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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program STATA 

sedangkan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Dengan demikian, hasil dari olah data tersebut bisa mendukung 

pemahaman teoritis tentang masalah yang dibahas dan memperoleh 

pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang dibahas. 

3.2.  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia dari tahun 1993-2007, yaitu perusahaan 

yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, pakan 

ternak dan peternakan, pertambangan dan layanan pertambangan, 

konstruksi, manufacturing, dan jasa transportasi untuk perusahaan yang 

bergerak dibidang keuangan tidak digunakan. Sampel dalam penelitian 

ini berjumlah 111 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria sampel yang 

digunakan pada penelitia ini adalah:  

1. Perusahaan harus tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 

1993-2007 

2. Perusahaan harus konsisten melakukan aktivitas di Bursa Efek 

Jakarta selama periode penelitian 1993-2007. 

3. Data perusahaan yang akan di jadikan objek penelitian harus 

tersedia lengkap selama periode 1993-2007. 

3.3.  Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dipakai adalah data sekunder perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia sejak 1993-2007. Data komisaris independen, 
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board size dan keuangan di ambil dari Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) dan laporan keuangan tahunan yang sudah dipublikasikan serta 

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

business group dan koneksi politik. 

3.4.  Teknik Analisis 

Karena data yang digunakan berisi informasi tahunan perusahaan 

selama periode 1993-2007 maka penelitian ini menggunakan teknik 

regresi data panel untuk mengukur dampak karakteristik perusahaan 

terhadap cash holdings seperti family control, perbedaan cash flow ringhts 

dan control ringhts, business group, koneksi politik, komisaris independen, 

board size, firms size, market-to-book, net working capital, dan cash flow 

menggunakan estimasi acak. Dengan demikian persamaan regresinya 

dapat ditulis sebagai berikut: 

 

Dimana: 

1. Cash holdings, menurut Teruel et al. (2009) cash holdings 

merupakan rasio perbandingan antara jumlah kas dan setara kas 

yang dimiliki perusahaan dengan jumlah aktiva perusahaan 

secacara keseluruhan. 

 

2. Empat variabel kunci yang mempengaruhi corporate governance 

a. Family control: jika satu keluarga memiliki lebih dari 20% 

control rights. Family control diukur dengan mengunakan 

variabel dummy dengan nilai 1 jika perusahaan dikontrol 

keluarga dan 0 jika tidak ada kontrol keluarga. 

b. Perhitungan cash flow rights dan control rights: menghitung 

cash flow rights dan control rights dijelaskan oleh Claessens et 
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al. (2000) dalam Harijono dan Tanewsky (2010) jika sebuah 

keluarga memiliki 11% saham di Perusahaan publik A, yang 

pada gilirannya memiliki 21% saham di Perusahaan B. 

Claessens et al. (2000) menganggap tidak ada penyimpangan 

dari satu saham untuk one-shsre one-vote atau cross-holdings 

antara perusahaan A&B. Dalam kasus ini, keluarga memiliki 

2% cash flow rigths di Perusahaan B. Perbedaan cash flow 

rights dan control rights diukur dengan menggunakan variabel 

dummy 1 jika hak kontrol melebihi arus kas dan 0 jika tidak 

berdasarkan Claessens et al. (2000). 

c. Business group (konglomerasi) di identifikasi dengan 

menggunakan konglomerasi Indonesia 1998, yang diterbitkan 

oleh Pusat Data Bisnis Indonesia yang mempublikasikan 

daftar  top 300 kelompok usaha di Indonesia. Anggota tidak 

hanya perusahaan yang terdaftar tetapi juga perusahaan 

swasta di Indonesia. Perhitungan menggunakan variabel jika 

1 perusahaan dimiliki satu kelompok dan 0 jika tidak. 

d. Koneksi politik diperoleh dari Fisman (2000) yang 

menggunakan indeks ketergantungan soeharto (1995) yang 

dikembangkan oleh Grup Castle sebuah perusahaan 

konsultan ekonomi terkemuka di Jakarta. Menggunakan 

variabel 1 jika satu perusahaan memiliki koneksi politik dan 

0 jika tidak. 

3. Komisaris independen diukur dengan dua cara: 1). Mengikuti 

penelitian sebelumnya menggunakan proporsi komisaris 

independen berdasarkan jumlah total dewan komisaris. 2). 

Mengukur dewan komisaris independen berdasarkan peraturan 

dari BEJ terkait dengan komisaris independen yang tidak boleh 

kurang dari 30%. 
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4. Board Size, dalam Putri (2010) yang dikutip dari Isshaq dkk (2009) 

 

5. Firms Size 

Frims Size = Total Aset 

6. Market-to-book  

MtB = (Nilai Pasar Ekuitas+Nilai Buku Liabilities)/(Nilai Nuku dari 

Aset Total) 

7. Net Working Capital 

NWC = aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar - kas dan setara 

kas. 

8. Cash Flow  

 


