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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

Bab ini akan membahas mengenai hasil dari pengolahan data yang 

bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan serta menganalisis mengenai 

pengaruh kesempatan bertumbuh, leverage, modal kerja bersih, pembayaran 

dividen, arus kas operasi, capital expenditure, proporsi komisaris independen, 

ukuran dewan direksi, dan komite audit independen terhadap cash holding 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis 

data akan dilakukan melalui tiga tahap yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, 

dan untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. 

 

4.1. Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dari data 

penelitian. Data penelitian ini sebanyak 472 data observasi yang terdiri dari 149 

data pada tahun 2011, 154 data pada tahun 2012, dan 169 data pada tahun 2013. 

Peneliti melakukan eliminasi pada 12 data pada tahun 2011, 32 data pada tahun 

2012, dan 37 data pada tahun 2013 karena perusahaan-perusahaan tersebut 

menggunakan satuan mata uang asing dalam laporan keuangannya. Peneliti juga 

melakukan eliminasi pada 61 data karena tidak lolos uji normalitas, sehingga 

peneliti menggunakan 330 data untuk penelitian ini. Data yang digunakan dalam 

analisis deskriptif adalah data yang sudah diobati agar lolos uji normalitas dan uji 

heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil deskripsi pada penelitian analisis 
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pengaruh kesempatan bertumbuh, leverage, modal kerja bersih, pembayaran 

dividen, arus kas operasi, capital expenditure, proporsi komisaris independen, 

ukuran dewan direksi, dan komite audit independen terhadap cash holding 

perusahaan: 

Tabel 4.1 

Analisis Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

DKI 330 ,20 ,67 ,3961 ,09262 ,009 

UDD 330 2,00 11,00 5,4545 1,99834 3,993 

KAI 330 ,33 ,75 ,6522 ,07020 ,005 

CHD 330 -,19 ,27 ,0096 ,05842 ,003 

GOP 330 -,37 ,70 -,0176 ,09741 ,009 

LEV 330 -,17 ,54 ,0893 ,09884 ,010 

MKB 330 -,29 ,38 ,0148 ,08898 ,008 

DPR 330 -,51 3,86 ,4593 ,59967 ,360 

CFO 330 -,29 7,61 ,5516 1,79275 3,214 

CPX 330 -,54 ,38 ,0622 ,08297 ,007 

Valid N (listwise) 330      

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015 

 

 Penelitian ini memiliki sembilan variabel independen, yaitu proporsi 

komisaris independen (DKI), ukuran dewan direksi (UDD), komite audit 

independen (KAI), kesempatan bertumbuh (GOP), leverage (LEV), modal kerja 

bersih (MKB), pembayaran dividen (DPR), arus kas operasi (CFO), dan capital 

expenditure (CPX) serta satu variabel dependen, yaitu cash holding (CHD).  

Variabel independen proporsi komisaris independen (DKI) merupakan 

proporsi komisaris independen yang dimiliki perusahaan, variabel ini memiliki 

nilai minimal 0,2 dan memiliki nilai maksimal 0,67 yang dimiliki oleh 5% 

perusahaan dari seluruh sampel yang digunakan. Nilai rata-rata variabel DKI 
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adalah 0,3961 yang artinya rata-rata perusahaan memiliki sekitar 40% komisaris 

independen dari seluruh dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. Variabel 

ini menunjukkan nilai standar deviasi 0,093 yang berada dibawah nilai rata-rata 

yang artinya variabel ini memiliki variasi ukuran sampel yang rendah, hal ini juga 

dibuktikkan dengan rendahnya nilai variance DKI sebesar 0,009. 

Variabel independen ukuran dewan direksi (UDD) merupakan jumlah dari 

seluruh anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan. Nilai terendah dari 

UDD sebanyak 2 dan nilai tertinggi dari UDD sebanyak 11. UDD memiliki nilai 

rata-rata 5,45 yang artinya rata-rata perusahaan memiliki 5 hingga 6 anggota 

dewan direksi dalam perusahaannya. Nilai standar deviasi UDD menunjukkan 

angka 1,998 artinya variasi ukuran sampel UDD cukup rendah karena nilai 

standar deviasinya lebih rendah dibanding dengan nilai rata-ratanya. 

Variabel independen komite audit independen (KAI) merupakan proporsi 

komite audit independen dari total anggota komite audit yang ada dalam 

perusahaan. Nilai terendah KAI sebesar 0,33 sedangkan nilai tertinggi KAI 

sebesar 0,75. Nilai rata-rata KAI sebesar 0,65 yang artinya rata-rata komite audit 

yang bersifat independen sebesar 65% dari total anggota komite audit dalam 

perusahaan. Nilai standar deviasi dari KAI sebesar 0,07 yang lebih kecil 

dibanding dengan nilai rata-ratanya, artinya variasi ukuran sampel KAI cukup 

rendah. 

Variabel independen kesempatan bertumbuh (GOP)merupakan 

perbandingan dari perubahan arus kas investasi dari tahun sebelumnya dengan 

total aset perusahaan yang mengukur proporsi dari penambahan atau pengurangan 



66 
 

 
 

investasi pada total aset yang dimiliki. Nilai terendah GOP sebesar -0,37 

sedangkan nilai tertinggi GOP sebesar 0,70. Nilai rata-rata GOP sebesar -0,0176 

yang artinya rata-rata ada kenaikan arus kas aktivitas investasi sebesar 1,76% 

terhadap total aset. Nilai deviasi standar dan varians dari GOP menunjukkan 

angka yang cukup rendah artinya variasi ukuran sampel cukup rendah. 

Variabel independen leverage (LEV) menunjukkan sejauh mana 

perusahaan dibayai oleh hutang. Nilai terendah dari LEV sebesar -0,17. Nilai 

tertinggi LEV sebesar 0,54. Nilai rata-rata LEV sebesar 0,0893 artinya rata-rata 

ada kenaikan total hutang sebesar 8,9% terhadap total aset. Nilai standar deviasi 

LEV sebesar 0,099 artinya variasi ukuran sampel cukup tinggi karena standar 

deviasi lebih tinggi dari nilai rata-rata. 

Variabel independen modal kerja bersih (MKB) menunjukkan proporsi 

dari modal kerja bersih perusahaan dibanding dengan total aset yang dimilikinya, 

yang diukur dengan membagi perubahan modal kerja bersih dengan total aset. 

Nilai terendah MKB sebesar -0,29 sedangkan nilai tertinggi dari MKB sebesar 

0,38. Nilai rata-rata MKB sebesar 0,0148 artinya rata-rata ada kenaikan modal 

kerja bersih sebesar 1,48% terhadap total aset. Nilai standar deviasi MKB sebesar 

0,089 hal ini menunjukkan variasi ukuran sampel cukup tinggi karena standar 

deviasi lebih tinggi dibanding dengan rata-rata. 

Variabel pembayaran dividen (DPR) menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam membayarkan dividen kas dari setiap laba yang dihasilkan. 

Nilai terendah DPR sebesar -0,51 sedangkan nilai tertinggi DPR sebesar 3,86. 

Nilai rata-rata DPR sebesar 0,46 artinya rata-rata perusahaan membagi dividen 
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kas sebesar 46% dari laba per lembar saham yang ada. Nilai standar deviasi 

menunjukkan angka 0,6, angka ini lebih tinggi dibanding dengan nilai rata-ratanya 

artinya variasi ukuran sampel cukup tinggi.  

Variabel independen arus kas operasi (CFO) menunjukkan seberapa 

efektif dan efisien manajer dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sehingga dapat 

mengukur hingga sejauh mana perusahaan dapat membiayai aktivitas operasional 

dengan kas yang diperoleh dari arus kas operasi. Pengukuran yang digunakan 

dengan membandingkan perubahan arus kas operasi dengan total aset. Nilai 

terendah CFO sebesar -0,29 sedangkan nilai tertinggi CFO sebesar 7,61. Nilai 

rata-rata CFO 0,55 artinya rata-rata terjadi kenaikan arus kas aktivitas operasi 

sebesar 55% terhadap total aset. Nilai standar deviasi sebesar 1,79, nilai ini lebih 

tinggi dibanding nilai rata-rata artinya variasi ukuran sampel cukup tinggi. 

Variabel independen capital expenditure (CPX) merupakan biaya yang 

dikeluarkan perusahaan untuk membeli atau menambah nilai aset tetap yang akan 

memberikan manfaat di masa yang akan datang. Nilai terendah CPX sebesar -0,54 

sedangkan nilai tertinggi CPX sebesar 0,38. Nilai rata-rata CPX sebesar 0,062 

artinya rata-rata perusahaan mengalami kenaikan aset tetap sebesar 6,2% dari aset 

tetap tahun lalu. Nilai standar deviasi CPX sebesar 0,083 menunjukkan bahwa 

ukuran variasi sampel cukup tinggi karena nilai standar deviasi lebih besar dari 

nilai rata-ratanya. 

Variabel dependen cash holding (CHD) merupakan kas yang dipegang 

perusahaan atau yang siap untuk diinvestasikan ke aset tetap dan untuk 

didistribusikan ke investor. Cash holding dalam penelitian ini menunjukkan 



68 
 

 
 

perbandingan kas yang dipegang perusahaan dengan total aset yang dimiliki 

perusahaan. Nilai terendah CHD sebesar -0,19 sedangkan nilai tertinggi CHD 

sebesar 0,27. Nilai rata-rata CHD sebesar 0,01 artinya rata-rata perusahaan 

mengalami kenaikan kas dan setara kas sebesar 1% terhadap total aset. Nilai 

standar deviasi CHD lebih tinggi yaitu 0,058 dari nilai rata-ratanya yang 

menunjukkan variasi ukuran sampel yang cukup tinggi. 

 

4.2. Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik perlu dilakukan sebelum melakukan pengujian 

hipotesis dengan regresi linear berganda. Uji asumsi klasik dilakukan melalui 

empat tahap, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji 

multikolinearitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel, data 

terdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari alpha 0,05.  

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser yang 

dilakukan dengan meregresi variabel independen terhadap nilai absolut residual, 

data tidak terkena heteroskedastisitas apabila nilai signifikan lebih besar dari 

alpha 0,05. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Lagrange 

Multiplier (LM Test) yang dilakukan dengan meregresi residual ut menggunakan 

autoregresif, data bebas autokorelasi apabila nilai signifikansi lebih besar dari 

alpha 0,05. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan uji regresi, 

data bebas multikolinearitas apabilai nilai tolerance lebih besar dari 0,01 dan nilai 

VIF lebih kecil dari 10.  
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4.2.1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk mendeteksi apakah data yang 

digunakan untuk menguji hipotesis (sampel dari populasi) merupakan data 

empiris yang memenuhi hakikat naturalistik (Murniati dkk, 2013). Pengujian 

normalitas dapat dilakukan dengan pengujian kolmogorov-smirnov atas 

Unstandardize residual dengan SPSS, apabila p-value atau signifikansi (sig) pada 

kolom kolmogorov-smirnov menunjukkan angka yang lebih besar dari alpha 0,05 

maka data tersebut terdistribusi normal. Data yang digunakan dalam analisis 

deskriptif adalah data yang sudah diobati agar lolos uji heteroskedastisitas. 

Berikut adalah pengujian normalitas dari penelitian ini: 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas 
 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,122 391 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2015 

 Hasil pengujian normalitas pada 391 data observasi menunjukkan nilai sig 

sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan alpha 0,05 sehingga 

dapat dikatakan bahwa data tidak terdistribusi normal. Pengobatan normalitas 

dilakukan dengan cara membuang data-data extreme, setelah itu dilakukan 

pengujian normalitas ulang. Berikut adalah pengujian normalitas setelah 

melakukan pengobatan: 
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Tabel 4.3 

Pengobatan Uji Normalitas 

 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,039 330 ,200
*
 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2015 

Hasil pengobatan dari uji normalitas menunjukkan bahwa nilai sig pada 

kolom Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200. Nilai sig menunjukkan angka yang 

lebih besar dari alpha 0,05 artinya data terdistribusi normal. 

4.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian heteroskedastisitas diperlukan untuk mengidentifikasi adanya 

keragaman residual/ error tidak bersifat konstan, apabila hal ini terjadi, dapat 

menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan 

hasil taksiran dapat menjadi tidak stabil (Murniati dkk, 2013). Pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilakukan denggan menggunakan uji glejser, dengan 

melakukan regresi antara absolut unstandardized residual dengan variabel 

independen. Pada kolom ANOVA dan kolom coefficients terdapat angka sig, 

apabila nilai signifikansi (sig) lebih besar dari alpha 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data tersebut. Berikut 

adalah output hasil pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini: 
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Tabel 4.4 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) .038 .040  .964 .336 

DKI .046 .029 .091 1.553 .122 

UDD .004 .001 .155 2.634 .009 

KAI -.051 .048 -.062 -1.074 .284 

GOP .100 .051 .142 1.947 .053 

LEV -.012 .019 -.044 -.614 .540 

MKB .076 .018 .306 4.155 .000 

DPR -.002 .006 -.022 -.383 .702 

CFO .163 .034 .306 4.733 .000 

CPX -.006 .013 -.027 -.420 .675 

a. Dependent Variable: abs_res 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2015 

 Melihat dari output di atas, terlihat bahwa nilai sig variabel ukuran dewan 

direksi (UDD), modal kerja bersih (MKB), arus kas operasi (CFO) pada kolom 

ANOVA lebih kecil dari alpha 0,05 yang artinya data tersebut mengalami 

masalah heteroskedastisitas. Peneliti melakukan pengobatan pada masalah 

heteroskedastisitas dengan cara mengganti proksi atau pengukuran pada variabel 

cash holding, kesempatan bertumbuh, leverage, modal kerja bersih, dan arus kas 

operasi dengan mengukur perubahan atau delta antara tahun t dengan tahun t-1 

yang kemudian dibagi dengan total aset. Berikut adalah pengujian 

heteroskedastisitas ulang dengan menggunakan data yang telah diobati: 
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Tabel 4.5 

Pengobatan Uji Heteroskedastisitas 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,035 ,017  2,053 ,041 

DKI ,000 ,017 -,001 -,024 ,981 

UDD -,001 ,001 -,077 -1,374 ,170 

KAI ,009 ,022 ,022 ,391 ,696 

GOP ,029 ,016 ,103 1,776 ,077 

LEV -,010 ,016 -,036 -,625 ,532 

MKB ,012 ,019 ,040 ,661 ,509 

DPR ,003 ,003 ,058 1,012 ,312 

CFO -4,209E-005 ,001 -,003 -,049 ,961 

CPX -,003 ,019 -,010 -,169 ,866 

a. Dependent Variable: ABS_RES2 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2015 

Output pengobatan uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak terdapat lagi 

masalah heteroskedastisitas, hal ini dapat dilihat pada nilai sig dari masing-masing 

variabel independen menunjukkan angka yang lebih besar dari alpha 0,05 artinya 

tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, dengan kata lain variabel independen 

tidak berpengaruh signifikan pada absolut unstandardized residual. 

 

4.2.3. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu 

variabel, korelasi ini terjadi antar waktu dan individu (Murniati dkk, 2013). Uji 

autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji lagrange multiplier (uji 

LM), karena pengujian ini digunakan untuk sampel besar diatas 100 observasi. Uji 

LM akan menghasilkan statistik Breusch-Godfrey yang dilakukan dengan 
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meregresi residual ut. Perhatikan output pada tabel coefficients, apabila nilai 

signifikansi (sig) dari variabel LAG_RES lebih besar dari alpha 0,05 hal ini 

berarti tidak terdapat masalah autokorelasi pada data penelitian. Berikut adalah 

output dari pengujian autokorelasi dalam penelitian ini: 

Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,000 ,028  -,004 ,997 

DKI 7,577E-005 ,027 ,000 ,003 ,998 

UDD 6,711E-006 ,001 ,000 ,005 ,996 

KAI 6,684E-005 ,036 ,000 ,002 ,999 

GOP ,000 ,027 ,000 ,004 ,997 

LEV ,000 ,026 ,000 ,004 ,997 

MKB ,000 ,031 -,001 -,012 ,990 

DPR -1,271E-005 ,004 ,000 -,003 ,998 

CFO -7,171E-006 ,001 ,000 -,005 ,996 

CPX ,001 ,032 ,001 ,024 ,981 

LAG_RES ,005 ,057 ,005 ,090 ,929 

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2015 

 Tidak terjadinya masalah autokorelasi apabila nilai sig dari variabel 

LAG_RES lebih besar dari alpha 0,05. Output pengujian autokorelasi 

menunjukkan nilai sig pada variabel LAG_RES sebesar 0,929, angka ini lebih 

besar dari alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

autokorelasi dalam penelitian ini. 
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4.2.4. Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan 

linear yang pasti diantara beberapa atau semua variabel dari model regresi 

berganda. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan regresi, 

dengan melihat nilai tolerance dan VIF (variance inflation factor) pada kolom 

collinearity statistics. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih 

kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antar 

variabel atau tidak memiliki masalah multikolinearitas. Berikut adalah output dari 

pengujian multikolinearitas pada penelitian ini: 

Tabel 4.7 

Uji Multikolinearitas 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

DKI ,967 1,035 

UDD ,972 1,029 

KAI ,974 1,027 

GOP ,905 1,105 

LEV ,919 1,089 

MKB ,834 1,199 

DPR ,925 1,081 

CFO ,968 1,033 

CPX ,917 1,091 

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2015 

Tidak terjadinya masalah autokorelasi apabila nilai tolerance lebih besar 

dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Output dari pengujian multikolinearitas 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada masing-masing varibel independen 
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nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, hal ini berarti 

bahwa tidak terdapatnya korelasi yang kuat antar variabel, atau dengan kata lain 

tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam penelitian ini. 

 

4.3. Pengujian Hipotesis 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikkan secara empiris 

pengaruh kesempatan bertumbuh, leverage, modal kerja bersih, pembayaran 

dividen, arus kas operasi, capital expenditure, proporsi komisaris independen, 

ukuran dewan direksi, dan komite audit independen terhadap cash holding. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear 

berganda. Berikut adalah output dari hasil pengujian hipotesis: 

Tabel 4.8 

Uji Koefisien Determinasi 

 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,650
a
 ,422 ,406 ,04502 

a. Predictors: (Constant), CPX, DPR, DKI, UDD, CFO, LEV, KAI, 

GOP, MKB 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2015 

 Output menunjukkan nilai adjusted R
2
 sebesar 0,406 yang artinya variabel 

kesempatan bertumbuh, leverage, modal kerja bersih, pembayaran dividen, arus 

kas operasi, capital expenditure, proporsi komisaris independen, ukuran dewan 

direksi, dan komite audit independen dapat menjelaskan 40,6% variasi cash 

holding dan sisanya 59,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.  
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Tabel 4.9 

Uji Ragam Regresi (Uji F) 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,474 9 ,053 25,994 ,000
b
 

Residual ,649 320 ,002   

Total 1,123 329    

a. Dependent Variable: CHD 

b. Predictors: (Constant), CPX, DPR, DKI, UDD, CFO, LEV, KAI, GOP, MKB 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2015 

 Output SPSS menunjukkan nilai F sebesar 25,994 dengan signifikansi 

(sig) 0,000 yang lebih kecil bila dibandingkan dengan alpha 0,05, artinya model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi cash holding karena kesempatan 

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

capital expenditure, proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan 

komite audit independen secara bersama-sama mempengaruhi cash holding. 
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Tabel 4.10 

Uji Hipotesis 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,064 ,028  -2,301 ,022 

DKI ,116 ,027 ,184 4,265 ,000 

UDD ,003 ,001 ,097 2,246 ,025 

KAI ,011 ,036 ,013 ,305 ,761 

GOP ,139 ,027 ,232 5,193 ,000 

LEV ,104 ,026 ,176 3,977 ,000 

MKB ,331 ,031 ,504 10,839 ,000 

DPR -,012 ,004 -,125 -2,829 ,005 

CFO ,004 ,001 ,117 2,714 ,007 

CPX -,048 ,031 -,068 -1,533 ,126 

a. Dependent Variable: CHD 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2015 

 Variabel independen proporsi dewan komisaris independen (DKI) 

memiliki nilai signifikansi (sig) 0,000 yang lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga 

DKI berpengaruh signifikan terhadap cash holding (CHD) dengan nilai beta 0,116 

yang artinya DKI berpengaruh signifikan positif terhadap cash holding, atau 

dengan kata lain, hasil penelitian ini menolak hipotesis yang telah dirumuskan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen (2008) 

yang memberi hasil bahwa DKI berpengaruh positif terhadap cash holding.   

Dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang 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 
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oleh pemegang saham minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

(Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2001). Komisaris independen 

dapat mengurangi dominasi dari manajer dengan meningkatkan kualitas dari 

pengawasan terhadap manajer (Hanani dan Fariha, 2009).  

Perbedaan hasil penelitian dengan rumusan hipotesis ini disebabkan karena 

adanya perbedaan antara komisaris independen dengan komisaris non independen 

dapat menyebabkan munculnya informasi asimetri antara keduanya, yang 

menyebabkan informasi strategi dari komisaris independen tidak sampai pada 

komisaris non independen ataupun sebaliknya (Arslan, Karan, dan Eksi, 2010). 

Informasi asimetri ini dapat terjadi karena adanya konflik kepentingan dari pihak 

komisaris non independen yang juga memiliki posisi penting dalam kegiatan 

operasional perusahaan.  

Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 67% perusahaan memiliki komisaris non 

independen dengan jabatan rangkap yang memiliki posisi penting dalam kegiatan 

operasional perusahaan. Rata-rata DKI sebesar 40% yang artinya sebanyak 60% 

terdiri dari komisaris non independen, dengan demikian jabatan rangkap yang ada 

dalam perusahaan dapat menimbulkan diskresi manajer yang dapat menyebabkan 

kelebihan cash holding dalam perusahaan. Dengan demikian, dewan komisaris 

independen berpengaruh positif terhadap cash holding. 

 Variabel independen ukuran dewan direksi (UDD) menunjukkan nilai sig 

0,025 yang lebih kecil dari alpha 0,05 dengan Beta 0,003, artinya UDD 

berpengaruh signifikan positif terhadap cash holding. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Gill dan Shah (2012), Poulan (2013), serta Lee dan 
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Lee (2010), selain itu artinya hasil penelitian ini menerima hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 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 direksi merupakan hal yang penting dalam membantu 

manajer menentukan jumlah kas yang dipegang dalam perusahaan. Ukuran dewan 

yang kecil 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, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semakin kecil ukuran dewan menyebabkan perusahaan memegang kas dalam 

jumlah yang lebih sedikit. 

Variabel independen komite audit independen (KAI) menunjukkan nilai sig 

0,761 yang lebih besar dari alpha 0,05, artinya variabel KAI berpengaruh tidak 

signifikan atau tidak mempengaruhi cash holding. Hasil penelitian ini menolak 

hipotesis yang telah dirumuskan.  

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 
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terutama denganmasalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi 

perusahaan, pengawasan internal,dan sistem pelaporan keuangan (Ningsaptiti, 

2010). 

Perbedaan hasil ini  disebabkan karena komite audit mempunyai tanggung 

jawab utama untukmembantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung 

jawabnya terutama mengenaimasalah yang berhubungan dengan kebijakan 

akuntansi perusahaan, pengawasan internal,dan sistem pelaporan keuangan 

(Ningsaptiti, 2010). Komite audit memiliki tanggung jawab membantu dewan 

komisaris sehingga komite audit tidak memiliki kontrol langsung pada cash 

holding ataupun manajer yang menentukan besaran jumlah kas yang dipegang 

perusahaan, sedangkan dewan komisaris dapat memiliki masalah seperti adanya 

informasi asimetri antara komisaris independen dengan non independen (Arslan, 

Karan, dan Eksi, 2010) yang dapat menyebabkan diskresi manajer. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh antara komite audit 

independen dengan cash holding.  

Variabel independen kesempatan bertumbuh (GOP) menunjukkan nilai sig 

0,000 yang lebih kecil dari alpha 0,05 dengan nilai beta 0,139 artinya GOP 

berpengaruh signifikan positif terhadap cash holding. Hasil penelitian ini sejalan 

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

Ozkan dan Ozkan (2004), Wenyao (2007), Lee dan Lee (2010), serta Poulan 

(2013) yang memberikan hasil GOP berpengaruh signifikan positif terhadap cash 

holding yang juga berarti menerima hipotesis yang telah dirumuskan.  
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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, untuk itu perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

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

Dengan demikian, semakin besarnya kesempatan bertumbuh suatu perusahaan 

menyebabkan semakin tingginya kas yang dipegang oleh perusahaan.  

Variabel independen leverage (LEV) menunjukkan nilai sig 0,000 yang 

lebih kecil dari alpha 0,05 dengan nilai beta 0,104 artinya LEV berpengaruh 

signifikan positif terhadap cash holding. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Gill dan Shah (2012) yang memberi hasil LEV 

berpengaruh positif terhadap cash holding. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa hipotesis yang telah dirumuskan ditolak. 

Leverage digunakan untuk mengukur hingga sejauh mana perusahaan 

dibiayai oleh hutang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dengan 

hipotesis yang telah dirumuskan karena perusahaan dengan tingkat leverage yang 

tinggi akan menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan dana tambahan dari pihak eksternal (Wenyao, 2007).  
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Tingginya tingkat hutang yang dimiliki suatu perusahaan dapat 

menimbulkan masalah seperti tingginya tingkat kebangkrutan perusahaan 

tersebut, untuk itu, perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi ini akan 

meningkatkan jumlah kas yang dipegang dalam perusahaan dengan tujuan untuk 

mengurangi tingkat kebangkrutan (Ozkan dan Ozkan, 2004). Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat leverage suatu perusahaan dapat 

mendorong perusahaan untuk meningkatkan jumlah kas yang dipegang oleh 

perusahaan guna mengurangi tingkat kebangkrutannya. 

Variabel independen modal kerja bersih (MKB) menunjukkan nilai sig 

0,000 yang lebih kecil dari alpha 0,05 dengan nilai beta 0,331 artinya MKB 

berpengaruh signifikan positif terhadap cash holding. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Christina dan Ekawati (2014) yang juga 

menyatakan bahwa MKB berpengaruh signifikan positif terhadap cash holding. 

Hal ini menolak hipotesis yang telah dirumuskan. 

Modal kerja bersih dapat dijadikan sebagai substitusi dari cash holding 

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

Perbedaan hasil ini dikarenakan kenaikan dari modal kerja bersih disebabkan oleh 

meningkatnya aset lancar yang juga berarti meningkatnya cash holding 

perusahaan karena cash holding merupakan bagian dari aset lancar (Christina dan 

Ekawati, 2014). Hal ini terbukti dari rata-rata proporsi kas dan setara kas sebesar 

29% dari total aset lancarnya. Dengan demikian, semakin tinggi modal kerja 

bersih akan semakin tinggi pula cash holding karena modal kerja bersih yang 

tinggi disebabkan aset lancar yang tinggi yang memiliki komponen cash holding. 
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Variabel independen pembayaran dividen (DPR) menunjukkan nilai sig 

sebesar 0,005 yang lebih kecil dari alpha 0,05 dengan nilai beta -0,012, artinya 

DPR berpengaruh signifikan negatif terhadap cash holding. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Couderc (2005) serta Lee dan Lee 

(2010) yang juga menyatakan bahwa DPR berpengaruh negatif terhadap cash 

holding. Hal ini menolak hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Dividen adalah pengembalian atau retrun yang diberikan oleh perusahaan 

kepada investor (Subramanyam dan Wild, 2009: 19). Perbedaan antara hasil 

penelitian dengan rumusan hipotesis disebabkan karena sebagian besar 

perusahaan sampel membagi dividen selama tiga tahun periode amatan berturut-

turut, hal ini memungkinkan perusahaan telah membuat dana anggaran sejumlah 

dividen kas yang akan dibagikan sehingga pembagian dividen kas tidak akan 

mempengaruhi perubahan cash holding dalam perusahaan dari tahun sebelumnya 

karena anggaran tersebut telah termasuk dalam jumlah cash holding perusahaan.  

Semakin tingginya tingkat cash holding perusahaan dapat disebabkan oleh 

adanya kesempatan bertumbuh perusahaan, karena semakin tinggi kesempatan 

bertumbuh perusahaan menyebabkan tingginya cash holding perusahaan, hal ini 

didukung dengan hasil signifikan positif antara kesempatan bertumbuh (GOP) 

terhadap cash holding. Dengan demikian, dengan pembayaran dividen selama tiga 

tahun periode amatan tersebut perusahaan meningkatkan cash holding-nya dengan 

tujuan berinvestasi, sehingga tingkat pembayaran dividen kas berpengaruh negatif 

terhadap cash holding perusahaan. 



84 
 

 
 

Variabel independen arus kas operasional (CFO) menunjukkan nilai sig 

0,007 dengan nilai beta 0,004 yang berarti CFO berpengaruh signifikan positif 

terhadap cash holding. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Gill dan Shah (2009), Ozkan dan Ozkan (2004), Wenyao (2007), 

Lee dan Lee (2010), serta Poulan (2013) yang memberi hasil CFO berpengaruh 

signifikan positif terhadap cash holding, hal ini berarti menerima hipotesis yang 

telah dirumuskan.  

Arus kas 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.  

Variabel independen capital expenditure (CPX) menunjukkan nilai sig 

0,126 dengan nilai beta -0,048 yang berarti CPX tidak berpengaruh terhadap cash 

holding. Hasil penelitian ini sejalan dengan Christina dan Ekawatai (2014) dan 

juga hasil penelitian ini berarti menolak hipotesis yang telah dirumuskan. 

Capital expenditure dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk membeli atau menambah nilai aset tetap yang akan memberikan 
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manfaat di masa yang akan datang (Couderc, 2005). Hal ini dapat diklasifikasikan 

ke dalam bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan, karena perusahaan 

mengeluarkan biaya dengan tujuan untuk menambah manfaat perusahaan. 

Perbedaan hasil ini dapat disebabkan karena perusahaan sampel merupakan 

perusahaan yang mengalami penambahan aset tetap dalam periode amatan, 

sehingga besaran jumlah cash holding dalam perusahaan telah disesuaikan dengan 

adanya capital expenditure, sehingga capital expenditure dalam penelitian ini 

tidak mempengaruhi cash holding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




