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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian mengenai “Implementasi Manajemen Likuiditas

Pada PT Ulan Buana Engineering Periode 2014 Dan 2015” adalah sebagai

berikut :

1. Implementasi manajemen likuiditas pada PT Ulan Buana Engineering secara

keseluruhan belum cukup baik. Dari laporan keuangan perusahaan, kewajiban

lancar yang lebih besar dibandingkan aktiva lancarnya. Dalam hal memenuhi

kewajiban lancarnya, perusahaan masih belum bisa memenuhi karena dalam

perhitungan analisis yang menunjukan bahwa pada tahun 2014-2015

mengalami penurunan dan beberapa kendala piutang yang bermasalah.

2. Kendala yang dihadapi oleh PT Ulan Buana Engineering adalah kendala

eksternal yaitu Kebijakan perusahaan yang menyebabkan tagihan macet dan

piutang yang tidak tertagih. Meski ini merupakan kendala yang tidak bisa

dikendalikan oleh perusahaan, tapi pihak perusahaan kurang optimal dalam

meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh kendala tersebut, seperti

kurangnnya strategi baru untuk menutupi masalah piutang yang macet atau tak

tertagih yang disebabkan oleh faktor kondisi ekonomi perusahaan klien.
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1.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu

sebagai berikut :

1. Perusahaan diharapkan lebih memperhatikan likuiditas perusahaan, hal ini

dilakukan agar perusahaan dapat melakukan perbaikan sedini mungkin bila

terdapat ketidaksesuaian dengan manajemen likuiditas perusahaan, sehingga

perusahaan dapat memenuhi kewajibannya tanpa adanya kerugian bagi pihak

manapun, karena perusahaan dengan likuiditas yang baik akan meningkatkan

kepercayaan kreditor dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

2. Bagi pihak perusahaan agar dapat lebih tegas dalam penagihan dengan cara

memberikan sangsi atau denda yang ditentukan oleh duabelah pihak apabila

pembayaran melebihi jatuh tempo, lebih sering berkomunikasi dengan klien,

mengingatkan klien apabila tagihan akan jatuh tempo. Jika penagihan lancar,

maka kendala yang dihadapi akan semakin berkurang dan dapat

meminimalisir terjadinya likuiditas yang tidak baik.

3. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan atau menambah objek

penelitian, dalam periode penelitian diharapkan untuk menggunakan tahun

penelitian terbaru untuk memberikan gambaran mengenai hal terkini

perusahaan dan penelitian menggunakan wawancara tidak terstruktur supaya

dapat menggali informasi semakin mendalam.

4. Disarankan menggunakan trianggulasi untuk penelitian selanjutnya supaya

memperkuat dari hasil penelitian.


