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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum Responden 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 265 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai pada tahun 1993-2007. 

Dari jumlah perusahaan yang ada, 70 perusahaan bergerak dibidang jasa 

keuangan. Perusahaan keuangan dikeluarkan dari sampel karena 

regulasi yang ketat sehingga manajemen mereka sering kali tidak bisa 

mengambil keputusan berdasarkan penilaian mereka sendiri. Lima puluh 

perusahaan tidak sepenuhnya tercatat dalam periode tahun 1993-2007, 

sedangkan 24 perusahaan laporan data keuangannya tidak lengkap 

sehingga sampel yang dipakai hanya 111 selama tahun 1993-2007. 

Sebelum pembahasan uji hipotesa, dibawah ini (tabel 4.1. dan tabel 

4.2) disajikan deskripsi statistik data penelitian variabel utama dalam 

penelitian yaitu cash holding, family control, perbedaan antara cash flow 

rights dan control rights, business group, koneksi politik dan proporsi 

komisaris independen serta variabel kontrol seperti board size, firms size, 

market-to-book, net working capital, dan cash flow. 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

Cash Holding 

Family Control 

Perbedaan Cash 

Flow Right dan 

Control Right 
Business Group 

Koneksi Politik 

Komisaris 

Independen 

Board Size 
Firm Size 

Market to Book 

Net Working 

Capital 

Cash Flow 

Valid N (listwise) 

1665 

1665 

1665 

 

 
1665 

1665 

1665 

 

1665 
1665 

1665 

1665 

 

1665 

1665 

.01 

.00 

.00 

 

 
.00 

.00 

.00 

 

3.00 
5.80 

-190.50 

-27692723.00 

 

-6825397.00 

 

.36 

1.00 

1.00 

 

 
1.00 

1.00 

.50 

 

22.00 
18.07 

513.26 

6733020.00 

 

45824321.00 

.0697 

.7928 

.4865 

 

 
.8198 

.2703 

.0934 

 

9.0823 
12.8231 

1.7162 

-324208.4180 

 

348324.1393 

.06653 

.40543 

.49997 

 

 
.38445 

.44423 

.09628 

 

3.19270 
1.60209 

15.31871 

2102144.33066 

 

2142964.16873 

Sumber: Data Sekunder Olahan, 2013 
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Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa paling rendah 

perusahaan memiliki 1% kas dari nilai total assetnya sedangkan paling 

tinggi perusahaan memegang kas sebesar 36% dari total assetnya. 

Jumlah direksi di perusahaan yang menjadi sampel berkisar antara 3 

sampai 22 orang. Dari ukuran perusahaan bisa dilihat total penjualan 

bersih terendah berkisar 5,80 sedangkan total penjualan bersih tertinggi 

berkisar 18,07. Sedangkan untuk peluang pertumbuhan perusahaan 

memiliki nilai pasar terendah sebesar -190,50 dan pasar paling tertinggi 

sebesar 513,26.   

Untuk melihat jumlah prosentasi komisaris independen yang 

dimiliki oleh perusahaan publik Indonesia digunakan tabel 4.2. Tabel 

tersebut juga menunjukkan prosentasi perusahaan dikontrol keluarga, 

memiliki perbedaan antara cash flow rights dan control rights, merupakan 

milik business group dan mempunyai koneksi politik. 

Tabel 4.2 

Tabel Frequency 
 

Komisaris Independen 

 

 

 

 

Family Control 

 

 

 

 

Perbedaan Cash Flow Rights dan Control Rights 

  

 

 

 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 0 

         1 

Total 

1623 

42 

1665 

97.48 

2.52 

100.0 

97.48 

2.52 

100.0 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 0 

         1 

Total 

345 

1320 

1665 

20.7 

79.3 

100.0 

20.7 

79.3 

100.0 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 0 

         1 

Total 

855 

810 

1665 

51.4 

48.6 

100.0 

51.4 

48.6 

100.0 
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Business Group 

 

 

 

 

Koneksi Politik 

 

 

 

Sumber: Data Sekunder Olahan, 2013. 

Tabel 4.2  menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan publik 

di Indonesia dengan proporsi komisaris independen di bawah 30% 

(ketentuan BEJ), 79,3% perusahaan dikontrol keluarga, 51,4% 

perusahaan tidak memiliki perbedaan antara cash flow rights dan control 

rights, 82% perusahaan masuk dalam business group, dan 27% 

perusahaan memiliki koneksi politik. 

4.2. Hasil Uji Hipotesis 

Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji regresi terkait uji hipotesa pertama 

dan hipotesa kedua dalam penelitian ini. 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Cash 

Holdings Perusahaan Selama Tahun 1993-2007 

 Periode Tahun 

1993-2007 

Koef 

Regresi 

P>IZI 

Family control  

Perbedaan antara cash flow rights dan control rights 

Business group 

Koneksi politik 

Komisaris independen 

Board size 
Firms size 

Market-to-Book 

Net working capital 

Cash flow 

Dummy reformasi 
Dummy year 

Dummy industri 

0,0019 

0,0026 

0,0018 

-0,0046 

-0,0324 

0,0002 
0,0026 

0,0000 

4,92 

2,25 

-0,0009 
yes 

yes 

0,564 

0,359 

0,613 

0,152 

0,014 

0,537 
0,004 

0,055 

0,339 

0,000 

0,814 
yes 

yes 

Sumber: Data Sekunder Olahan, 2013. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 0 

         1 

Total 

300 

1365 

1665 

18.0 

82.0 

100.0 

18.0 

82.0 

100.0 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 0 

         1 

Total 

1215 

450 

1665 

73.0 

27.0 

100.0 

73.0 

27.0 

100.0 
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Variabel firms size memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,0026 

dengan nilai p-value 0,004 sehingga signifikan pada level 1%. Variabel 

kontrol lain yang memiliki pengaruh terhadap cash holding adalah 

market-to-book dan cash flow. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien 

regresi 0,0000 dengan p-value 0,055 untuk market-to-book dan koefisien 

regresi sebesar 2,25 dan p-value 0,000 untuk variabel cash flow. Adapun 

variabel kontrol yang lain seperti net working capital dan board size tidak 

dapat dibuktikan berpengaruh terhadap cash holding. Begitu juga dengan 

dummy reformasi hasilnya menunjukkan bahwa koefisien regresinya 

sebesar -0,0009 dengan nilai p-value 0,814. 

Terkait pengujian hipotesa pertama dalam penelitian ini dapat 

dilihat dari hasil uji regresi untuk variabel komisaris independen. Dengan 

nilai koefisien regresinya sebesar -0,0324 dengan p-value sebesar 0,013 

dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen mempunyai 

pengaruh terhadap cash holdings dimana semakin sebesar proporsi 

komisaris independen semakin kecil proporsi kas yang dipegang 

perusahaan.  

Untuk hipotesa kedua, variabel yang menjadi perhatian utama 

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

business group dan koneksi politik. Nilai koefisien regresi dan p-value dari 

family control masing-masing yaitu 0,0019 dan 0,564. Begitu juga dengan 

perbedaan antara cash flow rights dan control rights dengan nilai koefisien 

regresinya 0,0026 dan p-value 0,359. Sedangkan business group dan 

koneksi politik koefisien regresinya masing-masing adalah 0,0018 (p-

value 0,613) dan -0,0046 (p-value 0,152). Hasil uji statistika ini 

menunjukkan bahwa family control, perbedaan antara cash flow rights 

dan control rights, business group dan koneksi politik tidak berpengaruh 

terhadap cash holding.  

Pengujian berikutnya dilakukan untuk melihat dampak dari 

reformasi tata kelola di Indonesia dan hasilnya disajikan pada tabel 4.4. 

Untuk melihat efek reformasi tata kelola ditambahkan interaction variable 
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antara family control, perbedaan antara cash flow rights dan control rights, 

business group dan koneksi politik masing-masing variabel tersebut 

dengan dummy reformasi (1 untuk periode setelah reformasi tata kelola 

perusahaan di Indonesia dan 0 untuk periode sebelum reformasi). 

Sebagaimana dapat dilihat dari tabel 4.4. tidak ada satupun interaction 

variables yang signifikan secara statistik.   

Tabel 4.4 

Tabel Pengujian Masing-Masing Variabel 

 Periode Tahun 

1993-2007 

Koef. 

Regresi 

P>IZI 

Family control 

Family control * Dummy reformasi 

Komisaris independen 
Board size 

Firms size 

Market-to-Book 

Net working capital 
Cash flow 

Dummy year 

Dummy industri 

0,0032 

-0,0013 

-0,0325 
0,0001 

0,0024 

0,0000 

4,47 
2,22 

yes 

yes 

0,328 

0,654 

0,010 
0,707 

0,006 

0,051 

0,382 
0,000 

yes 

yes 

Per. antara cash flow rights dan control rights 

Per. antara cash flow rights dan control rights * Dummy reformasi 
Komisaris independen 

Board size 

Firms size 
Market-to-Book 

Net working capital 

Cash flow 
Dummy year 

Dummy industri 

0,0012 

0,0025 
-0,0367 

0,0000 

0,0024 
0,0000 

4,50 

2,21 
yes 

yes 

0,659 

0,386 
0,003 

0,797 

0,006 
0,055 

0,379 

0,000 
yes 

yes 

Business group 

Business group * Dummy reformasi 

Komisaris independen 
Board size 

Firms size 

Market-to-Book 
Net working capital 

Cash flow 

Dummy year 
Dummy industri 

0,0005 

0,0043 

-0,0396 
0,0001 

0,0022 

0,0000 
3,86 

2,27 

yes 
yes 

0,881 

0,175 

0,002 
0,751 

0,013 

0,052 
0,451 

0,000 

yes 
yes 

Koneksi politik 
Koneksi politik * Dummy reformasi 

Komisaris independen 

Board size 
Firms size 

Market-to-Book 

-0,0038 
0,0020 

-0,0357 

0,0002 
0,0026 

0,0000 

0,265 
0,549 

0,004 

0,559 
0,003 

0,051 
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Net working capital 
Cash flow 

Dummy year 

Dummy industri 

4,12 
2,14 

yes 

yes 

0,420 
0,001 

yes 

yes 

Sumber: Data Sekunder Olahan, 2013 

Hasil yang di tunjukkan pada tabel 4.4 untuk masing-masing 

variabel yang di uji secara terpisah seperti firms size, market-to-book dan 

cash flow hasilnya singnifkan karena nilai p<0,1. Hasil ini sama dengan 

yang ditunjukkan pada tabel 4.3.  

Untuk net working capital dan board size tidak signifkan karena 

nilai p>0,1. Hasil ini sama dengan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.3. 

Untuk masing-masing dummy reformasi yang dikalikan dengan family 

control, perbedaan antara cash flow rights dan control rights, busienss 

group, dan koneksi tidak signifkan karena nilai p>0,1. Hasil sama dengan 

dummy reformasi pada tabel 4.3.  

Untuk komisaris independen hasil uji masing-masing tabel nilai 

p<0,1 menunjukan angka signifikan. Hasil ini sama dengan tabel 4.3. 

Sedangkan  hasil dari family control, perbedaan antara cash flow 

rights dan control rights, busienss group, dan koneksi nilai p>0,1 sehingga 

tidak signifikan. Hasil ini juga sama dengan hasil yang ditunjukan pada 

tabel 4.3. 

4.3.  Pembahasan 

4.3.1.Pengaruh Firms Size, Market-to-Book, Cash Flow, Net Working 

Capital, Board Size dan Dummy Year Terhadap Cash Holdings. 

Untuk variabel kontrol, hasil pengujian diatas menunjukkan 

pengaruh positif dari firms size, market-to-book dan cash flow terhadap 

cash holding. Semakin besar perusahaan semakin tinggi proporsi kas 

yang dipegang perusahaan. Perusahaan yang memiliki peluang 

pertumbuhan yang tinggi dan memiliki arus kas operasional yang besar 

juga cenderung memiliki proporsi kas yang lebih besar pula. Hasil ini 

konsisten dengan pengujian Dittmar et al, (2003).  
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Firms size diukur menggunakan nilai penjualan bersih perusahaan. 

Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula proporsi kas 

yang dimiliki. Hal ini sangat wajar mengingat perusahaan besar pada 

umumnya adalah perusahaan yang sudah masuk dalam tahap maturity 

dalam siklus perkembangan perusahaan sehingga mampu 

mengumpulkan kas yang lebih besar. Sebaliknya perusahaan kecil sering 

kali lebih banyak menggunakan kas untuk pengembangan perusahaan 

sehingga proporsi kasnya lebih kecil.  

Market-to-book  dihitung sebagai perbandingan nilai pasar dan nilai 

buku dalam hal ini menunjukkan peluang pertumbuhan perusahaan. 

Jika perusahaan memiliki peluang pertumbuhan semakin tinggi maka 

harga saham perusahaan cenderung naik, sehingga banyak investor yang 

akan tertarik dengan saham mereka. Perusahaan yang memiliki peluang 

pertumbuhan yang tinggi cenderung meningkatkan aktiva tetapnya 

karena mereka membutuhkan dana yang besar dimasa depan untuk 

membiayai peluang pertumbuhan tersebut, sehingga perusahaan tersebut 

lebih banyak menahan kas.  

Proksi untuk variabel Cash Flow adalah arus kas operasional 

perusahaan. Secara umum arus kas operasional menunjukkan selisih 

arus kas masuk dari penjualan dan arus kas keluar untuk mendanai 

biaya operasional dan biaya produksi. Perusahaan yang secara 

operasional sehari-hari mampu membuku surplus operasional yang lebih 

tinggi secara umum mampu memiliki nilai kas yang semakin besar pula.   

4.3.2.Pengaruh Komisaris Indpenden Terhadap Cash Holdings 

Perusahaan 

Sebagai bagian dari reformasi tata kelola perusahaan di Indonesia, 

Bapepam dan BEJ yang mewajibkan perusahaan publik di Indonesia 

untuk memiliki komisaris independen dengan jumlah prosentasi tidak 

boleh dibawah 30%. Tujuan kebijakan terkait komisaris independen ini 

adalah untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan khususnya 

dalam rangka perlindungan hak terhadap pemegang saham minoritas dan 
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pihak-pihak lain yang terkait dari kecurangan pemegang saham 

mayoritas. Jika proporsi komisaris independen dalam perusahaan 

semakin besar diharapkan mereka melakukan pengawasan yang lebih 

ketat terhadap perusahaan. 

Dari hasil pengujian mengenai pengaruh komisaris independen 

terhadap cash holdings diketahui bahwa komisaris independen memiliki 

pengaruh signifikan terhadap cash holdings yang ditunjukkan oleh 

koefisien regresi sebesar -0,0324 dengan nilai p-value 0,013. Hasil ini 

juga menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, 

membuat proporsi cash holdings perusahaan menjadi kecil. Hasil ini 

sejalan dengan pendapat dari Dittmar et al, (2003) dimana perusahaan 

yang dengan tata kelola perusahaan yang bagus mempunyai cash 

holdings yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang dengan 

tata kelola yang kurang baik. 

Sesuai agency theory, pemegang saham mayoritas akan lebih 

leluasa menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi apabila 

memiliki nilai kas yang lebih besar. Dengan nilai kas yang besar 

pemegang saham mayoritas akan memiliki fasilitas untuk melakukan 

berbagai aktivitas seperti akuisisi internal, pendanaan biaya politik, 

kompensasi yang berlebihan serta tindakan-tindakan lain yang 

merugikan pemegang saham minoritas. Dewan Komisaris hadir di 

perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap Dewan Direksi 

perusahaan yang pada umumnya dijabat oleh pemegang saham mayoritas 

atau keluarganya. Sebelum reformasi tata kelola perusahaan, keberadaan 

Dewan Komisaris lebih banyak dipakai sebagai formalitas. Dengan 

adanya kebijakan terkait komisaris independen, perusahaan didorong 

untuk memilih komisaris yang profesional dan tidak terkait pemegang 

saham mayoritas. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen 

ini nampaknya cukup efektif. Semakin besar proporsi komisaris 

independen semakin kecil proporsi kas yang dipegang perusahaan. 
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Dengan demikian dana yang dapat disalahgunakan menjadi semakin kecil 

pula. 

4.3.3.Pengaruh Family Control, Perbedaan antara Cash Flow Rights 

dan Control Rights, Bisness Group dan Koneksi Politik Terhadap 

Cash Holdings Perusahaan. 

Family control, perbedaan cash flow rights dan control rights, 

business group dan koneksi politik merupakan 4 faktor yang dianggap 

lebih mendorong pemegang saham mayoritas menyalahgunakan 

kontrolnya untuk kepentingan pribadi. Menurut Johnson et al, (2000) 

penyalahgunaan wewenang pemegang saham mayoritas yang merugikan 

pemegang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti aktivitas akuisisi 

serta beberapa cara lain yang dapat merugikan pemegang saham 

minoritas seperti pengambilalihan peluang perusahaan dari perusahaan 

oleh pemegang saham mayoritas, transfer pricing yang menguntungkan 

pemegang saham mayoritas, pengalihan aset dari perusahaan oleh 

pemegang saham mayoritas yang tidak sesuai dengan harga pasar, 

pinjaman jaminan menggunakan aset yang dimiliki perusahaan sebagai 

jaminan, dan sebagainya. 

Untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas di atas tentu saja 

dibutuhkan kas. Oleh karena itu, seharusnya family control, perbedaan 

cash flow rights dan control rights, business group dan koneksi politik 

seharusnya berpengaruh terhadap cash holding perusahaan. Yang 

menarik, penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh. 

Reformasi tata kelola perusahaan di Indonesia juga nampaknya tidak 

mempengaruhi hubungan antara keempat faktor ini dengan proporsi arus 

kas. Nampaknya pemegang saham mayoritas tidak menggunakan 

proporsi kas dalam melakukan ekpropriasi terhadap kekayaan pemegang 

saham minoritas. Memang tersedia berbagai keputusan lain yang dapat 

dipakai oleh pemegang saham mayoritas untuk merugikan pemegang 

saham minoritas seperti keputusan operasional (kompensasi berlebihan), 
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keputusan investasi (akuisi internal), keputusan pendanaan (hutang yang 

berlebihan) dan keputusan dividen (menahan dividen). 


