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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kas merupakan aktiva yang sangat likuid dan dapat digunakan dengan 

segera untuk memenuhi kebutuhan dari aktivitas perusahaan. Kas yang 

tersedia atau ditahan di perusahaan disebut dengan istilah cash holdings. Cash 

holdings merupakan salah satu bentuk aset likuid yang berbentuk sejumlah 

uang kartal yang dimiliki oleh perusahaan dimana aset tersebut disimpan 

dalam kas kecil (petty cash), atau dalam kas register, atau dalam bentuk 

rekening-rekening baik itu di dalam bank di dalam pasar uang (William dan 

Fauzi, 2013). Kegunaan cash holding antara lain digunakan untuk menghadapi 

kesulitan keuangan (financial distress), kebijakan investasi yang lebih optimal 

ketika terjadi kesulitan keuangan dan hal-hal yang berhubungan dengan 

pendanaan eksternal (Wijaya, Bandi, Hartoko, 2010: 171). Selain itu, menurut 

Harjito dan Martono (2005) dalam (Syafrizaliadhi, 2014:4). Cash holdings 

atau kepemilikan kas dapat digunakan untuk transaksi seperti untuk 

pembayaran gaji atau upah, pembelian aktiva tetap, membayar utang, 

membayar deviden dan transaksi lain yang diperlukan perusahaan. 

Cash holdings yang optimal merupakan kas yang harus dijaga oleh 

manajer keuangan perusahaan agar tidak mengalami kelebihan atau 

kekurangan kas, dan harus disediakan dalam batas jumlah yang telah 

ditentukan. Perusahaan dengan tingkat cash holding rendah tidak mampu 

bertahan lama disaat krisis karena mereka tidak bisa beroperasi lagi akibat 
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tidak memiliki cukup dana untuk membeli bahan baku yang semakin mahal. 

Oleh sebab itu, semakin pentingnya mengatur (manage) jumlah kas yang ideal 

bagi perusahaan telah menjadi perhatian dari berbagai kalangan baik itu para 

eksekutif, analisis, dan investor terhadap penahanan kas Cash Holdings 

(Oktavira, 2017). 

Fenomena yang pernah terjadi di Indonesia adalah masih adanya 

perusahaan yang salah dalam melakukan penghitungan tingkat cash holdings. 

Kesalahan penghitungan ini membuat perusahaan salah dalam mengambil 

kebijakan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan operasional perusahaan 

sehingga mengganggu likuiditas perusahaan. Dapat dilihat pada kasus PT 

Bakrieland Development TBk. Perusahaan tersebut digugat pailit oleh Bank of 

New York Mellon cabang London pada tahun 2013 lalu. Gugatan ini terkait 

dengan anak usaha perseroan, BLD Investment Pte Ltd, yang memiliki utang 

sebanyak Rp 1,55 trilliun (Purnomo dalam Gunawan, 2016). Dari masalah 

likuiditas yang terjadi pada Pt Bakrieland Development Tbk. dapat dijadikan 

sebagai pelajaran untuk perusahaan-perusahaan lainnya dalam memenuhi 

kebutuhan likuiditasnya. Perusahaan harus dapat memperkirakan tingkat cash 

holdings yang tepat supaya kebutuhan dana operasional perusahaan dapat 

terpenuhi tanpa mengganggu likuiditas perusahaan (Gunawan,2016). 

Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan 

cash holdings adalah growth opportunity. Growth opportunity (kesempatan 

pertumbuhan) merupakan suatu perpaduan antara kemungkinan peluang 

investasi di masa depan dengan aktiva nyata yang dimiliki oleh suatu 

Pengaruh Growth Opportunity..., Lintang Effendi Putra, FEB UMP 2018



3 
 

perusahaan (William dan Fauzi, 2013). Dapat dikatakan bahwa growth 

opportunity merupakan peluang investasi yang mungkin didapatkan oleh suatu 

perusahaan. 

Sesuai dengan motif spekulasi yang menyatakan bahwa perusahaan 

menahan kas sebagai alat memenuhi berbagai kebutuhan akan proyek-proyek 

investasi yang menguntungkan perusahaan, maka perusahaan dengan peluang 

investasi tinggi akan terdorong untuk menahan kas dalam jumlah yang tinggi 

guna membiayai kesempatan investasi tersebut (Setyowati, 2016) 

Faktor lain yang diduga memengaruhi cash holdings adalah leverage 

(Purnasiswi dan Sudarno, 2011) mendefinisikan leverage sebagai alat untuk 

mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam 

membiayai aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi 

mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi pada pinjaman luar 

untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat 

leverage yang lebih rendah menunjukan bahwa pendanaan perusahaan bersal 

dari modal sendiri. Semakin tinggi leverage mencerminkan bahwa 

pembiayaan perusahaan banyak bergantung pada sumber dana eksternal bukan 

pad akas, sehingga akan mengurangi saldo kas. 

Faktor lain yang mempengaruhi cash holdings dalam penelitian ini 

adalah net working capital. Net working capital atau modal kerja bersih 

mengacu pada pengertian modal kerja menurut konsep kualitatif dimana 

modal kerja bersih diartikan sebagai bagian dari aktiva lancar yang benar-
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benar dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa 

mengganggu likuiditas perusahaan (Riyanto, 2001 dalam Prasentianto, 2014). 

Faktor lain yang mempengaruhi cash holdings dalam penelitian ini 

adalah cash flow atau aliran kas. Cash flow merupakan arus kas masuk operasi 

dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mempertahankan arus kas operasi 

di masa mendatang. Nilai dari suatu aktiva (atau perusahaan secara 

keseluruhan) ditentukan oleh arus kas yang dihasilkannya. Arus kas bersih 

mencerminkan jumlah kas yang dihasilkan oleh bisnis untuk para pemegang 

saham dalam satu tahun tertentu (Brigham dan Houston, 2006:53). 

Alasan dipilih sektor property dan real estate karena perusahaan dalam 

sektor ini biasanya menyimpan aset mereka dalam bentuk tidak lancar, yaitu 

dalam bentuk tanah atau bangunan. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan 

mengalami masalah likuiditas. Masalah likuiditas dapat terjadi apabila 

perusahaan membutuhkan dana secara tiba-tiba dan mendesak namun jumlah 

kas yang dimiliki tidak mencukupi. Aset tidak lancar tersebut akan 

membutuhkan waktu untuk diubah menjadi kas. Selain itu untuk 

mengkonversi aset tidak lancar menjadi kas. Selain itu untuk mengkonversi 

aset tidak lancar menjadi kas tentunya memerlukan biaya (Ratnasari, 2015). 

Penelitian mengenai cash holdings telah dilakukan sebelumnya.Hasil 

variabel growth opportunity pada penelitian Marfuah (2014) adalah growth 

opportunity berpengaruh positif terhadap cash holdings. Sedangkan penelitian 

Oktavira (2017) menunjukan hasil yang berbeda yaitu growth opportunity 

tidak berpengaruh terhadap cash holdings. 
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Hasil variabel leverage pada penelitian Wijaya (2010), Marfuah (2014) 

adalah leverage berpengaruh negatif terhadap cash holdings. Sedangkan 

penelitian Prasentianto (2014), Oktavira (2017) menunjukan hasil yang 

berbeda yaitu leverage tidak berpengaruh terhadap cash holdings. 

Hasil variabel net working capital pada penelitian Marfuah (2014) 

adalah net working capital berpengaruh positif terhadap cash holdings. 

Sedangkan penelitian Prasentianto (2014)) menunjukan hasil yang berbeda 

yaitu net working capital berpengaruh negatif terhadap cash holdings. 

Hasil variabel cash flow pada penelitian Prasentianto (2014) adalah 

cash flow berpengaruh positif terhadap cash holdings. Sedangkan penelitian 

Gunawan (2016), menunjukan hasil yang berbeda yaitu cash flow tidak 

berpengaruh terhadap cash holdings. 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Nofryanti (2014). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian Nofryanti (2014) yaitu net working 

capital, growth opportunity, dan leverage. Hasil penelitian Nofryanti (2014) 

menyimpulkan bahwa net working capital berpengaruh signifikan terhadap 

cash holdings, growth opportunity tidak berpengaruh terhadap cash holdings, 

dan leverage berpengaruh terhadap cash holdings. 

 Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu diambil sampel perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2016, juga terdapat penambahan variabel independen yaitu cash flow. Aliran 

kas atau cash flow merupakan jumlah kas yang keluar dan masuk perusahaan 

karena kegiatan operasional dari perusahaan. Nilai dari suatu aktiva (atau 
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perusahaan secara keseluruhan) ditentukan oleh arus kas yang dihasilkannya. 

Arus kas bersih mencerminkan jumlah kas yang dihasilkan oleh bisnis untuk 

para pemegang saham dalam satu tahun tertentu (Brigham dan Houston, 

2006:53) 

Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat ketidakkonsistenan dari 

hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi cash 

holdings. Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh growth opportunity, 

leverage, net working capital, dan cash flow terhadap cash holdings 

Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2014-2016. 

 

B. Perumusan Masalah 

Setelah mengurai latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah growth opportunitiy berpengaruh positif terhadap cash holdings 

pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2016? 

2. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap cash holdings pada 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2014-2016? 

3. Apakah net working capital berpengaruh negatif terhadap cash holdings 

pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2016? 
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4. Apakah cash flow berpengaruh positif terhadap cash holdings pada 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2014-2016? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari peneltian ini adalah : 

a. Untuk menguji growth opportunity berpengaruh positif terhadap cash 

holdings. 

b. Untuk menguji  leverage berpengaruh negatif terhadap cash holdings. 

c. Untuk menguji net working capital berpengaruh  negatif  terhadap 

cash holdings. 

d. Untuk menguji cash flow berpengaruh positif terhadap cash holdings. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

berbagai pihak, diantaranya : 

a. Manfaat bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan, serta mengimplementasikan konsep dan teori dalam 

praktek yang sebenarnya, khususnya mengenai konsep cash holdings. 

b. Manfaat bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan menjadi alat bagi manajemen 

perusahaaan untuk memahami keputusan cash holdings yang telah 
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dilakukan. Hal ini penting untuk direfleksikan sehingga menjadi 

catatan dalam kebijakan cash holdings yang dilakukan masa datang. 

c. Manfaat bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang 

cash holdings. 
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