagainya*

2. Penyqs m m  Anagaran Uam Tunai.

Anggaran Uang tunai daripada F*X# F*G# Sarkara - 
ini disusun berdasarkan seluruh Anggaran dari bagiaa*ba~ 
gian perusahaan, yaitu dari Bagian Tanaman, Bagian Inata 
laei, Bagian Pabrikasi dan Bagian Tata Usaha/Keuangan*

Tugafi penyusunan Anggaran Uang Tunai adalah terle 
tak pada Kepala Bagian Tata Uoaha/Keuangan yang di dalam 
menyusunnya selalu bekerja sama dengan Xepala-kopala Ba* 
gian yang lain*

I .

Setolah Anggaran Uang Tunai ini selesai disusun,*
r 1

kemudian diserahkan kepada Direksi* yang setelah raenyetu 
juinya kemudian menyerahkannya kepada Dewan Komi saris# - 
Dowan Komi sari 3 sebagai wakil dari eeluruh pemegang sa •*

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN ANGGARAN UANG TUNAI DAN MASALAH... HENDRO SUPRIHADI 



ham, adalah yang berhak untuk jaengesahkan seluruh anggar-* 
an daripada P#T. P*G* Sarkara#
Apabila toiah diaotujui oleh Dewan Komisaris, Anggaran r 
Uang Tiinai ini wajib menjadi pedcnah dan alat kontrol bar 
gi gerak uang dan posisi keuangan parusahaan*

3* flifflipaft. darisada. Anpftaran Panr. Jtmai#

Anggaran Uang Tunai darlpada P»T* P*G* Sarkara ini 
kaml cantumkan pada tabel 3*
Adapun susunannya adalah sebagai barikut s

A* Saldo awal•
B* Penerimaan*
C* Fengaluaran*

«  '

D« Saldo akhir*

ad* A. Saldo Awal i
Merupakan taksiran saldo yang akan terdapat pada - 
akhir tahun 1975* yaitu dengan meoporhatlkan Ang - 
garan Uang Tunai tahun 1975 3an realisasi sarapai -  

saat penyusunan Anggaran Uang Tunai untuk Tahun -

Karupakan taksiran dari seluruh penerimaan selaiaâ  
tahun 197^ yang berasal dari s 0

1976,

ad* Bt Penariraaan 3

V E R S ^ ^ t Nf°A' s u i X  ̂ *__
-VNIVERS’
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P.T. P.G. SARKARA .

A. SALTO AVAL .

B.
1. Penjualan hasil
2. Pajak/Pungutan gula & tetes
3. Lain - lain
4» Penarikan kredlt

1• Inveetasi
2. Ga Jl/tlpah/Jam 1 nan soslal
3. Biaya kantor/Asanr&nBl
4. Pengelnaran vm m

5* Barang-barang gadang
6. Biaya tanah
7. Biaya laln-laln
8* Pajak/Pungutan gala & tetee 
9. Lain - lain 
10. Pelunaean kredlt

SUMBER : XBTEHN PERUSAHAAN .

TA.BEL 3 
AWGGARAH TTAWG TUKAI - TAHPN AJTGGARAJ 1976 

( DALAM RIBPAK RUPIAH )

J U K L i E JAH S/D APR 

166.084

M E I 

174.987

XU'K.l

131.836

J V L I 

76.593

AGtJSTUS

76.117 75.647

OKTOBER

76.916

.UDFEMEER

77.077

besembbr

170.580

2.076.859 648.502 121.827 182.740 182.740 182.740 182.740 182.740 182.740 210.090
733.773 202.592 43.308 118.498 60.745 60.745 60.745 60.745 60.745 65.650
289.580 17.933 735 13.026 32.400 45.281 40.281 40.281 48.281 51.362
80.000 - - - 35-000 20.000 25.000 - - -

3*180.212 869.027 165.870 314.264 310.885 308.766 308.766 283.766 291.766 327.102

178.825 81.825 12.500 15.000 30.000 12.500 27.000

606.999 12-1.581 48.343 54.455 55.777 89.580 73.379 57.760 55.501 50.623
28.333 8.688 1.622 3.822 1.622 1.622 3.822 1.622 1.622 3.891
150.320 37.584 6.521 11.019 12.249 12.249 23.634 21V135 12.249 13.680
695.439 315.928 60.801 49.500 64.750 68.075 30.580 30.839 32.910 42.056
251.178 28.557 15.684 28.674 12.395l 48.395 72.267 28.504 7.140 9.562

38.411 - 3.035 6.070 6.070 6.070 6.070 6.070 5.026 -
860.507 264*461 60.515 53.308 128.498, 70.745 70.745 70.745 70.745 70.745
199.159 1.500 - 147.659 - - - - - 50.000

80.000 - - - ' - - - 67.000 13.000 -

3.089.171 860,124 209.021 369.507 3 1 1.3 6 1- 309.236 307.497 283.675 198.193 240.557

174.987 131.836 76.593 76.117 75.647 76.916 77.077 170.580 257.125
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1* Penjualan hasil.
Terdiri dari provenuo gala, provonue karung, * 
pendapatan lain-lain dan provenue tetes*

2. Pajak/Pungutan gula dan teteg t
Terdiri dari P*Pn* gula dan tete&> M*P*Ot gu- 
la den tetes, eukai gula, P*Pn* Karung* Bulog^ 
fee, Proyek Khusus Pemerintah, Komponsa&i Sub* 
sidi Pexnorintah dan Pajak Pendapatan Pegavai/- 
Buruh«

3, Lain-lain t
terdiri* dari aegala penerimaan selain di atas* 
sepertl penjualan Parang bekas, sewa gudang - 
dan sebagainya*

ad* 0* Pengeluaran s
tlerupakan taksiran dari segala pengeluaran pada • 
tahun 1976» yang terdiri dari s

1* Investasi i
Kerupakan rencana pembelian mesin-mesin baru,** 
tanah, fcendaraaa bermptor dan sebagainya*

2* Gaji/Upah/Jajainan Social s
• *. •• • ' .  ji

Merupakan taksiran gaji ataf* hariaa lepas, bo 
rongan dan jamlnan sosial pegawai#

j v n  •

3* Biaya kantor dan Assuransi t

Morupakan taksiran biaya-blaya kantor seperti^
M I L  IK

FERPUSTAKAAN 
U N IV E R SITA S AIRLANG GA* 

S I’R A BA V .
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* lang^anan tilpon, Xlstrlk, pembelian* alat>alat 
tuHs serta Assuransi atas kekayaan perusaha 
an*

*fr# Pengeluaran umum i
Marupakan taksiran daripada Iuran BP3G, Proyek 
kemasyarakatan, Blaya Direksi serta blaya un 
tuk Akuntan/Konsultan.

5* Barang-barang gudang a
Merupakan taksiran dari barang persedlaan yang

i

akan diboli, seperti Bahan Klciia, Kapur, Bele* 
rang, Pupuk, spare part3, Karung Gonl dan seba 
gainya*

6* Blaya tanah :
Merupakan taksiran daripada■sewa tanah, Ipeda* 
retribusi pengalran dan sebagainya yang berhu* 
bungan dengan sewa tanah*

? f  Biaya lain-lain 9
Merupakan taksiran daripada sewa truck/cikar - 
untuk angkutan tebu serta subsidi angkutan ke- 
pada tebu rakyat*

8* Pajak/Pungutan gula dan tetes *
Merupakan taksiran daripada pajak?pajak yang * 
harus dlsetor, seperti Pajak Porseroan, Pajak*
Pendapitan Psgawai dan Pungutan dari penjualan
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gula dan totes*

9* Lain-lain i
Merupakan taksiran daripada pangeluoran-penge- 
luaran selain di atas, yaltu Dividen, Tantiea#
dan blaya untuk pesta gillng*

ad* B* Saldo Akhir*
Merupakan taksiran daripada saldo yang akan terda 
pat pada t£ap~tiap akhir bulan, sebagai akibat da 
ripada adanya penerltoaan dan pangaluaran tersobut 
di atas*

«

s 3* Pengavasan Pelaksaaaan Anggaran Pang Tunal DI Da- 
lata Perusahaan.

1. Anggaran Uang Tunai Mlngguan.
Dengan digunakannyn Anggaran Uang Xunai sebagai - 

pedoman kerja maka segala keputusan tentang penorimaan ** *
maupun pengeluaran uang haruslah didasarkan kapada Ang -
garan Uang Timai tersebut*i ̂ 4

! Penyimpangan torus menorus terhadap Anggaran Uang
*  ft t  -j ■ •

Xtfiial yang diakibatjfan balk oleh penerimaan-penorlJpaaB *?•/*.' . • ’■ / .......
maupun pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat diavasfc*
dan dikendalikan, akan morabawa akibat yang buruk terha *

> - •  ■■ 'lli-
I ,  ,

dap posisi keuangan perusahaan*
*

Oleh icarena itu« sefciap kali ter jadi kemungkinan-
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adonya penyimpangan dari apa yang tolah dianggarkan ha * 
ruslah diteliti sebab-sobabnya serta akibatnya terhadap- 
dana yang taXah tersedia ataupun yang akan diporoleh*

•

Karen a Uang Tunai daripada perusahaan salalumeng 
alami perobahan yang cepat aorta dalam jumlah yang besar 
raaka untuk aengadakan pengawasan yang leteh hati-hati, v 
eelaih dibuat Anggaran Uang Tunai Bulanan seperti yang - 
telah dikemukakan dales pa sal 2 Bab XV dl atas, dibuat - 
pula Anggaran Uang Tunai dalam bontuk raingguan*

Anggaran Uang Tunai Mingguan ini disusun pada - 
aval minggu k© eapat dari bulan sebelumnya dengan berda- 
sarkan Anggaran Uang Tunai bulanan dan terbagi dalam onw 
pat minggu dl mana tiap minggunya yaitu pada ralnggu perr 
tana-dan keeapat tidak mutlak harus satna dengan tujuh ha 
x»i seperti yang dapat dilihat pada tabel k *

• 4 i

Tu^uan daripada penyusunan Anggaran Uang Tunai da
lam bentuk mingguan ini adalah agar dapat labih mcncer -
minkan keadaan yang sebenarnya, karena apabila dibanding
kan dengan Anggaran Uang Tunai bulanan cmka Anggaran «
Uang Tunai Mingguan Ini di santping periodenya lebih pen*»
dek* juga saat penyusunannya adalah lebih dan sangat de-
kat donran saat pelaksanaannya* serta di dala&nya kalau-
memang pcrlu dapat pula diadakan koreksi-koreksi, karena
kadang-kadang bahkan soring sekali terjadi denyinpangan- 

7 ‘ ■ i ; , .'
penyimpangan balk terhadap junlah maupun vaktu dari yang
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ANGGARAN UAHG TUNAI BULAN JUNI 1976 TERMASUK
- KOREKSI - 

( Dalam Rlbuan Rupiah)
P*T* P S A R K A R A *

■QBHtiisa iiaasaiiafli
Taaggal

uuiQj.an
1/6-8/6 9/6-15 / 6 16/6-22/6 23/6-30/6

A* SALDO AWAL 131.836 71.102 109.032 1 2 9.2N-1

B* PENEPJHAAft
1. Penjualan 

hasil 182,7^0 m 131.939 50.801
2. Pa3ak/Pu- 

ngutan gu 
la dan to 
tes II8A 98 86,070 21,220 1 1 .2 0 8

3* Lain - 1i-*
lain
Penarikan
kredit

13.026
m

8 .8 0 3 *••*223
m

m

m- m

31*+. 26^ 8.8 03 222*232 7 2 .0 2 1 11.208
C. PENGELUARAN

1. Investasi
2. Gaji/Opah 

/jaminan- 
sosial

3« Biaya kan 
tor/assu- 
ransi 

k* Pengeluar 
an umum 

5# Barang-2

15.000

3 .8 2 2

1 1 .0 1 9

1 2 .2^0

2 .^ 7 2

m

12,2*K>

**50
3.500

1 2 ,0 0 0

12.2^0

^50
2.250

3.000

17.735

^50
5.269
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telah dianggarkan#
Selain daripada itu, berdasarkan Anggaran Uang 

nal Mlngguan ini perusahaan bila perlu dapat raengajukari - 
permohonan kepada Bulog untuk merobah jumlah gula ya$g ** 
akan dijualnya, karena perusahaan hanya diperbolehkan men 
jual gula dengan ijin dari Bulog* Ini sangat penting, ka
rena sumber dana yang terbesar daripada perusahaan adalah 
berasal dari penjualan gula*

2 .* fa>Bflraa-Beaa.l9n al. .toggaran Pan* gunai Buj.-man.

Agar supaya Anggaran Uang Xunai tersebut dapat ber 
Jalan sebagaimana yang dlharapkan, perlu adanya kesadaran 
serta bantuan yang sepenuhnya dari seluruh kepala bagian- 
beserta seluruh bawahannya untuk mentaati apa yang telah- 
tercantum di dalan Anggaran* Terhadap pengeluaraa-pengelu 
aran yang juolahnya melebihi ataupun saatoya tidak sesuai 
dengan yang telah dianggarkan, Kepala Bagian Tata Usaha - 
dan Keuangan berhak untuk monolaknya apabila alasan-alas^ 
an yang dikemukakan oleh Bagian yang bersangkutan tidak - 
dapat diterima, sehingga dapat merugikan perusahaan#

Untuk mengadakan penilaian terhadap realisasi dari 
pada Anggaran Uang I'unai* oleh Kepala Bagian Tata Usaha - 
dan̂  Keuangan pada setiap awal bulan disusunlah Laporan da 
ripada realisasi Anggaran Uang Tunai dari bulan yang baru 
saja berlalu untuk disampaikan kepada Direksi* Apabila - 
terdapat ponyimpangan-penyiopangart yang cukup bararti ter
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hadap Anggaran, Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan va* 
jib pula menyertakan penjelasan-penjelasannya*
Bentuk serta smstinan daripada Laporaa realises! Anggaran- 
Uang Tunai ini adalah sama dengan apa yang terQantum da - 
lam anggaran*

Pengan mengadakan analisa terhadap laporan ini* m 

Direksi dapat mengadakan penilaian terhadap gerak serta--* 
posisi keuangan daripada perusahaan, sohingga dapatlah di 
ambil tindakan-tindakan apabila memang diperlukan guna * 
meneegah hal-hal yang dapat merugikan perusahaan*
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ANALl'SA DARIPADA PBRANAIf AHGGARAM UANG TUNAI UNTUK 
NENJAGA POSISI LUWIOITAS UAH REHTABILITAS

i h m  baik dalam p.t. p.o, sarkara

Sebagai konsekwensi daripada diterimanya Anggaran- 
Uang Tunai sebagai pedoman dan alat kontrol daripada go - 
rak dan posisi keuangan perusahaan, maka apa yang telah * 
dicantumkan di dalamnya seharusnya ditaatl dan dilaksana- 
kan oleh tiap*tiap bagian, baik mengenai jumlah aaupun - 
penjadwalan (time schedule) nya* Tetapi, pada kenyataan - 
nya aelalu saja. terjadi penyimp&ngan~penyiinpan.gan baik * 
yang disebabkan karena kondisi porekonomian yang tidak * 
stabll, kesalahan dalam inenyusun anggaran maupun kesalah- 
an daripada sipelaksana*

Adalah telah menjadi tugas bagi seorang Fimnalal- 
Hanager untuk menjaga keaelarasan antara penordiaaan dan - 
pengeluaran daripada dana-dana agar tujuan perusahaan te- 
tap dapat tercapai*

Dalam mengadakan analisa terhadap peranan Anggaran 
Uang Tunai di atas, maka agar lebih slstimatis analisa - 
ini kami bagi menjadi eapat bagian, yaitu i

1* Analisa terhadap dasar yang dipakai dalam jnenyusun 
Anggaran Uang Tunai*
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2# Analisa terhadap likwiditas perusahaan*
3* Analisa terhadap rentabilitas perusahaan*

? Analisa terhadap realisasi Anggaran Uang Tunai*

1. taaUca terhadap dasa^yanft djpakai dalam meny^*

Dari pembahasan teori di muka, telah dikeiaukakan* 
bahwa dasar daripada penyusunan Anggaran Uang Tunai ada- 
lah besarnya penjualan yang diperkirokan dapat dicapai *- 
oleh bagian penjualan pada period® Anggaran tersebut, se 
dangkan pada kenyataaimya P.T* P.S* Sarkara di dalam m -  

nyusun Anggaran Uang Tunai nya adalah didasarkan pada - ' 
taksiran berapa Jumlah tebu giling yang dapat diperoleh- 
perusahaanj baik yang berasal dari tanaman aendiri mau - 
pun tanaman petani, jadi didasarkan pada anggaran pro * 
duksit

Tujuan penggunaan taksiran penjualan sebagai da - 
3ar penyusunan Anggaran Uang Tunai adalah agar tak terja 
di kekurangan maupun kelebihan produksi karena tidak ‘ 
suai dengan kemarapuan perusahaan untuk laenjuaxnya, yang- 
akibatnya aknn merugikan perusahaan*

W&laupun demi&ian, apa yang telah dilaksanakan -
>

oleh,P.T. P.G* Sarkara tidak dapat dikatakan salah, kare
I \\ • ' ■ • • •

r jk pada saat ini :sanjpai dengan beberapa tahun yang akan* 
/datang produksi gula dari seluruh Pabrik Gula di lotions*
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si a masih jauh cLi bawah kabutuhan nasional, sehingga pen 
Jualan hasil prodoksi bukanlah merupakan suatu masalah f 
yang sulit. Juga di dalam kenyataan yang kani lihat sen* 
diri, setiap kali perusahaan menjual gala,nya dalaa jum ~ 
lah berapapun kepada para penyalur yang telah ditun^uk * 
nya* salalu dapat torjual habis paling lama du& minggu * 
setelah pemberitahuan adanya penjualan ini*

2* Analisa terhadap Likv/tditas peruaahaan>

tTntuk dapat mengadakan analisa terhadap likwidi • 
tas daripada P.T* P.G* Sarkara ini, kami pergunakan dua- 
buah ratio, yaitu Current Ratio dan Acid Test Ratio*

Pi satnping itu, pada tabel $ kami perlihatkan pu
la Neraea perusahaan per 31 Besomber 1976 dengan perban* 
dingan tahun 1975*

A* Current ratia»

fetasLj3 2 2  *

Aktiva lancar * Rp.l*262#573*033,8^ 
Passiva lanear « Rp. 537* 2^2^36,27

Rp.l.262.573*033»ft‘Current Ratio « 1 1 ■ ■ ■-.. ... --— ■*
Bp. 537.2^2.^36,27

Aktiva lancar
Passiva lancar

I  U l »  -------

*UNlVfeft8tTA3 AtRLAVOaVj 
5  U IK A t  ;

PE R PUSTAK A AN
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A K T I V A

TABBL 5 
P.T. P.Q. SAftKARA 

HERACA PER 51 PESBMHER 1976 
( Dtngah perbandlngan angka2 tahun 1975 ) P A :S'SrI'YTAi

•t

19 7 6 19 7 5 19 7 6 19 7 5

AKTIVA LANCAR
Kas dan Bank 220.191.891,49 166.084.868,24
Plutang : .

IJang nruka 49.570.932,04 45.609.701,41
Rapa - rupa 20.707.408,75 18.460.935,49
R/K An tar Badan Hukum 64.856.833,34 53.354.484,32

Pereedlaan :
Gala dan Tetes 627.107.579,81 648.081.838,21

Barang - barang gadang 427.139.901,17 330.981.206,17
Jumlah aktiva lancar 1.409.574.546,60 .._ 1*262.573.033,84

AKTIVA TETAP
Tanah 12.476.741,31 12.476.741,31
Gedung dan penataran 75.414.984,75 ̂ “577160.243,37
Mealn dan Instalasi 508.174.580,90 450.462.674,51
Jembatan dan jalan 29.437.574,16 23.456.457,28
Angkutan motor dan draislne 73.988.784,86 83.319.356,15
Alat pertanlan 36.854.800,48 15.387.364,—
Inpen tar Is kantor dan rumah 52.127.634,25 20.539.727,25
Lain - lain 15.878.579,85 12.511.941,50

804.353.680,56 675.314.505,37
Dlkorangi t Penyusatan kumulatlp 255.036.063,72 218.973.6 1 1 , 1 8

Kilal buku 549.317.616,84 456.340.894,19

AKTIVA LAIN - LAIN
Uang jaminan 56.823,62 56.823,62

JUMLAH AKTIVA 1.958.948.967,06 1.718.970.751 *65

PAS SIVA LANCAR 
5a tang :
Uang maka 
Rapa - rapa 
R/K An tar Badan Hukum 

Pajak Perseroan 
Pajak-.rupa-rupa 
Tantieme yang masih haras dlbayar

4.999.897,50
8.797.153*84
15.807.715,82
443.876.622,50
69.639.690,87
64.799.000,—

1.093.568,82
15.857.603,01
4.724.903,96

361.605.107,50
58.521.252,98
95.440.000,—

Jumlah passlva lancar 607.920.080,53 537.242.436,27

MODAL. CADANGAN DAN SISA LARA 
Modal saham 365.OOO.OOO,— 365.000.000,—

Cadangan—
Cadangan umum
Cadangan penllalan kemball aktiva

tetap
Cadangan rehabllltaei

667.676.050,23

39.539.350,46
18.815.914,69

404.888.236,80

39.539.350,46
18.815.914,69

746.031.515,38 463.243.501,95

Slsa Laba 239.997.591,15 353.484-813,43

Jumlah modal, cadangan dan slsa laba 1.351.028.906,53
■

1.181.728.315,38

JUMLAH PASSIVA

j

t
1.95B.948.987,06 1.718.970.751.65

STJMEER \ INTERN PERUSAHAAN
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P.X. P.O. SARKARA 
PERHITOHGAH LABA/RUGI TAHDN 1976 (DEHGAS P£R 

EAHDINGAM AHOKA-ANGKA TAHUN 1975)

1976 1975

Penjualan hasil 1.876M 9.852,^6 1.988.582.567,21*
Biaya Eksplcitasl l . v4^6,5^3.028,50 1.352.236.1^5,72

Laba Usaha ^29.906.323,96 636.3^,1+21,52
Pendapatan lain-lain 1.906.932,55 1.807.781,91

Laba S«belum Pajak * 
Perseroan **31. 813.756,51 638.15^.203,^3
Cadangan Pajak Perse 
roan 191.816,165,— 28^.669.390,—»

Laba Bersifa 239.997.591,51 3 5 3 .^ .8 1 3 ^ 3
Sisa laba aval tahun 353A8lt-.8l3,^3 309,150.315,11
Peabay&ran dividend (70.697.COO,— ) (61.830.000,—)
Pipindahkaa ke Cadang 
an Umum ( 282.787.813»^3) <2^7.320.315,1D

Sisa Laba Akhir Tahun 239*997.591151 353 .^ .813 ,^ 3

kumber t Intern Perusahaan.
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Aktiva lancar s 5p*l»^09*57^«^>60 
Paaslva .lancar 3 Bp. 607*920*090,53

1^09.5^.5^,60Current Ratio
607*920*080,53

• 2,32.
m m t s m w m m

B. APJ-a y*gi,PaUB«

Aktiva lancar - ParsediaanAcid Teat Hatio * .....- —  ■ 1 ■■■-■* "««■■ - *****
Fasaiva lancar

Aktiva lancar * Rp*1# 262# 573 *033 >#f
Parsed# Gula dan Tates «(Hp# 6^8#0 8 1.8 3 8,21) 
Persed* Barang-2 Gudang *(Rp# 330*981*206,17)

. Rp, 283*509.999,^6

Paasiva lancar * Bp. 537*242*436,27
Acid Test Hatio- Rp. 283«509.93?M

Rp. 537.2^2 .'+36,27
* 0,5 3,
I B  t s n n a s d a
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Tahun 1976 i

Aktiva lancar m Rp*l*lf09>?7k«’*^6|60
Parsed* Gula dan Xetes «(Rp. 627.107.579,31)
Parsed, Barang-2 Qudang »(Hp. ‘♦57.139.901,17)

» Bp. 325.327.065,62
mmwmmmmrnmmmmmmmmrnwmMm*

Passiva lancar - Rp.607.920.080,53

325.327.065,62
Acid Zest Ratio ■

607.920.080,53 
. 0 ,9 * *

Kalau kita lihat Current Ratio daripada P*f* P.O- 
Sarkara ini, terlihat bahwa balk pada tahun 1 9 7 $ maupun* 
pada tahun 1976 Current Rationya adalah lebih daripada**
2 i 1 sehingga dapat ditarik kosimpulan bahwa perusahaan 
ini cukup Xikwld walaupun pada tahun 1976 mengalaini sedl 
kit penurunan.

Sekarang kalau kita tinjau dari Acid Test Ratio - 
nya, di mana pada tahun 1975 hanya raenunjukkan 0,53 dan* 
pada tahun 1976 menunjukkan 0,5̂ > maka berarti perusaha- 
ap ini tidak atau kurang likwid, sebab aenurut taori di- 
muka, suatu perusahaan baru dapat dikatakan likwid apabl 
la Acid Test Rationya lebih besar atau saiaa dengan «* 
1 s 1*
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Acid Test Hatio yang rendah ini adalah disebabkan 
karena tlngginya tingkat persediaan dalam perusahaan ini 
yang memang tak dapat dihindarkan, karena t

I* Spare parts dari mesin-meslnnya hanpir senuanya * 
harus diimport yang memakan waktu berbulan-bulan.

2* Sarang-barang gudang lainnya seperti moorbout, re 
9idu, pupuk, karung goni dan sebagainya diperlu *

Jc kan dalam jumlah yang sangat besar dan tidak set! 
ap waktu dapat dibeli*

3* Kebljaksanaan perusahaan yang aenetapkan persedia 
an hasil pada akhir tahun sebesar 50.000 karung * 
gula agar cukup untuk ntembiayai pengeluaran-penge 
luaran sampai mulai giling lagi#

Mengingat bahwa produksi gula adalah jauh lebih - 
sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan dl dalam * 
negeri, maka persediaan gula ini sangat likwid, karena 
apabila dijual pada setiap waktu pasti laku.

Dengan demikian, maka yang kita kurangkan dari ak 
ti\d. lancar hanyalah persediaan barang-barang gudang sa- 
ja* sehingga perhitungan Acid Test Rationya menjadi 3

, 1.262*573*033,8^ - 330.981*206,17
fahun 1975 * air - ■ l 11 ............... .....................

537.^*2^36,27
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1.409.974.946*60 -  427.139.SOI,Z7tBtott 1976 . ... — ■ ». mm. n i ,
607.920.080,93

• 1,63.

Smhiagsa dapmtimh d ltarU t fcaaiwjalan Safe** b»l*  

d ltla ja a  da ri C ur*«jt Batlo aaupun Aoifl la s t B iU O i a«k* 

U k fU itti dartpafia V.f. t.Q . a u lm  in i ookop t*ik»

3* lPittfliJfr«fttfiaJ!MWMSis .aHanfrMfc
Salaa «aagafl*tan jmnUalao terhadap ra ata b lllia a

daripeda 3P.T* 9.0. Serkmm lo l, d ittmpiag Ifern* dlperlu

lean pofta h m n u i  yw eaatoai* aaloaa talma

1976 daa 297$ a«pe*U jraos pad® tabal 6.

¥aas dlaa£*ttd d«agaa M ntabilltaa  d is la i odiileh rentabi-

lita s  ekm iaia, yang raaaanya sdalaii t

IM XM  ttffh n .
ReatablUta* »  — X 100 c/o

twban J1975 i

Mittal Oaafca * 89.  1.718.970.751.65 • Bp. 638.154.303,43 

m  Bp* 1.080.816,948,23 

la te  Caaba • 89.  65S.346.421.9a

636.346.481*93 
naotattlitaa • ■ «  ■ •. x  100 0/0

1.080.816.948,12

m 56,88 9/0
m tm m m m m m m am m m T l T k

tERPUSTAKAAN 
•UNIVERSITAS AIRLANOGA 4 

S D B A B r ^ .
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n

Tatnm 197& t

KXtel Gntfxt -  Hp. 1.958.948.5» 7,0* -  rip. 4W .6U . 136,5% 
m  89.  1 .9 * ? .«9 .ttO ,5 3  

talM 0« a »  *  8 9 * 429.506.823*96

429.906.623*95
C o ta M lita a  * —  '« i" "■■■ ■'■ 'n» X 200 0/0

JU92t.X39.2i0,59

«* 28,19 q/o

Sari acsto-eae&s d l«t«g » te«awfc tabae r u t a t ll lt M

afemtfalii mniAhitn tifam IQtS A|«l ftraflFtife
la t i  taimn 1979, nuaun towis* aasi& lablb tin e e l S ari 

$afia tingJeo* done* owa | a li«  10 0/© (Dapoalto m Iim

d M  Wwit)t — ffiiiii'ft atnflnntnr*c**r-

Pttuttomm rentatoUitM  i M  *te£«h taM M  •

1 . Stoeaifcan bmxgfl «uXa aairaii (gula afflagtoic} wsojraba  ̂

tom p»*aai lafaiii iMtiMwi nam atttm  «aitai*& ta&a • 

sgaAtwi 9*4a di*illo*)oin kt Patelk, aScibatofa 

iKsdczkfii Dcbflk iiuavon*f l V P W V M t  ( V W W R i

81. Set&fif* M * i» afcaploiUai ««p «rU  upab, jaaiaan 

aosial ttfifl fta*«a baxans-bajran* miaaloya k ta a lliu  

htrgp tmhm  takjur/aloyiJt p«1om » jr«us* nalk aajafe 

t*ot*al 1 A p ril 1976*

3. Babavcpe M a i n  fma§ turn Mm barfun*ai g anjao 

a w p m r o a  ««p*>«i tiiJjwan taba faat M i i a e  m  *
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cet, sehingga terpaksa lebih sering rn & m kai giling 
an yang lama* Oleh karena gi ling an yang lama ini - 
sudah tidak ada ampas carriernya yaltu untuk memba 
va ampas sebagai bahan bakar untuk Ketel (Boiler)* 
di samplng residu, terpaksa bahan bakar yang dipa** 
kai hanya residu saja, sehingga pemakaian residu * 
nalk sampai aekitar dua kali lipat*

Bertambabnya Cadangan umum dal am tahun 1976 sebe ** 
gar Rp*282*787*8l3, ^3 yang b&rarti sama dengan 
69,8^ % dari tahun 1975*
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ANGGARAN DAN REALISASI UANG TUNAI TAHUN 1976 
(Dalam Ribuan :Rupiah)

P.T. P.G* SARKARA
JUMLAH JAN S/D APRIL HEX JUKI JULI AGUSTUS sepeteJeer v OKTOBER NOPEMBER DESBMBER

A R A R A R A R A , R A R A R
.  .  .... j A R A R A R

A. SALDO AWAL 166,08V 166. 08V 17V.987 185.910 131,836 130. 1V0 76.59 f̂
76.592 76.117 77.910 75. 6V2 77.86!i 76.916 76.903 77.097 76.05V 170.580 1V9.530

B. PENERIMAAN
1* Penjualan hasil 2.076.859 1 .876M 9 6V8.502 611.25V 121,827 109.6VV 182,7V0 207,105 182. 7VC 207,105 182. 7V0 1V5.920 182.7V0 1V5.920 L82. 7V0 1V5.920

«
182.7V0 1V5.920 210 *0 9 0 157.661

2* Pajak/Pungutan Gula dan 
Tetes

3* Lain-lain
733.773
289.580

663. lW  
330.212

202,592
17,933

1

189*729
27.05V

V3.308
735

3#.977 
1.067

118.V98
13-026

126.V78
17.139

6o.zVs
32.V0C

«

M-29®
30.580

60.7V5
V5.281

V5-6VO!
50.113

60. 7V5

Vo. 281 V9. 0V2

60,7V5 
VO,2#1

V8.392
V9.125

60.7V5
V8.281

V5.920
52.520

65*650
51*362

51.986
53.572

b* Penarikan kredlt » 80.000 75.000 - - - - - - 35.oocj Vo. 000 20,000 30.000 25.000 5.ooi> — - — a*

3 . 180.212 2.9W .805 869.027 828.037 165.870 1V9.688 3lV,26V 350.722 310. 885} 3V5.975 308.766 271.673 308.766 2V7.69ji 283,766 2V3 .V37 291.766 2W .36O 327.102 263.219

C. PENGELUARAN
I

1« Investasi
2* Gatfi/Upah/Jaminan Sosial 
3. Biaya kantor/Assuransi 
b* Pengeluaran umum 
5* Barang-barang gudang 
6* Biaya tanah 
7• Biaya lain-lain 
8. Pajak/Pungutan Gula dan 

Tetes

178.825
606.999
28.333

150.320
695.V39
251.178

38.V11

860. 507

199.107
503.35V

25.V07
128.576 
752.193 
198.593 
Vo.378

780.063 
_  -I Q ..

81.825
121.581

8.688
37.58V

315.928
28.557

26V.V61

90.22V 
108,121 

8.070 
30.525 

300.853 
3V.27V

235.019

12.500 
V8. 3V3 

1.622 
6.521 

60.801 
(15.68V 
1 3.035

j 60.515
L L

IV .72V
39,215

1.323
5.981

8I.V39
7,198
5,259

50,319

15.000 
5V.V55 
3.822 

11.019
V9.500
28,67V
6,070

53.308

V5.891 

51.905 
3.*98

13.008
82.152
8.726
6,926

. V9.013

30. 00c
55.777
1.622

12.2VS
6V.75C
12.395
6.070

128.V98

f

.

15.850

57.203
1.759

I6.V25
78.558
29.029
8.059

137. 68V

12.500
89.580
1.622

12.2V9
68.075
V8.395
6.070

70.7V5

8.VV5
59.8V2
1.V75

19.652
60.375
35.763

7.326

78.8V5

27.000

73.379
3.822

23. 63V
30.580
72.267
6,070

70.7V5

23.973
58.920

3. 605’
1 1 .89̂
V6.V0?
V0.V3I

7.020

56.392

57.760
1.622

21.135
30.839
28.50V
$.070

70.7V5

50,798
1.702

17.88V
25.983
28.V78
5.78S

58.203

m

555.501
1.622

12.2V9
32.910

7.1V0
5.026

70.7V5

V2.055
1.V35
V.9V2

35.620
8.61V
5 * 0 2 6

58.668

50,623
3*891

13,680
V2.056

9.562

70.7V5

m

35.205
2.838 
8.265 

Vo.806 
6.073

55.920

r s
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SELISIH REALISASI TERHADAP ANGGARAN UANG TUNAI - TAHUN 1976
(Dalam Ribuan Rupiah)

P.T. P.G. SARKARA
( «  .

JUMLAH JAN S/D APRIL MEI I JOWI J ULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
Rp * Rp % Rp * ' Jtp % Rp * Rp % Rp % HP % Rp % Rp %

A.- SALDO AWAL 1

B. PENERIMAAN
1* Penjualan ha - 

sil (200*^10) ( 9,7) (37.248) (5,7)
1

(12.183) (10,0) 13,3 24.365 1 3 , 3 (36.820) (20,2) (3 6.820) (2 0,2) (36.820) (2 0,2) (3 6.820) (20,2) (52.429) (25,0)
2* Pajak/Pungutan 

Gfcla dan Tetes ( 70.629) ( 9,6) (12.863) ( 6,4) ( 4.331) (10,0) 7.980 6,7 7.545 1 2 , 4 (15.105) (24,9) (13.013) (21,4) (l?-353) (20,3) (14.825) (24,4) (13.664) (20,8)
3 , Lain-lain ^0.6323 I M S 9.121 50,9 332 :*»5,a> 4.113 31,6 ( 1 .820) (5,6) 4 .8 3 2 10,7 8.761 21,8 8.844 22,0 4,239 8,8 2.210 4,3
b * Penarikan kre- 

dit ( 5*000) ( 6,3) wm «• - m - 5.000 14,3 10 .0 0 0 5 0 ,0 (20.000) (80,0) m m ■ - «» - -  .

4 (235.^07) ( 7,4) (40.990) ( 4,7) (16.182) ( 9,8) 36.458 11,6 35.090 11,3 (37.093) (12,0) (61.072) (19,8) (40.329) (14,2) (47.406) (16,2) (63.883) (19,5)
C. PENGELUARAN *

1. Investa si 20.282 IX,3 8.399 10,3 2.22** 17,8 30.891 205,9 (14.150) (47,2) ( 4.055) (32,4) ( 3.027) (11,2) - - - - m-

2. Gaji/Upah/Ja - 
minan Sosial (103*6^5) (17,1) (13.460) (11,1) C 9.128) (18,9) ( 2.550) ; 4,7) 1.516 2,7 (29.7381 (33,2) (14.459) (19,7) ( 6.962) (12,1) ■ (13.446) (24,2) (15.418) (30,5)

3* Biaya kantor/- 
assuransi ( 2.926) (10,3) ( 618) < 7,1) ( 299) (18,4) ( 624) [16,3) 137: 8,5 ( 147) ( 9,1) ( 215) ( 5,6) 80 4,9 ( 187) (11,5) ( 1.053) (27,1)
Pengeluaran *■ mwim ( 21.7^) (14,5) ( 7.059) (18,8) ( 540) ( 8,3) 1.989 18,1 4.176 34,1 7.403 60,4

j
(11.740) (49,7) ( 3.251) (15,*) ( 7.307) (59,7) ( 5.415) (39,6)

5* Barang-barang- 
gudang 56.75^ 8,2 (15.075) ( 4,8) 20.638 33,9 32.652 66,0 13.808 21,3 ( 7.700) (11,3) 15.827 51,8 ( 4.856) (15,7) 2.710 8,2 1.250 3,0

6* Biaya tanah ( 52.585) (21,0) 5.717 *20,0, ( 8.486) (54,1) (19.948) ;69,6 16.634 134,2 (12.632) (26,1) (31.829) (44,0) ( 26) ( 0,1) 1.474 (20,6: ( 3-489) (36,5)
?• Biaya lain-la

in 1.967: 5,1 2.224 73,3 856 14,1 1.989 32,8 1.256,. 20,7 950 15,7 ( 282) ( 4,6) ( 5.026) (100̂ 0)
8. Pajak/Pungutan 

gula dan tetes ( 8 0. W O ( 9,3) (29.442) (11,1) (10.196) (16,8) ( 4.295) (8,1) 9.186 7,2 8.100 11,4 '(14.353) (20,3) (12.542) (17,7) (12.077) (17,1) (14.825) (21,0)
9. Lain-lain ( 11.133) ( 5,6) ( 375) (25,0) * - ( 4.208) (2,9) - - - - •* - -

■* ( 6.550) (13,19>
10* Pelunasan kre- 

dit 000
.

tr
\ ( 6 ,3) * - - -

f
h

* - - *** - (12.000) (17,9) 7*000 53,8 -

XT-Qfl-iifTliA. (51.913) i_6,0) ( 3.563) ( 1,7) 34.763 9 if 33*»$ 19, * (3Z<09td) (12,1) (58.846) (19 >D (39.839) (14,0) ( 26. 859) (13,6) (48.000) (20,0)
7 5

",rr”

J5ss»»ssi sBsaa« •  ■■sin kaaaaaaBi ■ McaflaRi * *» « « *  a a tM
» ‘ • * 
!»»*•,aaaalkeii•1 •*'* v

1 • * 
a B ta a a si

* * i <
■ M t i a a . a i ■■caaaaaisBsaa«fasaaiicaa<l)l*aaii4iiM8B«aaB4*s«iiB«i*B**Baa’ J • t ^  j s,i. .. *
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Analisa. .terhaflap. realisas! A n z tta m n . Uang Xunal*

Untuk dapat mengadakan analisa terhadap realisasi 
Anggaran Uang Tunai P*X» P*G* Sarkara ini, perlulah dia* 
dskan perbandingan antara yang telah dlrealisir dengan - 
yang telah dianggarkan*

Kalau kita lihat dalam tabel 8, tampak bahwa pe * 
nyimpangan daripada realisasi terhadap Anggaran dalam ta 
hun 1976 ini adalah relatip kecil, yaltu untuk seluruh - 
penerimaan hanya % dan untuk seluruh pengeluaran ha^ 
nya 6 > k  % lebih kecil daripada yang dianggarkan* Dalam 
hoi ini kita tidak boleh hanya melihatnya secara fceselu- 
ruhan saja, tetapi yang lebih panting lag! adalah pada * 
periode-perlode yang lebih pendek lagi seperti tiap-tiap 
bulan, tiap-tiap nlnggu bahkan tiap-tiap hari kalau per** 
lut karena jumlah peneriaaan maupun pengeluaran dari tl- 
ap-tiap period© di atas tidak selalu sama serta cukup bo 
sar sehlngga anabila sairipai terjadi adanya ketidafc sela* 
rosan antara jumlah dan saat daripada penerlmaan dengan^ 
pengeluarannya maka terdapat kemungkinan likwiditas per
usahaan akan targanggu yang berakibat jelek terhadap ko- 

, lancaran jalannya operas! perusahaan, serta dapat merio -
rentabllitas daripada perusahaah*

Dalam hal ini, selisih dalam Jumlah uang adalah *
lebih berarti daripada dalam persentase, karena persenta 
so hanya menunjukkan perbandingan antara selisih tadi *
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n

terhadap yang dianggarkan*
Sesuai dengan judul daripada skripsi ini, bukan - 

lah maksud kami untuk mengadakan analisa terhadap terja^ 
dinya penyirapangan-penyiropangan itu sendiri, melainkan T 
akibat~akibat yang ditimbulkannya torhadap likwiditas r 
maupim rentabilltas perusahaan*

Perlu pula diketahui* bahwa kecuali Pos Penerico- 
an Lain**lain} Pengeluaran-pengeluaran untuk Investasi - 
dan sebagian be ear Barang-barang Gudang, naka hampir se* 
loruh po3~pos yang terdapat dalam Anggaran UangTunai ter 
sebut ©rat hubongannya dengan Jumlah produksi, luas are
al yang dapat disewa pabrik, serta juialah tebu yang da - 
pat diperoleh Pabrik*

Turunnya luas tanah yang dapat disewa oleh Pabrik 
mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran untuk Maya tanah-* 
serta Upah/Janinan Sosial untuk buruh menarun, karena la 
bih sodikit tenaga buruh yang diperlukan#
Demikian pula apabila jumlah tabu rakyat yang dapat di . 
peroleh menurun oaka pengeluaran~pengeluaran untuk Ang ♦
kutan dan Tebangan kepada petanipun menuron pula#

\
, Akjbat’daripada turunnya luas tanah yang dapat disewa **

1 • \  1 r *

maiipun tebu yang dapat diperoleh Pabrikj maka Hasil Pro-*
lv \ ‘ . *

duksi yang dapat dijual turun pula sohingga Pajak dan Pu• ’’ ' ) ‘ 'i ■ *

ngutan Gula dan Tetes turun pula*
■ ’’ Turunnya hasil produksL isipun mengakibatkan tu
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runny a pengeluaran-pongeluaran untuk Biaya Direkai flan - 
Iuran B*P3*G* karena dasar perhitungamya untuk Biaya ,Di 
reksi adalah jumlah Gula dan Tetes yang terjual serta m  

tuk Iuran B*P3*G* adalah jumlah gula yang diprodusir#
Adapun yang menyebabkan turumya luas tanah yang- 

dapat disova maupun juinlah lebu Rakyat yang diperoleh Fa 
brik dalaa’tahun 1976 adalah karena terdapat kenaikan «* 
Harga gula merah yang cukup bagus sehingga sebagian peta 
ni merasa segan untuk menggilingkan tebunya kepada pa - 
brik, karena lebih menguntungkan apabila tebunya dijadi~ 
kan gula merah, Di samping itu Pabrik mulai tahun 1976 - 
ini uulai melaksan&kan peraturan peiaerintah untuk secora 
bertahap oengalihkan-tanaman tebunya untuk digantikan - 
oleh Tebu Rakyat.

Pada tabel 7 terllhat bahwa Salclo Awal pada 'fahun 
1976 adalah sama antara anggaran dengan realisasinya, ya 
itu • Rp*l66.G3*f#0Q0,~ karena Anggaran Uang lunai terse- 
but merupakan revisi yang dilakukan pada bulan April -• 
1976, sehingga mutasi-mutasi dari bulan Januari sampai - 
dengan Maret adalah merupakan realisasi.

u L
Dari tabel 8 terlihat bahwa pengeluaran-pengeluar

an untuk investasi dan Barang-barang Gudang lebih tinggi
h  • •«

daripada yang dian-'garkan, karena %

1, Harga sebenarnya lebih tinggi daripada yang diang 
garkatu
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2. Penoj?bahan Junlah/macao barang • yang dibell* < 

ad* 1. Harga'sebenarnya lebih tinggi daripada yang diang
I

garkan*
Harga yang tercantiun di dalam anggaran adalah har 
ga tokairan pada aaat anggaran dlsusun, sehingga-
sering terjadi bahwa harga yang sebenarnya pada *

•i
saat dilakukan pembelian lebih tinggi daripada - 
taksiran senula*

ad, 2. Fenambahan jumlah/mcam barang yang dlbell*
Seperti diketahui, pabrik-pabrik gula di Indone
sia hampir seluruhnya adalah peninggalan Bolanda* 
di mans mesln-mailnnya telah t.ua serta tambal suh* 
laa sehingga sering terjadi suatu m&sin yang di - 
perkirak&n tahan sampai akhir giling tahun yang »  
akan datang ternyata hanya dapat tahan sampai 
akhir giling tahun Ini saja, sehingga agar pada ~ 
saat giling tahun depan mesin tersebut telah ter- 
sedia, mulai sekarang sudah harus diadakan peme ~ 
sanan#
Juga soring tarjadi, mcsin-mesin yang telah tiba- 
komponennya tidak langkop sehingga agar mesin ter 
sebut dapat segera dipa sang terpaksa perusahaan * 
untuk sementara membelikan ter lebih dahulu koiapo- 
n e n yang belum ada tadi#
Kadang diperlukan pula kosponen-fcomponen tambahan

i

m  iLin
PERPUSTAKAAN
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untuk merobah design mesin yang barur untuk disesu- 
aikaa dengan instalasi yang telah ada. Juga terda- 
pat fcenaikan terhadap peaakaian residu karena be » 
lua sempurnanya Gllingan tebu yang baru*

Perlu kami tambahkan dl sini, baftwa berdasarkan - 
pongalaman, perusahaan telah aenotapkan Saldo Minimum Hag 
/Bank-nya sebesar Rp*75« 000*000,—  * Adapun yaag menjadi - 
ola sannya, nenurut keterangan yang kami paroleh dari per- 
usahaan, adalah karena ;

X* Kemungklnan tldak tercapainya target produksi*
2* Sangat tingginya nilal aktiva tetap dan persediaan 

barang-barang gudang*
3» Kerusakan tak ter&uga dari in3talasi pabrik, toru- 

tama pada waktu sedang gillng#, 
k* Kenaikan harga barang, Upah? Jaminan sosial dan 39 

bagainya*
5? Setiap penjualan Gula hams ada ijln dari Bulog* * 

sehingga perusahaan tidak bebas dalam monjual gula 
nya# ,

Juga pada akhir tahun kebijaksanaan perusahaan ia&*
nentukan untuk menahan 50*000 karung gula dalacs po* sedia-

■ -i " ' ■ : - ■ ■

ajinya, yang di saraping diharapkan cukup untuk aembiay&i - 
seluruh pengeluaran saiapai dimulainya Oiling tahun yang - 
akan datang, di sapping itu agar apabila pada bulan^bulan
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portama pad a tahun yang akan datang tor jadi.kenaikan har* 
ga gula, perusahaan masih dapat Ikut menlkmatinya, Jadi - 
ada motip spekulasi*

Dari Anggaran Uang Tunai tahun 1976 di cmka> kita* 
Ilhat bahwa perusahaan untuk benjamin kelancaran usahanya 
terpaksa harus menarik kredit dengan plafond kredit sebo- 
£$ar Rp*80*000*000,-~*

Apabila dibandingkan dongan Anggaran, maka dalam - 
bulan Januari sampai dengan April Jumlah penerimaan turun 
sebanyak Rp*lHJ*990i0G0,«- yang terutama disebabkan karena 
turun&ya jumlah penjualan gula*.
Jumlah pengeluaran turun pula sebeaar Rp*5l*913*00Q,**~ <• 
yang terutama disebabkan karena turunnya pengeluaran-pe * 
ngeluaran untuk Gaji/Upah, Barang-barang Gudang serta Pa* 
j&k/Fungutan Gula dan Tetes, sehingga tak terdapat perso* 
aian yang dapat mengganggu posisi keuangen daripada peru-
tsahaan*

i

Pada bulan Koi terdapat penurunan penerinaan oeb<>- 
sar Bp*16.182,000,—  dari anggaran yang terutama disebab* 
kan karena tiirunnya jumlah penjualan gula, sedangkan Juow 
lah pengeluaran hanya turun sebesar Rp*3*563*000,^« kare~

_!|\ ■ ■ r  ■ ■ -S

na adanya kenaikan dari pengeluaran untuk Investasi sebe-
Mi:

$;ar Rp*2222k*0G0}— • dan Barang-barang Gudang aebesar 
/Rp;;20,638*000,—  walaupun pos-pos pengeluaran yang lain - 
turun apabila dibandingkan dongan anggarannya sehingga ds
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flclt yang semulat dlanggarkan sebeaar Rp*^3fl£X*000?** - 
realisasinya menjadi Rp«55*77O#0OOf~-*f Tetapi olah kare
na realisasi Saldo Aval pada bulan Mei adalah sebesar - 
Rp*l85.01Q.OCO,—  maka hal tersebut tidak menyulitkan po 
si si keuangan perusahaan#

Pada bulan Juni, jumlah pengeluaran naik sebesai?** 
Bp.3^*7631000>—  dari anggaran yang terutam disebabfcaiv 
karena m l k & y a  I n v Q S tasl sebesar Bp*30f891.000,—  dan ba 
rang-barang Gudang sebesar Bp*32.652*000,«~ dari yang di 
anggarkon* Agar Saldo minimum sebesar Bpt75«00Q#000,—  * 
tetap terpelihara, perusahaan raenambah penjualan gulanya 
dengan seijia Eulog cabesar 2*000 karung*yaitu *2.000 I- 
x Hp,X?.9^,X? * Rp* 31*908.300,— * sehingga Saldo Mini - 
m m  pada akhir bulan Juni * Rp.76 *593* 000,— .

Pada bulan Jail terdapat kenaikan pengeluaran se- ' 
besar Rp*33*296*000,—  dari yang dianggarkan* Walaupun ~ 
terdapat penurunan Investasi 3ebeaar Rp#l*f.150*000,—  - 
yang disebabkan karena sebagian telah direalisir pada bu 
lai>*bulan sabelumnya, tetapi kenaikan daripada poa^pos - 
pengeluaran leinnya adalah lobiii be car, sohingga peruse- * 
haan di sanping menarik kredlt sebeaar Rp.5*000*000,-- - 
I^bih banyak dari yang dianrrgarkan tarpaksa menambah pu
la peajual&n gulanya sebanyak 2*000 karung, sefcingga Sal 
do Akhir pada bulan Jull menjadi * Rp. 77*910*000,^* Ber 
tambah tingginya pengeluaran antara lain disebabkan karo^

r i/« ̂ j - *
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na pejabelian barang-barang gudang yang menixigkat, terlam 
batnya penyerahan tanah,kepada pabrik,oleh para petani *- 
yang dlharapican telah diserahkan pada bulan-bulan sebe -» 
lumnya j serta naiknya pengeluaran untuk Pajak/Pungutan 
Oula dan Tetes karena adanya penambahan penjualan 
&tOQQ karung gula pada bulan Juni yang lalu*
. .v Pada bulan Agustug, jumlah pengeluaran turun sebe 

sar HpO7*513*000t— « dari anggaran yang terutama disebab 
kan karena turunnya pengeluaran untuk Gaji/Upah serta bi 
aya tanah, sedong jumlah penerimaan menurun. karena turm  

nya penjualan gula yang disebabkan karena pada bulan jU 
ni dan Juli perusahaan telah mengadak m  penjualan tambah 
an. sebesar *KOOO karung gula sedangkan produksi dalam ta 
hun 1976 ini lebih kecil dari yang dlanggarkan, akibat - 
nya pada bulan-bulan Agustus dan selanjutnya, perusahaan 
torpaksa mengurangi penjualan gulanya# Ontuk memelihara* 
Saido mlnlmua t e r p a k z a perusahaan menarik kredit sebe * 
ear Ep.30*0GGi 000,—  yang berarti Rp*IO*QOQ«OQO,-~ lebih 
besar dari yang dianggarkan* Hel-hal lain yang menyebab* 
kan perusahaan menurunkan penjualan gulanya adalah kar^- 
na setiao penjualan harus seijin Bulog yang nenyeauaikan ' <>, - *.. ^
nya dengan kabutuhan nasional seperti mlsalnya pada Hari7 lj & '*■ ■' i*,k '
qiya Idul Fitri, kart Natal dan Tahun Baru di mana' kebu- 
tuhan. akan gula raeningkat, sehingga baik penyediaan mau- 
pun ScestabiXan h^rganya harus selaludijaga oleh Bulog -
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dan Juga kebljaitsanaan perusahaan bahwa pada akhir tahun 

haras tersedia 50*00Qkarung gula harus pula dipetnuhi*
1 Pada bulan September terjadi penurunan pengeluatf- 

m  sebesar Rp*58*8^6,000,—  dari yang dianggarkan,'yang» 
terutama dlsebabkaft karena turunnya Gaji/Upah, Pengeluar 
an Ummn, Biaya tanah serta Pajak dun Pungutta Gula dan~ 
Tetsa karena turunnya penjualan Gula pada bulan Aguatus- 
dari yang dianggarkan.

Walaupun terdapat penurunan daripada peneriaaan « 
Penjualan gula sebesar Hp*36*820.000,—  dan Pungutan Gu~ 
la dan Tetes sebesar Rp*13*013*000,^- namun perusahaan » 
tidak perlu menarik seluruh kredit yang tersisa dari pla 
fondnya, karena dengan nenarik kredit sebesar 
Rp* 5*000.000,—  snja sudah cukup untuk mongimbangi r eali 
sasi pen&eluaran pada bulan September torsebut, seshingga 
total kredit yang ditariknya adalah seboisar ■«*
rp*75*ooo*ooo}— *

Pada buian-bulan September, Oktober dan Dosember- 
volaipun terdapat penurunan daripada gula yang dapat di»- 
jual yang cukup besar, namun Jualah penurunan daripada *> 
pengeluaran adalah lebih besar lagi, sehingga pada bulan

V.

Nopenber seluruh kredit yang ditarlk perusahaan telah dg 
pat dilunasi*

Sckarang marilah kita tinjau persediaan gula sebe 
sap ?0*000 korung pada akhir tahun 1976*
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Dalan hal ini kasi kurang sependapat* dongan kabi - 
Jaksanaan perusahaan tersebut* Mengingat bahwa Gula terma 
suk salah satu dari sembilan bahan pokok yang haru$? sela?* 
In dijaga kestabllan penyadiaim maupun harganya oleh pema 
rintah agar selalu dapat dinlkmati oleh seluruh laptsan * 
smsyarakat, maka harapan perusahaan yang barsifat spoku - 
latip* dengan menahan 50*000 karung gula pada akhlr tahirn-
1976 untuk dapat ikut menikaati apabila terjadl kenalkaa- 
harga pada bulan-bulan pertama tahun 1977 adalah kurang - 
dapat diteriniai karena pencrintah b©ru3aha agar harga sea 
Mian bah tin pokok tadl totap stabll dan tidak akan aenaik 
kan harganya dengan begitu saja, sebab akibatnya akan dl- 
derita oloh masyarakat bafiyak#
1 - Apabila perusahaan tidak torlaiu kaku dalara memper 

tahankan saldo Ini, maka sobenarnya dengan menambah jum • 
lah penjualan gulanya pa&a bulan Juli, Aguotus dan Septsra 
ber maka perusahaan tidak perlu aenarik kredit yang raenia 
buUfcan biaya,bag! perusahaan.
r ( Kakln banyak gula yang dapat dijual oleh perusaha

an, m u k in banyak pula pendapatan yang diteriraa oleh pqrit*
'i ' »•

sohaan, yang dengan ^ndirlnya Juga akan rasnaikkan renta-

taapak bahwa biaya tanah turun sebanyak Rp#?2*535#G00,^-~ 
dari imcgaran y a n z scbapian besar adalah karena tidak ter*
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alisirrtya luas tanah yang diharapkan^dapat diseua p.erusa 
haan*

i

Akibatnya, produksi tebu maupun gula menurun* M»- 
nurut pendapat kar.il lebih baik, untuk mendapatkan luas -■ 
tuiiah yang diharapkan, perusahaan meraberikan perangsang- 
(insentip) yang cukup nenarik bagl potani sepanjang hal*- 
itu tidak marugiican perusahaan#

Juga dapat dltempuh jalan lain untuk nienlngkatkan 
jumlah tebu yang dapat diperoleh, yaitu dengan jalan - 
membeH secara tunai dari para petanl, sela&a harganya - 
tidak nelebihi Harga pokok gula dikuran^i dengan biaya - 
proeessingnya*
Juga harus diingat, bahwa menurunnya produksi mengaklbat 
kan nailtnya harga pokok gula, mengingat investa si dari - 
pada Pabrik Gula yang domiklan beaar, sehingca Binya 
Overheaa/Biaya tetap dibagi hanya dengan produksi yang - 
lebih sedikit.

Dengan adanya Anggsrcoi Uang Tunai yang baik da - 
patlah penylmpangan - penylmpanpan yang terdadi diawasi- 
dan dianalisa serta diadakan ttndakan-tindakan untuk 
memberbaikinya, se'rinĝ a apabila hal ini dapat torlaksa- 
na dengan baik, niscaya hal-hal di atas dapat diatasi - 
sehln^a sewa tanah yan^ diharapkm dapat diperoleh, 
jualah tebu yang diperoleh dapat ditingkntkan. eehlngga -
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produksi serta gula yang dapat clijual meningkat pula* * 
yang oembawa akibat meningkatnya rentabilitas perusahaan 
pula.
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KBSIMPULAH DAN SARAN-5AHAR

Dengan menyadarl akan kekurangan-kokurangan kami*
di dalam mengadakan pentbahasan bab-bab yang tordahulu, - 
maka «ebar;ai akfcir daripada skripsi ini, kaffli akan Qenge 
siuisakan kosimpulan-kesiinpulan kani atas petnbahasan dari- 
bab«bab sebalumnya dan Juga akan i:ani coba untuk nenberl 
kfux saran-saran yang aemoga dapat berguna bagl P.!SJ. ?*G* 
Sarkara*

I 1* Ke sine u l̂ n »ke ginroulan *

Adapun kesinpolan-kesinpulan yang dapat kami kemu 
kakan sebagai hasil daripada peabahasan bab-bab yang ter 
daholu adalah sobagai b^rikut t

1. Poriode Anggaran Uang Tunai daripada ?*T* P*Gt - 
Sarkara ini adalah satu tahan, yang terbagi raeaja 
di period© bulanan. Dalam minggu ke erapat dari ti 
ap-tiap bulan, berdasarkan Anggaran Uang Tunai bu 
I m o n  dengan ditambah/dikurnngi koreksi-korokoi ~ 
yang diperlukan, disusunlah Anggaran Uang Tunai - 
Mingguan untuk bulan berikutnya yang biasanya ti
dak aenyiujpang jauh dari realisasinya*'
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2* Anggaran Uang Tunai dari P*T* PfQ# Sarkara ini <U- 
susun oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan,** 
bekerja sarn dengan seluruh Kepala Bagian yang la* 
innya# Dengan demikian Kepala-kopala Bagian yang - 
lain tidak merasa bahwa Anggaran Uang Tunai dibuat 
senata-mata untuk mengawasi peker jaan mereka «e 
hlngga merasa seolah-olah dipaksa untuk aenaatinya 
zaelainkan oleh karena znerasa ikut aeabuatnya, de - 
ngan sendirlnya ikut pula bertanggung jawab dande 
ngan aukarola ikut pula menjaga aorta menaatinya - 
demi tercapainya tujuan perusahaan*

3# Banyaknya tebu yang dapat diperoleh perusahaan, ba 
lk yang berasal dari tanaman Tebu Sendirl mupun - 
Tebu Rakyat merupakan dasar daripada penyusunan - 
Anggaran Produksi* Berdasarkan Anggaran Produksi - 
ini disusunlah Anggaran lalnnya, di nana Anggaran*
Uang Tunai adalah merupakan Anggaran yang terakhir

i

di susun karena ia di susun berdasarkan seluruh Ang- 
garan perusahaan# Alasan mengapa Anggaran Produksi 
merupakan dasar penyusunan Anggaran-anggaran yang- 
lain adalah karena produksi gula dl dalam negeri • 
maslh &uh dibawah kebutuhan nasional, sehingga— - 
penjualan gula bukan merupakan masalah yang sulit*

k * Kebijaksanaan Pemerlntah yang mangharuskan' adanya- 
ijin dari Bulog untuk setiap penjualan gula, deal-
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kestabilan pengadaan septa harga gula dipasaran- 
oleh karena gula termasuk salah satu dari aembi - 
lan bahan pokok, menyebabkan perusahaan tldak da- 
pat semaunya dalam men^ual gulanya* Oleh karena ̂  
gula merupakan sumber penerimaan dana yang terb©^ 
sar bag! perusahaan, maka dl dalam penyusun Ang - 
garan Uang Tunainya harus benar~benar cerraat#

5* Dari tabel ?  tampak bahwa perusahaan lebih meni - 
tlk beratkan masalah llkwidltas daripada rentabi- 
litas, dl mana Said© Minimum sebesar 
Rp*75*GGCU00Q,—  harus selalu terpenuhi pada 
akhir tiap-tlap bulan, tetapi sebaliknya dl saana- 
terdapat Saldo Kas/Banlc yang iauh meleblhi 
Bp*75#000*000,** seperti pada bulan Januari sam * 
pal dengan Mel 1976, perusahaan memblarkan saja - 
keleblhan uang itu menganggur yang dengan sendiri 
nya menimbulkan opportunity cost*
Menurut pendapat kami saldo minimum tersobut ti «* 
dak realistic, karena tidak menunjukkan berapa ka 
butuhan dana bag! perusahaan untuk sesuatu bulan*

, 6* Posisi likwiditas perusahaan ini cukup baik, wa - 
laupun Current Hatlonya yang pada tahun 1970 *
2,35 pada tahun 1976 turun menjadi - 2,32 serta *

. Acid iest Bationya yang pada tahun 1975 * ir?3 
da tahun 1976 turun menjadi * J.,62*

; ' iA '10- -
ẑ rusti ■»* t
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7# Hentabilitas perusahaan ini eukup baik puia walau 
pun terdapat penurunan yang cukup besar, di manat* 
rentabilitas pada tahun 1975 * 58,88 $  sedangkan* 
pada tahun 1976 hanya - 28*15#*
Hal ini terutaraa disebabkan karena I

• Dibandingkan dengan tahun 1975 niaka produksi ta 
hun 1976 menurun*

• Naiknya jumlah cadangan umum dari 
Rp^O^#886»236vdO pada tahun 1975 menjadi 
Hp*6S7*,676#o50f23 pada tahun 1976*

• Kenaikan biaya eksploitasi seperti upah/gaji/ «* 
jaciinan sosial, harga bahan bakar/minyak lincir -
dan sebagainya*

t

8* Pengeluaran untuk Investasl dan Barang-barang gu- 
dang tak dapat dipakai sebagai alat kontrole ter
hadap keadaan nyatanya, karena peng@laaran~p enge~ 
luaron di atas hanya menunjukkan saat pengeluaran 
uangnya dan bukan datangnya barang-barang terse * 
butt Kemungkinan barangnya telah diterima terle -

i j

bih dahulu atau akan diterima kemudian, seperti -
tarapak dalam j urnal-j urnal di bawah ini i

i
Barang^barang gudang Hp, % .

Pada Utang ; Rp« X*
Di sini barangnya telah diterima terlebih dahulu,
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tetapi belum terjadl pembayaran sehingga tidak mea 
pengaruhi pengeluaran Anggaran Uang Tunai*
Uang muka leperansir Import Rp* T

Pads Kas/Bank Hp* Y*
Di sini telah ada pengeluaran Uang dan tampak pada 
realisasi Anggaran Uang Tunai, tetapi barangnya ha 
ru akan diterljna keraudian*

9* Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelak 
sanaan Anggaran Uang Tunai baik terhadap penarima- 
an mauptm pengeluarannya belum dianalisa secara • 
mendalam oleh perusahaan, sehingga penyimpangan-pe 
nyimpangan itu diterima begitu ssaja tanpad iusaha-' 
kan bagaimana tindakan pemecahannya. Realisasi pe
ngeluaran yang lebih sedikit daripada yang dlang * 
garkan belum berarti menunjukkan kobaikan bag! per 
usahaan, misalnya seperti $

- Healisasi pengeluaran untuk biaya tanah lebih se 
dikit daripada yang dianggarkan menunjukkan bar-* 
tambah aedikitnya tanah yang dapat disewa, se * 
hingga akan menurunkan produksi tebu dan gula«

T (

- Healisasi pengeluaran untuk Gaji/Upah/Jaminan So
sial lebih sedikit dari yang dianggarkan, misal-

i
nya untuk upah tebang dan angkut tebu menunjuk - 
kan turunnya produksi tebu karena upah tebang/ * 
angkut tebu di dasarkan pada berat tebu yang di*
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peroleh.

Dari segi likwiditas memang baik bag! likwiditas 
perusahaan, tapi dari segi rentabilitas hal ini- 
merugikan perusahaan.

Dengan demikian berarti Anggaran Uang Tunai dari 
pada P*T# P.G. Sarkara ini belum sepenuhnya me - 
menuhi fungsinya dalaa menjaga posisi likwiditas 
maupun rentabilitas perusahaan.

§ 2, Saran-saran.

Berhubung dengan terbatasnya pengetahuan dan ke- 
mampuan kami} maka saran-saran yang dapat kami berikan* 
pun sangat terbatas pula*
Walaupun defiiikian, harapan kami semoga saran-saran ka ** 
mi yang sangat sederhana ini dapat berguna bag! P*T. ■» 
P.O. Sarkara*

Adapun saran-saran yang ingin kami berikan ada * 
lah sebagai berikut s

1. Hendaknya peranan Anggaran Uang Tunai dalam men* 
jaga rentabilitas perusahaan lebih ditingkatkan* 
lagi*sebagai misalfturunnya upah untuk tebang dan 
Angkutan Tebu dari yang dianggarkan menun̂ ukkaa-*
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makin sedikitnya tebu yang diperoleh sehingga akan
menurunkan produksi gula* Seharusiya dalam hal ini

f

perusahaan aegera berusaha untuk mendapatkan $ebu- 
Bebas dari para Petani dengan jalan membelinyai se 
bab kalau dengan sistim bag! hasil petani Jelas me 
nolak karena hasilnya masih lebih menguntungkan un 
tuk digiling menjadi gula merah*
Di samping itu, harus pula diingat bahwa Fixed 
Cost daripada perusahaan sangat tinggi di m m rn bia 
ya-biaya ini akan tetap tiabuX dan tidak terpeniga- 
ruh oleh besarnya produksi*
Makin sedikit produksi, makin tinggi Harga Fokok - 
Penjualannyu, sedangkan harga Jualnya telah dite - 
tapkan oleh Pemerintoh yang akibatnya akan menekan 
rentabilitas perusahaan*

3. Turunnya pengeluaran untuk biaya tanah mnunjukkan 
makin sedikitnya/sukarnya tanah yang dapat diseva- 
pabrlk* Perlu diketohui bahwa areal tana cum dari - 
pada P.G» Sarkara tanahnya sangat subur untuk 
tanaman Pad! dan Palawija sehingga petani selalu - 
meraperhitungkan hasil dari tanaman padi dan palavi 
Ja selama oasa tanahnya di sewa oleh pabrik dongan- 
sewa tanah yang diperoXehnya apabila ia mer.yewakan . 
tanahnya kepada pabrik#
Ternyata hasil padi dan palawija lebih tinggi dari
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pada sewa tanah yang diperolehnya, ditambah lagi- 
bahwa sewa tanah tadi tak cukup untuk meiaenuhl Bi 
aya Hidup (Cost of liting) solama tanahnya disewa 
pabrik*
Untuk mengatasi hai ini hendaknya pabrik aengada- 
kon pendekatan dan aenberikarx perangsang kepada ** 
petani agar iuau menyewakan tanahnya kepada pabrik 
karena pabrik nainpunyoi fungsi ekonoal dan sosial 
yang oleh karenanya harus nemberikan manfaat tisfr" 
bal balik dengan masyarakat sekitarnya* Walaupun? 
hal ini akan memberatkan likwiditas perusahaan, - 
namon boban ini dapat diatasi dengan meningkatkan 
pon^ualan afcau kalau porlu menarik pinjanan* sola 
ma hasil yang diperoleh lebih tinggi daripada bia 
ya pin^aaan tersebut sehingga dapat menaikkan Ren 
tabilitas Perusahaan*

Penetapan jualah persediaan gula pada akhir tahun 
hendaknya jangan ditekankan pada dapatnya meraenu- 
hi kebutuhan dam sarcpai di&ulainya giling pada - 
tahun yang akan datang3 tetapi hendaknya ditekan- 
kan pada kebutuhan dana pada tahun anggaran yang- 
berjalan*
Geandainya perusahaan aau menambah penjualan gula 
nya pada bulan Juli* Agustus dan September aejuct* 
iah k . J Q Q  karung saja, akan dlhasilkan 4*700 x
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Rp.X5*95Sl5 » Rp«7if*98if*505#000>-- aehingga peru 
sabaan tak perlu menarik pinjamaiu 
Dengan sendirinya dalaja inenetapkan jumlah-Jumlah- 
yang akan dijual pada tahun 1976 maupun tahun
1977 mendatang, perusahaan harus mendapat ijim da 
ri Bulog* Apabila penjualan gula dalam tahun 19 7 6  

. lebih ditingkatkan, dana yang ditarltna menjadi le 
bih beoar, sehingga dengan dana yang samakin be •* 
sar perusahaan akan dapat lebih banyak berbuat un 
tuk meningkatkan rentabilitasnya* seperti manam - 
bah luas tanah yang diaewa, menambah Tebu Bakyal> 
ataupun mengadakan penggantian mesin-mesln yang - 
telah tidak off Idea lagi*

k * Ponetapan Saldo Minium Kas/Bank pada akhir tiap* 
tiap bulan hendaknya ditetapkan boyda sarkan kebu- 
tuhan pada bulan berikutnya*

■ Dari kenyataan yang kaml lihat, biasanya perusaha 
an baru menjual gulanya pada awal mlnggu kedua karena aa 
lah satu syarat untuk mendapatkan Frinlog adalah seluruh 
Pajak/Pungutan Gula dari penjualan gula bulan yang lalu~ 
telah harus disetor kepada Peaerintah* Dengan demikian -
maka penerimaan pada ainggu pertaoa relatip kecil* pada-

*i

hal pengeluarannya relatip boaar terutama untuk membayar 
pajak-pajak*

Denman adanya Anggaran Uang Tunai Kingguan, peru^
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sahaan dapat'lebih tepat menetapkan-kobutuhan dana untuk 
bulan berikutnya*

PI bawah ini kami tunjukkan Anggaran Pengoluaran/ 
Penerlmaan dana dalasi tiap minggu pada bulan Juni 1976 $

Peaerimaan 
Pengeluaran

Lebifa/Kurang <60*73**) 3 7*9 3 0 20*a09 (52.6W) (55*^3)

Dengan demikian Saldo Kas/Banic pada akhlr bulan Mei 
dapat ditetapkan sabesar Hp*60#73^*GOOj~ ditambah dengan^ 
tak sir an k^butuhan-kebutuhan rutin perusahaan seperti peae 
lihar^an kanior* gaji* langganan tilpon, telex dan llstrik 
dan sobagainya yang untuk bulan Junl 1976 dianggarkan seb« 
sar Rp, 11*127* 000,—  sehingga aaldo minimum pada akhir bu* 
laa M@i adalah sama dengan Bpi7I»86I*GQ0?-~ •

m T
PERPl , X V \H 

"UNIVERSIT/ W r \N OGA" 
S U ft  B A  V A

Z IX III XV Jumlah — ---------------- ^ —
I8.b03 222.232 73. M i  11.200 
69*537 18^,302 51,812 63.856 369.507
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