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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis dari bab sebelumnya 

maka dapat ditarik kesimpulan  laporan arus kas pada PT. PLN (Persero) Area 

Bandung sebagai berikut : 

1. Proses penyajian laporan arus kas pada PT. PLN (Persero) Area Bandung ini 

sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan Revisi Tahun 2009 karena sudah diklasifikasikan 

berdasarkan 3 (tiga) aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan 

aktivitas pendanaan yang masing-masing teridentifikasi secara terpisah dan 

konsisten pada setiap periode tahunnya dan mempunyai porsi yang berbeda 

dalam pengaruh yang terdapat pada laporan arus kas.   

2. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan sudah sesuai dengan  ketentuan yang ada pada Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No. 2 Revisi Tahun 2009 karena seluruh 

sumber penerimaan dan pengeluaran kas yang terdapat pada arus kas dari 

aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan sudah 

teridentifikasikan dan terpisahkan setiap periode tahunnya. 

3. Berdasarkan atas analisis perbandingan serta analisis sumber penerimaan dan 

penggunaan arus kas yang telah dilakukan pada laporan arus kas PT. PLN 

(Persero) Area Bandung dengan memperbandingkan laporan arus kas yag 

terjadi pada setiap bulan, maka PT. PLN (Persero) Area Bandung ini 

mengalami penurunan kas sebesar (-) Rp 18.951, sedangkan saldo kas akhir 
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tersebut sesuai dengan aktivitas yang telah diketahui pada setiap bulannya 

adalah sebesar Rp 5.088. 

4. Laporan arus kas yang disajikan dan dilaporkan  oleh PT. PLN (Persero) Area 

Bandung pada dasarnya sudah bisa dimengerti dan tersusun dengan baik 

namun ada hal-hal yang masih belum sepenuhnya benar dan perlu diperbaiki 

seperti pada metode  pelaporan yang harus sesuai dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No. 2 Revisi Tahun 2009. Laporan arus kas 

tersebut dapat dirubah dengan melakukan pengolahan lebih lanjut dan terdapat 

2 (dua) alternative pilihan lain yang bisa perusahaan lakukan yaitu dengan 

tetap menggunakan metode langsung dengan menghapus saldo awal net cash 

dan menyesuaikannya dengan laporan neraca (laporan posisi keuangan) atau 

mengubahnya dengan metode tidak langsung dan menambahkan saldo awal 

net cash pada arus kas dari aktivitas operasi.  

 

5.2  Saran 

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas maka penulis 

memiliki beberapa saran untuk PT. PLN (Persero) antara lain, sebagai berikut : 

1. Pelaporan pada laporan arus kas sebaiknya perusahaan menggunakan metode 

langsung yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi No. 2 Revisi 

Tahun 2009 karena pada revisi tahun 2009 metode langsung lebih dianjurkan 

dan tanggal efektif dari penggunaan PSAK No. 2 revisi tahun 2009 ini adalah 

tanggal 1 Januari 2011 maka seharusnya perusahaan sudah mengganti dan 

menyesuaikan dengan yang baru, PT. PLN (Persero) adalah salah satu 

perusahaan terbesar milik Negara yang merupakan asset nasional dan sangat 

berpengaruh pada ekonomi Negara maka perusahaan harus sudah memiliki 

standar yang lebih baik sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 2 Revisi Tahun 2009 yang sudah mulai konvergensi pada 

International Financial Reporting Standard. 
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2. Penyajian dan pelaporan laporan arus kas sudah baik maka harus tetap 

konsisten dipertahankan setiap periodenya hanya saja untuk akun-akun dari 

setiap aktivitas yang ada harus ditulis secara rinci dan tidak disingkat agar 

lebih dimengerti oleh pihak-pihak penting seperti pihak internal pada 

umumnya maupun pihal eksternal pada khususnya. 


