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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

kesimpulan mengenai pengaruh net working capital, cash conversion cycle, 

capital expediture dan short term debt terhadap cash holding perusahaan 

property and real estate di Indonesia, yaitu: 

1. Variabel net working capital secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

cash holding pada perusahaan property and real estatedi Indonesia periode 

2011-2015. Semakin besar net working capital maka semakin besar pula 

cash holding yang dimiliki perusahaan. Hal ini dikarenakan aset lancar 

selain kas tidak dapat menjadi subtitusi bagi kas setiap saat dengan mudah. 

Oleh sebab itu, para manajer perusahaan cenderung mempersiapkan 

cadangan kas guna menjaga likuiditas. 

2.Variabel cash conversion cycle secara signifikan berpengaruh negatif 

terhadap variabel cash holding pada perusahaan property and real estate di 

Indonesia periode 2011-2015. Hal ini menunjukan bahwa konversi arus 

kas yang lamban akan mendorong perusahaan untuk menentukan nilai 

cash holding yang semakin rendah. 

3. Variabel capital expenditure tidak berpengaruh terhadap cash holding pada 

perusahaan property and real estate di Indonesia periode 2011-2015. Hal 
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ini menunjukan bahwa ketika suatu perusahaan berencana untuk 

melakukan investasi besar, maka hal tersebut tidak memiliki dampak pada 

keputusan cash holding perusahaan. 

4. Variabel short term debt berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

cash holding pada perusahaan property and real estate di Indonesia 

periode 2011-2015. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan 

hutang jangka pendek yang tinggi akan cenderung mempersiapkan jumlah 

kas yang ditahan dalam jumlah yang besar. Hal tersebut dikarena jangka 

waktu pelunasan yang dimiliki oleh short term debt hanya satu tahun, 

maka perusahaan menggunakan cadangan kas untuk melunasinya. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi 

yaitu: 

1. Variabel net working capital berpegaruh signifikan terhadap cash holding 

pada perusahaan property and real estate di Indonesia periode 2011-2015. 

Untuk itu perusahaan yang memiliki net working capital yang tinggi 

sebaiknya mempersiapkan cadangan kas guna menjaga likuiditas 

perusahaan dan mencegah dari ancaman “economy shock” 

2. Variabel cash conversion cycle berpegaruh signifikan terhadap cash 

holding pada perusahaan property and real estatedi Indonesia periode 

2011-2015. Untuk itu perusahaan yang memiliki waktu arus konversi kas 
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yang lamban atau tinggi sebaiknya mempersiapkan cadangan kas guna 

menjaga likuiditas perusahaan dan terhindar dari biaya tidak terduga. 

3. Variabel short term debt berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

cash holding pada perusahaan property and real estate di Indonesia periode 

2011-2015.Untuk itu perusahaan yang memiliki utang jangka pendek yang 

tinggi sebaiknya mempersiapkan cadangan kas yang tinggi untuk melunasi 

utang jangka pendek tersebut. 

C. Saran 

Adapun saran-saran untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut 

1. Menambahkan variabel-variabel dependen lainnya seperti leverage, cash 

flow, dan firm size yang memiliki pengaruh signifikan terhadap cash holding 

sehingga hasil yang diperoleh lebih bervariatif. 

2. Menambah jumlah sampel penelitian dengan menganalisis cash holding 

pada semua sub sektor perusahaan yang ada dalam sektor manufaktur, 

seperti sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor 

industri barang konsumsi agar bisa diperoleh gambaran yang detail 

dikarenakan dalam penelitian ini hanya menggunakan sebagian kecil sampel 

penelitian dari perusahaan property and real estate di Indonesia. 

3. Menambah jumlah periode penelitian agar hasil penelitian memiliki tingkat 

keakuratan yang tinggi. 


