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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, 

dapat ditarik kesimpulan berikut. 

1. Arus kas pada perusahaan sektor industri barang konsumsi dengan 

menggunakan rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar (RAKO) 

menunjukkan kondisi fluktuasi yang cenderung menurun setiap tahunnya 

dengan rata – rata nilai RAKO sebesar 0,37. 

2. Perputaran piutang perusahaan sektor industri barang konsumsi dengan 

menggunakan account receivable turnover ratio (ARTR) menunjukkan 

kondisi fluktuasi yang cenderung menurun setiap tahunnya dengan rata – rata 

nilai ARTR sebesar 13,09 kali. 

3. Likuiditas perusahaan sektor industri barang konsumsi dengan menggunakan 

quick ratio (QR) menunjukkan kondisi fluktuasi yang cenderung menurun 

setiap tahunnya  dengan rata – rata nilai QR 1,33. 

4. Arus kas berpengaruh positif terhadap likuiditas perusahaan sektor industri 

barang konsumsi. 

5. Perputaran piutang berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan sektor industri 

barang konsumsi. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, masih 

terdapat keterbatasan dalam melakukan penelitian, di antaranya terkait 

variabel penelitian yang digunakan, periode yang diteliti maupun objek dalam 

penelitian yang digunakan serta referensi jurnal yang dipakai. Adapun saran 

yang dapat peneliti berikan, di antaranya: 

1. Bagi manajemen perusahaan yang masih memiliki rasio likuiditas yang kecil, 

lebih dipertimbangkan perihal aliran kas keluar yang digunakan dalam 
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aktivitas operasi perusahaan, perusahaan harus bijak dalam memilih 

pengeluaran yang
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sekiranya bisa diminimalisir agar tidak menghasilkan arus kas operasi yang 

negatif serta memperketat penagihan piutang agar dana yang tersimpan dalam 

piutang tidak terlalu lama sehingga dapat direalisasikan menjadi kas. 

Sedangkan untuk manajemen perusahaan yang sudah baik dalam mengatasi 

permasalahan likuditas, hendaknya dapat mempertahankan agar tidak 

mengalami kondisi illikuid, salah satunya dengan menjaga aset lancar 

perusahaan agar tetap likuid. Karena semakin berkembangnya zaman, 

kebutuhan perusahaan terhadap pasar konsumen pun akan semakin meningkat. 

Untuk itu, tindakan – tindakan preventif diperlukan terhadap faktor – faktor 

yang dapat menyebabkan turunnya likuiditas perusahaan. Salah satunya 

dengan menjaga aset likuid perusahaan. 

2. Bagi peneliti yang akan mengambil topik sejenis, disarankan untuk 

melakukan kajian lebih lanjut tentang variabel – variabel yang digunakan. 

Juga gunakan variasi rasio yang berbeda agar diketahui rasio mana yang lebih 

baik, misal menggunakan Quick Rasio atau Rasio Kas dalam pengukuran 

likuiditas perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian jenis ini. Juga 

disarankan untuk meneliti sektor lain dengan menggunakan periode penelitian 

yang lebih banyak misal 10 tahun dimulai dari tahun terupdate kebelakang 

serta referensi jurnal sebagai penelitian terdahulu yang akan dipakai harus 

menggunakan jurnal nasional maupun internasional sebagai pembanding dan 

alasan kuat melakukan penelitian. 


