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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang telah dilakuakan mengenai “Pengaruh 

Piutang Dagang dalam Meningkatkan Efektivitas Arus Kas pada 

Perusahaan Industri Tepung Tapioka UD. Artha Sentosa Di Ngemplak 

Margoyoso Pati” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis pada sistem manajemen piutang, penjualan 

kedit atau piutang bertujuan untuk menarik lebih banyak pelanggan 

dan mempertahankan pelanggan sehingga berdampak pada 

pemasukan (inflow) perusahaan yaitu piutang dagang. Namun 

sistem ini juga memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi, yaitu 

apabila pelanggang lalai atau terlambat dalam pembarannya maka 

proses perusahaan akan mengalami kerugian dan mempengaruhi 

efektivitas arus kas.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau faktor yang 

mempengaruhi jumlah piutang seperti volume penjualan secara 

kredit atau piutang, syarat pembayaran penjualan kredit, ketentuan 

pembatasan kredit, kebijakan dalam penagihan piutang, dan tipe 

pelanggan. 

3. Pengendalian piutang yang dilakukan oleh UD. Artha Sentosa 

belum berjalan efektif terhadap perolehan kas perusahaan.  Hal ini 

dibuktikan dari analisis keuangan diatas dan kebijakan-kebijakan 

yang dibuat belum terealisasi dengan baik sehingga masih banyak 

piutang yang belum tertagih.

B. Keterbatasan Penelitian

Dari penelitian diatas terdapat beberapa keterbatasan yang 

menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, dan kekurangan 
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terhadap hasil penelitian. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian 

ini antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Keterbatasan referensi tentang penelitian atau riset sebelumnya, 

sehingga mengakibatkan penelitian ini memiliki banyak 

kelemahan, baik dari segi hasil penelitian maupun analisisnya.

2. Keterbatasan mengenai pemilihan variabel yang diteliti seperti 

yang disebutkan dalam penelitian ini, sehingga hasil penelitian ini 

hanya berfokus pada pada variabel tersebut.

3. Keterbatasan tentang data pada perusahaan tersebut, sehingga 

peneliti kurang maksiamal dalam menganalisis piutang dagang.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran yang 

bisa penulis berikan untuk dijadikan bahan pertimbangan yaitu sebagai 

berikut:

a. Bagi produsen  tepung tapioka perlu memperbaiki kebijakan yang 

dimiliki agar sistem penjualan kredit dan pengelolaan piutang 

dapat terlaksana lebih baik lagi serta melakukan pengambilan 

keputusan secara tepat ketika piutang sudah mulai terlambat dari 

batas temponya.

b. Untuk penelitian selanjutnya, supaya bisa mengatasi masalah

piutang dagang dalam sektor perindustrian tepung tapioka skala 

kecil maupun besar, karena variabel-variabel yang di gunakan 

mungkin hanya sebagian dari variabel-variabel yang ada dan 

kurang lengkap.

D. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Teriring puja dan puji 

syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat taufiq dan 

hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
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Adanya kekhilafan dan kekurangan menyadarkan penulis sebagai 

manusia yang tidak memiliki kesempurnaan ini akan 

ketidaksempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik maupun saran 

yang kostruktif sangat penulis harapkan demi untuk perbaikan di 

dalam penelitian yang akan datang.

Sebagai akhir kata, terbayang harapan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis 

sendiri di masa-masa yang akan datang. Aamiin yaa robbal’alamin...


