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ABSTRAK 

Wahyu Rahmayani Ritonga, NPM: 15510115, Prosedur Penyusunan 
Anggaran dan Perencanaan Arus Kas Pada PT. Samudera Indonesia Tbk, 
Skripsi, 2019. 
 
Dengan menyusun anggaran kas akan dapat diketahui kapan perusahaan dalam 
keadaan defisit kas atau surplus kas karena operasi perusahaan. Dengan 
mengetahui adanya defisit kas jauh sebelumnya, maka dapatlah direncanakan 
sebelumnya penentuan sumber dana yang akan digunakan untuk menutupi defisit 
tersebut. Perencanaan arus kas dapat dilakukan dengan membuat anggaran kas 
untuk periode-periode tertentu, misalnya untuk 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan ataupun 
1 bulan. Anggaran kas dapat digunakan sebagai alat pengendali penerimaan dan 
pengeluaran kas, karena anggaran kas dengan realisasi kas dapat dibandingkan, 
apabila terjadi penyimpangan yang mencolok. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah  prosedur penyusunan anggaran kas pada 
PT. Samudera Indonesia Tbk, bagaimana tata cara perencanaan arus kas pada PT. 
Samudera Indonesia Tbk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur 
penyusunan anggaran kas pada PT. Samudera Indonesia Tbk, menjelaskan tata 
cara perencanaan arus kas pada PT. Samudera Indonesia Tbk. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu metode 
analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan kuantitatif. Penelitian ini 
menggunakan sumber data sekunder, yaitu laporan keuangan, sejarah singkat 
perusahaan, struktur organisasi perusahaan. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi. Metode analisis data 
yang dipakai dalam penelitian ini metode statistik deskriptif, dengan cara : 
membahas prosedur anggaran dan perencanaan arus kas, serta menarik 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan anggaran kas pada 
PT. Samudera Indonesia Tbk sudah memenuhi prosedur penyusunan anggaran 
perusahaan yang ada, sehingga anggaran dapat disusun secara akurat serta 
realisasi yang tidak menyimpang jauh dari anggaran yang telah disusun. PT. 
Samudea Indonesia Tbk telah memenuhi syarat-syarat dalam perencanaan kas 
yang baik, yaitu tujuan perencanaan yang jelas, rasional, objektif serta 
perencanaan yang mudah dipahami dan dijadikan pedoman kerja bagi karyawan 
perusahaan. Dengan demikian, maka manajemen telah menggunakan prosedur 
penyusunan anggaran dan perencanaan arus kas pada PT. Samudera Indonesia 
Tbk. 
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