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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian tentang “ Pengaruh Arus Kas Terhadap Tingkat 

Likuiditas (Studi Survei pada Perusahaan Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia BEI )” dengan perusahaan yang diteliti sebanyak 10 perusahaan dengan 

kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2009 – 2013, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Keadaan arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan  di 10 

perusahaan yang diteliti cendrung mengalami peningkatan dan penurunan  

pada periode 2009 – 2013, peningkatan terjadi pada periode 3 tahun beruturut 

turun dan penurunan terjadi pada akhiri periode, peningkatan arus kas pertama 

pada tahun 2010 rata – rata peningkatan dari 10 perusahaan yaitu 101,13%, 

tahun 2011 atau peningkatan arus kas yang kedua sebesar 31,43% dan 

peningkatan arus kas yang ketiga terjadi pada tahun 2012 sebesar 134,85%, 

pada tahun 2013 terjadi penurunan arus kas sebesar 14,19%.  

2. Keadaan tingkat likuiditas dari 10 perusahaan yang di teliti mengalami hal 

yang sama yaitu peningkatan dan penurunan tingkat likuiditas di setiap 

tahunnya, untuk peningkatan dan penurunan tingkat likuiditas yang diwakili 

oleh current ratio rata – rata dari 10 perusahaan, tahun 2010 terjadi 

peningkatan sebesar 4,15%, tahun 2011 meningkat sebesar 7,96%, tahun 2012 



120 
 

terjadi penurunan sebesar 48,32%, tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 

3,54%. Tingkat likuiditas yang diwakili oleh quick ratio dari 10 perusahaan 

dengan rata – rata tingkat likuiditas pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 

7,84%, tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 23,47%, tahun 2012 terjadi 

penurunan sebesar 63,11%, tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 4,20%. 

Tingkat likuiditas yang diwakili oleh cash ratio rata – rata dari 10 perusahaan 

terjadi penurunan dalam periode 5 tahun tahun 2010 penurunan sebesar 

44,41% tahun 2011 penurunan sebesar 44,37%, tahun 2012 penurunan sebesar 

43,48%, tahun 2013 penurunan sebesar 23,03%. 

3. Pengaruh arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan terhadap 

tingkat likuiditas yang diwakili oleh current ratio secara parsial, dilihat dari 

hasil pengolahan data secara keseluruhan dengan menggunakan uji T 

dihasilkan pengujian hipotesis yang belum dapat diterima atau ditolak dari ke 

3 indikator arus kas terhadap tingkat likuiditas yang diwakili oleh current 

ratio.Pengaruh arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan 

terhadap tingkat likuiditas yang diwakili oleh current ratio secara simultan, 

dari pengolahan data yang dengan menggunakan SPSS yang dihasilkan Fhitung 

yang dibandingkan dengan Ftabel dihasilkan pengujian hipotesis yang belum 

dapat diterima atau ditolak dari variabel independen terhadap variabel 

dependen karena Fhitung < Ftabel. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diharapkan dapat menjadi 

masukan yang berguna, sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi 

perusahaan yang menjadi objek penelitian maupun perusahaan lain karena dengan 

membaca atau mempelajari penelitian ini pembaca akan mengerti bagaimana 

pentingnya arus kas di banding dengan laporan keuangan lainnya serta menjaga 

tingkat likuiditas melalui pengelolaan arus kas. 

5.2.2 Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penilitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi 

yang bermanfaat serta dapat digunakan untuk kepentingan peneliti selanjutnya 

maupun pembaca, selain itu peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan dari hasil 

penelitian ini yang masih terdapat kekurangan – kekurangan karena hasil pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini belum dapat diterima.  

 

 


