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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dalam penelitian ini dapat peneliti simpulkan bahwasannya:
1. Pengelolaan Kas Yayasan Sabilillah All.
a). Penggunaan sumber dana Yayasan Sabilillah All hanya bisa
dikelola untuk memenuhi kewajiban lancar dan kewajiban
jangka panjang, seperti kebutuhan rutinitas harian, rutinitas
mingguan, rutinitas bulanan, dan tahunan Yayasan Sabilillah
All.
b). Pengelolaan kas di Yayasan Sabilillah belum efektif.
c). Pengelolaan kas berpengaruh signifikan terhadap tingkat
likuiditas Yayasan Sabilillah All.
d). Kurang adanya skala prioritas pengeluaran, kurang tertibnya
pencatatan, perencanaan kas kurang diperhatikan.
2. Tingkat likuididas Yayasan sabilillah All
Dari perhitungan current rasio tampak bahwa, current rasio
yang ada pada Yayasan Sabilillah All ilikuid atau kurang
mampu memenuhi kewajiban lancarnya. Karena menurut Fred
Weston Current ratio kurang dari 2:1 dianggap kurang baik,
sebab apabila aktiva lancar turun sampai lebih dari 50%, maka
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jumlah aktiva tidak mencukupi lagi untuk menutup utang
lancarnya.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti
perlu memberikan saran-saran, antara lain:
1. Untuk Yayasan Sabilillah All.
a). Pihak manajemen lembaga hendaknya mampu mengelola kas
dengan baik.
b). Pihak manajemen lembaga harus menjaga likuiditasnya
secara baik, karena apabila likuiditasnya terlalu tinggi justru
akan menyebabkan profitabilitas menurun.
c). Pihak manajemen perlu mengatur baik aliran kas masuk dan
aliran kas keluar. Membuat skala prioritas dan perencanaan
kas. Kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik, baik
penerimaan (sumber-sumbernya) maupun penggunaannya
(pengeluarannya). Hal-hal ini perlu diperhatikan misalnya
agar jumlah yang masuk selalu lebih besar ketimbang uang
keluar. Dengan begitu, keseimbangan arus kas perusahaan
dapat terjaga.
2. Bagi akademisi dan untuk penelitian selanjunya.
a). Hendaknya para peneliti melakukan pendekatan personal
dengan subyek penelitian sebelum melakukan penelitian.
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Sehingga memungkinkan untuk membuka akses data secara
lebih obyektif dan valid.
b). Para peneliti bisa melakukan penelitian ulang mengenai
pengelolaan kas yang efektif untuk mejaga likuiditas dengan
mengembangkan variabel-variabel dan dengan teori ajaran
islam yang lebih luas.

C. Keterbatasan hasil Penelitian
Dalam penenelitian ini peneliti masih merasa kurang
sempurna dalam penyajiannya. Hal ini dikarenakan adanya faktor –
faktor yang menghambat dalam proses pengumpulan materi maupun
pengumpulan datanya. Masih ada kesalahan dan kekurangan dalam
penelitian yang dilakukan peneliti saat ini.
Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan
agar para peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini
sebagai bahan rekomendasi untuk memperkaya penelitiannya dan
tidak melakukan Oleh karena itu, peneliti berharap hendaknya para
peneliti yang akan datang lebih banyak melakukan penelitian secara
terbuka dalam perspektif praktik dari dari pada perspektif teoritik.
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Hal ini diharapakan mampu menghasilkan penelitian benarbenar menggambarkan obyek penelitian secara faktual. Dengan
demikian peneliti bisa menyempurnakan teori lama dan menemukan
teori baru. Teori baru itu merupakan representasi dari kasus yang
kita alami secara praktik.

