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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh 

kesempatan bertumbuh, leverage, modal kerja bersih, pembayaran dividen, arus 

kas operasi, capital expenditure, proporsi komisaris independen, ukuran dewan 

direksi, dan komite audit independen terhadap cash holding perusahaan. Pada 

bagian akhir peneliti akan menyimpulkan faktor-faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi cash holding perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Variabel dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, kesempatan 

bertumbuh, leverage, modal kerja bersih, arus kas operasi berpengaruh 

signifikan positif terhadap cash holding.  

2. Variabel pembayaran dividen berpengaruh signifikan negatif terhadap cash 

holding.  

3. Variabel komite audit independen, capital expenditure tidak memiliki 

pengaruh terhadap cash holding. 

 

5.2. Implikasi Penelitian 

 Implikasi dari penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi praktisi 

Penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa jumlah cash holding 

perusahaan sangat penting untuk diperhitungkan agar tidak terjadi kas yang 
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berlebihan ataupun kas yang berkekurangan. Penentuan besaran kas yang 

dipegang oleh perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan ditetapkan 

oleh manajer sehingga tidak menutup kemungkinan adanya praktik diskresi 

manajer dalam menentukan besaran kas, serta dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa mekanisme good corporate governance kurang memberikan pengawasan 

yang maksimal bagi manajer dalam menentukan besaran kas yang dipegang 

perusahaan. 

2. Bagi akademisi 

Penelitian ini memberi bukti empiris bahwa kesempatan berumbuh, leverage, 

modal kerja bersih, arus kas operasi, capital expenditure, serta ukuran dewan 

direksi mempengaruhi cash holding secara signifikan, sedangkan variabel 

pembayaran dividen, proporsi komisaris independen, dan komite audit independen 

tidak mempengaruhi cash holding. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang ada 

dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat memberi hasil yang lebih baik lagi, 

seperti menambah periode amatan, menggunakan proksi yang tepat, dan 

melakukan pengembangan penelitian. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bukti empiris dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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5.3. Keterbatasan dan Saran 

 Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data observasi yang digunakan tidak lolos uji normalitas, untuk mengobatinya 

peneliti membuang cukup banyak data extreme sehingga data observasi dapat 

lolos uji normalitas. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah tahun 

periode amatan dan menambah sampel data sehingga data dapat tersebar 

secara merata. 

2. Data observasi yang digunakan tidak lolos uji heteroskedastisitas sehingga 

peneliti mengubah beberapa proksi dengan menghitung perubahan dari tahun 

amatan dengan tahun sebelumnya agar data observasi lulus uji 

heteroskedastisitas. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah 

jumlah sampel yang digunakan agar terhindar dari masalah 

heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




