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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil perhitungan likuiditas berdasarkan cash ratio sebelum menggunakan 

kas optimal pada tahun 2010 sebesar 29,08%, pada tahun 2011 sebesar 

28,36%, dan pada tahun 2012 sebesar 10,15% sedangkan setelah 

menggunakan kas optimal menjadi 17,26% pada tahun 2010, 16,83% pada 

tahun 2011, dan 14,32% pada tahun 2012. Terlihat bahwa dengan 

menggunakan kas optimal jumlah kas di perusahaan tidak terlalu kecil atau 

terlalu besar sehingga dapat menjaga likuiditas perusahaan dan tidak 

terdapat jumlah saldo kas yang berlebih. 

2. Hasil perhitungan profitabilitas berdasarkan return on assets sebelum 

menggunakan kas optimal sebesar -24,91% pada tahun 2010, -30,45% 

pada tahun 2011 dan -21,44% pada tahun 2012. Sedangkan setelah 

menggunakan kas optimal menjadi -24,40% pada tahun 2010 dan -29,88% 

pada tahun 2011. Dengan kata lain kas optimal dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan dan mengurangi tingkat kerugian yang dialami 

PT. Rendjani Metalindo sebesar 0,51% pada tahun 2010 dan 0,57% pada 

tahun 2011. Selain itu kas optimal dapat membantu perusahaan untuk 

mencapai potensi pendapatan yang dapat dimiliki perusahaan. 
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3. Berdasarkan analisa uji beda atau uji t menggunakan statistik, tampak pada 

tabel paired samples correlation terdapat korelasi yang kuat yakni (0,995) 

dan signifikan (sig=0,065). Dimana salah satu syarat uji t berpasangan 

adalah (r>0,9) ,yang berarti kedua kelompok data tersebut saling 

berkorelasi tinggi. Dan pada tabel Paired Sample Test  Pada kolom sig.(2 

tailed) diperoleh nilai significancy 0,350 dimana syaratnya adalah 

(p>0,05), artinya "tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara cash 

rasio tanpa kas optimal dengan yang menggunakan kas optimal". 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan serta kesimpulan 

yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat disampaikan 

sebagai alat pertimbangan yang dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut : 

1. Mengingat penentuan kas optimal yang dapat mengurangi adanya kas 

menganggur dan menjaga kondisi likuiditas serta membantu perusahaan 

untuk dapat meraih keuntungan dari aktivanya, maka PT. Rendjani 

Metalindo Surabaya dapat menggunakan cara penentuan kas optimal 

dalam mengelola keuangannya dimasa yang akan datang. Sehingga 

perusahaan dapat tetap menjaga likuiditasnya serta tidak kehilangan 

kesempatan untuk memperoleh keuntungan ataupun mengurangi kerugian 

yang ada karena jumlah saldo kas sudah sesuai dengan kebutuhan. 
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2. Terkait dengan pengelolaan keuangan pada PT. Rendjani Metalindo 

Surabaya, semestinya bagian keuangan dapat lebih mengatur dengan baik 

sumber dan penggunaan dana perusahaan dan membuat perkiraan yang 

tepat agar dapat mengantisipasi masalah serta mengurangi kerugian 

perusahaan. 


