
BAB V

Kesimpulan dan Saran

Setelah serangkaian kegiatan mulai dari mengumpulkan data, mengolah data 

hingga pembahasan dari proses akhir tersebut, maka penulis mencoba menerangkan 

hal-hal  yang  penting  yang  merupakan  ringkasan  atau  kesimpulan  dari  hasil  akhir 

proses tersebut.

5.1 Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Granesia Bandung

      Sumber  penerimaan  kas  yang  diperoleh  PT.  Granesia  Bandung  dalam 

menjalankan usahanya tidak hanya berasal dari aktivitas operasionalnya saja, yaitu 

penjualan, tetapi sumber penerimaannya juga berasal dari pinjaman pihak luar dalam 

menambah  modal  usahanya,  pendapatan  dari  luar  usaha  yang  diantaranya  adalah 

pendapatan bunga, pendapatan jasa giro dan deposito.

       Sedangkan pengeluaran  kas  pada  PT.  Granesia  Bandung digunakan  untuk 

membiayai pengeluaran baik yang bersifat terus menerus maupun yang bersifat tidak 

kontinyu. Pengeluaran yang bersifat terus menerus antara lain pembayaran gaji, dan 

belanja bahan baku cetak, sedangkan pengeluaran yang bersifat tidak kontinyu antara 

lain yaitu pembayaran pajak, biaya pengembangan dan biaya perjalanan dinas.

5.2 Cara Penyajian Laporan Arus Kas pada PT. Granesia Bandung
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      Penyajian laporan arus kas pada PT. Granesia  telah dilakukan dengan baik. 

Laporan  arus  kas  tersebut  disusun  dan  disajikan  dengan  menggunakan  metode 

langsung yang merupakan salah satu metode yang digunakan dalam melaporkan arus 

kas. Dan metode tersebut digunakan oleh perusahaan dengan alasan untuk lebih jelas 

dalam  menggambarkan  perputaran  kas,  yaitu  memperlihatkan  penerimaan  kas 

operasional secara terperinci, dan pengeluaran kas operasional lebih dapat diketahui. 

Hal ini dikarenakan kas merupakan harta perusahaan yang paling likuid dan mudah 

untuk diselewengkan.

      Pelaporan arus kas tersebut  menjadi suatu informasi laporan keuangan yang 

lengkap  dalam  memahami  hubungan  antara  laba  dan  arus  kas,  serta  sebagai 

pertimbangan dalam memprediksi arus kas dimasa yang akan datang.

SARAN

Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  ada  beberapa 

saran yang penulis berikan yang mungkin dapat berguna untuk meningkatkan kondisi 

perusahaan, yaitu :

1. Perusahaan perlu memberi perhatian dalam penyajian laporan arus kas yang 

sesuai  dengan  standar  akuntansi  keuangan  yaitu  laporan  arus  kas  harus 

diklasifikasikan menurut aktivitas operasional, investasi dan pendanaan.

2. Penyajian  laporan  arus  kas  sebaiknya  sesuai  dengan  standar  akuntansi 

keuangan  yaitu  tidak  disajikan  dalam  bentuk  rincian  penerimaan  dan 

pengeluaran kas saja.
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	SARAN

