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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Dalam Saddour (2006) dikatakan bahwa penentuan tingkat cash 

holdings perusahaan merupakan sebuah keputusan penting dalam 

keuangan yang harus diambil oleh seorang manajer keuangan. Cash 

holdings dalam perusahaan digunakan untuk beberapa hal seperti di 

bagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, melakukan 

pembelian kembali saham, melakukan investasi dan di simpan untuk 

kepentingan perusahaan di masa depan. Sedangkan dalam Swanson 

(2006) mengatakan tujuan perusahaan memiliki cash holdings antara lain 

membayar hutang dan membiayai kesempatan investasi yang 

menguntungkan. 

Hasil penelitian mengenai tata kelola perusahaan yang dilakukan 

oleh Dittmar dan Smith (2006) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan 

mempengaruhi nilai perusahaan karena perusahaan yang memiliki tata 

kelola perusahaan bagus dapat membantu manajer mencegah penurunan 

nilai perusahaan, sedangkan perusahaan yang memiliki tata kelola 

perusahaan kurang bagus sering melakukan investasi yang tidak 

berdampak positif terhadap nilai perusahaan sehingga merusak nilai 

perusahaan. Di dalam Harford et al. (2007) juga dikatakan tata kelola 

perusahaan dapat mempengaruhi penggunaan cash holdings karena 

perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan bagus lebih bisa 

mengatur cash holdings mereka dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki tata kelola perusahaan kurang bagus karena lebih sering 

menghabiskan cash holdings dengan melakukan akuisisi. 

Sistem tata kelola perusahaan yang ada di Amerika Serikat dan di 

Indonesia berbeda karena di Amerika Serikat tata kelola perusahaannya 

lebih bagus. Jika di Amerika Serikat masalah tata kelola perusahaan 

adalah agensi problem yang terjadi di antara manajemen perusahaan dan 
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pemegang saham, di Indonesia masalah tata kelola perusahaan adalah 

agensi problem antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham 

minoritas. Tata kelola perusahaan di Amerika Serikat dikatakan bagus 

karena pemegang saham mendapatkan perlindungan hak yang tinggi, di 

Indonesia tata kelola perusahaaan kurang bagus karena perlindungan 

hak pemegang saham minoritasnya masih rendah.  

Penelitian tata kelola perusahaan di Amerika Serikat Dittmar et al. 

(2003) juga dikatakan perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan 

bagus cash holdings mereka lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan 

yang tata kelola perusahaannya kurang bagus. Berbeda dengan 

Indonesia, tata kelola perusahaannya kurang bagus karena perlindungan 

hak pemegang saham minoritasnya masih rendah jika perusahaan 

memiliki cash holdings terlalu besar bisa terjadi penyalahgunaan cash 

holdings oleh pemegang saham mayoritas untuk kepentingan pribadi 

sehingga dapat merugikan pemegang saham minoritas. Di dalam Harford 

et al. (2006) dikatakan perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan 

kurang bagus dan memiliki cash holdings terlalu besar dapat merugikan 

pemegang saham karena perlidungan hak pemegang sahamnya rendah 

sehingga cash holdings dihabiskan dalam akuisisi ataupun investasi yang 

tidak berdampak baik untuk perusahaan oleh manajer perusahaan. 

Sedangkan Kusnadi (2006) mengatakan yang bisa memiliki cash holdings 

besar hanya perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan bagus 

karena mereka dapat mengatur cash holdings tersebut, sedangkan 

perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan kurang bagus 

sebaiknya cash holdings mereka kecil karena mereka tidak bisa mengatur 

cash holdings tersebut. 

Penelitian tata kelola perusahaan sebelumnya dari Lee dan Song 

(2010) mengatakan terjadinya krisis keuangan di Indonesia pada tahun 

1998 karena penerapan tata kelola perusahaan masih kurang bagus. 

Kurangnya transparansi dalam mengelolah perusahaan dan lemahnya 

perlindungan hak pemegang saham minoritas membuat investor menarik 
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investasi mereka. Dalam Kaihatu (2006) dikatakan ada empat komponen 

utama yang diperlukan dalam konsep tata kelola perusahaan, keempat 

komponen utama itu adalah fairness, transparency, accountability, dan 

responsibility. Keempat komponen utama tersebut merupakan bagian 

yang penting dalam penerapan prinsip corporate governance karena 

secara konsisten terbukti meningkatkan kualitas laporan keuangan dan 

menghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan 

keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Yang 

menjadi masalah di Indonesia sebelum terjadi reformasi tata kelola 

perusahaan keempat komponen tersebut belum terlalu dipedulikan dalam 

menjalankan aktivitas perusahaan. 

Setelah terjadi krisis keuangan pada tahun 1998. Pada tahun 1999 

pemerintah mulai mengenalkan reformasi tata kelola perusahaan dan 

pada tahun 2000 baru dihasilkan kode etik untuk pelaksanaan tata 

kelola perusahaan melalui ‘Code for Good Corporate Governance’. 

Penerapan kode etik ini belum bersifat wajib karena masih dalam bentuk 

himbauan dan hanya di tujukan kepada perusahaan yang tercatat di 

pasar modal dan setelah tahun 2006 kode etik tata kelola perusahaan 

direvisi kembali (Lukviarman (2004)). Banyak yang meragukan 

keberhasilan reformasi tata kelola perusahaan di Indonesia karena 

perlindungan hak pemegang saham minoritas masih belum maksimal. 

Dari hasil penelitian Harijono dan Tanewski (2010) yang meneliti tentang 

dampak reformasi tata kelola perusahaan dan struktur kepememilikan 

perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode tahun 1993-2007 

menunjukkan bahwa reformasi tata kelola perusahaan memiliki pengaruh 

yang bagus jika sebelum reformasi tata kelola perusahaan empat faktor 

seperti family control, business group, perbedaan cash flow rights dan 

control rights, dan koneksi politik memiliki pengaruh negatif terhadap tata 

kelola perusahaan berubah menjadi positif setelah reformasi tata kelola 

perusahaan. Selain itu, perusahaan yang betul-betul menerepakan 

reformasi tata kelola perusahaan kinerja perusahaan mereka lebih bagus 
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dibandingkan dengan perusahaan yang tidak merapkan reformasi tata 

kelola perusahaan. 

Di Indonesia sudah ada penelitian mengenai pengaruh corporate 

governance, struktur kepemilikan, dan cash holdings terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian tersebut di lakukan oleh Putri (2011). Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan variabel tata kelola perusahaan seperti 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, kualitas audit berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan variabel tata 

kelola perusahaan seperti ukuran dewan direksi, komisaris independen, 

kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan untuk variabel cash holdings juga tidak memiliki pengaruh 

signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan yang 

dilakukan oleh Putri (2011) karena penulis meneliti tentang pengaruh 

corporate governance terhadap cash holdings perusahaan di Indonesia 

selama tahun 1993-2007. Penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh 

corporate governance terhadap cash holding perusahaan di Indonesia 

selama tahun 1993-2007. Berdasarkan fokus analisis penelitian ini lebih 

mirip Dittmar et al. (2003) dengan beberapa perbedaan. Berbeda dengan 

Amerika Serikat yang mempunyai tata kelola perusahaan yang dianggap 

bagus, tata kelola perusahaan di Indonesia dianggap lemah sehingga 

menimbulkan krisis ekonomi tahun 1998. Selain itu agensi problem di 

Indonesia juga berbeda dengan agensi problem di Amerika Serikat. Kalau 

di Amerika Serikat agensi problem terjadi di antara pemegang saham dan 

manajemen, di Indonesia agensi problem terjadi di antara pemegang 

saham mayoritas dan minoritas. Perbedaan ini seharusnya menyebabkan 

pengaruh tata kelola perusahaan terhadap cash holding berbeda. 

1.2. Masalah Penelitian 

Dalam penelitian Putri (2010) disebutkan ada beberapa variabel 

tata kelola perusahaan yaitu struktur kepemilikan manajerial, struktur 
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kepemelikan asing, struktur keluarga, dan kualitiasa audit tetapi variabel 

tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

komisaris independen karena sebelum reformasi tata kelola perusahaan 

dewan komisaris tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak 

dapat menyeimbangkan pengambilan keputusan dalam perusahaan 

sehingga tidak dapat melindugi hak pemegang saham minoritas dalam 

perusahaan. Sedangkan pemilihan periode 1993-2007 adalah untuk 

melihat bagaimana pengaruh reformasi tata kelola perusahaan selama 

periode 1993-2007 dalam hal ini pengaruh komisaris independen dalam 

reformasi tata kelola perusahaan. 

Dengan demikian permasalahan penelitian pengaruh corporate 

governance terhadap cash holdings perusahaan di Indonesia selama 

tahun 1993-2007, di fokuskan pada: 

1. Komisaris independen memiliki pengaruh terhadap cash holdings. 

2. Family control, perbedaan antara cash flow rights dan control rights, 

business group dan koneksi politik memiliki pengaruh terhadap 

cash holdings. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

corporate governance terhadap cash holdings perusahaan di Indonesai 

selama tahun 1993-2007 dalam hal ini pengaruh dari komisaris 

independen, family control, perbedaan antara cash flow rights dan control 

rights, business group, dan koneksi politik terhadap cash holdings 

perusahaan setelah ada aturan baru dalam corporate governance di 

Indonesia.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

rujukkan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengaruh 

corporate governance terhadap cash holdings. 
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 Diharapkan penelitian bisa memberikan kontribusi praktis 

mengenai manfaat dari penerapan dan mekanisme corporate 

governance terhadap cash holdings perusahaan. 

 Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

mengenai pengaruh dari corporate governance terhadap cash 

holdings perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan 

bagi investor dan calon investor sebagai sumber informasi 

yang penting dalam pengambilan keputusan investasi yang 

akan dilakukan pada perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


