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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

 Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bagian-bagian 

sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang 

diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh terutama yang 

dihubungkan dengan analisis sumber dana dan penggunaan modal kerja yang 

diterapkan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung. Adapun 

kesimpulan yang akan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Dalam laporan keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung 

telah lengkap dimana laporan keuangannya terdiri dari bagian proses 

pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 

neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta 

catatan atas laporan keuangannya. 

2. Proses pelaksanaan laporan sumber dana dan penggunaan modal kerja 

pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung untuk pelaksanaannya 

dilakukan oleh kantor pusat tiap divisi dan unit usaha lainnya hanya 

melaporkan penyajian laporan keuangannya pada kantor pusat. 

3. Dari analisis yang dilakukan terhadap laporan sumber dana dan 

penggunaan modal kerja diketahui bahwa PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Bandung mengalami kenaikan dan penurunan yang disebabkan 

adanya pemasukan dan pengeluaran dana untuk memenuhi kebutuhan 

perusahaan. 

4. Untuk menghitung perubahan modal kerja PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Bandung menggunakan laporan keuangan yaitu neraca 

komparatif dan laporan laba rugi. Metode yang digunakan dalam 

menganalisis laporan keuangan ini menggunakan metode analisis 

horizontal (dinamis), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara 
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membandingkan dengan laporan keuangan untuk beberapa tahun 

(periode). 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil dari analisis diatas, maka penulis mencoba memberikan 

masukan yang diharapkan dapat berguna bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Bandung sebagai berikut: 

1. Agar tidak menghambat dalam penyajian laporan keuangan pada kantor 

pusat, sebaiknya tiap divisi atau unit usaha lainnya membuat rangkap dua 

atau lebih dalam melakukan transaksi baik penerimaan maupun 

pengeluaran dana untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan. 

2. Banyaknya properti yang dijual mempengaruhi aset yang dimiliki 

perusahaan, sebaiknya aset yang telah dikeluarkan oleh perusahaan segera 

diperbanyak seperti bangunan, gerbong kereta barang maupun penumpang 

dan lain lain agar terciptanya kestabilan dalam kegiatan operasional 

perusahaan. 


