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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis membuat 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Laporan arus kas yang ada di PT. Limajabat Jaya menggunakan metode 

langsung yaitu dengan melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan 

pengeluaran kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

Dari hasil analisis laporan arus kas dapat disimpulkan bahwa : 

a. Pada tahun 2003  arus kas PT. Limajabat Jaya dalam kondisi yang 

paling baik hal ini dapat dilihat dari jumlah kenaikan arus kas 

perusahaan yang sebesar Rp 188.921.660, sedangkan tahun 2004  

arus kas mengalami penurunan sebesar Rp 83.038.531 sehingga 

arus kasnya menjadi Rp 105.883.129. Kondisi arus kas pada tahun 

2003 dan 2004 berada kelompok #4 dimana arus kas dari aktivitas 

operasi bernilai positif (+), dari investasi bernilai negative (-) dan 

aktivitas pendanaan bernilai positif (+). Hal ini menujukan bahwa 

perusahaan masih dapat mengembangkan usahanya. 

b. Berbeda dengan tahun sebelumnya tahun 2005, kondisi arus kas PT. 

Limajabat Jaya dalam keadaan kurang baik karena terjadi 

penurunan arus kas yang sangat signifikan sebesar Rp 613.637.217. 

Hal ini menjadi pertanda bahwa perusahaan sedang mengalami 

kesulitan cash flow  

 2. Prediksi arus kas pada PT. Limajabat Jaya untuk tahun 2006 dan 2007 

mempunyai saldo kas yang lebih tinggi daripada tahun 2005. Hal ini juga 

didukung oleh kebutuhan akan kas yang digunakan untuk membayar 

kewajiban jangka pendek, pajak dan bunga. 
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5.2       Saran 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka penulis mencoba untuk 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Perusahaan sebaiknya menggunakan analisis laporan keuangan sebagai 

salah satu acuan atau pedoman dalam pengambilan keputusan karena 

dengan analisis laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai 

kondisi keuangan perusahaan. 

2. Perusahaan sebaiknya lebih efisien dalam mengelola kas terutama untuk 

aktivitas investasi dan pendanaan sehingga perusahaan tidak mengalami 

kesulitan arus kas. 

3. Perusahaan sebaiknya menggunakan perkiraan yang akurat untuk 

memprediksi arus kas di masa depan sehingga penyimpangan yang terjadi 

tidak terlalu besar dari yang diperkirakan. 


