BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan yang
dapat diambil diantaranya sebagai berikut:
1. Penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap cash holding.
2. Net working capital berpengaruh terhadap cash holding.
3. Short-term debt berpengaruh terhadap cash holding.
4. Return On Asset (ROA) tidak dapat memoderasi penghindaran pajak
terhadap cash holding.
5. Return On Asset (ROA) tidak dapat memoderasi net working capital
terhadap cash holding.
6. Return On Asset (ROA) tidak dapat memoderasi short-term debt terhadap
cash holding.
.
B. Implikasi
Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat implikasi penelitian yang
dapat diambil, diantaranya:
1. Modal kerja bersih sebagai salah satu bagian dari aset lancar dapat
disubtitusi menjadi kas. Akan tetapi, aset lancar tersebut selain kas tidak
dapat dengan mudah disubtitusi setiap saat. Ketika terjadi krisis ekonomi,
akan sulit untuk merubah aset lancar menjadi kas. Hal ini lah yang harus
diperhatikan perusahaan untuk selalu menyediakan kas cadangan guna
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menjaga likuiditas perusahaan. Karena ketika terjadi economy shock, aset
lancar dan kas dapat menjadi penyelamat perusahaan agar terhindar dari
kebangkrutan.
2. Perusahaan manufaktur cenderung memiliki hutang jangka pendek yang
besar untuk kegiatan operasionalnya. Hal ini menyebabkan dalam
pelunasannya diperlukan aset lancar salah satunya kas untuk melunasi
hutang jangka pendeknya karena jangka waktu temponya yang kurang dari
satu tahun. Sehingga diperlukan dana cepat untuk dapat digunakan sebagai
pelunasan hutang. Berdasarkan fakta tersebut, maka diharapkan
perusahaan yang akan menentukan tingkat cash holding yang optimal
untuk lebih memperhatikan kondisi hutang jangka pendek yang dimiliki
perusahaan. Hal ini dikarenakan hutang jangka pendek memiliki peranan
penting dalam menentukan tingkat cash holding perusahaan.
C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang
dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independent lain yang
mempengaruhi cash holding seperti leverage, cash conversion cycle, dan
growth opportunity berdasarkan hasil penelitian dari Marfuah dan Zuhilmi
(2015).
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengganti proksi yang digunakan
untuk penghindaran pajak seperti book tax different jika ingin
menggunakan variabel penghindaran pajak. Sehingga dapat mengetahui
apakah penghindatan pajak berpengaruh terhadap cash holding atau tidak.
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3. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti di sektor usahan lainnya seperti
pada perusahaan jasa untuk lebih mengetahui pengaruh variabel
independent terhadap cash holding secara keseluruhan.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek LQ45 agar
menambah variansi objek penelitian untuk faktor yang mempengaruhi
cash holding.
5. Diharapkan perusahaan dapat menggunakan net working capital dan short
term debt sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam
menentukan kebijakan cash holding yang optimal.

