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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Mengingat bahwa kas adalah aset perusahaan yang paling likuid, maka 

kebijakan perusahaan untuk memegang kas merupakan strategi untuk melindungi 

perusahaan dari cash shortfall atau kekurangan kas. Dengan memiliki kas yang 

cukup, perusahaan memiliki banyak keuntungan terutama pada saat terjadinya 

krisis kredit, seperti yang pernah terjadi di Amerika pada tahun 2007 dimana hampir 

semua lembaga pembiayaan sangat berhati-hati dalam mengucurkan dana kredit. 

Hal ini membuat perusahaan-perusahaan cenderung lebih konservatif dan berusaha 

meminimalisir risiko likuiditas perusahaan dengan menjaga tingkat cash holding.  

Namun terdapat juga sisi negatif dari memegang kas dalam jumlah yang 

besar, yaitu hilangnya kesempatan untuk memperoleh laba yang lebih besar. Karena 

kas tidak memberikan laba jika hanya disimpan bahkan dapat berkurang karena 

pengaruh pengenaan pajak. Maka dari itu, mengatur jumlah kas yang ideal pada 

perusahaan juga akan meningkatkan tanggung jawab dalam mengatur kas 

perusahaan. 

Menurut penelitian Bates et al., (2009), cash holdings pada perusahaan-

perusahaan Amerika mengalami kenaikan sejak tahun 1980 sampai 2006. 

Penelitian ini berhubungan dengan suatu kasus yang ada di Amerika. Hasil survei 

Factseet menyebut, perusahaan yang masuk dalam S&P 500 (termasuk sektor non-

keuangan) saat ini menyimpan USD 1,43 triliun atau setara dengan Rp 210.167 

triliun. Dana ini adalah dana cadangan yang tersedia pada kuartal kedua yaitu antara 
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April dan Juni, dimana dana tunai yang disimpan perusahaan kali ini merupakan 

tertinggi kedua dalam 10 tahun terakhir. Angka ini hanya lebih rendah dibanding 

kuartal keempat tahun lalu. Menurut data yang ada, perusahaan teknologi adalah 

perusahaan yang paling banyak menyimpan uang tunai. Teknologi memimpin 

semua sektor dalam kepemilikan kas. Microsoft misalnya, perusahaan ini 

menyimpan USD 96 miliar uang tunai. Kemudian Google juga menyimpan USD 

70 miliar dan Cisco menyimpan USD 60 miliar. 

Berbeda halnya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. 

Beberapa perusahaan di Indonesia masih tidak melakukan penyimpanan kas dalam 

jumlah yang besar. Hal ini yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang 

memiliki masalah dalam hal likuiditas. Seperti contohnya kasus yang terjadi pada 

PT. Pelita Propertindo Sejahtera yang bergerak dibidang apartemen Palazzo 

Jakarta. Pada tahun 2010, digugat oleh para pembeli apartemen Palazzo karena 

pihak PT. Pelita Propertindo tidak memenuhi kewajibannya terkait keterlambatan 

dalam menyelesaikan proses pembangunan apartemen Palazzo, sedangkan para 

pembeli telah melunasi pembayaran untuk unit apartemennya. Pada akhir Januari 

2010, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa PT. Pelita Propertindo 

Sejahtera dalam keadaan pailit. Setelah dinyatakan pailit kurator akan menghitung 

seluruh utang dan aset pengembang lantas menjualnya. Hasil penjualan akan dibagi 

untuk kreditur, pengembang, dan terakhir kepada konsumen. 

Berdasarkan kasus yang telah dialami oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera, 

perusahaan diharapkan agar dapat menjadikan hal tersebut sebagai acuan untuk 

tetap menjaga dan memperhatikan pengelolaan kas agar likuiditas perusahaan 
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terjaga dengan baik. Sehingga perusahaan dapat terhindar dari masalah likuiditas 

dan tidak menjadi perusahaan yang pailit. Khususnya perusahaan proterty and real 

estate yang cenderung lebih banyak mengalami masalah likuiditas. Hal ini 

dikarenakan perusahaan sektor property and real estate lebih banyak 

menginvestasikan dana yang dimiliki dalam bentuk tanah maupun bangunan, yang 

merupakan bagian dari aset tidak lancar. Oleh karena itu, perusahaan akan kesulitan 

dalam memperoleh dana yang cukup besar dan sesegera mungkin dibutuhkan. 

Untuk mengkonversi aset non lancar perusahaan menjadi kas tentunya memerlukan 

biaya dan waktu yang tidak singkat. 

Hingga saat ini, perusahaan sektor property and real estate menjadi favorit 

para investor. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya pembangunan 

perumahan, mall, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Pembangunan ini banyak 

terjadi terutama di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-

lain. Perusahaan property and real estate dinilai cukup stabil dan aman terutama 

perumahan yang merupakan kebutuhan paling penting bagi masyarakat, mengingat 

jumlah penduduk Indonesia saat ini terbilang tinggi. Perusahaan-perusahaan 

property and real estate juga melakukan berbagai inovasi untuk memenhi 

kebutuhan masyarakat. Salah satunya dengan menawarkan tempat tinggal yang 

memiliki konsep one stop living, yaitu perumahan dengan berbagai fasilitas 

penunjang di area perumahaan tersebut seperti mall, akses ke jalan tol, rumah sakit, 

sekolah, dan pusat perbelanjaan. 

Ali Tranghanda, direktur eksekutif Indonesia Property Watch, menyatakan 

bahwa banyak investor asing khususnya negara-negara Asia tertarik menanamkan 
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modalnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari naiknya nilai penjualan perumahan 

di Jabodetabek pada kuartal IV-2014 yang mencapai Rp 1.678.427.100.546 atau 

naik 29,8% (qtq) dibandingkan kuartal III-2014. Steve Artherton selaku Director 

Investment and Development Services Colliers International Indonesia juga 

menyatakan hal yang sama bahwa investasi asing di sektor properti yang masuk ke 

indonesia diperkirakan meningkat pesat pada tahu 2015. Namun di tahun politik 

2014, investor sedikit berhati-hati dalam menanamkan modal di Indonesia karena 

kekhawatiran akan program-program pemerintah baru yang masih belum stabil. 

(rumah.com, 2014). 

Pernyataan kedua pihak tersebut juga didukung oleh Vivin Harsanto selaku 

Head of Advisory Jones Lang LaSalle (JLL) yang menyatakan bahwa minat 

investor asing terhadap Indonesia terus meningkat. Investor asal Hongkong, 

Singapura, Jepang, Korea, dan China secara konsisten masih menaruh minat yang 

cukup tinggi terhadap industri properti di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan 

sektor property and real estate perlu lebih fokus dalam mengelola kas perusahaan 

supaya optimal sehingga dapat menarik investor asing untuk menanamkan modal 

ke perusahaan. Investor akan lebih tertarik jika likuiditas perusahaan terjaga dengan 

baik karena hal tersebut menandakan risiko yang relatif kecil untuk tidak dapat 

melunasi hutangnya. 

Pada penelitian ini, akan mencoba menguji pecking order theory. Teori 

Berdasarkan pecking-order theory, ketika membutuhkan dana untuk keperluan 

pembiayaan investasi perusahaan, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan 

investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak 
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dapat diperoleh dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan 

pendanaan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua, dan ekuitas 

sebagai sumber pendanaaan 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 

mempunyai tingkat optimal kas, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan 

sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan cash holding perusahaan telah 

banyak diteliti. Namun terdapat banyak perbedaan hasil penelitian yang satu dengan 

yang lain. 

Salah satu variabel independen yang berpengaruh terhadap cash holding 

adalah cash conversion cycle. Berdasarkan penelitian Opler, et al. (1999) salah satu 

faktor yang mempengaruhi cash holding dalam perusahaan adalah kecepatan 

perusahaan dalam menghasilkan kas yang ditentukan oleh lamanya proses 

penyelesaian cash conversion cycle. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puput 

Sapitri (2016), Marfuah dan Ardan (2014), dan William dan Syarief (2013) 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara cash conversion cycle 

dengan cash holding. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sheryl dan I Ketut (2016) yang menyatakan bahwa cash conversion cycle tidak 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap cash holding. 

Variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah capital 

expenditure. Capital expenditure (pengeluaran modal) adalah pegeluaran secara 

periodik yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal baru yang sifatnya 
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menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan 

yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan 

kapasitas aset (Titman, Keown, Martin, 2011:383). Hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh M. Arfan, et al. (2017) mengatakan bahwa capital expenditure 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap cash holding. Hasil penelitian ini 

juga didukung oleh penelitian Ur Rehman dan Wang (2015) dan Guizani (2017) 

yang mengatakan bahwa capital expenditure berpengaruh signifikan terhadap cash 

holding. Namun hasil penelitian Rebecca (2013) menyatakan bahwa capital 

expenditure tidak berpengaruh terhadap cash holding. 

Variabel independen selanjutnya yang digunakan pada penelitian ini adalah 

cash flow. Cash flow atau aliran kas merupakan jumlah kas yang keluar dan masuk 

perusahaan yang disebabkan oleh kegiatan operasional dari perusahaan. Arus kas 

bersih mencerminkan jumlah kas yang dihasilkan oleh bisnis untuk para pemegang 

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

yang dilakukan oleh Ur Rehman dan Wang (2015) dan Islam (2012) menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara cash flow dengan cash holding. 

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Retno 

dan Fajar (2014) dan Rebecca (2013) yang menyatakan bahwa cash flow tidak 

berpengaruh terhadap cash holding. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan cash holding, terlihat bahwa 

terdapat variabel yang menunjukkan hasil yang signifikan dan tidak. Dikarenakan 
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adanya perbedaan dan ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu, maka 

perlu dilakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan cash holding, khususnya cash conversion cycle, capital expenditure, dan 

cash flow. Secara keseluruhan variabel dependen yang digunakan yaitu cash 

holding dan variabel independennya menggunakan cash conversion cycle, capital 

expenditure, dan cash flow dengan perusahaan property and real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 sebagai sampel penelitian. 

Penelitian ini penting untuk diakukan karena mengingat pentingnya 

menjaga kas perusahaan agar tetap optimal dan terhindar dari masalah likuiditas, 

maka diperlukannya pengelolaan yang baik dari manajemen perusahaan maupun 

pengawasan dari pemilik perusahaan. Adanya hubungan yang baik dan memiliki 

nilai-nilai perusahaan yang sama antara manajemen dan pemilik dapat 

menyebabkan pengelolaan kas menjadi efektif. 

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

penelitian ini mengambil judul "PENGARUH CASH CONVERSION CYCLE, 

CAPITAL EXPENDITURE, DAN CASH FLOW TERHADAP KEBIJAKAN CASH 

HOLDING". 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah cash convertion cycle berpengaruh terhadap kebijakan cash holding 

pada perusahaan property and real estate? 
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2. Apakah capital expenditure berpengaruh terhadap kebijakan cash holding 

pada perusahaan property and real estate? 

3. Apakah cash flow berpengaruh pada kebijakan cash holding pada 

perusahaan property and real estate? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh cash conversion cycle terhadap kebijakan 

cash holding pada perusahaan untuk perusahaan property and real estate. 

2. Untuk menganalisis pengaruh capital expenditure terhadap kebijakan cash 

holding pada perusahaan untuk perusahaan property and real estate. 

3. Untuk menganalisis pengaruh cash flow terhadap kebijakan cash holding 

pada perusahaan untuk perusahaan property and real estate. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Kegunaan yang didapatkan oleh peneliti dari penelitian ini diharapkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi 

perusahaan mana yang dipilih investor untuk menanambakn modalnya 

sehingga investor dapat mencapai return yang sesuai. 
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2. Bagi Manajemen Perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk 

mengelola cash holding guna memaksimalkan keuntungan dalam hal kas, 

memperluas pangsa pasar, dan menghindari kegagalan perusahaan. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi yang dapat 

memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak – pihak yang 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini khususnya di bidang 

manajemen keuangan. 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian maka 

disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang 

disusun berdasarkan bab demi bab. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah cash holding, perumusan 

masalah cash holding, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang landasan teori dan motif-motif cash holding dan 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian beserta definisinya, 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, serta metode analisis. 

BAB IV: GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi gambaran subjek penelitian. Analisis data dari uji 

dilakukan dan pembahasan atas analisis data yang dilakukan. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang berisikan jawaban atau 

rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, keterbatasan penelitian 

yang dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan 

keterbatasan penelitian yang telah diteliti. 

 


