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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha batik di 

Kampung Batik Semarang sudah melakukan manajemen arus kas (cash 

flow) di dalam usahanya, serta apakah sudah mengimplementasikan 

manajemen arus kas (cash flow) berdasarkan prinsip-prinsip manajemen 

cash flow. Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian di bab IV, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Penerapan manajemen cash flow oleh usaha batik di Kampung Batik 

Semarang baru sampai pada tahap pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran yang sederhana, belum terstruktur sesuai dengan standar 

akuntansi yang seharusnya dikarenakan latar belakang pendidikan 

yang mayoritas hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) 

sehingga belum memahami tahapan-tahapan manajemen cash flow 

yang baik dalam berwirausaha. 

2. Karena baru diterapkan sebatas pada pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran saja, maka usaha batik di Kampung Batik Semarang 

belum mengimplementasikan manajemen arus kas (cash flow) 

berdasarkan prinsip-prinsip manajemen cash flow, karena selain 

disebabkan oleh tingkat pendidikan, juga disebabkan oleh 

permasalahan sebagai berikut.  
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a) Perencanaan arus kas  

- Belum memiliki target pendapatan disebabkan mindset yang sudah 

tertanam di benak para pemilik yang belum memiliki target 

pendapatan bahwa tanpa ditarget tetap akan menerima pendapatan, 

jadi dijalani saja seperti biasa. 

- Belum melakukan pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga 

karena sudah menjadi kebiasaan sejak awal pendirian usaha tidak 

pernah memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga karena 

usaha milik sendiri jadi uang milik sendiri, jika dipisahkan akan 

membingungkan bagi para pemilik yang belum melakukan 

pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga. 

- Belum melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta 

menyimpannya sebagai arsip, karena pemilik usaha yang belum 

melakukan pencatatan pemasukan dan membuat rincian 

pengeluaran serta menyimpannya, mereka merasa tidak perlu untuk 

dicatat karena akan memperbanyak pekerjaan, sedangkan mereka 

sudah hafal betul harga-harga produk yang dijual serta sudah 

paham apa yang harus dibelanjakan tanpa dirinci sekalipun. 

b) Pemantauan arus kas 

- Tidak konsisten dalam berbelanja, karena ketika di tempat 

kejadian, para pemilik usaha yang sedang berbelanja melihat 

barang yang bagus dan menarik untuk dijadikan display di toko 
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atau untuk bahan baku produksi akan dibeli walaupun barang 

tersebut tidak termasuk di dalam rincian yang telah dibuat. 

- Belum melakukan review terhadap catatan-catatan pemasukan dan 

pengeluaran, karena pemilik tidak memiliki catatan yang masih 

disimpan untuk di review, malas karena usaha milik sendiri dan 

masih mendapat laba, serta merasa tidak punya waktu yang cukup 

untuk melakukan review jadi dibiarkan saja.  

- Tidak mengetahui hasil dari review, karena mereka memang tidak 

melakukan review 

c) Pengontrolan arus kas 

- Masih memberikan kredit berlebih kepada konsumen, karena 

sebagai salah satu cara untuk mempertahankan konsumen, karena 

bagi mereka konsumen merupakan hal paling berharga dalam 

keberlangsungan hidup usahanya. 

- Belum melakukan tindakan guna meningkatkan performa usaha 

setelah melakukan review catatan, karena dirasa tidak perlu 

dilakukan tindakan karena usaha masih baik-baik saja. Sedangkan 

bagi para pemilik yang tidak melakukan tindakan guna 

meningkatkan performa usaha karena mereka tidak melakukan 

review jadi tidak tahu kondisi riil usahanya. 

- Belum melakukan tindakan untuk meningkatkan arus kas ketika 

kondisi sedang sepi, karena mereka bingung dan tidak tahu sama 

sekali apa yang harus dilakukan. 
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Berdasarkan metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi maka 

dapat disimpulkan bahwa UMKM batik di Kampung Batik Semarang baru 

menerapkan manajemen cash flow hanya pada tahapan pencatatan 

pemasukan dan pengeluaran secara sederhana dan belum terstruktur sesuai 

dengan standar akuntansi yang baik karena latar belakang pendidikan yang 

menyebabkan kurangnya pemahaman akan pengelolaan arus kas yang baik 

di dalam berwirausaha. Karena baru menerapkan sebatas pada tahapan 

pencatatan saja, maka UMKM batik di Kampung Batik Semarang belum 

mengimplementasikan manajemen cash flow berdasarkan prinsip-prinsip 

manajemen cash flow. Hal ini selain dikarenakan latar belakang pendidikan 

juga dikarenakan kurangnya kesadaran serta kurangnya kepekaan dari para 

pemilik UMKM batik di Kampung Batik Semarang akan pentingnya 

manajemen cash flow yang baik (berdasarkan prinsip-prinsip manajemen 

cash flow), terutama dalam perencanaan, pemantauan, serta pengontrolan 

arus kas. 

5.2. Saran 

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini masih terdiri dari 10 UMKM sejenis saja serta daftar 

pertanyaan masih belum bisa menjangkau secara detail permasalahan-

permasalahan lain yang terjadi di UMKM. Maka diharapkan untuk 

penelitian selanjutnya agar UMKM yang diteliti lebih beragam dan 

jumlahnya lebih banyak sehingga terlihat jelas perbandingannya. Juga 
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diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan pra survei 

dengan menyebar kuesioner atau pertanyaan terbuka sehingga bisa 

mengetahui kekurangannya sebelum terlanjur mengambil data.  

2. Bagi pelaku UMKM 

- Penerapan manajemen cash flow yang dilakukan UMKM batik di 

Kampung Batik Semarang pada dasarnya baru melakukan 

pencatatan sederhana  dan belum terstruktur sesuai dengan standar 

akuntansi yang baik dikarenakan latar belakang pendidikan yang 

menyebabkan kurangnya pemahaman akan pengetahuan 

manajemen cash flow. Hal ini perlu terus didorong dan 

ditingkatkan agar penerapan manajemen cash flow tidak terhenti 

hanya pada pencatatan saja. Para pelaku UMKM hendaknya tidak 

malu untuk belajar pengelolaan manajemen cash flow yang baik 

karena ini juga akan memberikan dampak positif bagi usaha 

mereka.  

- Implementasi manajemen cash flow yang baik memang belum 

dilaksanakan oleh UMKM batik di Kampung Batik Semarang, 

karena selain disebabkan oleh latar belakang pendidikan juga 

disebaban oleh kurangnya kesadaran dan kepekaan akan 

pentingnya manajemen cash flow yang baik.  Maka dengan hasil 

penelitian ini diharapkan UMKM batik di Kampung Batik 

Semarang mulai untuk mengasah kesadaran dan kepekaan untuk 

menjalankan manajemen cash flow yang baik dengan benar.  


