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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh capital expenditure, 

cash conversion cycle, cash flow volatility, dan effective tax rate terhadap cash 

holding. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan industri barang 

konsumsi  yang terdaftar di BEI slama tahun 2014-2016. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis linier berganda. Berdaasarkan dari hasil penelitian, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Capital expenditure tidak memiliki pengaruh terhadap cash holding 

perusahaan industri barang konsumsi. Hal Ini dikarenakan penggunaan dana 

terhadap capital expenditure cukup besar dan pendanaan capital 

expenditure perusahaan bukan hanya berasal dari ketersediaan kas. 

2. Cash conversion cycle berpengaruh terhadap cash holding perusahaan 

industri barang konsumsi. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan sangat 

bergantung kepada kegiatan operasional dalam menghasilkan kas. 

3. Cash flow volatility memiliki pengaruh terhadap cash holding perusahaan. 

Hal ini dikarenakan cash flow volatility yang merupakan risiko akibat 

fluktuasi aliran kas operasional sehingga perusahaan akan menggunakan 

ketersediaan kas sebagai pencegahan atas risiko tersebut. 
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4. Effective tax rate berpengaruh terhadap cash holding perusahaan industri 

barang konsumsi. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan juga 

mempertimbangkan pajak nya dalam menentukan tingkat ketersediaan kas 

nya. 

 

B. Implikasi  

Adapun implikasi dari penelitian yang diharapkan menjadi evaluasi bagi 

perusahaan dan arahan untuk penelitian selanjutnya. Berikut beberapa implikasi 

dari penelitian ini:  

1. Cash conversion cycle berpengaruh terhadap cash holding. 

 Bagi Perusahaan 

Diharapkan perusahaan-perusahaan dapat menjalin hubungan baik 

antara suplier dan konsumen agar siklus cash conversion cycle 

perusahaan dapat semakin cepat. 

2. Cash flow volatility berpengaruh terhadap cash holding perusahaan.  

 Bagi Perusahaan 

Diharapkan perusahaan-perusahaan dapat memprediksi lebih awal 

risiko yang akan dialami sehingga dapat lebih cepat menentukan 

ketersdiaan kas sebagai salah satu solusi mengatasi risisko tersebut. 
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3. Effective tax rate berpengaruh terhadap cash holding perusahaan. 

 Bagi Perusahaan 

Diharapkan perusahaan lebih aktif dan tanggap dalam mengatasi 

perubahan-perubahan terkait kebijakan pajak sehingga dapat lebih dini 

dalam mempertimbangkan ketersediaan kas terkait kebutuhan 

perusahaan dalam membayar pajak. 

 Bagi Pemerintahan 

Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi lebih dalam terhadap 

kebijakan pajak yang tidak jarang berubah-ubah agar perusahaan dapat 

mengetahui lebih cepat. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelititan, terdapat beberapa saran yang dapat 

membangun  penelitian selanjutnya. 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Diharapkan peneliti selanjutnya dapat pemperluas  jumlah sampel 

penelitian dengan menambah rentang waktu penelitian dan memperluas 

sektor perusahaan seperti manufaktur, real estate, ataupun industri 

lainnya. Dengan harapan hasil penelitian menjadi lebih akurat lagi. 

 Penelitian selanjutnya juga diharapkan menggunakan proksi-proksi 

yang tersedia lainnya terkait variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian sejenis untuk menambah literatur selanjutnya. 
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 Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengeksplor lebih lagi terkait 

variabel independen penelitian seperti ukuran perusahaan, pembayaran 

dividen, growth opportunity, atau lainnya. 

2. Bagi Perusahaan 

 Perusahaan diharapkan mempertimbangkan hasil-hasil penelitian yang 

ada dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan begitu hasil-hasil 

penelitian yang ada dapat diterapkan di kehidupan nyata dan dievaluasi 

hasil nya. 


