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PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, NET WORKING CAPITAL, CASH 

FLOW, CASH CONVERSION CYCLE DAN GROWTH OPPORTUNITY 

TERHADAP CASH HOLDING 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2016-2018) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, net 

working capital, cash flow, cash conversion cycle dan growth opportunity 

terhadap cash holding. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

data sekunder yang diperoleh melalui website www.idx.co.id. Populasi pada 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2016-2018. Berdasarkan metode purposive sampling, 

sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 74 perusahaan manufaktur 

selama 3 periode. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear 

berganda dengan alat bantu SPSS versi 20.00. Penelitian ini membuktikan bahwa 

ukuran perusahaan, net working capital, dan cash conversion cycle berpengaruh 

terhadap cash holding. Sedangkan cash flow dan growth opportunity tidak 

berpengaruh terhadap cash holding. 

 

Kata Kunci: ukuran perusahaan, net working capital, cash flow, cash conversion 

cycle, growth opportunity 

 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect of firm size, net working 

capital, cash flow, cash conversion cycle, and growth opportunity on cash 

holding. This type of research is quantitative research with secondary data 

obtained through the website www.idx.co.id. The population in this study is 

manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange during the 

period 2016-2018. Based on the purposive sampling method, the samples obtained 

in this study was 74 manufacturing companies for 3 periods. This study uses 

multiple linear regression analysis method with SPSS version 20.00. This study 

proves that firm size, net working capital, and cash conversion cycle have an 

effect on cash holding. While cash flow and growth opportunity do not effect the 

cash holding. 

 

Keywords: firm size, net working capital, cash flow, cash conversion cycle, 

growth opportunity. 

 

1. PENDAHULUAN 

Laba yang optimal merupakan tujuan utama yang diinginkan oleh suatu 

perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan harus bisa digunakan sebaik mungkin 

untuk memperoleh hal tersebut. Salah satu aset perusahaan yaitu kas. Kas 

merupakan bentuk aset yang dapat digunakan dengan segera untuk memenuhi 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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kebutuhan operasional perusahaan. Keberadaan kas dalam perusahaan sangat 

penting karena tanpa kas akan mengakibatkan aktivitas perusahaan tidak dapat 

berjalan. 

Untuk melakukan investasi ulang pada aset perusahaan, para manajer 

keuangan perusahaan harus menahan kas pada porsi yang cukup. Kas yang ada di 

perusahaan disebut dengan istilah cash holding. Perusahaan menyusun kas pada 

level yang optimal dengan mempertimbangkan biaya dan keuntungan marginal 

dari memegang kas. 

Buruknya pengelolaan cash holding menjadi salah satu penyebab perusahaan 

sulit berkembang dan mengantisipasi biaya-biaya yang tidak terduga. Cash 

holding dalam suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 

antaranya adalah firm size, net working capital, cash flow, cash conversion cycle 

dan growth opportunity. 

Ukuran perusahaan dapat menjadi gambaran besar kecilnya suatu perusahaan 

yang dapat dilihat dari jumlah penjualan produk yang dijual perusahaan, total 

aktiva perusahaan, rata-rata penjualan perusahaan, dan rata-rata total aktiva yang 

dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan memiliki hubungan berbanding terbalik 

pada cash holding karena daripada menimbunnya, perusahaan besar memiliki 

kecenderungan untuk meginvestasikannya pada growth opportunities yang 

berbeda (Harris & Raviv, 1990) dalam (Liadi dan Suryanawa, 2018). Hal tersebut 

dikarenakan manfaat yang didapatkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan besar. 

Pada dasarnya net working capital merupakan mengganti uang tunai. Pada 

saat dibutuhkan, net working capital dapat dengan cepat dilikuidasi untuk 

pendanaan. Dengan begitu, perusahaan dengan net working capital yang banyak 

cenderung memegang kas dalam jumlah yang sedikit. Oleh sebab itu, perusahaan 

dengan net working capital tinggi akan memiliki cash holding yang rendah. 

Cash flow yaitu jumlah kas yang keluar dan masuk perusahaan karena 

kegiatan operasional dari perusahaan tersebut. Apabila cash flow masuk lebih 

besar dari cash flow keluar, maka hal ini menunjukkan cash flow bersih positif, 

dan sebaliknya apabila cash flow masuk lebih kecil dari cash flow keluar maka 
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cash flow bersih negatif. Jika cash flow bersih perusahaan positif, maka 

perusahaan tidak bergantung dengan pihak eksternal, hal ini menyebabkan 

meningkatnya jumlah kas yang dimiliki perusahaan, dan sebaliknya, cash flow 

bersih negatif menyebabkan turunnya jumlah kas perusahaan (Gitosudarmo, 

1998:63). 

Cash conversion cycle adalah ukuran perusahaan untuk mengukur berapa hari 

yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan kas dari hasil operasi 

perusahaan. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk terjadinya 

siklus ini, maka semakin banyak pula perusahaan harus mengeluarkan biaya 

operasi. Semakin cepat cash conversion cycle perusahaan, maka semakin cepat 

pula perusahaan mendapatkan kas masuk dimana kas masuk tersebut bisa dipakai 

untuk investasi pada perusahaan. 

Perusahaan yang sedang berada pada masa pertumbuhan akan selalu berusaha 

untuk meningkatkan ketersediaan kas di dalam perusahaan. Hal itu bertujuan 

untuk membiayai pertumbuhan yang terjadi dengan harapan pertumbuhan tersebut 

dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. 

Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan 

perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Pertumbuhan perusahaan juga dapat menjadi indikator dari 

profitabilitas dan keberhasilan perusahaan. 

Penelitian empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi cash holding 

telah banyak dilakukan, misalnya penelitain yang dilakukan, Liadi dan Suryanawa 

(2018) menunjukkan net working capital dan cash conversion cycle tidak 

berpengaruh signifikan terhadap cash holding perusahaan. Sedangkan cash flow 

dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap cash holding perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Zulhilmi (2014) menunjukkan 

growth opportunity dan net working capital berpengaruh positif terhadap cash 

holding perusahaan. Sedangkan cash conversion cycle dan leverage berpenagruh 

negatif terhadap cash holding perusahaan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan 

oleh Humendru dan Pangaribuan (2018) menunjukkan growth opportunity tidak 
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berpengaruh terhadap cash holding. Sedangkan cash conversion cycle dan net 

profit/loss berpengaruh positif signifikan terhadap cash holding. 

Berdasarkan fenomena yang pernah terjadi dan hasil yang berbeda pada 

penelitain terdahulu, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Net Working Capital, Cash Flow, Cash 

Conversion Cycle, dan Growth Opportunity Terhadap Cash Holding (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018).”  

 

2. METODE 

2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data 

sekunder. Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada populasi yang luas, permasalahan yang sudah jelas, teramati, 

terukur dan peneliti bermaksud untuk menguji hipotesis 

2.2 Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI selama 2016-2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 204 

perusahaan manufaktur. 

2.3 Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini bersumber pada laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 yang diperoleh dari akses langsung 

www.idx.co.id dan melalui website resmi perusahaan. 

2.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumentasi atau dengan cara 

menelusuri data keuangan dan rasio pada laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang tercatat di BEI periode 2016-2018. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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2.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

2.5.1 Cash Holding 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah cash holding. Menurut penelitian 

Saputri dan Kuswandono (2019) cash holding dapat diproksikan dengan 

menggunakan rasio dari kas dan setara kas dengan net asset, dimana net asset 

merupakan total asset dikurangi dengan kas dan setara kas. 

Rumus untuk menghitung cash holding adalah sebaga berikut: 

CHD = 
                  

          
 x 100%      (1) 

2.5.2 Ukuran Perusahaan 

Menurut Ferri dan Jones (1979) dalam Saputri dan Kuswardono (2019) 

menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat 

menglasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain 

total aktiva, penjualan, log size, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, dan lain-lain 

yang semuanya berkolerasi tinggi. 

Berikut perhitungan rumus untuk menghitung ukuran perusahaan menurut 

Suherman (2017): 

                                    (2) 

2.5.3 Net Working Capital 

Net working capital yaitu modal kerja bersih yang merupakan bagian dari aset 

lancar yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan tanpa 

menggangu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka 

pendeknya. 

Berikut perhitungan rumus untuk menghitung nilai net working capital 

menurut Suherman (2017): 

Net Working Capital = 
                             

          
 x 100%   (3) 

2.5.4 Cash Flow 

Cash flow masuk yang besar tergantung pada operasional suatu perusahaan, 

dengan demikian diharapkan perusahaan dapat memperhatikan cash flow 

perusahaan tersebut. 
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Berikut perhitungan rumus untuk menghitung  nilai cash flow menurut 

Suherman (2017): 

Cash Flow = 
                             

          
     (4) 

2.5.5 Cash Conversion Cycle 

Cash conversion cycle adalah seberapa cepat perusahaan menghasilkan 

produknya, dari membayar biaya persediaan hingga mengumpulkan kas dari hasil 

penjualan. 

Berikut perhitungan rumus untuk menghitung nilai cash conversion cycle: 

                                                               (5) 

Dimana = 

Perputaran persediaan = 
          

   

   

      (6) 

Perputaran piutang = 
             

         

   

      (7) 

Perputaran utang = 
           

   

   

      (8) 

2.5.6 Growth Opportunity 

Growth opportunity adalah peluang pertumbuhan.perusahaan di masa depan, 

dapat dilakukan dengan investasi yang dianggap mampu memberikan keuntungan 

di masa yang akan datang. 

Berikut perhitungan rumus untuk menghitung nilai growth opportunity 

menurut Humendru dan Pangaribuan (2018): 

        
                           

               
x 100%    (9) 

2.6 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda. Adapun 

persamaan regresi yaitu : 

CHD = α + β1SIZE + β2NWC + β3CFO + β4CCC + β5GO + ε  (10) 

Keterangan: 

CHD : Cash Holding (CHD) 

α : Konstanta 

βı – β5 : Koefisien regresi tiap variabel Independen 
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SIZE : Ukuran Perusahaan (SIZE) 

NWC : Net Working Capital (NWC) 

CFO : Cash Flow (CFO) 

CCC : Cash Conversion Cycle (CCC) 

GO : Growth Opportunity (GO) 

Ε : Eror 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Berdasarkan data yang diperoleh 

didapatkan jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 

sebanyak 144 perusahaan pertahun. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik yang menentukan 

sampel yang dipilih dari populasi yang tersedia dengan menggunakan kriteria 

tertentu. Dalam pengujian asumsi klasik terjadi masalah data yang tidak normal 

dan terindikasi adanya data hetero sehingga dilakukan data outlier. Cara 

mendeteksi data outlier dalam penelitian ini yaitu dengan melihatnya pada 

Boxplot, lalu mengeluarkan data yang bernilai ekstrim dari sampel penelitian. 

Selanjutnya penelitian akan dilakukan dengan menggunakan 204 sampel. 

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel 

NO Kriteria Jumlah 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar secara berturut-

turut di BEI selama periode 2016-2018. 

144 

2. Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di BEI 

selama periode 2016-2018 

(14) 

3. Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan tahunan yang dipublikasikan di BEI secara 

berturut-turut selama periode 2016-2018 

(1) 

4. Perusahaan manufaktur yang tidak memakai mata uang 

Rupiah dalam laporan keuangan tahunannya. 

(25) 

5. Perusahaan manufaktur yang mengalami rugi selama 

periode tahun 2016-2018 

(30) 

Jumlah Sampel yang Sesuai dengan Kriteria 74 

Jumlah Sampel x Jumlah Periode Penelitian 74 x 3 

Jumlah Data Penelitian 222 

Jumlah Data yang di Outlier (18) 

Jumlah Data yang Digunakan dalam Penelitian 204 
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3.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 2. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

CHD 204 0,20512 33,29535 9,1008357 7,74428877 

SIZE 204 25,31018 33,47373 28,6043666 1,56745977 

NWC 204 -25,61832 68,41341 23,0017752 18,59854657 

CFO 204 0,00160 1,36390 0,3279631 0,20366521 

CCC 204 -73,87954 571,83994 123,8435534 85,06216904 

GO 204 -50,00118 85,88722 10,3869591 14,80396686 

Valid N 

(listwise) 
204 

    

 

CHD (cash holding) sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan kas 

dibagi total aset dikali 100% menggambarkan jumlah kas dan setara kas terhadap 

aset bersih perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai cash holding terbesar 

yaitu PT HM Sampoerna Tbk sebesar 33,29535. Sedangkan nilai terkecil dimiliki 

oleh PT Arwana Citramulya Tbk sebesar 0,20512. Nilai rata-rata variabel cash 

holding pada perusahaan sektor manufaktur dari tahun 2016-2018 adalah sebesar 

9,1008357 lebih besar dari nilai standar deviasinya yang sebesar 7,74428877. 

Artinya bahwa data varabel cash holding mempunyai sebaran yang kecil sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan merupakan data yang baik dan 

cocok untuk dimasukkan dalam model estimasi. 

Variabel SIZE (ukuran perusahaan) yang diukur menggunakan ln total aset 

menunjukkan nilai data tertinggi dari PT Astra Internasional Tbk sebesar 

33,47373 dan nilai terendahnya dari PT Primarindo Asia Infrastucture Tbk 

sebesar 25,31018. Nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar 28,6043666 dan 

standar deviasinya 1,56745977 maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data yang 

dimiliki variabel ini cukup kecil sehingga jarak antara nilai maksimum dan 

minimumnya relatif rendah. 

Variabel net working capital yang diukur menggunakan aset lancar 

dikurangi liabilitas lancar dibagi total aset dikali 100% menunjukkan nilai rata-
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rata net working capital sebesar 23,0017752 dan standar deviasinya sebesar 

18,59854657. Nilai data tertinggi dari PT Champion Pacific Indonesia Tbk 

sebesar 68,41341 dan nilai terendahnya dari PT Unilever Indonesia Tbk sebesar -

25,61832. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat modal kerja bersih yang 

dimiliki perusahaan sangat rendah bahkan terdapat perusahaan yang memiliki 

modal kerja bersih negatif sedangkan nilai variasi datanya cenderung tinggi. 

Variabel cash flow yang diukur dengan laba setelah pajak ditambah 

depresiasi dibagi total aset menunjukkan nilai rata-rata cash flow sebesar 

0,3279631 dengan standar deviasinya sebesar 0,20366521. Nilai data tertinggi 

dari PT Primado Asia Infrastuctur Tbk yaitu sebesar 1,36390 dan nilai 

terendahnya dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk sebesar 0,00160. Hal ini 

mengindikasikan bahwa rata-rata tingkat variabilitas arus kas antar perusahaan 

cukup rendah dengan nilai variasi data yang cukup tinggi. 

Variabel cash conversion cycle memiliki nilai tertinggi sebesar 571,83994 

dari PT Indo Acidatama Tbk dan nilai terendahnya sebesar -73,87954. Nilai rata-

rata variabel cash convension cycle yaitu 123,8435534 dengan standar deviasi 

sebesar 85,06216904. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang 

diperlukan dalam proses pembelian persediaan kepada supplier, proses penagihan 

piutang kepada pembeli sampai dengan proses pelunasan utang oleh perusahaan 

kepada supplier sangat lama, yaitu hamper 124 hari. Bahkan ada perusahaan yang 

memiliki rata-rata waktu yang diperlukan dalam proses pelunasan utang melebihi 

waktu yang diperlukan dalam proses pembelian persediaan sehingga perusahaan 

mempunyai nilai cash convension cycle yang negatif. 

Variabel growth opportunity menunjukkan nilai rata-rata 10,3869591 

dengan standar deviasinya sebesar 14,80396686. Nilai data tertinggi sebesar 

85,88722 dari PT Alakasa Industrindo Tbk dan nilai terendah dari PT Star 

Petrochem Tbk sebesar -50,00118. Hal ini mengindikasikan bahwa kesempatan 

pertumbuhan perusahaan sampel masih rendah, bahkan ada perusahaan yang 

memiliki tingkat pertumbuhan yang negatif. 
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3.2 Uji Normalitas 

Table 3. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov-

Smirnov Z 

Probabilitas Keterangan 

Unstandardize

d Residual 
1,312 0,064 

Data terdistribusi 

normal 

 

Berdasarkan table One-Sample Kolmogorov-Smirnov di atas didapatkan bahwa 

nilai Sig sebesar 0,064. Dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian 

terdistribusi secara normal dikarenakan memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 

yaitu 0,064. 

3.3 Uji Multikolinearitas 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

SIZE 0,868 1,152 Tidak terjadi multikolinearitas 

NWC 0,926 1,080 Tidak terjadi multikolinearitas 

CFO 0,930 1,075 Tidak terjadi multikolinearitas 

CCC 0,772 1,295 Tidak terjadi multikolinearitas 

GO 0,858 1,166 Tidak terjadi multikolinearitas 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF menunjukkan nilai 

tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

3.4 Uji Heterokedastisitas 

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Sig Keterangan 

SIZE 0,917 Tidak terjadi heterokedastisitas 

NWC 0,827 Tidak terjadi heterokedastisitas 

CFO 0,324 Tidak terjadi heterokedastisitas 

CCC 0,241 Tidak terjadi heterokedastisitas 

GO 0,613 Tidak terjadi heterokedastisitas 

 

Berdasarkan hasil dari pengujian yang ditunjukkan table 5, dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel independen tidak terdapat gejala heterokedastisitas 

dikarenakan sig lebih besar dari 0,50. 
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3.5 Uji Autokorelasi 

Tabel 6. Hasil Uji Autokolerasi 

Variabel Z Probabilitas Keterangan 

Unstandardized 

Residual 

-0,983 0,326 Tidak terjadi autokorelasi 

 

Berdasarkan data Run test tersebut dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian 

ini tidak terjadi autokolerasi dikarenakan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 

yaitu 0,326. 

3.6 Pembahasan dan Analisis 

Tabel 7. Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) -12,495 8,875  -1,408 0,161 

SIZE 0,727 0,293 0,147 2,485 0,014 

NWC 0,244 0,024 0,587 10,229 0,000 

CFO -4,277 2,177 -0,112 -1,965 0,051 

CCC -0,026 0,006 -0,290 -4,617 0,000 

GO -0,015 0,031 -0,029 -0,482 0,630 

F hitung 26,023 F Sig 0,000   

Adj R
2
 0,381     

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut: 

                                                  

                (11) 

3.6.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Cash Holding 

Berdasarkan hasil regresi dari penelitian ini, variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap cash holding. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,014 lebih rendah dari 0,05. Semakin besar perusahaan maka 

akan semakin banyak penahanan kas yang ada pada perusahaan tersebut dan 

sebaliknya jika semakin kecil perusahaan maka penahanan kas yang ada di 

perusahaan juga semakin kecil. 

Perusahaan yang relatif besar akan lebih terdiversifikasi dalam usaha 

operasionalnya dan cenderung lebih sulit mengalami financial distress sehingga 
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secara tipikal memiliki performa lebih baik daripada perusahaan-perusahaan kecil 

dan memiliki lebih banyak kas guna pengatur investasinya. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian Presetiono (2016) yang menunjukkan bahwa 

variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap cash holding. Hasil 

penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian Saputri dan Kuswardono 

(2019) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap cash 

holding perusahaan. 

3.6.2 Pengaruh Net Working Capital Terhadap Cash Holding 

Berdasarkan hasil regresi dari penelitian ini, variabel net working capital 

berpengaruh terhadap cash holding. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Modal kerja bersih merupakan 

subsitusi kas yang baik, dikarenakan modal kerja bersih dapat dijadikan kas 

dengan cepat apabila perusahaan sewaktu-waktu membutuhkan kas untuk 

kelancaran kegiatan perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nofriyanti (2014) yang menunjukkan net working capital berpengaruh terhadap 

cash holding perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 

2009-2013. Penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian Suherman (2017) 

yang menunjukkan bahwa net working capital berpengaruh terhadap cash holding 

perusahaan. 

3.6.3 Pengaruh Cash Flow Terhadap Cash Holding 

Berdasarkan hasil regresi dari penelitian ini, variabel cash flow tidak berpengaruh 

terhadap cash holding. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,051 

lebih besar dari 0,05. Arus kas perusahaan merupakan suatu alat yang digunakan 

untuk membiayai proyek baru yang menguntungkan, untuk membayar deviden, 

untuk membayar liabilitas dan untuk disimpan sebagai kas. 

Apabila perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan kas dari pihak 

eksternal untuk mendanai operasional perusahaan, maka arus kas yang ada di 

perusahaan tersebut tidak akan mempengaruhi kebijakan manajer keuangan dalam 

melakukan penahanan kas. Keadaan perusahaan di Indonesia yang biasanya 
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memiliki anak perusahaan juga memberikan kemudahan untuk memperoleh 

pendanaan eksternal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan 

(2016) yang menunjukkan bahwa cash flow tidak berpengaruh terhadap cash 

holding. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Rahmawati (2014) yang 

menunjukkan bahwa cash flow tidak berpengaruh terhadap cash holding 

perusahaan. 

3.6.4 Pengaruh Cash Conversion Cycle Terhadap Cash Holding 

Berdasarkan hasil regresi dari penelitian ini, variabel cash conversion cycle 

berpengaruh tehadap cash holding. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Perputaran kas merupakan merupakan 

jangka waktu rata-rata sejak dilakukannya pengeluaran tunai untuk dana produksi 

hingga diterimanya hasil penjualan produksi. Semakin besar jumlah perputaran 

kas, maka semakin besar kebutuhan perusahaan akan pendanaan. 

Saldo kas perusahaan dipengaruhi oleh perputaran kas pada periode waktu 

tertentu. Semakin pendek periode perputaran kas maka semakin cepat cash 

turnover yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. Cash turnover tersebut dapat 

berperan sebagai medium pembiayaan operasional sehingga dapat meminimalisir 

saldo kas yang ada di perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Marfuah dan Zulhilmi (2014) yang menunjukkan bahwa cash 

conversion cycle berpengaruh terhadap cash holding, begitupun juga penelitian 

yang dilakukan oleh Humendru dan Pangaribuan (2018). 

3.6.5 Pengaruh Growth Opportunity Terhadap Cash Holding 

Berdasarkan hasil regresi dari penelitian ini, variabel growth opportunity tidak 

berpengaruh terhadap cash holding. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat 

signifikansi 0,630 lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

perusahaan tidak begitu mempertimbangkan tingkat growth opportunity dalam 

melakukan penahanan kas. 

Perusahaan dalam mengembangkan usahanya tidak hanya mengandalkan 

dana internal tetapi juga menggunakan dana enkternal seperti hutang. Hal ini 

mengindikasikan bahwa besarnya tingkat growth opportunity tidak terlalu 
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mempengaruhi perusahaan dalam menentukan cash holding yang sesuai. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Humendru dan Pangaribuan (2018) yang 

menunjukkan bahwa growth opportunity tidak berpengaruh terhadap cash 

holding, begitupun penelitian dari Nofriyanti (2014). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap cash holding. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin banyak penahanan kas 

yang ada pada perusahaan tersebut dan sebaliknya jika semakin kecil 

perusahaan maka penahanan kas juga semakin kecil. 

b. Net working capital berpengaruh terhadap cash holding. Hal ini menunjukkan 

bahwa tinggi rendahnya net working capital akan mempengaruhi tingginya 

cash holding perusahaan. Hal tersebut dimungkinkan karena kas merupakan 

bagian dari net working capital yang dapat digunakan perusahaan sewaktu-

waktu saat dibutuhkan. 

c. Cash flow tidak berpengaruh terhadap cash holding. Hal ini menunjukkan 

bahwa tinggi rendahnya cash flow tidak akan berpengaruh terhadap tingkat 

cash holding perusahaan. Hal tersebut dimungkinkan karena perusahaan 

manufaktur di Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan dana dari pihak 

eksternal guna operasional perusahaan. 

d. Cash conversion cycle berpengaruh terhadap cash holding. Hal ini 

menunjukkan bahwa tinggi rendahnya cash convension cycle akan 

mempengaruhi tingginya cash holding perusahaan. Hal tersebut 

dimungkinkan karena perusahaan dengan siklus perputaran kas yang lama 

akan menyimpan kas dalam jumlah yang sesar begitupun sebaliknya. 

e. Growth opportunity tidak berpengaruh terhadap cash holding. Hal ini 

menunjukkan bahwa tinggi rendahnya growth opportunity tidak akan 

mempengaruhi tingkat cash holding perusahaan. Hal tersebut dimungkinkan 
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karena perusahaan memperhatikan kemungkinan pertumbuhan dengan 

mengandalkan dana dari pihak eksternal sehingga tidak mempengaruhi 

jumlah penahanan kas yang ada di perusahaan. 

4.2 Saran 

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi market to book value ratio 

dalam mengukur variabel growth opportunity dikarenakan proksi tersebut lebih 

merefleksikan market expectation atas growth opportunity. Berdasarkan nilai 

adjusted R
2
 diketahui bahwa variabel cash holding sebesar 61,9% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model penelitian ini, peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

menguji sektor lain seperti pertambangan dengan menggunakan periode waktu 

penelitian yang lebih panjang agar hasil penelitian dapat digeneralisasi dan 

mencerminkan kondisi terkini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Afif, Saleh dan Prasetiono. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan cash holding pada perusahaan: Studi pada perusahaan manufaktur 

yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Diponegoro Journal 

of Management. Volume 5 – No. 4 

Ali, Shaukat, Miskhat Ullah, dan Nazir Ullah. (2016). Determinants of corporate 

cash holdings a case of textile sector in Pakistan. 

Ariana, Dana, Michael Hadjaat, dan Rizky Yudaruddin. (2018). Pengaruh cash 

flow, expenditure dan nilai perusahaan terhadap cash holding: Studi pada 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2015. Jurnal Manajemen. Volume 10 – No. 1. 

Cahyani, Dewi Rina. (2019). Tempo Media Group: http://bisnis.tempo.co 

Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM 

SPSS 23. Semarang: Universitas Diponegoro. 

Gunawan, Rendi. (2016). Pengaruh Growth Opportunity, Net Working Capital, 

dan Cash Flow terhadap Cash Holding. 

Humendru, Anugerah dan Jonner Pangaribuan (2018). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan cash holding: Studi pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Jurnal Riset 

Akuntansi. Volume 4 – No. 1. 

Liadi, Cicilia Citra dan I Ketut Suryanawa. (2018). Pengaruh ukuran perusahaan, 

net working capital, cash flow dan cash conversion cycle pada cash holding: 

http://bisnis.tempo.co/


 

16 

 

Studi pada sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2016. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 24 – No. 2. 

Marfuah dan Ardan Zulhilmi. (2014). Pengaruh growth opportunity, net working 

capital, cash conversion cycle dan leverage terhadap cash holding 

perusahaan: Studi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013.  

Nofryanti. (2014). Pengaruh Net Working Capital, Growth Opportunity dan 

Leverage terhadap Cash Holding: Studi pada perusahaan property and real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. Jurnal 

Ilmiah Akuntansi. Volume 2 - No. 4. 

Rahayu, Fitri Dwi Dan Nadia Asandimitra. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Leverage, Profitabilitas, Kebijakan Deviden Dan Cash Holding Terhadap 

Nilai Perusahaan Pada Sektor Manufaktur. Jurnal Ilmu Manajemen. 

Volume 2 – No.2. 

Rahmawati, Zurotul Aulia. (2014).  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Keputusan Cash Holding Pada Perusahaan Food And Beverage Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017). Metode penelitian untuk bisnis 

pendekatan pengembangan-keahlian Edisi 6 Buku 1. Jakarta Selatan: 

Salemba Empat. 

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017). Metode penelitian untuk bisnis 

pendekatan pengembangan-keahlian Edisi 6 Buku 2. Jakarta Selatan: 

Salemba Empat. 

Saputri, Erdian dan Anon Kuswardono. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, 

Firm Size, dan Growth Opportunity terhadap Cash Holding Perusahaan: 

Studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode Tahun 2013-2017. Jurnal of Entrepreneurship, Management, and 

Industry (JEMI). Volume 2 – No.2. 

Suherman. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cash Holding Perusahaan 

di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen. Volume 21 – No. 03. 

Wiradharma, I Gede, Herlina Pusparini dan Nina Karina Karim. (2017). Analysis 

of growth opportunity, net working capital, leverage and cash conversion 

cycle influence on cash holdings: of companies from food and drink sub 

sector in Indonesia Stock Exchange period 2010-2013. Jurnal Riset 

Akuntansi. Volume 16 – No.1. 


