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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Pengkajian ini meneliti mengenai dampak antara cash holdings dan 

struktur modal pada nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan 

bukti empiris tentang pengaruh variabel bebas (rasio hutang jangka pendek dan 

rasio hutang jangka panjang) dan variabel kontrol (nilai ekuitas pasar, capital 

expenditures, aktiva tetap, biaya SGA, laba operasional bersih dan rasio hasil 

dividen) terhadap variabel terikat yaitu cash holdings pada model pertama dan 

variabel independen cash holdings, rasio hutang jangka pendek dan rasio hutang 

jangka panjang) dan variabel kontrol (capital expenditures, laba operasional bersih 

dan ROIC) terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan pada model kedua. 

Berdasarkan hasil pengujian, analisa dan pembahasan dari bab sebelumnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel rasio hutang berjangka pendek berpengaruh signifikan negatif 

terhadap cash holdings. Hasilnya bertentangan dengan hipotesis pertama 

namun konsisten dengan penelitian Ha dan Tai (2017),Tiago dan Caldeira 

(2014). 

2. Variabel rasio hutang berjangka panjang memiliki pengaruh signifikan 

negatif terhadap cash holdings. Hasil ini sesuai dengan hipotesis kedua 

dan hasil penelitian dari Ferreira dan Vilela (2004), Ha dan Tai (2017), 

Tiago dan Caldeira (2014). 

3. Variabel nilai pasar ekuitas memiliki dampak signifikan positif terhadap 

cash holdings sesuai perkiraan hipotesis ketiga. Hasil MVE sangat 
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konsisten dengan penelitian Amihud (2002), Ferreira & Vilela (2004), Ha 

dan Tai (2017), Opler et al. (1999). 

4. Variabel capital expenditures berdampak signifikan positif terhadap cash 

holdings sehingga hipotesis keempat terbukti. Hasil ini memiliki 

kesamaan dengan hasil penelitian Han dan Qiu (2007), Kusnadi (2003). 

5. Variabel aktiva tetap mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap 

cash holdings sesuai dengan hipotesis kelima. Hasil dari variabel ini 

konsisten dengan penelitian Ha dan Tai (2017) dan John (1993). 

6. Variabel biaya penjualan, umum dan administrasi tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap cash holdings. Dari hasil tersebut maka 

hipotesis keenam dinyatakan tidak terbukti namun hasil ini konsisten 

dengan penelitian Ha dan Tai (2017). 

7. Variabel laba operasional bersih berpengaruh signifikan negatif terhadap 

cash holdings sesuai dengan hipotesis ketujuh. Hasil laba operasional 

bersih sangat konsisten dengan penelitian dari Ha dan Tai (2017), Tiago 

dan Caldeira (2014). 

8. Variabel rasio hasil dividen mempunyai hubungan signifikan positif 

terhadap cash holdings. Hasil uji ini sesuai dengan hipotesis kedelapan 

dan dengan penelitian Amihud (2002), Bigelli dan Sánchez-Vidal (2012), 

Ha dan Tai (2017). 

9. Variabel rasio hutang jangka pendek berpengaruh signifikan negatif 

terhadap nilai perusahaan sesuai dengan hipotesis kesembilan. Hasil ini  

sangat konsisten dengan hasil penelitian Ferreira dan Vilela (2004), Ha 

dan Tai (2017), Lixin dan Lin (2011), Tiago dan Caldeira (2014). 
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10. Variabel rasio hutang jangka panjang tidak ada pengaruh signifikan 

negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini tidak sama dengan hipotesis 

kesepuluh tetapi konsisten dengan hasil penelitian Ha dan Tai (2017). 

11. Variabel cash holdings memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

nilai perusahaan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis kesebelas dan sesuai 

dengan penelitian Acharya et al. (2007), Bigelli dan Sánchez-Vidal 

(2012), Ferreira dan Vilela (2004), Han dan Qiu (2007). 

12. Variabel laba operasional bersih memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap nilai perusahaan. Hasil laba operasional bersih sesuai dengan 

hipotesis kedua belas dan sesuai dengan penelitian Frank dan Goyal 

(2009), Ha dan Tai (2017). 

13. Variabel capital expenditures berpengaruh signifikan positif terhadap 

nilai perusahaan. Hasil uji ini sesuai dengan hipotesis ketiga belas dan 

sesuai dengan penelitian Acharya et al. (2007), Bradley et al. (1984), 

Dimitrov dan Jain (2008), Ha dan Tai (2017). 

14. Variabel return on invested capital memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap nilai perusahaan sesuai dengan hipotesis keempat belas. Hasil 

tersebut konsisten dengan penelitian Ha dan Tai (2017), Jensen (1986), 

Kayhan dan Titman (2007). 

5.2 Keterbatasan 

Terdapat beberapa keterbatasan didalam penelitian ini, diantara lain yaitu 

sebagai berikut: 

1. Data sampel dalam penelitian ini sebatas data sekunder perusahaan non-

finansial yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga kami 
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mungkin tidak bisa menggeneralesasi hasil empiris untuk negara-negara 

lain. 

2. Periode pada penelitian ini hanya lima tahun yakni dari tahun 2013 hingga 

2017 dan banyak perusahaan yang tidak menerbitkan data laporan tahunan 

secara lengkap. 

3. Keterbatasan variabel dimana penelitian hanya menggunakan dua variabel 

bebas yaitu struktur modal dan cash holdings yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan. 

4. Ada potensi beberapa perusahaan tidak ditentukan dan tidak terkendali 

karakteristik dalam analisis. 

5.3 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang diberikan sehingga dapat dipergunakan pada 

penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Data sampel diperluas baik dengan menggunakan cara penambahan 

periode pengamatan sehingga mampu memberikan sampel yang lebih 

banyak dan kemungkinan memperoleh kondisi yang sebenarnya. 

2. Ruang lingkup data diperluas baik dengan menambahkan negara sehingga 

dapat membuat perbandingan antara dua negara ataupun lebih dari dua 

negara. 

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menjelajahi lebih banyak teori-teori 

dari nilai perusahaan maupun cash holdings sebagai referensi sehingga 

dapat menemukan variabel-variabel baru yang dapat mempengaruhi 

variabel dependen. 
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