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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu bahwa kas merupakan aktiva 

yang paling likuid. Oleh karena itu sangat diperlukannya perlindungan dan 

pengendalian terhadap kas yang dimiliki perusahaan guna melindunginya dari 

pencurian dan penyalahgunaan. Dan dengan adanya laporan sumber dan 

penggunaan kas di perusahaan, maka setiap gerakan atau aliran kas dapat dikelola 

dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Laporan sumber dan penggunaan kas disusun oleh PT. Perkebunan 

Nusantara VIII (Persero) berdasarkan buku besar kas perusahaan selama satu 

periode, dan disajikan dengan menggunakan metode langsung, yaitu metode yang 

sederhana dimana arus kas operasi dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu 

penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

Berdasarkan analisis laporan sumber dan penggunaan kas yang telah 

penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan 

bahwa pada tahun 2002 perusahaan mampu membiayai berbagai pengeluaran dan 

kewajiban yang ada menggunakan arus kas dari aktivitas operasi. Hal ini karena 

arus kas operasi menunjukkan keadaan yang surplus sebesar Rp 57.047.462.198,-. 

Kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya di tahun 2002 dapat 

dilihat dari jumlah hutang jangka panjang jatuh tempo di neraca dan di laporan 

sumber dan penggunaan kas, dimana jumlah hutang jangka panjang jatuh tempo 

yang harus dibayar di tahun 2002 Rp 842.388.511,- sedangkan jumlah yang dapat 

dibayar perusahaan Rp 1.684.777.016,-. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

mampu membayar seluruh hutang jangka panjang yang jatuh tempo di tahun 

2002. 

Sedangkan pada tahun 2003 dan 2004 perusahaan tidak mampu 

membiayai berbagai pengeluaran dan kewajiban yang ada menggunakan arus kas                      

dari aktivitas operasi. Hal ini karena pada tahun 2003 dan 2004 arus kas              

operasi menunjukkan keadaan yang defisit sebesar Rp 6.315.709.374,- dan                             
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Rp 8.828.677.406,-. Ketidakmampuan perusahaan dalam membayar 

kewajibannya di tahun 2003 dapat dilihat dari jumlah hutang jangka panjang jatuh 

tempo di neraca dan di laporan sumber dan penggunaan kas, dimana jumlah 

hutang jangka panjang jatuh tempo yang harus dibayar di tahun 2003                    

Rp 36.786.300.581,- tetapi jumlah yang dibayar oleh perusahaan hanya                     

Rp 866.521.843,-. Demikian juga halnya di tahun 2004, dimana jumlah hutang 

jangka panjang jatuh tempo yang harus dibayar Rp 36.786.300.581,- tetapi jumlah 

yang dibayar oleh perusahaan hanya Rp 16.088.889,-.  

Namun secara keseluruhan, sumber-sumber kas yang diperoleh perusahaan 

telah mampu menutupi seluruh pengeluaran yang ada. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya kenaikan kas setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2002 kas naik sebesar              

Rp 5.151.247.732,-, pada  tahun 2003 kas naik sebesar Rp 27.717.081.656,- dan 

pada tahun 2004 kas naik sebesar Rp 11.226.155.881,-. 

 

5.2 Saran 

Pada dasarnya secara keseluruhan PT. Perkebunan Nusantara VIII 

(Persero) telah menyajikan laporan sumber dan penggunaan kas yang cukup baik. 

Walaupun demikian penulis akan memberikan masukan atau saran bagi 

perusahaan. Dari hasil analisis yang penulis lakukan bahwa PT. Perkebunan 

Nusantara VIII (Persero) telah mengelola kasnya dengan baik, dimana setiap 

tahun jumlah kas perusahaan mengalami kenaikan. Penulis menyarankan agar 

perusahaan dapat mengelola aliran kas dengan lebih baik lagi agar jumlah 

kenaikan kas terus meningkat setiap tahunnya.  

Selain itu juga, pada tahun 2003 dan 2004 perusahaan tidak mampu 

menghasilkan arus kas yang surplus dari aktivitas operasionalnya. Penulis 

menyarankan agar perusahaan dapat menggunakan kas dengan lebih efisien dan 

diharapkan perusahaan dapat mengurangi pinjaman jangka panjang dari pihak luar 

perusahaan, agar jumlah hutang jangka panjang jatuh tempo yang harus dibayar 

perusahaan di tahun-tahun mendatang tidak semakin meningkat. Dengan 

demikian kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar berbagai pengeluaran 

dan kewajiban yang ada dapat dihindari. 


