
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah  melalui  serangkaian  kegiatan  mulai  dari  kegiatan  pengumpulan 

data dan pengolahan data, maka penulis dapat menyimpulkan hasil dari analisis 

sumber dan penggunaan kas pada PT Pos Indonesia (Persero).

1. Penyusunan  laporan  sumber  dan  penggunaan  kas  pada  PT  Pos  Indonesia 

(Persero)  sudah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  langkah-

langkah  dalam  menyusun  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 atau laporan laba ditahan ke dalam golongan 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. Hasil  analisis  laporan sumber dan penggunaan kas  pada  PT Pos Indonesia 

(Persero) dapat diketahui sebagai berikut :

a. Sumber kas yang diterima PT Pos Indonesia (Persero) selama satu tahun 

2005  sebesar  Rp.330.861.183.662.  Sumber  kas  terbesar  yang  diterima 

PT Pos Indonesia (Persero) adalah dari pihak ke tiga sebesar 62,32 %. Hal 

ini dikarenakan pada tahun 2005 PT Pos Indonesia (Persero) menambah 

pinjaman uang sebesar Rp. 206.194.842.528.



b. Penggunaan kas yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) selama 

tahun 2005 sebesar Rp.103.211.988.819. Penggunaan kas terbesar PT Pos 

Indonesia  (Persero)  digunakan  untuk  membayar  Hutang  Kredit  Bank 

9,07 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2005 PT Pos Indonesia (Persero) 

membayar  hutangnya  atas  pinjaman  kepada  Bank  Niaga  sebesar 

Rp. 30.000.000.000

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka penulis mencoba 

memberikan  masukan  yang  diharapkan  dapat  berguna  bagi  PT  Pos  Indonesia 

(Persero) sebagai berikut :

1. Sumber  kas  yang  diterima  dari  pihak  ketiga  dalam  bentuk  pinjaman 

merupakan keputusan tepat yang diambil manajemen untuk kelancaran kinerja 

perusahaan, dengan adanya pinjaman yang besar kita dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan dimana pada tahun 2005 PT Pos Indonesia 

mengalami  kerugian,  akan  tetapi  hendaknya perusahaan  tidak  terlalu  besar 

meminjam uang kepada pihak ke tiga agar perusahaan tidak kewalahan dalam 

membayar cicilan pinjaman tersebut. 

2. Di  samping  itu,  dalam  hal  penggunaan  kas  PT  Pos  Indonesia  (Persero) 

menggunakan  kas  yang  telah  diperoleh  dari  pendapatan  operasional 

perusahaan  dan  pinjaman  kepada  pihak  ke  tiga  sebagian  digunakan  untuk 

membayar  hutang  perusahaan,  dengan  berkurangnya  hutang  berarti  beban 

bunga pada periode-periode yang akan datang akan lebih ringan.  


