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ABSTRAK 

 

Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah: 1) melakukan analisis manajemen 

kas dalam bentuk kebijakan cash holding dalam sebuah perusahaaan non-keuangan, 

2) menguji hipotesis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan cash holding 

perusahaan manufakur di Indonesia, Malaysia, dan Vietnam yang antara lain: 

leverage, pembayaran dividen, profitabilitas, ukuran perusahaan, belanja modal, 

modal kerja bersih serta arus kas, 3) mengetahui tingkat cash holding yang optimal 

dalam sebuah perusahaan serta 4) mengidentifikasi kebijakan cash holding 

berdasarkan karakteristik perusahaan. Untuk mengetahui karakteristik perusahaan 

peneliti juga mengelompokkan perusahaan menjadi dua bentuk yaitu perusahaan 

manufaktur padat modal dan perusahaan manufaktur padat karya. Objek penelitian 

yang dipilih adalah perusahaan manufaktur negara berkembang meliputi Indonesia, 

Malaysia, dan Vietnam pada rentang tahun 2010 hingga 2016. 401 perusahaan 

dipilih sebagai sampel dari 438 populasi. Hasil penelitian menemukan bahwa 

tingkat cash holding di negara observasi berkisar 10–15%. Leverage dan 

pembayaran dividen ditemukan tidak berpengaruh terhadap cash holding di 

Indonesia. Arus kas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap cash holding di 

Malaysia. Temuan mengungkap bahwa karakteristik perusahaan manufaktur padat 

karya dan padat modal mempengaruhi perilaku kebijakan cash holding 

 

Kata kunci: cash holding, leverage, pembayaran dividen, profitabilitas, ukuran  

perusahaan, belanja modal, modal kerja bersih, arus kas  
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ABSTRACT 

 

In general, the purpose of this research is: 1) to conduct cash management analysis 

in the form of cash holding policy in a non-financial company, 2) to test the 

hypothesis of factors influencing cash holding policy of manufacturing companies 

in Indonesia, Malaysia and Vietnam such as: leverage, dividend payment, 

profitability, firm size, capital expenditure, net working capital and cash flow, 3) 

find out the optimal cash holding rate in a company and 4) identify cash holding 

policies based on firm characteristics. To identify the characteristics of the 

company, author also grouped the company into two forms, capital-intensive 

manufacturing companies and labor-intensive manufacturing companies. The 

selected object is a developing country manufacturing company covering 

Indonesia, Malaysia, and Vietnam in the range of 2010 to 2016. 401 companies 

were selected as samples from 438 population. The results of the study found that 

the cash holding rate in observation countries ranged from 10-15%. Leverage and 

dividend payment were found to have no effect on cash holding in Indonesia. Also, 

cash flow and profitability have no effect on cash holding in Malaysia. The findings 

reveal that the characteristics of labor intensive and capital-intensive manufacturing 

companies influence cash holding policy behavior.  

 

Keywords: cash holding, leverage, dividend payment, profitability, firm size,  

capital expenditure, net working capital, cash flow. 
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