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Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. pertama
bagaimana pengelolaan kas yang diterapkan di Yayasan Sabilillah All
Surabaya. Kedua Tingkat likuiditas di Yayasan Sabilillah All Surabaya. Untuk
menjawab permasalahan tersebut di atas secara menyeluruh dan mendalam,
maka peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sesuai dengan
permasalahan tersebut, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah
wawancara secara mendalam (depth interview). Selain wawancara peneliti
juga menggunakan observasi dan catatan lapangan. Selain itu, untuk
menegaskan keabsahan data, maka dilakukan ketekunan pengamatan dan
triangulasi data.
Dari hasil penelitian ditemuka bahwa: pertama, pengelolaan kas yang
diterapkan di Yayasan Sabilillah All yang meliputi: (a) pengelolaan kas, kas
hanya digunakan untuk memenuhi kewajiban lancar dan kewajiban jangka
panjang. (b) Sumber kas, sumber kas didominasi dari donator. (c) bentuk
laporan kas, laporan keuangan Yayasan Sabilillah All menggunakan laporan
arus kas. Kas dicatat berpasangan antara penerimaan dan pengeluaran. Kas
juga dicatat secara manual, kemudian diinput dalam komputer Kas dilaporkan
oleh bendahara kepada semua pengurus pada akhir bulan, dan awal bulan
kepada donator melalu majalah yang diantarkan oleh pengambil donator.
Kedua, tingkat likuiditas Yayasan Sabilillah All. Dari perhitungan rasio lancar
tampak bahwa, Yayasan Sabilillah All tidak likuid atau mampu memenuhi
kewajiban.
Dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang diperkirakan dapat
dijadikan pertimbangan keberhasilan manajemen lembaga nonprofit. Saran
pertama bagi ketua dan pengurus Yayasan Sabilillah All, (a) membuat
prosedur penerimaan dan pengeluaran uang. (b) memaksimalkan bukti
penerimaan dan pengeluaran yang jelas (kwitansi, nota, perintah bayar,
vocher, dan lain-lain). (c) Pengurus atau ketua memeriksa pekerjaan
bendahara. (d) ketua dan pengurus perlu melakukan perencanaan kas.
Perencanaan arus kas dapat dilakukan dengan membuat anggaran kas untuk
periode tertentu, agar terjaga keseimbangan antara pengeluaran dan
penerimaan. Saran kedua bagi akademisi dan penelitian selanjutnya, (a)
sebaiknya para peneliti melakukan pendekatan personal dengan subyek
penelitian sebelum penelitian. Sehingga memungkinkan untuk membuka
akses data secara valid dan obyektif. (b) para peneliti bisa melakukan
penelitian ulang tentang pengelolaan kas yang efektif untuk menjaga likuiditas
dengan mengembangkan variabel yang lebih luas.
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