
PENYUSUNAN ANGGARAN KAS PADA PERUSAHAAN TEMBAKAU CV. 
HBS SUMENEP MADURA  

 

 

Oleh: IMAM JAUHARI ( 03610005 )  
Management 
Dibuat: 2010-06-23 , dengan 7 file(s).  

 

Keywords: Kata Kunci: Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

ABSTRAK  

 

Penelitian yang digunakan bersifat aplikatif yaitu penelitian yang sistematis terhadap suatu 

masalah dengan tujuan digunakan untuk tujuan tertentu dan hasil penelitian tidak perlu sebagai 

satu penemuan baru tetapi sebagai aplikasi dari penelitian yang telah ada, dengan judul 

“Penyusunan Anggaran Kas Pada Perusahaan Tembakau CV. HBS Sumenep Madura”.  

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui anggaran kas perusahaan CV. HBS Sumenep 

Madura ditinjau dari anggaran pengeluaran kas dan anggaran penerimaan kas. Kegunaan 

penelitian yang ingin dicapai khususnya bagi perusahaan yaitu diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam memecahkan masalah serta 

dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga dapat digunakan 

untuk membantu kebijakan perusahaan dalam menentukan anggaran kas perusahaan. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas penerimaan dan pengeluaran kas, pengendalian 

kas di CV. HBS telah berjalan cukup efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya anggaran 

kas CV. HBS pada tahun 2009 yang harus disediakan adalah sebesar Rp 9.813.330.792,- guna 

mengantisipasi kebutuhan-kebituhan untuk produksinya. Tingkat penerimaan kas dari penjualan 

pada tahun 2006 sampai 2008 mengalami peningkatan, perusahaan dapat meningkatkan 

penjualan pada seluruh jenis barang. Untuk pengeluaran kas, menunjukkan trend penurunan, 

kondisi tersebut dapat membuktikan bahwa perusahaan dapat mengendalikan atas pengeluaran 

dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu hendaknya perusahaan menetapkan anggaran kas 

yang optimal agar kebutuhan kas untuk operasional sehari-hari dapat tercukupi, melalui 

kebijakan tersebut maka diharapkan aktivitas perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. Pada sisi yang lain diharapkan dalam usaha untuk penyusunan anggaran 

kas perusahaan dapat secara tepat maka diharapkan perusahaan melakukan evaluasi atas 

penyusunan anggaran yang telah dilakukan. Melalui usaha tersebut maka dengan sendirinya 

anggaran yang telah disusun dapat digunakan sebagai dasar untuk membiayai aktivitas 

perusahaan secara keseluruhan.  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Applicative research used was a systematic study of a problem with the goal for specific 

purposes and research results were not necessary as a new invention but the application of 

existing research, entitled "Budgetary Cash On Tobacco Company CV. HBS Sumenep Madura” 

The objectives of the study were to determine CV corporate cash budget. HBS Sumenep Madura 

reviewed the budget expenditures from cash and cash receipts budget. The results used, 

especially for company hoped to be useful as one of the considerations for the company to solve 

a problem and to overcome the problems faced by the company, so it can be used to assist 

company in determining the budgetary policy of corporate cash.  

Based on the analysis and discussion of cash receipts and disbursements, cash controls in the 

CV. HBS have been fairly effective. This evidenced by the CV cash budget. In 2009 HBS there 

was Rp 9,813,330,792, - to anticipate the needs- for its production. Cash receipts levels from 

sales in 2006 to 2008 has increased, company was able to increase sales on all types of goods. 

The spending showed a decline, this condition proved that the company was able to manage the 

expenditures. 

The author suggested the company should maintain the optimum cash budgetary for daily 

operations. Hence, by having such policy in order to run the determined company’s activities. On 

the other hand, the company was expected to prepare the cash budget to determine how the 

company might evaluate the company's expected budget. Finally, the company might finance its 

prepared overall activities throughout the company.  

 


