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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 Kas merupakan alat transaksi pembayaran sehari-hari yang sifatnya paling 

likuid. Jumlah kas yang memadai dapat membantu perusahaan dalam membiayai 

aktivitas operasionalnya. Perusahaan yang memiliki aset likuid akan mendapatkan 

keuntungan. Keuntungan pertama, perusahaan dapat mengurangi biaya transaksi 

untuk meningkatkan pendanaan dan tidak perlu menjualatau mengubah aset 

menjadi bentuk yang lebih likuid untuk melakukan pembayaran, dan keuntungan 

yang keduajika perusahaan tidak memiliki sumber pendanaan selain kas, maka 

perusahaan dapat menggunakan aset likuid untuk membiayai aktivitas operasional 

dan investasinya (Opler et al, 1999).  

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 2011 pasal 2, “kas 

terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Setara kas tergolong 

investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat 

dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan 

nilai yang signifikan”. Kas memiliki dua kriteria: (a) tersedia, yang artinya kas 

harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran 

untuk kepentingan perusahaan; (b) bebas, yang artinya setiap item dapat 

diklasifikasikan sebagai kas jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar 

nilai nominalnya (SAK, 2011 pasal 2). Cash holding dalam penelitian ini 

mencakup cash on hand serta setara kas yang tersedia dan mudah untuk 
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dikonversi dalam bentuk kas sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran 

sehari-hari. 

 Kas berperan penting dalam aktivitas perusahaan, oleh karena itu 

perusahaan harus dapat mengelolanya dengan baik, apabila jumlah kasyang 

dipegang perusahaan terlalu sedikit dapat menyebabkan masalah terhambatnya 

aktivitas pendanaan perusahaan, seperti tidak terpenuhinya pembayaran dividen 

yang akan mengakibatkan kerugian bagi para pemegang saham, tertundanya 

pembayaran hutang jangka pendek yang mengakibatkan penumpukan bunga dari 

hutang itu sendiri, tidak tersedianya kas yang cukup untuk mengambil peluang-

peluang baru dalam perusahaan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika perusahaan 

memegang kas yang terlalu banyak akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan 

yaitu hilangnya kesempatan perusahaan dalam berinvestasi karena kas yang 

terlalu banyak disimpan tidak akan menambah pendapatan perusahaan, selain itu, 

terjadinya kelebihan kas dapat menimbulkan permasalahan managerial discretion 

(Jinkar, 2013). 

 Cash holding yang besar, pada satu sisi menunjukkan perusahaan mampu 

menghasilkan proyek yang menguntungkan, yang ditunjukkan dari net present 

value yang positif, sedangkan pada sisi lain, cash holding yang besar dapat 

memicu kecurigaan atas lemahnya disiplin pasar dan meningkatkan otoritas Chief 

Excecutive Officer (CEO) dalam menggunakan kas perusahaan untuk 

kepentingannya sendiri (Couderc, 2005). Umumnya, perusahaan cenderung 

memegang kas dalam jumlah yang besar karena kas menyediakan biaya yang 

rendah untuk perusahaan karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang untuk 
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mengkonversikan aset lancar lainnya ke dalam bentuk kas, namuncash 

holdingyang berlebihan juga memiliki efek negatif yaitumemicu timbulnya 

masalah agensi antara pemegang saham dan manajer (Jensen, 1993).  

 Banyak penelitiyang menganalisis mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi cash holdingdan ditemukan adanya hubungan antara kesempatan 

bertumbuh, leverage, modal kerja bersih, pembayaran dividen, arus kas, dan 

capital expenditure mempengaruhi cash holding perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ozkan dan Ozkan (2004)menemukan bahwa perusahaan dengan 

kesempatan bertumbuh yang besar akan memegang kas yang besar. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Opler et al (1999), William dan Fauzi 

(2013), Wenyao (2007), Jinkar (2013), Poulan (2013), serta Lee dan Lee (2010). 

Hasil penelitian Gill dan Shah (2012)menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu 

terdapat hubungan yang negatif antara kesempatan bertumbuh dengan cash 

holding. Drobetz dan Gruninger (2006) justru berpendapat bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara kesempatan bertumbuh dengan cash holding. 

 Ozkan dan Ozkan (2004) menemukan bukti bahwa leverage memiliki 

hubungan yang negatif dengan cash holding, hal ini disebabkan karena 

perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi akan memegang kas dalam 

jumlah sedikit karena perusahaan melakukan aktivitas pendanaan dengan lebih 

banyak menggunakan hutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Jinkar (2013), Wijaya (2011), Christina dan Ekawati (2014), 

Drobetz dan Gruninger (2006), serta Wenyao (2007), sedangkanGill dan Shah 
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(2012) menemukan hasil yang berbeda, yaitu terdapat hubungan yang positif 

antara leverage dengan cash holding. 

 Faktor lain yang mempengaruhi cash holding perusahaan adalah modal 

kerja bersih. Modal kerja bersih dapat dianggap sebagai subsitusi dari cash 

holding, untuk itu perusahaan yang memiliki modal kerja bersih yang besar 

umumnya akan memegang kas dengan jumlah sedikit (Opler et al, 1999). Oleh 

karena itu, modal kerja bersih memiliki hubungan yang negatif dengancash 

holding, seperti penelitian yang dilakukan oleh Jinkar (2013), William dan Fauzi 

(2013), Lee dan Lee (2010), serta Gill dan Shah (2012), sedangkan Christina dan 

Ekawati (2014) menemukan hasil yang sebaliknya yaitu modal kerja bersih 

memiliki hubungan yang positif dengan cash holding. Penelitian yang dilakukan 

oleh Poulan (2013) menunjukkan bahwa modal kerja bersih tidak berpengaruh 

signifikan terhadap cash holding perusahaan. 

 Arus kas operasional memiliki hubungan positif dengan cash holding, 

karena perusahaan menggunakan dana internal untuk membiayai aktivitas 

operasionalnya, hal ini sesuai dengan penelitian dari Ozkan dan Ozkan (2004), 

Gill dan Shah (2012), Lee dan Lee (2010), Poulan (2013), serta Wenyao (2007), 

namun penelitian dari Jinkar (2013) menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu 

adanya hubungan negatif antara arus kas dengan cash holding. 

 Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Saddour (2006) dan menemukan 

bahwa perusahaan yang membayar dividen kas akan memegang kas yang lebih 

banyak dibanding dengan perusahaan yang tidak membayar dividen, yang juga 

didukung penelitian dari Jinkar (2013) serta Drobetz dan Gruninger (2006). Hasil 
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berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Christina dan Ekawati 

(2014) serta Gill dan Shah (2012) yang menunjukkan tidak adanya hubungan 

antara pembayaran dividen kas dengan cash holding, sedangkan penelitian dari 

Couderc (2005) serta Lee dan Lee (2010) menunjukkan bahwa dividen dan cash 

holding memiliki hubungan yang negatif. 

 Perusahaan yang memiliki capital expenditureyang besar akan mengurangi 

cash holding mereka karena perusahaan tersebut sudah melakukan investasi pada 

pembelian atau penambahan nilai aset tetap yang nantinya akan memberikan 

manfaat di masa mendatang bagi perusahaan, hal ini sesuai dengan penelitian 

Couderc (2005), Jinkar (2013), serta Lee dan Lee (2010). Penelitian Saddour 

(2006) menunjukkan relasi yang positif antara capital expenditure dengan cash 

holding, sedangkan Christina dan Ekawati (2014) mengemukakan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara capital expenditure dengan cash 

holding. 

 Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa faktor lain 

yang mempengaruhi cash holding. Faktor ini berasal dari mekanisme corporate 

governance, yaitu komisaris independen dan ukuran dewan direksi. Mekanisme 

corporate governance muncul karena adanya kemungkinan masalah agensi yang 

timbul. Pengawasan terhadap manajer dapat dilakukan melalui mekanisme 

corporate governance yang efektif. Adanya mekanisme corporate governance 

diharapkan akan menekan masalah agensi yang mungkin dapat terjadi. Masalah 

agensi mungkin terjadi karena manajer memegang kas yang terlalu banyak dengan 

tujuan untuk kepentingan dirinya sendiri (Ozkan dan Ozkan, 2004). 
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 Corporate governance dapat mempengaruhi keputusan dalam menentukan 

jumlah kas perusahaan. Pemegang saham akan menerima tingkat pengembalian 

yang tinggi apabila corporate governance dapat melindungi kepentingan mereka 

(Hanani dan Fariha, 2009).Dengan demikian, perusahaan tidak akan memegang 

kas dalam jumlah yang terlalu besar, karena adanya corporate governance yang 

mampu melakukan pengawasan terhadap manajer perusahaan. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi cash holding seperti kesempatan 

bertumbuh, leverage, modal kerja bersih, pembayaran dividen, arus kas, dan 

capital expenditure merupakan faktor-faktor yang berdasar pada kebijakan 

manajer. Melalui kebebasan manajer dalam menentukan  jumlah cash holding 

dalam perusahaan, manajer dapat melakukan tindakan diskresi agar jumlah cash 

holding dalam perusahaan besar guna memenuhi kepentingan pribadi dari manajer 

itu sendiri. Untuk meminimalkan tindakan diskresi manajer ini, maka diperlukan 

mekanisme coporate governance yang dapat memberikan kontrol terhadap 

manajer, sehingga corporate governance dapat mempengaruhi keputusan dalam 

menentukan jumlah kas perusahaan (Hanani dan Fariha, 2009). Untuk itu, 

penelitian ini menganalisis faktor-faktor kesempatan bertumbuh, leverage, modal 

kerja bersih, pembayaran dividen, arus kas, capital expenditure, dan coporate 

governance (komisaris independen dan ukuran dewan direksi) yang 

mempengaruhi cash holding. 

 Apabila dalam penelitian ini melakukan pengujian pada kesempatan 

bertumbuh, leverage, modal kerja bersih, pembayaran dividen, arus kas, dan 

capital expenditure yang mempengaruhi cash holding tanpa variabel corporate 
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governance, cash holding dalam perusahaan dapat menunjukkan hasil yang tidak 

optimum, karena kemungkinan adanya praktik management discretion (Jinkar, 

2013) yang dapat menyebabkan jumlah cash holding menjadi bias. Namun, 

apabila dalam penelitian ini melakukan pengujian pada mekanisme corporate 

governance yang mempengaruhi cash holding tanpa variabel kesempatan 

bertumbuh, leverage, modal kerja bersih, pembayaran dividen, arus kas, dan 

capital expenditure, mekanisme coporate governance dalam penelitian ini tidak 

dapat berfungsi secara optimal karena fungsi dari coporate governance adalah 

untuk melakukan pengawasan pada manajer perusahaan (Hanani dan Fariha, 

2009).  

 Penelitian yang dilakukan oleh Hanani dan Fariha (2009) menunjukkan 

bahwa komisaris independen memberi rasa aman kepada pemegang saham, 

sehingga masalah agensi dalam cash holding dapat berkurang. Penelitian dari 

Hanani dan Fariha (2009) menunjukkan hasil signifikan positif antara cash 

holding dengan manajemen kas. Meningkatnya kualitas manajemen kas dalam 

perusahaan dapat mengurangi masalah agensi yang mungkin timbul sehingga 

perusahaan tidak akan memegang kas dalam jumlah yang terlalu banyak. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Poulan (2013) serta Lee dan Lee (2010) 

menunjukkan hasil signifikan negatif antara komisaris independen dengan cash 

holding, yang berarti semakin banyak proporsi komisaris independen dalam 

dewan komisaris dapat membuat pengawasan terhadap manajer semakin efektif, 

sehingga perusahaan tidak akan memegang kas dalam jumlah yang terlalu banyak. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Poulan (2013) serta Lee dan Lee 
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(2010), penelitian yang dilakukan oleh Harford, Mansi, dan Maxwell (2008) 

memberikan hasil bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

cash holding. 

 Dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk mengelola manajemen kas di 

dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Lee (2010), Poulan 

(2013) serta Gill dan Shah (2012) menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran 

dewan dapat meningkatkan efektivitas dari pengawasan terhadap manajer yang 

mengakibatkan perusahaan tidak akan memegang kas dalam jumlah yang besar 

untuk menghindari tindakan management discretion, sehingga ukuran dewan 

memiliki pengaruh positif terhadap cash holding. perbedaan hasil pengujian 

ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Harford, Mansi, dan Maxwell 

(2008) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh pada 

cash holding. 

 Masih adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, untuk 

itu peneliti ingin melakukan penelitian ulang dengan menambahkan variabel 

komite audit dalam mekanisme corporate governance.Komite audit dibentuk oleh 

dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. 

Komite audit mempunyai tanggung jawab utama untukmembantu dewan 

komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama denganmasalah yang 

berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal,dan 

sistem pelaporan keuangan (Ningsaptiti, 2010), sehingga adanya komite audit 

dapat mengurangi adanya praktik management discretion. 



9 
 

 
 

 Penulis juga memberi perbedaan pada variabel independen kesempatan 

bertumbuh yang memiliki pengukuran berbeda. Kesempatan bertumbuh 

merupakan kesempatan perusahaan untuk bertumbuh melalui investasi dalam 

proyek-proyek yang menguntungkan di masa mendatang (William dan Fauzi, 

2013). Dengan demikian, perusahaan akan melakukan alokasi kas yang 

dipegangnya ke dalam bentuk investasi, oleh karena itu perusahaan harus 

menyediakan kas yang cukup. Penulis menggunakan proksi kesempatan 

bertumbuh dengan membagi antara arus kas aktivitas investasi dengan total aset, 

untuk melihat pengaruh dari arus kas aktivitas investasi terhadap total aset yang 

dimiliki perusahaan. 

 Penelitian ini melakukan perubahan terhadap proksi dari variabel dependen 

maupun variabel independen, yaitu variabel dependen cash holding, variabel 

independen kesempatan bertumbuh, leverage, modal kerja bersih, dan arus kas 

operasi. Proksi tersebut diganti dengan perubahan atau delta antara tahun t dengan 

tahun t-1. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cash holding, selain itu karena 

adanya masalah heteroskedastisitas pada data observasi yang disebabkan karena 

proksi yang digunakan sebelumnya. Setelah mengganti proksi dengan delta, data 

observasi telah lolos uji heteroskedastisitas sehingga variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan pada absolut unstandardized residual.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian 

empiris yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI CASH HOLDINGPADA PERUSAHAAN NON 
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KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI DALAM PERIODE 2011 - 

2013”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kesempatan bertumbuh berpengaruh positif terhadapcash holding? 

2. Apakah leverageberpengaruh negatif terhadapcash holding? 

3. Apakah modal kerja bersih berpengaruh negatif terhadapcash holding? 

4. Apakah pembayaran dividen berpengaruh positif terhadapcash holding? 

5. Apakah arus kas operasi berpengaruh positif terhadapcash holding? 

6. Apakah capital expenditureberpengaruh negatif terhadapcash holding? 

7. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadapcash 

holding? 

8. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadapcash holding? 

9. Apakah komite auditindependen berpengaruh negatif terhadap cash holding? 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris 

faktor-faktor yang mempengaruhi cash holding perusahaan. Secara khusus 

penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Mengetahui secara empiris pengaruh kesempatan bertumbuh terhadap cash 

holding. 

2. Mengetahui secara empiris pengaruh leverage terhadap cash holding. 

3. Mengetahui secara empiris pengaruh modal kerja bersih terhadap cash holding. 

4. Mengetahui secara empiris pengaruh pembayaran dividen terhadap cash 

holding. 

5. Mengetahui secara empiris pengaruh arus kas operasi terhadap cash holding. 

6. Mengetahui secara empiris pengaruh capital expenditureterhadap cash holding. 

7. Mengetahui secara empiris pengaruh proporsi komisaris independen terhadap 

cash holding. 

8. Mengetahui secara empiris pengaruh ukuran dewan direksi terhadap cash 

holding. 

9. Mengetahui secara empiris pengaruh komite audit independen terhadap cash 

holding. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi akademisi. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai faktor-

faktor apa yang mempengaruhi cash holding perusahaan. 

2. Bagi praktisi. Penelitian ini dapat memberi informasi mengenai faktor-faktor 

dan mekanisme corporate governance yang dapat mempengaruhi cash holding 

perusahaan.  

1.4.Kerangka Pikir Penelitian 
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Kas yang dipegang perusahaan memiliki peran yang cukup besar dalam 

aktivitas operasional perusahaan, karena kas merupakan salah satu alat 

pembayaran yang paling likuid dan kas dapat digunakan untuk membiayai 

aktivitas operasi perusahaan. Terdapat dua keuntungan dalam memegang aset 

likuid, (1) perusahaan dapat mengurangi biaya transaksi untuk meningkatkan 

pendanaan dan tidak perlu menjual aset atau mengubah aset menjadi bentuk yang 

lebih likuid untuk melakukan pembayaran dan (2) perusahaan dapat menggunakan 

aset likuid untuk membiayai aktivitas operasional dan investasinya jika sumber 

pendanaan lain tidak tersedia (Opler et al, 1999). 

Kesempatan Bertumbuh 

Leverage

 
 

Kesempatan Bertumbuh 

Modal Kerja Bersih 

Pembayaran Dividen 

Arus Kas Operasi 

Capital Expenditure 

Cash 

Holding 

Ukuran Dewan Direksi 

Proporsi Komisaris 

Independen 

Komite Audit 

Independen 

H1+ 

H2- 

H5 + 

H4 + 

H8 + 

H3 - 

H6 - 

H7 - 

H9 - 
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Jumlah kas yang dipegang perusahaan harus tepat, tidak boleh terlalu sedikit 

serta tidak boleh terlalu banyak. Hal inilah yang menjadi perhatian besar bagi 

manajer untuk dapat mengelola kebutuhan kas perusahaan. Namun, hal ini tidak 

menutup kemungkinan adanya praktik managerial discretion. Untuk menghindari 

hal tersebut, corporate governance yang efektif perlu diterapkan. Atas uraian di 

atas, maka penelitian ini akan menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

cash holding, termasuk mekanisme corporate governance. 

 

1.5.Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu: 

Bab I. Pendahuluan 

Pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini. 

Bab II. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis akan menguraikan berbagai 

teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

 

 

 

Bab III. Metode Penelitian 
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Metode penelitian berisi mengenai sumber dan jenis data yang digunakan, 

gambaran umum objek penelitian, definisi dan pengukuran variable yang 

diperlukan dalam penelitian ini, dan metode analisis data. 

Bab IV. Hasil dan Analisis 

Hasil dan analisis berisi uraian berbagai perhitungan yang diperlukan 

untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

Bab V. Penutup 

Penutup berisi kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analsisi yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




