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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah penulis 

kemukakan dalam bab sebelumnya, mengenai Analisis Sumber dan Penggunaan 

Kas pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas pada PT. Kereta Api 

Indonesia sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari langkah-langkah 

dalam penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas yaitu menyusun 

laporan perubahan neraca dari dua waktu yang berurutan dan memisahkan 

elemen yang dapat menambah kas dan mengurangi kas, melakukan 

pengklasifikasian terhadap unsur-unsur yang ada dalam laporan laba rugi 

yang menambah dan mengurangi kas, menyusun laporan sumber dan 

penggunaan kas dengan mengadakan konsolidasi atau penggabungan dari 

semua informasi yang dapat menambah dan mengurangi kas. 

2. Dari analisis yang dilakukan terhadap laporan sumber dan penggunaan kas 

diketahui bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung tidak 

mengalami kenaikan atau penurunan tetapi seimbang/sama besarnya di 

mana jumlah sumber dan jumlah penggunaan kas. Hal tersebut dinyatakan 

baik karena penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan sama besarnya. 

3. Dari analisis laporan neraca konsolidasi diketahui bahwa PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Bandung mengalami kenaikan di mana pada tahun 

2012 lebih besar dibandingkan pada tahun 2011. Hal tersebut dinyatakan 

baik karena jumlah aset maupun jumlah kewajiban dan ekuitas meningkat. 

4. Dari analisis laporan laba rugi komprehensif konsolidasi diketahui bahwa 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung mengalami kenaikan pada 

laba komprehensif. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya laba 

sebelum pajak penghasilan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari analisis di atas, maka penulis mencoba memberikan 

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

sebagai berikut: 

1. Agar tidak menghambat dalam penyajian laporan keuangan pada kantor pusat, 

sebaiknya tiap divisi atau unit usaha lainnya membuat rangkap dua transaksi 

kas masuk maupun keluar untuk arsip dan agar tepat waktu dalam penyajian 

laporan keuangannya. 

2. Pendapatan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung sangat baik 

karena dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena 

penjualannya semakin meningkat. Sebaiknya hal ini harus dipertahankan 

jangan sampai pendapatan pada perusahaan menurun karena itu bisa 

mempengaruhi laba usaha dalam perusahaan. 
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