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BAB V 

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan tentang pengaruh 

cash flow, firm size, growth opportunity dan net working capital terhadap 

cash holding perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018 dan diperoleh sampel penelitian sebesar 350 

perusahaan setelah dilakukan purposive sampling, maka penelitian ini 

memperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Cash flow berpengaruh negatif signifikan terhadap cash holding pada 

perusahaan manufaktur yang terdatar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa cash flow yang bernilai 

positif dapat dijadikan substitusi bagi cash holding perusahaan, 

sehingga perusahaan akan menurunkan kas yang dimilikinya. 

2. Firm size berpengaruh positif signifikan terhadap cash holding pada 

perusahaan manufaktur yang terdatar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2018. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ukuran 

perusahaan akan meningkatkan pendapatannya, sehingga pendanaan 

terhadap pendapatan tersebut akan meningkat. Maka perusahaan akan 

meningkatkan cash holding sebagai pendanaan terhadap kegiatan 

operasional tersebut. 

3. Growth opportunity berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap cash 

holding pada perusahaan manufaktur yang terdatar di Bursa Efek 
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Indonesia periode 2014-2018. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

telah memiliki anggaran sendiri baik terhadap kegiatan operasional 

maupun investasinya, sehingga growth opportunity tidak 

mempengaruhi cash holding.  

4. Net working capital  berpengaruh positif signifikan terhadap cash 

holding pada perusahaan manufaktur yang terdatar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018. Hal ini menunjukkan bahwa kas 

merupakan bagian dari net working capital, sehingga ketika net working 

capital mengalami peningkatan maka akan terjadi peningkatan pula 

terhadap cash holding. 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Periode yang digunakan dalam penelitian pada tahun 2014-2018 

2. Obyek penelitian digunakan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

3. Peneliti hanya menggunakan 4 variabel dalam penelitian yaitu cash 

flow, firm size, growth opportunity dan net working capital 

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Manajemen Perusahaan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa cash flow, firm size, dan net working 

capital merupakan variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

cash holding. Sehingga cash flow, firm size, dan net working capital 
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dapat dipertimbangkan oleh manajer dalam pengambilan keputusan 

untuk menentukan tingkat cash holding dan manajemen kas perusahaan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Pada hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 

26,6% yang berarti 73,4% dijelaskan oleh variabel lain yang 

mempengaruhi cash holding. Maka peneliti selanjutnya dapat melakukan 

penelitian menggunakan variabel lain dan menambahkan jumlah sampel 

yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. 

Selain itu peneliti selanjutnya disarankan menggunakan objek pada 

perusahaan LQ45 (Liquid 45) untuk dapat memperluas wawasan tentang 

cash holding pada 45 perusahaan yang memiliki transaksi saham paling 

liquid atau banyak diperdagangkan selama 6 bulan di Bursa Efek 

Indonesia. 

 


