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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Persada FM Kabupaten Blitar
selama ini tidak pernah membuat Laporan Arus Kas dalam pembukuan
keuangannya, terbukti tidak adanya Laporan Arus Kas pada organisasi
ini. Dengan demikian organisasi ini belum sepenuhnya menjalan
prinsip-prinsip yang berlaku pada Standar Akuntansi Keuangan.
2. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak adanya Laporan Arus Kas
pada organisasi ini, ternyata likuiditas perusahaan menurun, hal ini
telah berjalan selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.
Penurunan likduitas ini menjadikan organisasi ini menjadi kurang
mandiri secara finansial karena masih harus mendapatkan bantuan
dana dari Pemerintah Kabupaten Blitar
3. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terdapat dua hal yang
harus dilakukan oleh LPPL Radio Persada FM yaitu : meningkatkan
pendapatan yang diperoleh dari bertambahnya sumber-sumber utama
dana pada Radio Persada FM Kabupaten Blitar, cara berikutnya adalah
mengadakan negosiasi dengan kreditur untuk merubah hutang jangka
pendek menjadi jangka panjang sebesar 50% dari total hutang jangka
pendek sehingga hutang yang jatuh tempo dapat diundur, hal ini akan
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memberikan dampak turunnya saldo hutang jangka pendek tanpa harus
membayar dengan uang kas.
4. Setelah dilakukan kedua cara yang telah dijelaskan pada kesimpulan
sebelumnya, ternyata hasilnya adalah, kenaikan likuiditas perusahaan
pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Persada FM hal ini
menjadikan organisasi ini menjadi sehat dan mandiri secara finansial.

B.

Saran
1. Bagi perusahaan LPPL Radio Persada FM sendiri adalah, sebaiknya
menyusun laporan arus kas dan selalu menghitung tingkat likuiditas
perusahaan, karena arus kas berhubungan erat dengan likuiditas
perusahaan.
2. LPPL Radio Persada FM dapat memotivasi bawahannya khususnya
bagian pemasaran untuk lebih giat lagi meningkatan kinerjanya
sehingga mampu untuk meningkatkan pendapat, sehingga dapat
menopang kenaikan arus kasnya.
3. Bagi peneliti berikutnya untuk memberikan tambahan variabel atau
faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan kesehatan keuangan
perusahaan selain yang telah peneliti sebutkan pada kesimpulan,
sehingga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan juga dapat
memberikan kontibusi bagi pemecahan masalah pada perusahaan.

