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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Penyusunan anggaran kas pada PT Astra Graphia dipengaruhi oleh dua faktor  

yaitu penerimaan dan pengeluaran kas. Faktor yang mempengaruhi 

penerimaan kas adalah pendapatan, seperti : 

a. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan mesin fotokopi. 

b. Pendapatan yang diperoleh dari sewa mesin fotokopi. 

c. Pendapatan yang diperoleh dari  perbaikan mesin fotokopi. 

Untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian realisasi anggaran kas 

tersebut, maka anggaran kas PT Astra Graphia didistribusikan lagi secara 

profesional menjadi anggaran kas harian , anggaran kas mingguan, anggaran 

kas bulanan,anggaran kas triwulan  dan anggaran kas tahunan. Anggaran 

tersebut dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP).     

2. Pelaksanaan Anggaran Kas PT Astra Graphia adalah sebagai berikut: 

1. Realisasi saldo akhir anggaran kas triwulan I tahun 2005 sebesar              

Rp. 998.844.068,- anggarannya sebesar Rp. 1.169.050.736,-, berarti 

mengalami penurunan sebesar Rp. 170.206.668,- atau 14,56 % 

2. Realisasi saldo akhir anggaran kas triwulan II tahun 2005 sebesar              

Rp. 1.376.827.356,- anggarannya sebesar Rp. 1.563.234.722,-, berarti 

mengalami penurunan sebesar Rp. 186.407.366,- atau 11,92 % 

3. Realisasi saldo akhir anggaran kas triwulan III tahun 2005 sebesar            

Rp. 1.724.067.789,- anggarannya sebesar Rp. 1.953.871.854,-, berarti 

mengalami penurunan sebesar Rp. 229.804.065,- atau 11,76 % 

4. Realisasi saldo akhir anggaran kas triwulan IV tahun 2005 sebesar          

Rp.. 2.067.005.323,- anggarannya sebesar Rp. 2.337.045.624,-, berarti 

mengalami penurunan sebesar Rp. 270.040.301,- atau 11,55 % 
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3. Penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan anggaran kas pada            

PT Astra Graphia, terjadi selisih yang cukup besar antara realisasi dengan 

yang dianggarkan, dimana rencana (anggaran) lebih besar dari 

pelaksanaannya. Besarnya anggaran ini mungkin disebabkan untuk 

menghindari hal-hal yang merugikan perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran yang diharapkan 

dapat bermanfaaat bagi perusahaan, yaitu:  

1. Penyusunan anggaran kas sebaiknya dilakukan dengan lebih cermat dan 

akurat sehingga penyimpangan yang terjadi antara anggaran dengan 

realisasinya tidak terlalu besar.   

2. Perusahaan sebaiknya meningkatkan pengendalian terhadap anggaran kas 

terutama dalam penerimaan kas harus lebih ditingkatkan dan pengeluaran kas 

haus dapat ditekan dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang menghasilkan 

sehingga perusahaan memperoleh laba. 


