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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis dari bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penyajian laporan arus kas pada Perum Perhutani dilakukan pada

setiap akhir tahun dan merupakan laporan yang bersifat gabungan dari

setiap KPH (Kesatuan Pemangku Hutan). Hasil dari proses penyajian

tersebut dilaporkan oleh bagian akuntansi secara langsung dengan sistem

computerize yang tersambung langsung secara online pada kantor pusat

Perum Perhutani dan bisa dikoreksi langsung oleh atasan atau Direksi

yang ada di kantor pusat tersebut.

2. Penyajian laporan arus kas pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa

Barat dan Banten ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK

No.2 Revisi Tahun 2009 karena sudah diklasifikasikan berdasarkan 3

(tiga) aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas

pendanaan yang masing-masing teridentifikasi secara terpisah dan

konsisten pada setiap periode tahunnya dan mempunyai porsi yang

berbeda dalam pengaruh yang terdapat pada laporan arus kas.

3. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas

pendanaan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK No.2

Revisi Tahun 2009 karena seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran

kas yang terdapat pada arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi

dan aktivitas pendanaan sudah teridentifikasi dan terpisahkan setiap

periode tahunnya.
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4. Laporan arus kas pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan

Banten sudah sesuai dengan PSAK No.2 Revisi Tahun 2009 tentang

Laporan Arus Kas, karena dilihat dari penyajian dan pelaporan laporan

arus kas yang disajikan telah disesuaikan  berdasarkan PSAK No.2 Revisi

2009.

5.2      Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas maka penulis

memberikan beberapa saran untuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat

dan Banten yaitu sebagai berikut :

1. Pada penyusunan laporan arus kas masih terdapat masalah walaupun

sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, oleh karena

itu bagian akuntansi yang bertugas manyusun dan menyajikan laporan arus

kas harus lebih teliti.

2. Dalam penyajian dan pelaporan laporan arus kas sudah baik maka harus

tetap konsisten dipertahankan setiap periodenya hanya saja untuk akun-

akun yang terdapat pada beberapa aktivitas yang ada harus secara rinci dan

tidak disingkat agar lebih dimengerti oleh pihak-pihak penting seperti

pihak internal pada umumnya maupun pihak eksternal pada khususnya.


