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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Trade Off Theory 

Menurut Marfuah dan Zulhilmi (2014), trade-off theory 

menyatakan bahwa cash holdings  perusahaan dikelola dengan 

mempertimbangkan batasan antara biaya dan manfaat (cost and benefit) 

yang didapatkan dalam menahan kas. Keputusan yang tepat dalam 

mengelola cash holdings akan konsisten dengan tujuan perusahaan yaitu 

memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Manullang dan Sinaga 

(2005:24), jumlah saldo kas yang tersedia di dalam perusahaan sangat 

bergantung pada tiga motif. Ketiga motif itu adalah: 

a. Motif Transaksi (Transaction motive) 

Perusahaan yang membutuhkan uang kas untuk membayar transaksi 

harian. Perluasan usaha akan berpengaruh pada transaksi finansial. 

Kondisi itu secara otomatis juga akan menuntut kenaikan uang kas 

yang dibutuhkan, antara lain untuk membayar bahan baku, upah, gaji, 

asuransi, dan lain sebagainya. Persediaan kas yang cukup akan 

membuat perusahaan dapat membayar transaksi-transaksi diatas tepat 

waktu. 

b. Motif spekulasi (Speculative Motive) 

Memegang uang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari 

kenaikan harga, baik harga barang ataupun harga (nilai) uang itu 
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sendiri. Hal ini bisa diilustrasikan dengan suatu perusahaan penyuplai 

yang ingin menjual barang  persediaannya dengan diskon yang besar. 

Pembayaran kontan akan dianggap menguntungkan karena dengan 

demikian perusahaan dapat melakukan penghematan harga bahan 

produksi dan pada akhirnya akan menambah nilai profit. 

c. Motif Berjaga-jaga (Precautionary Motive) 

Pengusaha selalu memperhitungkan faktor ketidakpastian dan 

melakukan tindakan berjaga-jaga untuk menjamin likuiditasi 

perusahaannya apabila penerima kas tidak sesuai dengan rencana 

sebelumnya. Untuk itu, pengusaha harus berusaha memiliki kas yang 

dapat menangani masalah itu. 

2. Pecking Order Theory 

Menurut Jinkar (2013), Pecking Order Theory mengemukakan 

adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan 

perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika membutuhkan dana untuk 

keperluan pembiayaan investasi perusahaan, seharusnya perusahaan 

membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. 

Jika keperluan untuk investasi tidak bisa didapat dari pendanaan internal, 

maka perusahaan akan menggunakan pendanaan eksternal dari utang 

sebagai sumber pendanaan kedua, dan ekuitas sebagai sumber pendanaan 

terakhir. Di dalam Pecking Order Theory, kas akan menjadi buffer  antara 

laba ditahan dan keperluan investasi. Teori ini membuat perusahaan tidak 

mempunyai target kas optimal, Di dalam teori ini perusahaan tidak 
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mempunyai tingkat optimal kas, sehingga perusahaan akan cenderung 

menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya. 

3. Agency Theory 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah sebuah 

kontrak antara manajer (agent) dan pemilik (principal). Agar hubungan 

kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan 

otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. 

Hubungan antara agency theory dengan cash holdings menurut 

Christina dan Ekawati (2014) adalah cash holdings merupakan item yang 

paling likuid untuk disalahgunakan dengan mudah, dengan adanya cash 

holdings dengan mudah digunakan manajer untuk memenuhi 

kepentingannya sendiri. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik 

kepentingan antara tugas atau tujuan utama manajemen yaitu 

meningkatkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham dengan 

meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. 

4. Cash Holding 

Menurut Christina dan Ekawati (2014), kas merupakan aktiva yang 

sangat likuid dan dapat digunakan dengan segera untuk memenuhi 

kebutuhan dari aktivitas perusahaan. Persediaan kas ditangan (cash 

holding) merupakan uang tunai yang termasuk dalam kategori aktiva 

lancar. Cash holdings yang optimal merupakan kas yang harus dijaga oleh 

perusahaan agar tidak mengalami kelebihan atau kekurangan, dan harus 

disediakan dalam batas jumlah yang telah ditentukan. Cash holdings 

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



12 
 

merupakan uang tunai yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

aktivitas operasional sehari-hari, serta dapat pula digunakan untuk 

beberapa hal, yaitu dibagikan saham saat diperlukan, dan untuk keperluan 

mendadak lainnya. Penentuan cash holdings yang optimal sangat perlu 

untuk dilakukan karena kas merupakan elemen modal kerja yang paling 

diperlukan perusahaan untuk memenuhi kegiatan operasional perusahaan 

sehari-hari. 

Menurut William dan Fauzi (2013), cash holdings merupakan 

salah satu bentuk aset likuid yang berbentuk sejumlah uang kartal yang 

dimiliki oleh perusahaan dimana ia disimpan dalam kas kecil (petty cash), 

atau dalam kas register, atau dalam bentuk rekening-rekening baik itu di 

dalam bank di dalam pasar uang. 

5. Growth Opportuinity 

Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal 

maupun eksternal suatu perusahaan karena dapat memberikan suatu aspek 

yang positif bagi mereka. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu 

perusahaan merupakan tanda bahwa perusahaan memiliki aspek yang 

menguntungkan, dan mereka mengharapkan rate of return (tingkat 

pengembalian) dari investasi mereka memberikan hasil yang lebih baik 

(Sriwardany, 2007). Nilai dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. 

Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang 

pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Pertumbuhan adalah seberapa jauh 
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perusahaan menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan 

atau sistem ekonomi industri yang sama (Machfoedz, 1996). Myers (1977) 

dalam Jinkar (2013) mengungkapkan growth opportunity perusahaan 

berhubungan dengan tingkat leverage yang digunakan perusahaan. 

6. Leverage 

        Dalam manajemen keuangan, leverage adalah penggunaan assets 

dan (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan 

potensial pemegang saham (Sartono, 2001). Leverage berpengaruh negatif 

terhadap cash holding. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

leverage maka akan semakin rendah cash holding perusahaan. Jika 

perusahaan dapat dengan mudah memperoleh sumber pendanaan dari 

hutang maka perusahaan dapat menahan kas dalam jumlah yang rendah 

(Marfuah dan Zulhilmi, 2014). 

7. Net Working Capital 

        Net working capital atau modal kerja bersih perusahaan seringkali 

didefinisikan sebagai selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. 

Selama aktiva lancar melebihi jumlah utang lancar, maka berarti 

perusahaan memiliki net working capital tertentu, dimana jumlah ini 

sangat ditentukan oleh jenis usaha dari masing-masing perusahaan 

(Syamsuddin, 2011). 

       Net working capital diukur dengan membagi  pengurangan aset 

lancar dan kewajiban lancar dengan total aset. Net Working Capital 

mampu berperan sebagai subtitusi terhadap cash holdings perusahaan. Hal 
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ini dikarenakan kemudahan dalam mengubahnya ke dalam bentuk kas saat 

perusahaan memerlukannya. Apabila hasil net working capital negatif 

(atau yang biasa disebut defisit modal kerja) maka perusahaan bisa 

dikatakan tengah mengalami kesulitan likuditas. Umumnya, perusahaan 

yang net working capital negatif akan membuat cadangan kas 

(Prasentianto, 2014) 

8. 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 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) 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi cash holding. Penelitian-penelitian 

sebelumnya tersebut dirangkum sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Hasil 

1

1. 

Wijaya, Bandi, dan Hartoko (2010)  

Pengaruh kualitas akrual dan   

leverage terhadap cash holding 

perusahaan manufaktur. 

Hasilnya adalah kualitas 

akrual tidak berpengaruh 

terhadap cash holding dan 

leverage berpengaruh negatif 

terhadap cash holding. 
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Lanjutan tabel 2.1 

2. William dan Fauzi (2013) 

Analisis Pengaruh Growth 

Opportunity, Net Working Capital 

,dan Cash Conversion Cycle 

terhadap Cash Holdings Perusahaan 

Sektor Pertambangan 

Growth opportunity, net 

working capital, dan cash 

conversion cycle secara 

parsial dan simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap cash holding.  

3. 

3 

3 

3 

Jinkar (2013) 

Analisa Faktor-faktor Penentu 

Kebijakan Cash Holding Perusahaan 

Manufaktur di Indonesia. 

Growth opportunity, net 

working capital, dividend 

payment berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap cash 

holding. Leverage 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap cash 

holding. Size, cash flow, dan 

capital expenditure  tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap cash holding. 

4. Nofryanti (2014) 

Pengaruh Net Working Capital, 

Growth Opportunity, dan Leverage 

terhadap Cash Holding Perusahaan 

Property dan Real Estate 

Hasilnya adalah Net Working 

Capital berpengaruh 

signifikan terhadap Cash 

Holdings. Growth 

Opportunity tidak 

berpengaruh terhadap Cash 

Holdings.Dan Leverage 

berpengaruh terhadap Cash 

Holdings. 

5. Prasentianto (2014) 

Analisis faktor yang mempengaruhi 

tingkat cash holding perusahaan 

property dan real estate. 

 

Hasilnya adalah ukuran 

perusahaan dan cash flow 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap cash 

holding.Net working capital 

dan pertumbuhan penjualan 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap cash 

holding. Cash conversion 

cycle dan leverage tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap cash holding. 
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Lanjutan tabel 2.1 

6. Syafrizalliadhi (2014) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Perilaku Cash Holding pada 

perusahaan besar dan perusahaan 

kecil (Studi Kasus pada Perusahaan 

Manufaktur yang Listing di BEI 

Tahun 2011-2012. 

Hasilnya adalah Diversified 

firms, investment 

opportunities, bank 

involvement, dan size 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap cash 

holding. Leverage 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap cash 

holding. Capital expenditure, 

dan dividend payment tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap cash holding.  

7. Marfuah dan Zulhilmi (2014) 

Pengaruh Growth Opportunity, Net 

Working Capital, Cash Conversion 

Cycle dan Leverage terhadap Cash 

Holding 

Growth Opportunity dan Net 

Working capital berpengaruh 

positif terhadap cash 

holding,sedangkan Cash 

Conversion Cycle dan 

Leverage berpengaruh 

negatif. 

8. Gunawan (2016) 

Pengaruh growth opportunity, net 

working capital, dan cash flow 

terhadap cash holding 

Hasilnya adalah growth 

opportunity dan cash flow 

tidak berpengaruh terhadap 

cash holding, sedangkan net 

working capital berpengaruh 

positif terhadap cash holding. 

9. Oktavira (2017) 

Pengaruh net working capital, board 

size, growth opportunity, cash 

conversion dan leverage terhadap 

cash holdings perusahaan  property 

dan real estate 

Hasilnya adalah net working 

capital dan board size 

berpengaruh terhadap cash 

holdings. Growth 

opportunity, cash conversion 

cycle,  dan leverage tidak 

berpengaruh terhadap cash 

holdings. 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Marfuah dan Zulhilmi (2014), Growth opportunity berpengaruh 

positif terhadap cash holdings. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang 

memiliki growth opportunity yang tinggi biasanya akan menjaga agar 

Lanjutan tabel 2.1 
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kesempatan tersebut tidak terlewatkan begitu saja sehingga untuk berjaga-jaga 

perusahaan tersebut biasanya akan membuat cadangan kas yang cukup besar 

sampai kesempatan dapat dieksekusi dan memberi nilai tambah bagi 

perusahaan. 

Pecking order theory menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki 

growth opportunity biasanya memiliki informational disadvantage yang 

berakibat pembiayaan eksternal menjadi lebih mahal. Financial distress cost 

menjadi lebih tinggi karena growth opportunity memiliki naturingtangible dan 

nilainya cepat hilang saat terjadi financial distress. Oleh karena itu, 

perusahaan dengan growth opportunity menggunakan asel likuid (seperti kas) 

sebagai polis asuransi untuk mengurangi kemungkinan munculnya financial 

distress dan untuk mengambil kesempatan investasi yang baik terlebih dahulu 

saat pembiayaan eksternal mahal (Jinkar, 2013). 

Menurut Marfuah dan Zulhilmi (2014), Leverage berpengaruh negatif 

terhadap cash holding. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

leverage maka akan semakin rendah cash holdings perusahaan. Jika 

perusahaan dapat dengan mudah memperoleh sumber pendanaan dari hutang 

maka perusahaan dapat menahan kas dalam jumlah yang rendah 

Agency theory memprediksi adanya pengaruh negatif antara leverage 

terhadap cash holdings. Ferreira dan Vilela (2004) dalam (Prasentianto, 2014) 

berpendapat bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah membuat 

kurangnya pengawasan dari pihak eksternal sehingga memungkinkan 

terjadinya diskresi manajerial yang lebih besar saat kas berada pada tingkat 
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yang lebih tinggi para manajer dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan 

keuntungan bagi mereka sendiri. 

Menurut Prasentianto (2014,), Net working capital berpengaruh negatif 

terhadap cash holdings. Bila hasil net working capital negatif (atau yang biasa 

disebut defisit modal kerja) maka perusahaan disinyalir tengah mengalami 

kesulitan likuiditas. Umumnya, perusahaan yang net working capital-nya 

negatif akan membuat cadangan kas. 

Net Working Capital diukur dengan membagi pengurangan current 

assets dan current liabilities dengan total assets.Bila hasil net working capital 

negatif (atau yang biasa disebut defisit modal kerja) maka perusahaan 

disinyalir tengah mengalami kesulitan likuiditas. Umumnya, perusahaan yang 

net working capital-nya negatif akan membuat cadangan kas. Argumen tadi 

telah dibuktikan oleh penelitian Alam et al. (2011) dalam (Jinkar, 2013). 

Berdasarkan argument tersebut, penelitian ini didasari pada keyakinan bahwa 

ada hubungan negatif antara net working capital dengan kebijakan cash 

holding perusahaan sesuai dengan Trade Off Theory. 

Menurut pecking order theory, cash flow memiliki pengaruh positif 

dengan cash holdings. Menurut Ozkan dan Ozkan (2004), dalam Prasentianto 

(2014), perusahaan yang memiliki cash flow tinggi akan memegang kas dalam 

jumlah yang besar sebagai akibat dari kecenderungan mereka untuk 

mendahulukan pendanaan eksternal. 

Cash Flow diukur dari jumlah net income after interest, tax, and 

dividend dikurangi depreciation expense. Saat perusahaan menghasilkan cash 
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flow berlimpah, perusahaan semakin tidak bergantung pada pihak eksternal. 

Hal ini berakibat, manajer memiliki keleluasaan untuk menimbun kas 

(Managerial Oppotunism Theory). Pecking Order Theory menyatakan bahwa 

tidak ada kebijakan cash holdings yang optimal dan jumlah kas perusahaan 

yang sebenarnya adalah hasil investasi dan keputusan finansial (Myers dan 

Majluf, 1984, dalam Jinkar 2013). Oleh karena itu, perusahaan dengan cash 

flow yang besar disinyalir cenderung memegang kas yang lebih banyak. 

Berdasarkan argument tersebut, penelitian ini didasari pada keyakinan bahwa 

ada pengaruh positif antara cash flow dengan kebijakan cash holdings 

perusahaan. 

 

2.1 Gambar 

Kerangka Pemikiran 

 

      H1 (+) 

 

       H2(-) 

     

     H3 (-) 

 

    H4 (+) 

 

 

 

Growth Opportunity (X1) 

Leverage (X2) 

Net Working Capital (X3) 

Cash Holdings(Y) 

Cash Flow (X4) 

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



20 
 

D. Hipotesis 

1. Pengaruh Growth Opportunity terhadap cash holdings 

Menurut Marfuah dan Zulhilmi (2014), Growth opportunity 

berpengaruh positif terhadap cash holdings. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan yang memiliki growth opportunity yang tinggi biasanya akan 

menjaga agar kesempatan tersebut tidak terlewatkan begitu saja sehingga 

untuk berjaga-jaga perusahaan tersebut biasanya akan membuat cadangan 

kas yang cukup besar sampai kesempatan dapat dieksekusi dan memberi 

nilai tambah bagi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan 

Zulhilmi (2014), dan Jinkar (2013), menemukan adanya pengaruh positif 

antara growth opportunity terhadap cash holdings.  

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menentukan hipotesis 

bahwa Growth opportunity berpengaruh positif terhadap cash holdings. 

H1 = Growth Opportunity berpengaruh positif terhadap cash holdings 

2. Pengaruh Leverage terhadap Cash Holdings 

Menurut Marfuah dan Zulhilmi (2014), menyatakan bahwa 

semakin tinggi tingkat leverage maka akan semakin rendah cash holdings 

perusahaan. Jika perusahaan dapat dengan mudah memperoleh sumber 

pendanaan dari hutang maka perusahaan dapat menahan kas dalam jumlah 

yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Zulhilmi 

(2014), Wijaya, Bandi, dan Hartoko (2010), leverage berpengaruh negatif 

terhadap cash holdings.  
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Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menentukan hipotesis 

bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap cash holdings. 

H2 = Leverage berpengaruh negatif terhadap cash holdings 

3.  Pengaruh Net Working Capital terhadap Cash Holdings 

Menurut Prasentianto (2014,), Net working capital berpengaruh 

negatif terhadap cash holdings. Bila hasil net working capital negatif (atau 

yang biasa disebut defisit modal kerja) maka perusahaan disinyalir tengah 

mengalami kesulitan likuiditas. Umumnya, perusahaan yang net working 

capital-nya negatif akan membuat cadangan kas. Penelitian yang 

dilakukan oleh Prasentianto (2014), Net working capital berpengaruh 

negatif terhadap cash holdings.  

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menentukan hipotesis 

bahwa net working capital berpengaruh negatif terhadap cash holdings. 

H3 = Net working capital berpengaruh negatif terhadap cash holdings. 

4. Pengaruh Cash Flow terhadap Cash Holdings 

Menurut pecking order theory, cash flow memiliki pengaruh positif 

dengan cash holdings. Menurut Ozkan dan Ozkan (2004), dalam 

Prasentianto (2014), perusahaan yang memiliki cash flow tinggi akan 

memegang kas dalam jumlah yang besar sebagai akibat dari 

kecenderungan mereka untuk mendahulukan pendanaan eksternal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prasentianto (2014), Cash flow 

berpengaruh positif terhadap cash holdings. 
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Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menentukan hipotesis 

bahwa cash flow berpengaruh positif terhadap cash holdings. 

H4 = Cash flow berpengaruh positif terhadap cash holdings. 
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