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      BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

 Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap permasalahan yang 

ada pada Yayasan Perguruan Islam Adabiyah Palembang untuk tahun 2011/2012, 

2012/2013 dan 2013/2014 yang didukung oleh laporan keuangan pada periode 

tersebut serta teori-teori yang telah disajikan. Maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat likuiditas pada YPI Adabiyah Palembang terlalu tinggi. Tingginya 

tingkat likuiditas ini disebabkan karena YPI Adabiyah Palembang 

memiliki kelebihan uang kas yang cukup tinggi untuk melunasi hutang 

lancarnya dengan uang kas ditangan, uang kas di Bank, kas kecil serta 

deposito yang ada. Dengan demikian berarti adanya uang kas yang 

menganggur (iddle cash) pada yayasan dan berarti pula bahwa YPI 

Adabiyah Palembang kurang efektif dan efisien dalam mengelola kas. 

2. Jumlah piutang yang naik turun tiap tahunnya diimbangi oleh kenaikan 

kewajiban lancar setiap tahunnya. Sehingga, kas yang belum diterima YPI 

Adabiyah Palembang akibat adanya piutang dapat tertutupi oleh kenaikan 

kewajiban lancar yang menambah sumber kas YPI Adabiyah Palembang. 

 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi YPI Adabiyah 

Palembang. Sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan 

kinerja YPI Adabiyah Palembang dimasa mendatang. 

Mengingat pentingnya tingkat likuiditas. Sebaiknya yayasan dapat 

memperbaiki tingkat likuiditasnya agar kondisi keuangan yayasan tidak dinilai 

terlalu likuid. Karena apabila hal ini tidak diantisipasi maka akan terjadi kelebihan 

uang kas (iddle cash) yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh yayasan. Adapun 

langkah yang dapat dilakukan oleh YPI Adabiyah Palembang yaitu : 



 
 

 
 

1. Menetapkan suatu kebijakan mengenai standar likuiditas yayasan. Apabila 

standar likuiditas tersebut ditetapkan dan diterapkan maka adanya kelebihan 

uang kas yang ada dapat diinvestasikan ke hal-hal yang bermanfaat dan 

menguntungkan. Misalnya, melakukan pembelian aktiva tetap atau untuk 

investasi baru. 

2. YPI Adabiyah Palembang sebaiknya membuat laporan sunber dan 

penggunaan kas untuk menunjukan perubahan kas pada yayasan selama satu 

periode dan untuk memberikan alasan dari mana sumber-sumber kas 

diperoleh dan penggunaan-penggunaan kas yang dikeluarkan sehingga 

jumlah kas yang ada dapat dikelola dengan efektif dan efisien sesuai dengan 

kebutuhan yayasan. 

 

 

 

 


