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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Landasan Teori 

2.1.1. Cash Holding 

Cash holding didefinisikan sebagai kas yang dipegang perusahaan atau yang 

siap untuk diinvestasikan ke aset tetap dan untuk didistribusikan ke investor (Gill 

dan Shah, 2012). Selain itu cash holding dapat membiayai aktivitas perusahaan 

dengan mudah tanpa menambah biaya lain (Ozkan dan Ozkan, 2004). Terdapat 

dua keuntungan dalam memegang aset likuid, yaitu: (1) perusahaan dapat 

mengurangi biaya transaksi untuk meningkatkan pendanaan dan tidak perlu untuk 

melikuidkan aset untuk melakukan pembayaran dan (2) perusahaan dapat 

menggunakan aset likuid untuk membiayai aktivitas dan investasinya jika sumber 

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

menyebutkan bahwa “manfaat pertama disebut dengan motif transaction cost dan 

yang kedua disebut dengan motif precautionary.”.  

Penting bagi perusahaan untuk menjaga ketersediaan kas dalam 

perusahaannya dan untuk menjaga ketersediaan kas, diperlukan faktor-faktor 

seperti kesempatan bertumbuh, leverage, modal kerja bersih, dividen per share, 

ukuran perusahaan, arus kas, dan capital expenditure. Di lain pihak, peneliti 

berpendapat bahwa pada pasar modal yang sempurna, perusahaan akan 

memegang kas dalam jumlah sedikit karena perusahaan mampu mendapatkan 

pendanaan eksternal dengan mudah untuk membiayai aktivitas operasional 
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perusahaan. Selain itu dianggap bahwa kas adalah hutang negatif dan tidak ada 

ukuran kas optimal (Drobetz dan Gruninger, 2006).  

Cash holding dalam penelitian yang dilakukan oleh Ozkan dan Ozkan 

(2004) serta Jinkar (2013), dapat dirumuskan dengan kas dan setara kas dibagi 

dengan total aset. Peneliti lain, Saddour (2006) merumuskan kas dan setara kas 

dibagi dengan total aset dikurangi kas dan setara kas, sedangkan Gill dan Shah 

(2012) menggunakan pengukuran kas dan setara kas dibagi dengan nilai buku aset 

dikurang kas dan setara kas. Peneliti menggunakan rumus kas dan setara kas 

dibagi dengan total aset untuk mengukur cash holding perusahaan.  

2.1.2. Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan pasal 1 per 1 Juni 2012, “laporan 

keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas.” Laporan keuangan ini bertujuan untuk menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan 

laporan pertanggungjawaban dari manajer atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya (Standar Akuntansi Keuangan, 2012). 

Komponen yang ada dalam laporan keuangan yang lengkap yaitu, laporan 

posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta laporan posisi 

keuangan pada awal periode komparatif (Standar Akuntansi Keuangan, 2012). 
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Laporan posisi keuangan menjelaskan bagaimana sumber daya 

dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan 

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Laporan laba rugi mencerminkan 

kinerja perusahaan, laporan ini menyediakan informasi untuk dapat memprediksi 

kapasitas entitas dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, selain 

itu juga berguna sebagai bahan pertimbangan mengenai efektivitas entitas dalam 

memanfaatkan tambahan sumber daya. Sedangkan laporan mengenai perubahan 

posisi keuangan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan 

operasi perusahaan selama periode pelaporan (Standar Akuntansi Keuangan pasal 

1, 2011). 

2.1.2.1.Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan atau neraca menyajikan informasi mengenai 

pengukuran aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Aset adalah 

sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa 

lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh 

perusahaan.Aset dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu aset lancar dan 

aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang dijual, dikonsumsi atau 

direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, 

yang termasuk dalam aktiva lancar antara lain: kas dan setara kas, surat-surat 

berharga, deposito jangka pendek, piutang usaha, persediaan, dan pendapatan 

yang masih harus diterima; sedangkan aktiva tidak lancar adalah aktiva yang 

memiliki manfaat ekonomi lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk 

dijual oleh perusahaan, yang termasuk dalam aset tidak lancar adalah aktiva tetap 
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(seperti: tanah, mesin yang digunakan untuk aktivitas operasional, gedung, dan 

peralatan), aset keuangan yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud 

(SAK pasal 1, 2011) 

Menurut Subramanyam dan Wild (2009), “kewajiban adalah pendanaan 

dari kreditor dan mewakili kewajiban perusahaan, atau klaim kreditor atas aset”.  

Kewajiban digolongkan menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak 

lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban perusahaan yang diharapkan dapat 

diselesaikan dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi, seperti hutang usaha, 

hutang wesel, hutang bunga, hutang pajak, hutang gaji, dan kas diterima di muka, 

sedangkan kewajiban tidak lancar merupakankewajiban perusahaan yang 

diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu lebih dari satu tahun, seperti hutang 

obligasi. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua 

liabilitas ((Ikatan Akuntan Indonesia, 2012 : 9). 

2.1.2.2.Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyediakan informasi mengenai perubahan historis dalam 

kas dan setara kas dari suatu entitas melalui laporan arus kas yang 

mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan 

pendanaan selama suatu periode (PSAK pasal 2, 2011). 

a. Aktivitas operasi adalah sumber utama dari laba perusahaan karena 

mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis dalam aktivitas investasi dan 

pendanaan. Hal ini mencerminkan seberapa baik perusahaan dalam membeli 

dari pasar dan menjual ke pasar. Sehingga dari aktivitas operasi perusahaan, 
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dapat terlihat seberapa efektif dan efisien manajer dalam menjalankan 

aktivitas bisnis dan strateginya (Subramanyam dan Wild, 2009: 22). 

Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari aktivitas penghasil utama 

pendapatan entitas, maka umumnya arus kas ini berasal dari transaksi dan 

peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi (PSAK pasal 2, 2011). 

b. Arus kas aktivitas investasi mengacu pada perolehan dan pemeliharaan 

investasi dengan tujuan menjual produk dan menyediakan jasa, dan untuk 

tujuan menginvestasikan kelebihan kas. Perusahaan dapat menginvestasikan 

ke dalam aset operasi untuk menjalankan operasi bisnis perusahaan, atau 

dapat pula menginvestasikan kelebihan kas yang dimiliki perusahaan dalam 

bentuk aset keuangan. Beberapa perusahaan akan memakai kelebihan kas 

untuk banyak berinvestasi, namun, ada pula perusahaan yang melakukan 

investasi dalam jumlah sedikit (Subramanyam dan Wild, 2009: 21).  

c. Aktivitas pendanaan sangat penting untuk menjalankan operasi bisnis 

perusahaan, karena aktivitas pendanaan berkaitan tentang bagaimana 

perusahaan mendapatkan uang untuk dapat membiayai kebutuhan operasional 

perusahaan. Aktivitas pendanaan meliputi hutang jangka panjang kepada 

pihak investor ataupun kreditor dan pengembalian terhadap investor berupa 

dividen (Subramanyam dan Wild, 2009: 19).  

2.1.3. Rasio Keuangan 

Memahami angka yang ada dalam laporan keuangan tidaklah cukup jika 

hanya membandingkannya dari tahun ke tahun. Penting pula jika pengguna 

laporan keuangan juga menginterpretasikan laporan keuangan ke dalam rasio 
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keuangan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Rasio merupakan alat 

untuk menyediakan pandangan terhadap kondisi yang mendasar. Rasio 

dibutuhkan untuk mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar 

perbandingan dalam menentukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi 

dengan mempelajari komponen yang membentuk rasio (Subramanyam dan Wild, 

2009 : 42). 

Rasio keuangan dapat digolongkan menjadi enam jenis (Weston dan 

Copeland, 1994 : 225), yaitu: 

a. Rasio likuiditas, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya bila jatuh tempo. Rasio likuiditas dapat 

diukur dengan menggunakan rasio lancar dan rasio cepat atau acid test 

ratio yang tidak memperhitungkan penjualan persediaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. 

b. Rasio leverage, yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai 

oleh hutang. Leverage dapat diukur dengan rumus total hutang dibagi 

dengan total aset (Christina dan Ekawati, 2014). Perusahaan dengan rasio 

leverage yang rendah memiliki risiko rugi yang lebih kecil jika kondisi 

ekonomi sedang menurun dan memiliki hasil pengembalian yang lebih 

rendah jika kondisi ekonomi membaik. Sebaliknya, perusahaan dengan 

rasio leverage yang tinggi memiliki risiko rugi yang besar, namun juga 

memiliki kesempatan memperoleh laba yang tinggi. Terdapat dua 

pendekatan leverage, pertama menentukan sejauh mana dana yang 

dipinjam digunakan untuk membiayai perusahaan dan yang kedua 
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menentukan berapa kali beban tetap perusahaan bisa tertutup oleh laba 

operasi perusahaan. 

c. Rasio aktivitas, mengukur seberapa efektif perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber daya yang ada dalam pengendaliannya. Rasio ini 

menganggap bahwa sebaiknya terdapat suatu keseimbangan antara 

penjualan dengan berbagai unsur aktiva yaitu persediaan, piutang, aktiva 

tetap dan aktiva lain sebagainya. Apabila perputaran persediaan rendah, 

maka dianggap bahwa perusahaan menyimpan barang-barang yang rusak 

atau sudah usang yank nilainya tidak sesuai dengan nilai yang dinyatakan.  

d. Rasio profitabilitas, merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan 

dan keputusan. Rasio ini mengukur efektivitas manajemen yang 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi 

perusahaan karena rasio ini menunjukkan kombinasi efek dari likuiditas, 

manajemen aktiva, dan utang pada hasil-hasil operasi. 

e. Rasio pertumbuhan, mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan 

posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam kegiatan 

ekonomi secara keseluruhan. Rasio pertumbuhan menjadi lebih sulit 

diinterpretasikan apabila berada pada periode inflasi. Pertumbuhan 

ekonomi, industri dan perusahaan mencerminkan adanya faktor inflasi dan 

hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan sebenarnya. Standar referensi 

laju pertumbuhan yang akan digunakan adalah faktor inflasi, maka 

diperlukan pemisahan antara pertumbuhan yang hanya berasal dari 
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pengaruh inflasi saja, dengan pertumbuhan yang berasal dari pertumbuhan 

riil, yang mencerminkan produktivitas dasar dari kegiatan ekonomi. 

f. Rasio penilaian mencerminkan kombinasi pengaruh dari risiko dengan 

hasil pengembalian. Rasio ini mengukur kemampuan manajemen dalam 

menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya investasi. 

Rasio penilaian bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan 

kekayaan para pemegang saham.  

2.1.4. Modal Kerja Bersih 

Laporan keuangan yang diterbitkan membedakan antara aset dan kewajiban 

lancar dengan tak lancar dapat digunakan untuk menilai besaran modal kerja 

untuk keputusan investasi. Modal kerja bersih diperoleh dari selisih aset lancar 

dan kewajiban lancar. Modal kerja harus dipertahankan dalam tingkat minimum. 

Namun, besaran modal kerja menjadi lebih relevan bagi keputusan pengguna jika 

dikaitkan dengan variabel keuangan utama lainnya seperti penjualan atau total 

aset (Subramanyam dan Wild, 2011 : 243). 

Modal kerja bersih dapat dijadikan sebagai substitusi dari cash holding 

perusahaan karena mudah dikonversikan dalam bentuk kas (Opler et al, 1999). 

Hal ini menyebabkan perusahaan dengan modal kerja bersih yang tinggi 

cenderung tidak akan memegang kas dalam jumlah yang terlalu banyak. Apabila 

perusahaan memiliki modal kerja bersih yang negatif, artinya perusahaan 

mengalami kesulitas likuiditas karena kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan 

lebih besar dari aset lancar yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki 
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modal kerja negatif ini akan cenderung memegang kas yang lebih besar (Jinkar, 

2013). 

Gill dan Shah (2012) menggunakan pengukuran aset lancar dikurang kas 

dan setara kas yang dibagi dengan total aset dikurangi kas dan setara kas, 

sedangkan William dan Fauzi (2013), Christina dan Ekawati (2014), serta Jinkar 

(2013) menggunakan proksi aset lancar dikurang hutang lancar yang kemudian 

dibagi dengan total aset. Peneliti menggunakan proksi aset lancar dikurang 

dengan hutang lancar yang kemudian dibagi dengan total aset karena modal kerja 

bersih didapat dari aset lancar yang dikurang dengan hutang lancar. Pembagi total 

aset digunakan untuk menghasilkan pengukuran yang dapat dibandingkan dengan 

perusahaan sejenis lainnya. Semakin besar hasil modal kerja bersih 

mengakibatkan perusahaan memegang kas dalam jumlah yang lebih sedikit, 

karena modal kerja bersih dapat dijadikan sebagai substitusi dari kas dalam 

perusahaan.  

2.1.5. Capital Expenditure 

Setiap perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan nilai pemegang 

sahamnya, sedangkan beberapa perusahaan dapat meningkatkan nilai pemegang 

saham dengan berinvestasi dalam proyek-proyek yang dapat memberikan nilai 

yang lebih besar daripada capital expenditure-nya. Modal adalah faktor-yang 

dibutuhkan untuk produksi yang juga membutuhkan biaya, biaya ini akan sama 

dengan pengembalian yang diminta investor marginal dari sekuritas tersebut. 

Proyek investasi tersebut dapat diterima, jika proyek tersebut dapat memberikan 
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keuntungan yang lebih tinggi daripada capital expenditure-nya (Brigham dan 

Houston, 2006 : 467). 

Capital expenditure memiliki tujuan seperti: (1) capital expenditure adalah 

salah satu input penting yang digunakan untuk menghitung nilai tambah ekonomi 

(EVA) suatu perusahaan atau divisi, (2) manajer mengestimasikan dan 

menggunakan capital expenditure ketika memutuskan apakah akan menyewa atau 

membeli aktiva, dan (3) capital expenditure memiliki arti penting dalam 

pengaturan jasa-jasa monopoli yang diberikan oleh perusahaan listrik, gas, dan 

telepon (Brigham dan Houston, 2006 : 467). 

Capital expenditure dapat pula diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk membeli atau menambah nilai aset tetap yang akan memberikan 

manfaat di masa yang akan datang. Hal ini dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan, karena perusahaan mengeluarkan biaya 

dengan tujuan untuk menambah manfaat perusahaan. Apabila perusahaan telah 

melakukan investasi dalam pengeluaran modal ini, perusahaan tidak perlu lagi 

memegang kas dalam jumlah yang banyak, karena perusahaan telah berinvestasi 

yang bertujuan untuk menambah manfaat di masa mendatang yang akan 

menguntungkan perusahaan (Couderc, 2005). 

Capital expenditure dalam penelitian Jinkar (2013) serta Saddour (2006) 

diukur dengan menggunakan capital expenditure dibagi dengan total aset. 

Penelitian dari Christina dan Ekawati (2014) menggunakan proksi pertumbuhan 

aset tetap, dengan rumus selisih dari aset tetap tahun ini dengan tahun lalu dibagi 

dengan aset tetap tahun lalu. Proksi yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur 
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capital expenditure adalah capital expenditure dibagi dengan total aset. Apabila 

rasio capex menunjukkan hasil yang positif, artinya perusahaan melakukan 

investasi pada aset tetap, dengan demikian perusahaan tidak perlu lagi memegang 

kas dalam jumlah yang besar.  

2.1.6. Kesempatan Bertumbuh atau Growth Opportunity 

Kesempatan bertumbuh dapat didefinisikan sebagai kesempatan perusahaan 

untuk bertumbuh melalui investasi dalam proyek-proyek yang menguntungkan di 

masa mendatang (William dan Fauzi, 2013). Investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan ini dapat menghasilkan pertumbuhan yang riil di masa mendatang. 

Investasi ini meliputi pengenalan produk baru, memperluas jangkauan pasar, serta 

pilihan kebijakan akuntansi yang menguntungkan (Martani, 2007). Dana untuk 

berinvestasi ini dapat tercermin dari laporan arus kas dalam aktivitas investasi. 

Setiap perusahaan pasti akan berusaha untuk dapat memberikan yang terbaik bagi 

para stakeholdernya. Termasuk dalam hal berinvestasi, perusahaan juga akan 

memilih untuk berinvestasi pada bisnis-bisnis yang menguntungkan.  

Kesempatan bertumbuh dapat diukur dengan menggunakan pertumbuhan 

total aset dan aset tetap yang menimbulkan ekspektasi meningkatnya penjualan di 

masa mendatang. Efisiensi perusahaan dapat dinilai dari penjualan atas aset yang 

dimiliki oleh perusahaan (Martani, 2007). Untuk dapat memenuhi kesempatan 

perusahaan dalam berinvestasi, juga disertai dengan kas yang cukup. Tanpa kas, 

perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan termasuk dalam hal 

investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Opler, et al (1999) menunjukkan bahwa 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, akan memegang kas dalam 
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jumlah yang besar. Untuk itu, apabila perusahaan memiliki kesempatan 

bertumbuh yang besar akan diikuti dengan besarnya kas perusahaan.  

Kesempatan bertumbuh dapat diproksikan dengan rumus market to book 

value seperti penelitian yang dilakukan oleh Jinkar (2013), Gill dan Shah (2012), 

Ozkan dan Ozkan (2004), Drobetz dan Gruninger (2006), serta Wenyao (2007). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh William dan Fauzi (2013) menggunakan 

proksi pertumbuhan penjualan yang diukur dari selisih penjualan tahun ini dengan 

tahun lalu dibagi dengan penjualan tahun lalu, sedangkan Martani (2007) 

menggunakan proksi kemampuan aktiva untuk menghasilkan penjualan dengan 

rumus total aktiva dibagi dengan penjualan dan dengan membagi aktiva tetap 

dengan penjualan. Proksi pengeluaran investasi juga dapat mewakili kesempatan 

bertumbuh yang dapat dirumuskan dengan arus kas kegiatan investasi dibagi 

dengan penjualan atau arus kas investasi dibagi dengan total aset dan pembelian 

aktiva tetap dan investasi dibagi penjualan atau pembelian aktiva tetap dan 

investasi dibagi total aset. Peneliti menggunakan proksi arus kas aktivitas 

investasi dibagi dengan total aset, karena arus kas investasi yang negatif dapat 

menunjukkan bahwa perusahaan melakukan investasi atau pembelian pada 

periode tersebut. Arus kas investasi yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan 

membutuhkan pendanaan atau cash holding. Untuk itu, arus kas investasi yang 

negatif menyebabkan perusahaan harus menyediakan kas dalam jumlah yang 

banyak. 
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2.1.7. Pembayaran Dividen 

Dividen adalah pengembalian atau retrun yang diberikan oleh perusahaan 

kepada investor (Subramanyam dan Wild, 2009: 19). Perusahaan yang membayar 

dividen akan lebih cenderung untuk tetap melakukan pembayaran dividen karena 

apabila perusahaan yang pernah membagi dividen tetapi kemudian tidak 

membayar dividen, akan menimbulkan pandangan negatif dari pasar sekuritas 

(Kieso, dkk, 2011 : 783).  

Dividen dapat didistribusikan kepada pemegang saham dengan beberapa 

tipe dividen (Kieso, dkk, 2011 : 785), yaitu: 

1. Dividen kas, dimana perusahaan membagi dividen secara kas. Apabila 

perusahaan akan membagi dividen kas, perusahaan akan melakukan deklarasi 

terlebih dahulu, setelah itu perusahaan akan mempersiapkan daftar dari 

pemegang saham, maka dari itu, ada jeda antara waktu deklarasi dengan 

waktu pembayaran dividen. Pendeklarasian dividen kas merupakan suatu 

hutang lancar perusahaan karena pembayaran dividen akan dilakukan segera 

setelah perusahaan mendeklarasikannya. 

2. Dividen properti, dimana perusahaan membagikan dividen dalam bentuk aset, 

tidak dalam bentuk kas. Perusahaan dapat membayar dividen dengan 

menggunakan peralatan, bangunan atau investasi, atau dalam bentuk apapun 

yang telah disepakati oleh direktur perusahaan. Karena dividen properti ini 

sulit untuk dikirim ke pemegang saham, maka umumnya perusahaan yang 

mendapatkan dividen properti ini memegang dividennya sebagai investasi. 

Ketika perusahaan mendeklarasikan dividen properti, perusahaan harus 
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melakukan penilaian kembali atas nilai wajar dari properti yang akan 

didistribusikan, untuk menghitung adanya kerugian atau keuntungan didapat 

dari selisih antara nilai wajar dengan nilai buku properti saat dideklarasikan. 

3. Dividen likuidasi, yang didasarkan pada pendapatan yang menguragi jumlah 

dari yang harus dibayarkan pada pemegang saham. Kondisi ini berlaku 

apabila dividen adalah pengembalian dari investasi pemegang saham, bukan 

sekedar dari laba. 

4. Dividen saham, dimana perusahaan membayar dividen dengan menerbitkan 

saham. Setiap pemegang saham mendapatkan bunga dengan proporsi yang 

sama dan total nilai buku yang sama setelah perisahaan menerbitkan dividen 

saham. Tetapi nilai buku per lembar sahamnya akan lebih kecil karena setipa 

pemegang saham akan memiliki saham dalam jumlah yang lebih banyak.   

Umumnya, perusahaan membagikan dividen berupa dividen kas kepada 

para pemegang sahamnya. Untuk dapat mencukupi pembagian dividen kas, 

perusahaan harus menyediakan kas dalam jumlah yang cukup. Selain itu, banyak 

sedikitnya kas juga bergantung pada seberapa besar dividen per lembar saham 

yang akan dibagikan kepada pemegang saham.  

Penelitian yang dilakukan oleh Jinkar (2013), Gill dan Shah (2012), Drobetz 

dan Gruninger (2006), serta Couderc (2005) menggunakan variabel dummy dalam 

mengukur dividen sebagai variabel independennya. Nilai 1 digunakan untuk 

perusahaan yang membayar dividen dan nilai 0 digunakan untuk perusahaan yang 

tidak membayar dividen. Penelitian lain dari Christina dan Ekawati (2014) 

menggunakan pengukuran dividend payout ratio (DPR). Penelitian ini 
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menggunakan pengukuran dividend payout ratio (DPR) dengan rumus dividen per 

lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Peneliti menggunakan 

pengukuran DPR untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

dividen kas dari setiap laba yang dihasilkan perusahaan. Semakin besar DPR yang 

dihasilkan, menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar dividen yang akan 

berpengaruh pada besarnya jumlah kas yang tersedia dalam perusahaan guna 

membayar dividen tunai pada para pemegang saham. 

2.1.8. Teori Agensi 

Teori agensi adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan pemilik 

atau pemegang saham(principal), dimana manajer bertindak sesuai mandat yang 

diberi oleh pemilik. Jika pemilik dan manajer telah terlibat konflik kepentingan, 

untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri, inilah asumsi dari teori 

keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik kepentingan yang tercipta antara 

agen dan prinsipal adalah pihak prinsipal (pemegang saham) yang termotivasi 

untuk mensejahterakan dirinya sendiri dengan laba perusahaan yang terus 

meningkat, sedangkan pihak agen (manajer) termotivasi untuk memenuhi 

kebutuhan ekonominya sendiri (Praditia, 2010). 

Kas sering menjadi perdebatan antara manajer dan pemegang saham tentang 

bagaimana kas yang dipegang perusahaan itu harus dipergunakan (Hanani dan 

Fariha, 2009). Umumnya, manajer dan pemegang saham (shareholder) memiliki 

pandangan yang berbeda mengenai kas yang dipegang perusahaan. Pemegang 

saham memiliki pandangan jika perusahaan memegang kas dalam jumlah 

berlebih, hal itu bertujuan untuk kesejahteraan pemegang saham. Melalui teori 
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agensi dijelaskan bahwa perusahaan memegang kas tidak untuk memaksimalkan 

kesejahteraaan pemegang saham.  

Manajer lebih berpusat pada motif precautionary dalam memegang kas 

perusahaan dalam jumlah tertentu, namun di lain sisi hal ini dapat dijadikan 

sebagai managerial discretion (Opler et al, 1999). Ozkan dan Ozkan (2004) serta 

Drobetz dan Gruninger (2006) juga mengatakan “manajer dapat memegang kas 

banyak dengan tujuan untuk kepentingan dirinya sendiri”.  

2.1.9. Good Corporate Governance 

Adanya konflik kepentingan yang tercipta antara manajer dan pemegang 

saham, untuk meminimalisir teori agensi yang mungkin terjadi, perusahaan 

menciptakan sebuah tata kelola perusahaan yang lebih baik melalui corporate 

governance. Corporate governance diciptakan untuk memastikan bahwa manajer 

perusahaan dapat mencapai tujuan tersebut, karena corporate governance adalah 

tata kelola perusahaan yang baik, yang dapat mengatur dan mengendalikan 

perusahaan (Sulistyanto dan Wibisono, 2003), sehingga corporate governance 

diciptakan untuk mengurangi masalah agensi yang mungkin timbul di perusahaan.  

Masalah agensi yang dapat muncul disebabkan karena manajer memegang 

kas perusahaan dalam jumlah yang besar yang digunakan untuk kepentingan 

dirinya sendiri (Ozkan dan Ozkan, 2004). Melalui kebebasan manajer dalam 

menentukan jumlah cash holding dalam perusahaan, manajer dapat melakukan 

tindakan diskresi agar jumlah cash holding dalam perusahaan besar, seperti 

akuisisi internal, pendanaan biaya politik, serta kompensasi yang berlebihan 

(Poulan, 2013). Untuk meminimalkan tindakan diskresi manajer ini, maka 
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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, ukuran perusahaan, arus kas, capital 

expenditure, dan coporate governance (komisaris independen, ukuran dewan 

direksi, dan komite audit) yang mempengaruhi cash holding. 

Terdapat empat prinsip utama dalam corporate governance (Forum 

forCorporate Governance in Indonesia, 2001) yaitu: 

a. Transparansi (Transparency) 

Pemakai laporan keuangan akan percaya pada informasi dalam laporan 

keuangan jika laporan tersebut menyajikan informasi yang berkualitas, yang 

artinya perusahaan harus dapat menyajikan laporan keuangan dengan jelas, akurat, 

tepat waktu, dan dapat dibandingkan. 

b. Kewajaran (Fairness) 

Laporan keuangan harus disajikan secara wajar, yang artinya laporan 

keuangan ini dapat menjamin perlindungan dari pemegang saham mayoritas 

maupun pemegang saham minoritas agar para pemegang saham terhindar dari 

unsur fraud yang mungkin terjadi. 

c. Akuntabilitas (Accountability) 

Akuntabilitas yang diterapkan mampu mengurangi masalah keagenan yang 

munkin terjadi. Karena akuntabilitas diterapkan pada seluruh organ perusahaan, 

seperti pemberdayaan dewan komisaris, memberi pembatasan yang jelas di antara 
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dewan direksi, dan memberi jaminan perlindungan terhadap para pemegang 

saham. 

d. Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan berkewajiban untuk mematuhi setiap peraturan dan hukum yang 

berlaku dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Hal ini mengatur 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap stakeholder.  

Komponen dari corporate governance adalah komisaris independen, ukuran 

dewan, CEO duality, kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, dan komite audit. 

a. Komisaris Independen 

Komisaris independen mampu melindungi kepentingan pemegang saham 

sehingga dapat mengurangi masalah agensi yang mungkin terjadi. Komisaris 

independen dapat mengurangi dominasi dari manajer dengan meningkatkan 

kualitas dari pengawasan terhadap manajer (Hanani dan Fariha, 2009). Komisaris 

independen dalam penelitian ini akan diukur dengan membagi jumlah komisaris 

independen dengan total jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan 

(Hanani dan Fariha, 2009). Komisaris independen dalam perusahaan sekurang-

kurangnya mencapai 30% dari total dewan komisaris (Forum for Corporate 

Governance in Indonesia, 2011). Semakin besar hasil pengukuran, artinya 

perusahaan memiliki banyak komisaris independen yang akan membantu 

perusahaan dalam mengelola kas dengan baik, sehingga akan mengurangi masalah 

agensi yang dapat menyebabkan perusahaan memegang kas terlalu banyak. 

b. Ukuran Dewan 
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Ukuran dewan memiliki peranan penting dalam menjaga tingkat kas yang 

dipegang perusahaan. Menurut penelitian sebelumnya, ukuran dewan yang kecil 

akan lebih efektif dalam pengambilan keputusan, karena semakin besar ukuran 

dewan dapat menyebabkan perusahaan memegang kas yang berlebih (Jensen, 

1993). Ukuran dewan dalam penelitian ini dapat diukur dari jumlah anggota 

dewan direksi dalam penelitian ini. Semakin besar hasilnya, menunjukkan 

semakin besar pula ukuran dewan tersebut yang mengakibatkan perusahaan 

memegang kas yang terlalu banyak karena pengelolaan yang kurang baik. 

Besarnya ukuran dewan direksi pada perusahaan akan mengakibatkan sulitnya 

komunikasi antar dewan direksi dalam perusahaan (Ujiyantho dan Pramuka, 

2007).  

c. CEO Duality 

Chief executive officer (CEO) dapat sekaligus menjabat sebagai chairman of 

the board (COB).  Perusahaan dengan CEO duality jarang memilih dewan dari 

luar, dengan indikasi dapat memicu permasalahan di dalam dewan. Selain itu, 

berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan bahwa perusahaan dengan CEO 

duality akan memegang kas yang lebih banyak (Drobetz dan Gruninger, 2006). 

d. Kualitas Audit 

Kualitas audit yang baik akan mengurangi masalah agensi yang mungkin 

muncul. Tujuan dari audit adalah untuk memeriksa integritas dari laporan 

keuangan. Audit yang berkualitas dapat memeriksa laporan keuangan dengan 

lebih akurat dan terpercaya (Herawaty, 2008). Sehingga audit yang berkualitas 

dapat mengenali laporan yang terindikasi praktik management discretion. 
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e. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah perusahaan yang kepemilikan sahamnya 

sebagian besar dimiliki oleh institusi tertentu. Investor institusional dapat 

melakukan monitoring terhadap manajer sehingga dapat mengurangi 

kemungkinan praktik diskresi manajer. 

f. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah perusahaan yang kepemilikan sahamnya 

sebagian besar dimiliki oleh manajer, baik yang juga sekaligus pemegang saham 

maupun yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal ini dapat mempengaruhi 

manajemen laba, karena kepemilikan seorang manajer akan menentukan 

kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan 

pada perusahaan yang mereka kelola (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).  

g. Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang 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). Ningsaptiti (2010) dalam penelitiannya mengukur komite 

audit dengan membagi jumlah komite audit independen dengan total anggota 

komite audit. Komite audit setidaknya terdiri dari tiga anggota, yang diketuai oleh 

komisaris independen dan dua orang anggota yang independen atau yang berasal 

dari luar perusahaan. 
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2.2.Pengembangan Hipotesis 

2.2.1. Pengaruh Kesempatan Bertumbuh Terhadap Cash Holding 

Kesempatan bertumbuh dapat didefinisikan sebagai kesempatan perusahaan 

untuk bertumbuh melalui investasi dalam proyek-proyek yang menguntungkan 

di masa mendatang (William dan Fauzi, 2013). Investasi yang diambil 

perusahaan haruslah investasi yang dapat memberikan manfaat di masa yang 

akan mendatang, untuk dapat memenuhi kesempatan perusahaan dalam 

berinvestasi, juga disertai dengan kas yang cukup. Tanpa kas, perusahaan tidak 

dapat memenuhi kebutuhan perusahaan termasuk dalam hal investasi. Penelitian 

terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang 

tinggi, akan memegang kas dalam jumlah yang besar (Opler et al, 1999). Untuk 

itu, apabila perusahaan memiliki kesempatan bertumbuh yang besar akan diikuti 

dengan besarnya kas perusahaan.  

Penelitian dari Jinkar (2013) yang meneliti perusahaan manufaktur yang 

telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2007 hingga 2011 

dan Jinkar menggunakan 96 perusahaan manufaktur sebagai sampelnya. 

Pengukuran yang digunakan oleh Jinkar adalah dengan menggunakan proksi 

market to book value ratio, dalam melakukan penelitian mengenai hubungan 

antara kesempatan bertumbuh dengan cash holding menggunakan regresi 

berganda model fixed effect dan mendapatkan hasil signifikan positif, yang artinya 

semakin besar tingkat peluang bertumbuh perusahaan akan mengakibatkan 

semakin besar pula cash holding perusahaan tersebut. 
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William dan Fauzi (2013) melakukan penelitian dalam sektor pertambangan 

dengan periode penelitian dari 2009 hingga 2011 dan menggunakan sebanyak 54 

perusahaan tambang yang tercatat di BEI. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh kesempatan bertumbuh pada cash holding dengan 

menggunakan alat regresi model fixed effect. William dan Fauzi menggunakan 

proksi pertumbuhan penjualan dan mendapatkan hasil yang signifikan positif, 

yang menunjukkan bahwa semakin besar tingkat peluang bertumbuh perusahaan 

akan meningkatkan cash holding perusahaan. 

Ozkan dan Ozkan (2004) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi cash holding pada perusahaan di United Kingdom (UK) pada 

periode tahun 1984-1999 sebanyak 1029 perusahaan sebagai sampel. Ozkan dan 

Ozkan menggunakan alat analisis regresi untuk menganalisis pengaruh 

kesempatan bertumbuh pada cash holding yang diukur dengan menggunakan 

proksi market to book value ratio dan menemukan hasil yang signifikan positif, 

yang artinya semakin besar tingkat peluang bertumbuh perusahaan akan 

meningkatkan cash holding perusahaan.  

Wenyao (2007) yang menunjukkan hasil signifikan positif dalam penelitian 

yang dilakukannya. Wenyao menggunakan 465 perusahaan dari Bursa Efek China 

untuk periode 1998-2003 dan menggunakan alat analisis analisis sistem estimasi 

generalized method of moments (GMM) untuk menganalisis data. Dengan 

demikian, dalam penelitian ini menunjukkan semakin besar peluang bertumbuh 

perusahaan, semakin besar pula cash holding perusahaan. 
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Lee dan Lee (2010) melakukan penelitian pada perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek pada lima negara Asia (Malaysia, Filipina, Indonesia, 

Singapura, dan Thailand pada periode 2001 sampai dengan 2005. Lee dan Lee 

(2010) menggunakan pengukuran tingkat pertumbuhan perusahaan pada periode 

amatan sebagai proksi dari kesempatan bertumbuh dan untuk menguji hipotesis 

digunakan alat analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis ini menghasilkan 

hubungan yang positif antara kesempatan bertumbuh dengan cash holding. 

Poulan (2013) melakukan penelitian pada perusahaan keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 1993-2007. Poulan (2013)  

menggunakan pengukuran market to book ratio sebagai proksi dari kesempatan 

bertumbuh. Pengujian hipotesis dalam penelitian yang dilakukan Poulan (2013) 

menggunakan alat analisis regresi berganda dan mendapatkan hasil positif antara 

kesempatan bertumbuh dengan cash holding. 

Untuk itu, peneliti akan mengajukan hipotesis dengan rumusan sebagai 

berikut: 

H1: Kesempatan bertumbuh berpengaruh positif terhadap cash holding. 

 

2.2.2. Pengaruh Leverage Terhadap Cash Holding 

Leverage mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. 

Perusahaan dengan rasio leverage yang rendah memiliki risiko rugi yang lebih 

kecil jika kondisi ekonomi sedang menurun dan memiliki hasil pengembalian 

yang lebih rendah jika kondisi ekonomi membaik. Sebaliknya, perusahaan dengan 
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rasio leverage yang tinggi memiliki risiko rugi yang besar, namun juga memiliki 

kesempatan memperoleh laba yang tinggi (Weston dan Copeland, 1994 : 227). 

Semakin tinggi leverage perusahaan, akan memudahkan perusahaan untuk 

mendapatkan pendanaan eksternal (Ozkan dan Ozkan, 2004). Pendanaan eksternal 

yang didapat, digunakan untuk mendanai aktivitas bisnis perusahaan, akibat dari 

kemudahan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan eksternal, menyebabkan 

perusahaan akan memegang kas dalam jumlah yang lebih sedikit untuk 

menghindari adanya biaya oportunitas yang timbul dari memegang kas yang 

berlebihan (Drobetz dan Gruninger, 2006).  

Peneliti melakukan pengujian hipotesis terhadap rasio leverage, karena 

rasio ini yang mempengaruhi cash holding di perusahaan. Leverage mengukur 

hingga sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. Namun, rasio lainnya tidak 

berkaitan dengan cash holding perusahaan, seperti misalnya rasio likuiditas 

berkaitan dengan kas operasional perusahaan sedangkan rasio yang lain berkaitan 

dengan efektivitas perusahaan. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Jinkar (2013) meneliti perusahaan 

manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

2007 hingga 2011 dan Jinkar menggunakan 96 perusahaan manufaktur sebagai 

sampelnya. Pengukuran yang digunakan oleh Jinkar adalah dengan menggunakan 

proksi debt to total assets. Dengan menggunakan alat analisis regresi, Jinkar 

menemukan hubungan signifikan negatif antara leverage dengan cash holding, 

artinya semakin tinggi leverage perusahaan mengakibatkan perusahaan akan 

memegang kas dalam jumlah sedikit. 
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Wijaya (2011) melakukan penelitian dengan menggunakan sebanyak 112 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007 hingga 2008. Pengujian 

hipotesis menggunakan alat analisis regresi dan leverage diproksikan dengan total 

hutang dibagi dengan total aktiva. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang 

signifikan negatif, dimana perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi 

akan memegang kas lebih sedikit. 

Christina dan Ekawati (2014) melakukan penelitian terhadap excess cash 

holding dengan menggunakan 424 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, 

periode penelitian pada tahun 2002-2011. Poengujian dilakukan dengan alat 

analisis regresi linier. Pada penelitian ini, variabel leverage dianggap sebagai 

variabel kontrol. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage akan 

mengakibatkan rendahnya excess cash holding. 

Ozkan dan Ozkan (2004) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi cash holding pada perusahaan di United Kingdom (UK) pada 

periode tahun 1984-1999 sebanyak 1029 perusahaan sebagai sampel. Ozkan dan 

Ozkan menggunakan alat analisis regresi untuk menganalisis pengaruh leverage 

terhadap cash holding yang diproksikan dengan total hutang dibagi dengan total 

aset dan mendapatkan hasil signifikan negatif. Hasil signifikan negatif 

menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki leverage tinggi akan mudah 

mendapatkan pendanaan eksternal sehingga akan memegang kas dalam jumlah 

sedikit. 

Wenyao (2007) menggunakan 465 perusahaan dari Bursa Efek China untuk 

periode 1998-2003 dan menggunakan alat analisis sistem estimasi generalized 
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method of moments (GMM) untuk menganalisis data. Penelitian tersebut 

menunjukkan hasil yang signifikan negatif antara leverage dan cash holding, yang 

artinya kemampuan perusahaan untuk menerbitkan hutang akan mengakibatkan 

perusahaan memegang kas dalam jumlah yang lebih sedikit. 

Dari penjelasan di atas, maka peneliti akan merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Leverage berpengaruh negatif terhadap cash holding. 

 

2.2.3. Pengaruh Modal Kerja Bersih Terhadap Cash Holding 

Modal kerja bersih dapat dijadikan sebagai substitusi dari cash holding 

perusahaan karena mudah dikonversikan dalam bentuk kas (Opler et al, 1999), 

karena kemudahannya dalam dikonversi menjadi bentuk kas, maka dari itu 

perusahaan dengan modal kerja bersih yang tinggi akan memegang kas dalam 

jumlah yang sedikit. Selain itu, apabila perusahaan memiliki modal kerja bersih 

yang negatif, artinya perusahaan mengalami kesulitan likuiditas karena kewajiban 

lancar yang dimiliki perusahaan lebih besar dari aset lancar yang dimiliki 

perusahaan. 

Jinkar (2013) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2007 hingga 2011 dan 

menggunakan 96 perusahaan manufaktur sebagai sampelnya. Pengukuran dari 

modal kerja bersih yang digunakan oleh Jinkar adalah membagi selisih dari aset 

lancar dan hutang lancar dengan total aset. Dengan menggunakan alat analisis 

regresi model fixed effect, Jinkar menemukan hubungan signifikan negatif antara 
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modal kerja bersih dengan cash holding, artinya perusahaan yang memiliki modal 

kerja bersih yang rendah akan memegang kas dalam jumlah yang besar. 

William dan Fauzi (2013) melakukan penelitian dalam sektor pertambangan 

dengan periode penelitian dari 2009 hingga 2011 dan menggunakan sebanyak 54 

perusahaan tambang yang tercatat di BEI. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh kesempatan bertumbuh pada cash holding dengn 

menggunakan alat regresi model fixed effect. Pengukuran untuk modal kerja 

bersih dalam penlitian ini adalah membagi selisih dari aset lancar dan hutang 

lancar dengan total aset dan mendapatkan hasil signifikan negatif, dimana 

perusahaan dengan modal kerja bersih yang rendah mengakibatkan cash holding 

yang tinggi. 

Gill dan Shah (2012) yang menunjukkan hasil signifikan negatif terhadap 

cash holding. Gill dan Shah (2012) melakukan penelitian pada perusahaan di 

Kanada dan mengambil 166 perusahaan yang terdaftar dalam Toronto Stock 

Exchange untuk periode 2008-2010. Penelitian ini menggunakan alat analisis 

regresi ordinary least square (OLS) dan menggunakan proksi aset lancar bersih 

dikurangi dengan kas dan setara kas dibagi dengan total aset setelah dikurangi kas 

dan setara kas. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki 

modal kerja bersih yang rendah akan memegang kas dalam jumlah yang banyak.  

Lee dan Lee (2010) melakukan penelitian pada perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek pada lima negara Asia (Malaysia, Filipina, Indonesia, 

Singapura, dan Thailand pada periode 2001 sampai dengan 2005. Lee dan Lee 

(2010) menggunakan pengukuran modal kerja bersih dibagi dengan aset bersih 
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sebagai proksi dari modal kerja bersih. Untuk menguji hipotesis digunakan alat 

analisis regresi berganda dan hasil menunjukkan adanya pengaruh negatif antara 

modal kerja bersih dan cash holding.  

Untuk itu, peneliti akan merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Modal kerja bersih berpengaruh negatif terhadap cash holding. 

 

2.2.4. Pengaruh Pembayaran Dividen Terhadap Cash Holding 

Dividen adalah pengembalian atau retrun yang diberikan oleh perusahaan 

kepada investor (Subramanyam dan Wild, 2009: 19). Peneliti akan membahas 

pembagian dividen kas perusahaan karena dividen kas akan mempengaruhi 

ketersediaan kas yang dipegang oleh perusahaan. Perusahaan yang membayarkan 

dividen pada pemegang saham akan memegang kas yang lebih banyak dibanding 

dengan perusahaan yang tidak membayar dividen.  

Penelitian yang dilakukan oleh Jinkar (2013) yang melakukan penelitian 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2007 hingga 2011 dan menggunakan 96 perusahaan manufaktur sebagai 

sampelnya. Pengukuran dari dividen dengan menggunakan variabel dummy, yaitu 

untuk perusahaan yang membayar dividen kas diberi nilai 1 dan perusahaan yang 

tidak membagi dividen diberi nilai 0. Dengan menggunakan alat analisis regresi 

model fixed effect, Jinkar menemukan hubungan signifikan positif antara dividen 

dengan cash holding yang berarti, perusahaan yang membayar dividen kas akan 

memegang kas yang lebih besar dibanding dengan perusahaan yang tidak 

membayar dividen. 
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Saddour (2006) melakukan penelitian mengenai cash holding yang 

berpengaruh pada market value perusahaan. Penelitian ini mengambil 297 

perusahaan di Perancis sebagai sampel pada periode 1998-2002. Salah satu 

pengukuran dari cash holding  adalah dividen. Pengukuran dari dividen 

didefinisikan dengan dividend to the stock price ratio dan untuk menguji hipotesis 

cash holding, digunakan alat analisis regresi OLS dan Saddour mendapatkan hasil 

signifikan positif antara dividen dan cash holding, dimana menunjukkan bukti 

bahwa perusahaan yang membayar dividen kas akan memegang kas yang lebih 

besar dibanding dengan perusahaan yang tidak membayar dividen. 

Drobetz dan Gruninger (2006) melakukan penelitian dengan periode 1995-

2004 pada perusahaan non keuangan di Swiss dengan sampel sejumlah 156 

perusahaan. Dividen diukur dengan menggunakan variabel dummy, satu untuk 

perusahaan yang membayar dividen sedangkan nol untuk perusahaan yang tidak 

membayar dividen. Regresi digunakan untuk menguji hipotesis dan didapatkan 

hasil signifikan positif yang membuktikan bahwa perusahaan yang membayar 

dividen kas akan memegang kas yang lebih besar dibanding dengan perusahaan 

yang tidak membayar dividen. 

Selain itu bagi perusahaan yang membayar dividen, perusahaan yang 

membayar dividen lebih tinggi per lembar sahamnya juga akan memegang kas 

yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang membayar dividen per 

share-nya lebih rendah. Kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen 

dengan laba yang dihasilkan dapat diukur dengan menggunakan dividend payout 

ratio. Perusahaan yang memiliki DPR yang tinggi akan memiliki kas yang tinggi 
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pula, karena perusahaan memiliki kemampuan dalam membayar dividen kepada 

pemegang saham. Peneliti akan merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Pembayaran dividen berpengaruhpositif terhadap cash holding. 

 

2.2.5. Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Cash Holding 

Arus Kas aktivitas operasi adalah sumber utama dari laba perusahaan karena 

mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis dalam aktivitas investasi dan 

pendanaan. Aktivitas operasi perusahaan dapat mencerminkan seberapa efektif 

dan efisien manajer dalam menjalankan aktivitas bisnis dan strateginya 

(Subramanyam dan Wild, 2009: 22). 

Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari aktivitas penghasil utama 

pendapatan entitas, maka umumnya arus kas ini berasal dari transaksi dan 

peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi (PSAK pasal 2, 2011). 

Pembiayaan aktivitas operasional perusahaan dapat menggunakan dana internal 

dan eksternal. Perusahaan menggunakan dana internal untuk membiayai aktivitas 

operasionalnya yang menyebabkan arus kas perusahaan lebih tinggi (Ozkan dan 

Ozkan, 2004). Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki arus kas tinggi akan 

memegang kas yang tinggi pula.  

Penelitian dari Gill dan Shah (2012) pada perusahaan di Kanada dengan 

sampel 166 perusahaan yang terdaftar dalam Toronto Stock Exchange untuk 

periode 2008-2010. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi ordinary least 

square (OLS) dan menggunakan proksi laba setelah pajak ditambah depresiasi 

dibagi dengan total aset dikurangi kas dan setara kas untuk mengukur arus kas. 
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Dalam penelitian ini, ditunjukkan hasil yang signifikan positif antara arus kas 

dengan cash holding. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki arus 

kas yang tinggi, akan memegang kas lebih banyak. 

Ozkan dan Ozkan (2004) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi cash holding pada perusahaan di United Kingdom (UK) pada 

periode tahun 1984-1999 sebanyak 1029 perusahaan sebagai sampel. Ozkan dan 

Ozkan menggunakan alat analisis regresi untuk menganalisis pengaruh arus kas 

pada cash holding yang diukur dengan menggunakan proksi laba setelah pajak 

ditambah dengan depresiasi dibagi total aset, dan menemukan hasil yang 

signifikan positif, yang berarti perusahaan yang memiliki arus kas yang tinggi, 

akan memegang kas lebih banyak. 

Wenyao (2007) menggunakan 465 perusahaan dari Bursa Efek China untuk 

periode 1998-2003 dan menggunakan alat analisis sistem estimasi generalized 

method of moments (GMM) untuk menganalisis data. Pengukuran dari arus kas 

adalah arus kas dibagi dengan total aset. Penelitian tersebut menunjukkan hasil 

yang signifikan positif antara arus kas dan cash holding, dimana perusahaan yang 

memiliki arus kas yang tinggi, akan memegang kas lebih banyak. 

Lee dan Lee (2010) melakukan penelitian pada perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek pada lima negara Asia (Malaysia, Filipina, Indonesia, 

Singapura, dan Thailand pada periode 2001 sampai dengan 2005. Lee dan Lee 

(2010) menggunakan arus kas operasi dibagi dengan totral aset sebagai proksi dari 

arus kas operasi dan untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis regresi 



46 
 

 
 

berganda. Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan adanya hubungan positif 

antara arus kas operasi dengan cash holding.  

Poulan (2013) melakukan penelitian pada perusahaan keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 1993-2007. Poulan (2013)  

menggunakan pengukuran arus kas operasional dalam perusahaan sebagai proksi 

dari arus kas operasional. Pengujian hipotesis dalam penelitian yang dilakukan 

Poulan (2013) menggunakan alat analisis regresi berganda dan mendapatkan hasil 

positif antara arus kas operasi dengan cash holding. 

Dari penjelasan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H5: Arus kas operasi berpengaruh positif terhadap cash holding. 

 

2.2.6. Pengaruh Capital ExpenditureTerhadap Cash Holding 

Capital expenditure dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk membeli atau menambah nilai aset tetap yang akan memberikan 

manfaat di masa yang akan datang. Hal ini dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan, karena perusahaan mengeluarkan biaya 

dengan tujuan untuk menambah manfaat perusahaan. Apabila perusahaan telah 

melakukan investasi dalam pengeluaran modal ini, perusahaan tidak perlu lagi 

memegang kas dalam jumlah yang banyak, karena perusahaan telah berinvestasi 

yang bertujuan untuk menambah manfaat di masa mendatang yang akan 

menguntungkan perusahaan (Couderc, 2005). 
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Perusahaan yang melakukan investasi tidak akan memerlukan kas yang 

banyak untuk dipegang, karena kas yang dipegang perusahaan telah dialihkan 

untuk berinvestasi ke peluang investasi yang menguntungkan (Couderc, 2005). 

Artinya capital expenditure memiliki hubungan negatif dengan cash holding.  

Jinkar (2013) yang melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2007 hingga 2011 dan 

menggunakan 96 perusahaan manufaktur sebagai sampelnya. Pengukuran dari 

capital expenditure adalah capital expenditure dibagi dengan total aset. Dengan 

menggunakan alat analisis regresi model fixed effect, Jinkar menemukan 

hubungan signifikan negatif antara capital expenditure dengan cash holding. 

Artinya, perusahaan dengan pengeluaran modal yang besar akan memiliki cash 

holding yang kecil. 

Couderc (2005) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor dan 

konsekuensi dari cash holding. Penelitian ini menggunakan 4.515 perusahaan di 

Kanada, Perancis, Britani, dan USA pada periode 1989-2002. Pengukuran yang 

digunakan untuk capital expenditure adalah capital expenditure dibagi dengan 

total aset. Couderc menggunakan pengukuran sistem generalized method of 

moments (GMM). Penelitian ini menghasilkan hubungan signifikan negatif antara 

capital expenditure dengan cash holding, yang berarti perusahaan dengan 

pengeluaran modal yang besar akan memiliki cash holding yang kecil.  

Lee dan Lee (2010) melakukan penelitian pada perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek pada lima negara Asia (Malaysia, Filipina, Indonesia, 

Singapura, dan Thailand pada periode 2001 sampai dengan 2005. Lee dan Lee 
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(2010) menggunakan pengukuran capital expenditure dibagi dengan total aset 

sebagai proksi dari capital expenditure, dan untuk menguji hipotesis digunakan 

alat analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya 

hubungan negatif antara capital expenditure dengan cash holding. 

Penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H6: Capital expenditureberpengaruh negatif terhadap cash holding. 

 

2.2.7. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Cash Holding 

Komisaris independen yang ada dalam perusahaan minimal mencapai 30% 

dari seluruh anggota dewan komisaris. Kriteria yang harus dimiliki oleh komisaris 

independen adalah tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham mayoritas, 

direktur dan/ atau komisaris lainnya, tidak memiliki kedudukan rangkap pada 

perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan, komisaris 

independen harus memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar 

modal, serta diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) (Forum for Corporate Governance in 

Indonesia, 2001).  

Komisaris independen mampu melindungi kepentingan pemegang saham 

sehingga dapat mengurangi masalah agensi yang mungkin terjadi. Komisaris 

independen dapat mengurangi dominasi dari manajer dengan meningkatkan 

kualitas dari pengawasan terhadap manajer (Hanani dan Fariha, 2009). Selain itu, 

karena berkurangnya masalah agensi yang mungkin terjadi, akan menyebabkan 

perusahaan mampu mendapatkan pendanaan eksternal dengan mudah, maka 
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perusahaan tidak perlu lagi memegang kas dalam jumlah yang banyak. Dengan 

kata lain, komisaris independen akan mengurangi cash holding perusahaan. 

Fariha dan Hanani (2009) melakukan penelitian dengan menggunakan 

sampel sebanyak 512 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia dengan periode 

tahun 2009. Analisis data menggunakan software Eviews yang dibagi menjadi dua 

sesi, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial yang berisi mengenai analisis 

regresi data. Dari penelitian ini ditemukan adanya hubungan signifikan positif 

antara komisaris independen dengan manajemen kas, yang artinya dengan 

meningkatnya komisaris independen, akan mengakibatkan meningkatnya pula 

manajemen kas perusahaan tersebut. Meningkatnya manajemen kas suatu 

perusahaan, akan membuat perusahaan tersebut mampu mengelola kas yang 

dipegang perusahaan dengan lebih baik sehingga tidak akan muncul kelebihan kas 

dan masalah agensi.  

Lee dan Lee (2010) melakukan penelitian pada perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek pada lima negara Asia (Malaysia, Filipina, Indonesia, 

Singapura, dan Thailand pada periode 2001 sampai dengan 2005. Lee dan Lee 

(2010) menggunakan pengukuran jumlah komisaris independen dibagi dengan 

total anggota dewan komisaris yang ada dalam perusahaan sebagai proksi dari 

proporsi komisaris independen, dan untuk menguji hipotesis digunakan alat 

analisis regresi berganda. Hasil yang didapat dari pengujian ini adanya hubungan 

negatif antara komisaris independen dengan cash holding, yang artinya semakin 

besar jumlah komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan 
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efektivitas pengawasan terhadap manajer sehingga masalah agensi dapat 

terhindarkan. 

Poulan (2013) melakukan penelitian pada perusahaan keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 1993-2007. Poulan (2013)  

menggunakan pengukuran jumlah komisaris independen dibagi dengan total 

anggota dewan komisaris yang ada dalam perusahaan sebagai proksi dari proporsi 

komisaris independen. Pengujian hipotesis dalam penelitian yang dilakukan 

Poulan (2013) menggunakan alat analisis regresi berganda dan mendapatkan hasil 

yang negatif antara komisaris independen dengan cash holding. 

Dari penjelasan tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H7: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap cash 

holding. 

 

2.2.8. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Cash Holding 

Indonesia menganut sistem dua tingkat dalam bentuk dewannya. 

Perusahaan memiliki dua badan terpisah yaitu dewan pengawas (dewan 

komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi bertugas untuk 

mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dewan komisaris. 

Anggota dewan diangkat dan setip waktu dapat diganti oleh badan pengawas 

(Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2001). 

Ukuran dewan memiliki peranan penting dalam menjaga tingkat kas yang 

dipegang perusahaan. Menurut penelitian sebelumnya, ukuran dewan yang kecil 
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akan lebih efektif dalam pengambilan keputusan, karena semakin besar ukuran 

dewan dapat menyebabkan perusahaan memegang kas yang berlebih (Jensen, 

1993). Hal ini disebabkan karena sulitnya komunikasi antar dewan direksi jika 

ukuran dewan direksi terlalu besar. 

Gill dan Shah (2012) melakukan penelitian pada perusahaan di Kanada 

dengan sampel 166 perusahaan yang terdaftar dalam Toronto Stock Exchange 

untuk periode 2008-2010. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 

ordinary least square (OLS) dan menggunakan proksi jumlah dari dewan untuk 

mengukur ukuran dewan. Hasil penelitian ini, ditunjukkan hasil yang signifikan 

positif antara ukuran dewan dengan cash holding, artinya perusahaan dengan 

ukuran dewan yang kecil akan memegang kas yang sedikit.  

Lee dan Lee (2010) melakukan pengujian pada perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek pada lima negara Asia (Malaysia, Filipina, Indonesia, 

Singapura, dan Thailand pada periode 2001 sampai dengan 2005. Lee dan Lee 

(2010) menggunakan pengukuran jumlah anggota dewan yang ada dalam 

perusahaan sebagai proksi dari ukuran dewan, dan untuk menguji hipotesis 

digunakan alat analisis regresi berganda. Hasil dari pengujian hipotesis 

menunjukkan adanya hubungan positif antara ukuran dewan dan cash holding. 

Poulan (2013) melakukan penelitian pada perusahaan keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 1993-2007. Poulan (2013)  

menggunakan pengukuran jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan 

sebaga proksi dari ukuran dewan direksi. Pengujian hipotesis dalam penelitian 
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yang dilakukan Poulan (2013) menggunakan alat analisis regresi berganda dan 

mendapatkan hasil yang positif antara ukuran dewan direksi dengan cash holding. 

Penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H8: Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap cash holding. 

 

2.2.9. Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Cash Holding 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk 

melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit 

sekurang-kurangnya terdiri dari 3 anggota, salah satunya adalah komisaris 

independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite, sedangkan 

yang lain adalah pihak eksternal yang independen dan minimal salah seorang 

memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan (Ningsapiti, 2010). 

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). Tanggung jawab komite audit di 

bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang 

dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai 

kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang di 

perusahaan tersebut (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2001).  

Komite audit juga bertanggung jawab dalam pengawasan perusahaan 

termasuk di dalamnya pemahaman mengenai masalah serta hal-hal yang 

berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor 
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proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Selain itu, komite audit 

juga bertanggung jawab dalam bidang corporate governance untuk memastikan 

bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang 

berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya 

secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh 

karyawan perusahaan (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2001). 

Komite audit dibentuk untuk mengawasi adanya kemungkinan tindakan 

management discretion yang mungkin muncul, dengan demikian adanya komite 

audit kas yang berada di perusahaan tidak akan berlebihan. Dari penjelasan 

tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H9: Komite audit independen berpengaruh negatif terhadap cash holding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




