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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara 

diversifikasi perusahaan sebagai variabel bebas dan cash holding perusahaan 

sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2016. Berikut 

kesimpulan yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini : 

1. Pada model CHD 1 dan model CHD 2, peneliti mendapatkan bahwa 

diversifikasi perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

tingkat cash holding perusahaan. Hal ini terjadi terjadi karena perusahaan 

yang melakukan diversifikasi melakukan internal capital market yang 

membuat perusahaan yang memiliki kas lebih melakukan subsidi silang 

antar divisi atau pada anak perusahaan yang memiliki growth 

opportunities yang lebih baik. Selain itu, diversifikasi perusahaan 

mempengaruhi cash holding ketika perusahaan membiayai segmen 

operasi yang baru memasuki segmen pasar atau segmen operasi yang 

baru. Dan juga, perusahaan terdiversifikasi akan memiliki satu segmen 

yang akan menjadi tumpuan modal bagi segmen operasi lain. 

B. Implikasi 

Pada penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat membantu 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam mengelola dan 

mengoptimalkan kas yang dimiliki perusahaan sehingga dapat memberikan 
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dampak positif bagi perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti, diversifikasi perusahaan memiliki pengaruh negatif  signifikan 

pada model CHD 1 dan model CHD 2 terhadap cash holding perusahaan. 

Banyaknya segmen perusahaan tidak menjamin perusahaan tersebut akan 

menahan kas dalam jumlah yang tinggi, terlebih bagi perusahaan manufaktur 

di Indonesia yang belum memiliki regulasi yang membahas tentang 

pembatasan modal sehingga mudah untuk mendapatkan dana dari luar. 

Walaupun mudah mendapatkan akses dana daru luar, perusahaan pun perlu 

aktif dalam melakukan internal capital dikarenakan mahalnya biaya yang 

harus dikeluarkan ketika mendapat bantuan dari luar. 

C.  Saran 

1. Menambahkan variabel bebas atau variabel kontrol lain seperti growth 

opportuniteis, cash conversion cycle, dan jumlah dewan direksi yang dapat 

mempengaruhi tingkat signifikan terhadap cash holding. 

2. Menggunakan pengukuran atau proksi yang berbeda untuk diversifikasi 

perusahaan agar hasil penelitian yang diperoleh lebih akurat. 

3. Menggunakan objek penelitian lain, tidak hanya pada sektor manufaktur 

namun pada sektor lain seperti transportasi, infrastruktur atau komunikasi. 


