
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

perputaran kas dan perputaran piutang terhadap Likuiditas (Current Ratio) pada 

perusahaan sub sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode  

2012-2018 dengan melihat laporan keuangan posisi keuangan dan laporan laba rugi 

perusahaan. Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis dari penelitian, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perputaran kas berpengaruh negatif secara parsial terhadap Likuiditas 

(Current Ratio) pada perusahaan sub sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode  2012-2018 dengan hasil uji t sebesar -2,095 dengan 

tingkat signifikan 0,044. Hal ini dikarenakan Likuiditas (Current Ratio) 

tidak hanya dipengaruhi oleh perputaran kas, tetapi dipengaruhi oleh 

perputaran piutang dan perputaran persediaan, sehingga perputaran kas saja 

belum maksimal dan perlu ada pengendalian perputaran piutang dan 

persediaan. 

2. Perputaran piutang tidak berpengaruh secara parsial terhadap Likuiditas 

(Current Ratio) pada perusahaan sub sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode  2012-2018 dengan hasil uji t sebesar sebesar -1,181 

dengan tingkat signifikan 0,0246. Hal lain disebabkan karena dalam aktiva 

lancar tidak hanya terdapat piutang saja, melainkan adanya beberapa akun 



lain seperti kas dan persediaan. Sehingga memungkinkan terjadi pengaruh 

terhadap akun lain selain piutang. 

3. Perputaran kas dan perputaran modal kerja berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap Likuiditas (Current Ratio) pada perusahaan sub sektor 

Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode  2012-2018 dengan 

hasil uji F sebesar 4,505 dengan tingkat signifikan 0,019. Karena Jika 

pengelolaan perputaran kas dan perputaran piutang dapat dilakukan dengan 

baik dan efisien maka kemungkinan likuiditas yang didapatkan akan terus 

mengalami peningkatan pada tahun - tahun yang akan datang. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi perusahaan harus menjaga likuiditas perusahaannya dengan baik, 

karena likuiditas merupakan suatu rasio yang menggambarkan perusahan 

dapat mengelola keuangannya dengan baik atau sebaliknya. 

2. Bagi perusahaan khususnya perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas 

dibawah tingkat wajar, agar mampu meningkatkan pengelolaan piutang dan 

pengelolaan kasnya untuk memaksimalkan aktiva lancar perusahaan yang 

akan digunakan membayar hutang jangka pendek perusahaan. 

3. Perusahaan harus menganalisis dan memilah-milah perusahaan-perusahaan 

yang akan menjadi kreditor sehingga tidak akan ada piutang yang tidak 

terbayar. 

4. Perusahaan perlu menjaga jumlah kas perusahaan, karena tingginya kas 

tidak selalu menunjukkan perusahaan dalam keadaan baik, hal ini dapat 



berarti bahwa kas tersebut tidak digunakan dan memiliki produktivitas yang 

tinggi. 

5. Perusahaan harus dapat meningkatkan penjualan . sehingga ketika kas naik, 

dan penjualan pun naik secara signifikan, maka perputaran kas pun akan 

naik sehingga perusahaan dapat di sebut baik dalam mengelola kasnya. 

6. Perusahaan harus dapat meningkatkan penjualan . sehingga ketika piutang 

naik, dan penjualan pun naik secara signifikan, maka perputaran piutang 

pun akan naik sehingga perusahaan dapat di sebut baik dalam mengelola 

piutangnya. 

7. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian  

dan diharapkan agar pembahasannya lebih lengkap lalu peneliti selanjutnya 

dapat menggunakan variabel bebas yang berbeda yang belum digunakan 

dalam penelitian ini sehingga dapat menjelaskannya dengan lebih 

sempurna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


