
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis hasil data penelitian yang telah dilakukan, untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

 

1. Cash flow tidak berpengaruh signifikan terhadap cash holding. 

Mengindikasikan bahwa semakin tinggi maupun rendah cash flow tidak 

menyebabkan perubahan kebijakan perusahaan dalam memegang kas atau 

cash holding. 

2. Growth opportunity berpengaruh signifikan terhadap cash holding. 

Mengindikasikan bahwa perusahaan dengan growth opportunity yang 

tinggi akan menahan kas lebih sedikit dan cenderung menggunakan 

pendanaan eksternal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kenaikan atau 

penurunan total aset akan berpengaruh terhadap penentuan tingkat cash 

holding. 

3. Capital Expenditure tidak berpengaruh signifikan terhadap cash holding. 

Mengindikasikan bahwa semakin tinggi maupun rendah capital 

expenditure tidak menyebabkan perubahan kebijakan perusahaan dalam 

memegang kas atau cash holding. Hasil tersebut pula menunjukkan bahwa 

kenaikan atau penurunan aset tetap tidak akan berpengaruh terhadap 

penentuan tingkat cash holding. 

4. Financial Distress tidak berpengaruh signifikan terhadap cash holding. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendah nya risiko keuangan atau 

financial distress tidak berpengaruh terhadap penentuan tingkat cash 

holding. 

5. Interst income growth berpengaruh signifikan terhadap cash holding. 

Perusahaan yang memiliki tingkat interest income growth yang tinggi 

cenderung memiliki kas dalam jumlah besar. Karena Meningkatnya nilai 
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interest income growth membutuhkan cadangan modal dalam jumlah yang 

besar pula untuk memenuhinya. 

6. Cash Conversion Cycle tidak berpengaruh signifikan terhadap cash 

holding. Hasil ini mengindikasikan bahwa panjang pendeknya siklus cash 

conversion cycle tidak berpengaruh terhadap penentuan tingkat cash 

holding. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Perusahaan 

Perusahaan yang terdaftar dalam subsektor hotel, restoran dan pariwisata di 

Bursa Efek Indonesia diharapkan dapat menggunakan growth opportunity, 

dan Interest income growth untuk menentukan cash holding perusahaan 

untuk mencapai tingkat kas yangoptimal. 

 

5.2.2 Bagi Investor 

Bagi investor diharapkan mampu memperhatikan nilai growth opportunity 

dan  Interest income growth sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi 

untuk mencapai tingkat kas yang optimal.  

 

5.2.3Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam penelitian penulis mengajukan  saran untuk penelitian selanjutnya 

dengan topik yang sama yaitu : 

1. Menggunakan lebih banyak sampel untuk menunjang keakuratan hasil 

pengujian dalam penelitian.  

2. Menggunakan variabel lain untuk menentukan faktor-faktor cash 

holding. Seperti dividen yield, bank debt, volatility of cash flow, dan lain-

lain. 

3. Menggunakan formula atau indikator yang berbeda dalam mencari nilai 

pada variabel. 
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4. Menggunakan teori selain pecking order theory dan trade off theory 

sebagai teori yang dijadikan acuan untuk menentukan faktor-faktor cash 

holding 

5. Menambahkan sektor perusahaan lain, sehingga memperluas penelitian 

tidak hanya di subsektor hotel, restoran dan pariwisata. 

6. Menambah tahun penelitian dan menggunakan variasi penghitungan yang 

berbeda dengan penelitian ini agar tingkat ketelitian dan tingkat kepastian 

semakin besar. 
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