BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI & SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh arus kas dan laba
terhadap arus kas masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI pada tahun dua ribu tujuh belas, maka hasil uji hipotesis dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Arus kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap arus kas masa
depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun dua ribu tujuh belas. Artinya kondisi arus kas yang
baik yang dimiliki oleh perusahaan saat ini berpeluang untuk
meningkatkan kemampuan memprediksi arus kas masa depan.
2. Tidak terdapat pengaruh antara laba dengan arus kas masa depan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
tahun dua ribu tujuh belas. Artinya kondisi laba saat ini yang dimiliki
oleh perusahaan tidak mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam
memprediksi arus kas masa depan perusahaan.
3. Secara simultan arus kas dan laba berpengaruh terhadap arus kas masa
depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun dua ribu tujuh belas. Artinya kondisi laba saat ini
yang diiringi dengan arus kas yang baik secara bersama-sama berpeluang
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untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memprediksi arus
kas masa depan perusahaan.
B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikut ini akan
dikemukakan beberapa implikasi yang dianggap relevan dengan penelitian
ini. Implikasi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Arus kas berpengaruh signifikan terhadap arus kas masa depan
perusahaan yang menandakan bahwa kemampuan perusahaan dalam
mengelola keluar masuk kas saat ini secara seimbang memiliki dampak
pada arus kas masa depan perusahaan. Sehingga kegiatan produktif
seperti penjualan dan pengadaan barang yang membutuhkan
pengeluaran kas akan kembali memberikan arus kas masuk bagi
perusahaan. Begitupun dengan pengelolan dan pengadaan aset yang
membutuhkan kas yang cukup untuk membeli maupun malakukan
perawatan yang secara tidak langsung aset-aset yang diperoleh tersebut
berfungsi dalam operasional produksi perusahaan dalam mencapai
tujuan perusahaan. Hal ini akan membuat investor menaruh perhatian
lebih pada perusahaan yang memungkinkan diadakannya kerjasama di
masa mendatang yang akan berdampak positif bagi pengadaan kas
perusahaan di masa mendatang.
2. Tidak terdapat pengaruh antara laba dengan arus kas masa depan
perusahaan dikarenakan kondisi laba yang merupakan selisih antara
pendapatan yang dikurangi biaya-biaya perusahaan pada saat ini tidak
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terlalu mencerminkan kondisi dan kemampuan perusahaan dalam
pengadaan arus kas dan pengelolaan aset nya. Semakin tinggi
penjualan atau kegiatan produksi perusahaan maka semakin besar pula
keuntungan atau laba yang akan diperoleh, namun keuntungan tersebut
tidak seluruhnya diterima tunai oleh perusahaan. Kondisi piutang yang
semakin besar dibandingkan dengan uang kas tunai yang terdapat
diperusahaan

akan

mempengaruhi

keputusan

investor

dalam

melakukan investasi dan bekerjasama dengan perusahaan. Jika investor
dan kreditur ragu bahwa piutang yang terdapat di neraca perusahaan
akan tertagih, hal ini akan menimbulkan arus kas aktivitas investasi
dan pendanaan di masa mendatang menjadi kurang baik. Sehingga
perusahaan akan lebih mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi di
masa mendatang.
3. Arus kas dan laba terhadap arus kas masa depan perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap arus kas masa depan perusahaan.
Investor akan dapat memilih dengan bijak perusahaan yang memiliki
arus kas yang stabil dan laba yang optimal. Dalam hal ini dapat
diartikan laba yang baik merupakan keuntungan yang secara rill telah
diterima perusahaan atas kegiatan produksinya secara tunai sehingga
laba atau keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan untuk
melakukan kegiatan operasi dan ekspansi ke depannya. Hal ini akan
membuat perusahaan memiliki pendanaan yang cukup untuk
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mengelola aset nya dan melangsungkan proses produksi yang dapat
meningkatkan kondisi arus kas di masa mendatang.
C. Saran
Dalam melaksanakan penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang
dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran-saran yang
dapat dijadikan sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian
selanjutnya dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dibawah ini adalah
saran yang dapat diberikan peneliti :
1. Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti jenis perusahaan lain yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
b. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah dan menggunakan
variabel lainnya yang dapat mempengaruhi arus kas masa depan
perusahaan.
c. Peneliti juga dapat meneliti variabel independen arus kas secara
lebih detail seperti, arus kas aktivitas operasi, aktivitas investasi,
dan arus kas aktivitas pendanaan apakah terdapat perbedaan pada
masing-masing aktivitas arus kas tersebut dalam mempengaruhi
arus kas masa depan perusahaan.
2. Bagi Perusahaan
a. Arus kas sangatlah penting bagi perusahaan, karena kondisi arus
kas yang terdapat dalam laporan keuangan dapat menggambarkan
bagaimana perusahaan mengelola kas-nya. Jika perusahaan mampu
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menampilkan arus kas yang baik maka investor dan kreditur akan
lebih tertarik yang kemudian akan mempermudah perusahaan
dalam mendapatkan dana. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk
pengadaan aset seperti mesin-mesin pabrik dan lain sebagainya
yang dapat meningkatkan efisiensi kegiatan produksi dengan
begitu output yang dihasilkan akan lebih banyak serta input berupa
arus kas atas kegiatan operasional perusahan akan meningkat.
b. Jika perusahaan memiliki keadaan laba yang kurang baik,
perusahaan segera melakukan peningkatan penjualan dan efisiensi
biaya produksi serta memastikan bahwa keuntungan yang didapat
benar-benar dapat diterima. Hal-hal seperti piutang pelanggan atas
penjualan barang dagang sebaiknya diminimalisir atau paling tidak
dipastikan bahwa piutang tersebut dapat tertagih. Hal ini dapat
dilakukan denagn melakukan follow up secara berkelanjutan,
penagihan secara lebih agresif, dan sebaginya.

