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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pengaruh Struktur 
Kepemilikan, Corporate Governance Terhadap Kebijakan Likuiditas. Sehingga 
menimbulkan sebuah pertanyaan apakah struktur kepemilikan dapat mengelola 
uang yang diinvestasikan oleh investor dengan baik dan apakah penerapan 
corporate governance yang bisa dibilang buruk ini akan membuat pengelolaan 
uang di dalam perusahaan juga buruk.  

Penelitian ini menggunakan uji analisis Fixed Effect Model (FEM). 
Variabel dependen pada penelitian ini adalah kebijakan likuiditas yang 
diproksikan dengan cash holdings, sedangkan variabel independen pada penelitian 
ini adalah: (a) Struktur Kepemilikan yang diproksikan dengan (1) Insider 
Ownership, (2) Foreign Ownership dan (b) Corporate Governance yang 
diproksikan dengan (3) Board Size, (4) Board Composition dan variabel kontrol 
pada penelitian ini adalah (5) Firm Size, (6) Sales Growth.  

Penelitian ini menggunakan data panel sejumlah 65 observasi dari sampel 
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode 2012-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Insider 
Ownership, Board Size dan Firm Size memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Cash Holdings, (2) Foreign Ownership, Board Composition dan Sales Growth 
memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Cash Holdings. 

Kata kunci: Struktur Kepemilikan, Corporate Governance, Kebijakan 
Likuiditas 
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ABSTRACT 

 

The study is done to analyze The Influence of The Ownership Structure, 
Corporate Governance Policy Of Liquidity. So as to cause a the question whether 
the ownership structure be able to manage money invested by investors well and 
will the adoption of corporate governance who dare i say bad this will make the 
management of money in the company is also bad.  

This research using the analysis Fixed Effect Model (FEM). Dependent 
variable on research is Liquidity Policy that proxy with Cash Holdings, while the 
independent variable on research is: (a) Ownership Structure in proxy with (1) 
Insider Ownership and (b) Corporate Governance in proxy with (3) Board Size, 
(4) Board Composition and variable controls on the reseacrh is (5) Firm Size and 
(6) Sales Growth.  

This research using data panel a number of 65 observation of a 
Manufacturing Companies The Industrial Sector Consumer Goods at The 
Indonesian Stock Exchange (BEI) 2012-2015 period. This research result 
indicates that: (1) Insider Ownerhsip, Board Size and Firm Size have significant 
influence of Cash Holdings, (2) Foreign Ownership, Board Composition and 
Sales Growth having influence not significantly to Cash Holdings. 

Keywords: Ownership Structure, Corporate Governance, Liquidity Policy 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perusahaan sebagai tempat mengelola aktivitas ekonomi untuk 

menghasilkan uang (Ross, Westerfield & Jaffe, 2010). Aktivitas ekonomi yang 

dijalankan perusahaan berhubungan dengan adanya proses input dan output 

(Jensen & Meckling, 1976).  Menurut Asnawi & Wijaya (2005)  input yang sama 

dapat menghasilkan output yang berbeda (black box), hal ini tergantung pada 

manajer yang mengelolanya. Salah satu contoh situasi mengenai proses input dan 

output  (Mensah et. al., dalam Jurnal Bokpin, Isshaq & Aboagye-Otchere, 2011) 

adalah  investor yang menyediakan dana untuk perusahaan atau membeli sejumlah 

saham perusahaan dan manajer mengelolanya untuk menghasilkan keuntungan. 

Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh investor adalah investasi dengan 

menyertakan dana atau membeli saham sebagai suatu input. Sedangkan, 

pengelolaan yang dilakukan oleh manajer untuk menghasilkan output yang berupa 

keuntungan berkaitan dengan aktivitas produksi dan distribusi. 

 Berkaitan dengan investor dan manajer, terlihat dalam suatu perusahaan 

terdapat pemisahan antara pendanaan dan manajemen (Bokpin, Isshaq &Aboagye-

Otchere, 2011). Hal ini kemudian mengimplikasikan pemisahan antara 

kepemilikan dan control yang berimplikasi pada struktur kepemilikan, dimana 
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kepemilikan merupakan orang yang mendanai perusahaan dan control merupakan 

orang yang mengawasi perusahaan (Berle & Means, 1932). Namun, control yang 

dilakukan oleh manajer mulai diragukan oleh investor, mereka khawatir 

pengelolaan dana yang dilakukan manajer tidak seperti seharusnya. Masalah 

kepemilikan diawali dengan adanya perbedaan persepsi dalam memandang 

perusahaan antara manajer dan investor. Perbedaan pandangan ini, dikenal dengan 

masalah keagenan (agency problem). Menurut Masdupi (2005) untuk mengurangi 

masalah keagenan dengan meningkatkan insider ownership dengan cara 

perusahaan meningkatkan kepemilikan manajer untuk mensejajarkan kedudukan 

manajer dengan pemegang saham.  

 Insider ownership sebagai proporsi jumlah kepemilikan saham  biasa 

(dewan komisaris dan direksi) di dalam perusahaan yang diukur dengan 

presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan (Ira, 2012). 

Menurut Papaioannou Strock & Travlos (1992), pemegang saham (investor) 

sekaligus manajer di dalam perusahaan tersebut mempunyai kesempatan untuk 

mendorong kebutuhannya dalam penggunaan uang kas perusahaan sehingga 

terjadi informasi asimetris dan menahan lebih banyak cash yang menyebabkan 

likuiditas tidak dapat terjaga, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nadeem (2015) yang menunjukkan insider ownership berpengaruh negatif 

terhadap cash holdings. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh  Bokpin, Isshaaq & Aboagye-Otchere (2011) yang menunjukkan insider 

ownership tidak berpengaruh negatif terhadap cash holdings.   
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Foreign ownership adalah presentase kepemilikan saham oleh investor 

asing (Adelia, 2012). Menurut teori sinyal pengelolaan kas perusahaan sebagai 

sinyal yang disampaikan oleh manajer kepada pihak luar (investor) untuk 

mengetahui apakah perusahaan memiliki pengelolaan kas yang baik dan level of 

cash yang tinggi, karena pandangan investor asing mencerminkan perusahaan 

tersebut memiliki prospek yang baik di masa mendatang dan dapat dijadikan 

sinyal positif bagi investor luar untuk berinvestasi. Penelitian yang dilakukan oleh 

Mangena dan Tauringana (2007) berpendapat bahwa foreign ownership 

berpengaruh positif terhadap cash holdings. Namun, penelitian mereka tidak 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bokpin, Isshaq & Aboagye Otchere 

(2011), Hamidullah (2012) dan Luo & Hachiya (2005) yang menyatakan bahwa 

foreign ownership berpengaruh negatif terhadap cash holdings. 

 Dapat dipahami bahwa manajer dan investor masing-masing memiliki 

kepentingan agar dana yang diinvestasikan memberikan keuntungan yang 

maksimal dan manajer menginginkan insentif atas pengelolaan dana yang 

dilakukannya (Surya & Yustiavandana, 2006). Sehubungan dengan hal ini, 

investor atau owner disebut sebagai principal, yakni seseorang yang membayar 

orang lain untuk menjadi agent, sedangkan agent atau manajer yaitu orang yang 

mewakili kepentingannya di suatu perusahaan (Ross, Westerfield & Jaffe, 2010). 

Principal dan agent menginginkan kepentingannya terpenuhi secara maksimal, 

sehingga perlu adanya usaha untuk menjaga perbedaan kepentingan tersebut tetap 

berada dalam batas yang minimum (Jensen & Meckling, 1976).  Menurut Surya & 

Yustiavandana (2006) dalam menjaga perbedaan kepentingan tersebut agar tetap 
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berada dalam batas yang minimum perlu diterapkan suatu sistem tata kelola 

perusahaan (corporate governance). Dengan kata lain, corporate governance 

diharapkan dapat mengawasi hubungan antara principal dan agent. 

 Menurut The Indonesian Institute Corporate Governance (IICG) tahun 2008 

bahwa corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang 

mengarahkan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai 

dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam penerapan 

corporate governance ini, board of directors merupakan salah satu elemen 

penting dari struktur corporate governance dalam menentukan keberhasilan 

perusahaan. Salah satu pengukuran board  of directors adalah ukuran dewan 

(board size) (Bathula, 2008). Board size merupakan elemen penting struktur 

corporate governance yang dapat dibagi, diorganisir dan dikoordinasikan 

organisasi dalam menentukan keberhasilan perusahaan (Stoner, Freeman & 

Gilbert, 1996). Hal ini menggambarkan peran dan fungsi di dalam organisasi 

saling berhubungan dan bekerja demi kepentingan para stakeholders  

 Board size merupakan jumlah yang tepat dari anggota dewan komisaris 

didalam perusahaan untuk menjalankan tugasnya (Clara, 2015). Semakin besar 

dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat memudahkan pekerjaan sehingga 

berdampak pada perusahaan yang lebih efektif untuk menjalankan tugasnya dalam 

menjaga tingkat likuiditas perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bokpin, Isshaq & Aboagye Otchere (2011) dan 

Kusnadi (2003) yang berpendapat bahwa board size berpengaruh positif terhadap 

cash holdings. Tetapi tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
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Fajar (2014) yang berpendapat bahwa board size berpengaruh negatif terhadap 

cash holdings. 

 Pengukuran board lainnya adalah komposisi dewan (board composition) 

merupakan proporsi anggota komisaris independen yang terdapat pada suatu 

perusahaan (Ira, 2012). Board composition dapat diukur dengan menghitung 

proporsi komisaris independen. Menurut pedoman umum Good Corporate 

Governance Indonesia yaitu Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 

tahun 2006 menyatakan bahwa jumlah komisaris independen harus dapat 

menjamin mekanisme berjalan secara efektif. Oleh karena itu, pengawasan 

terhadap kas akan semakin ketat apabila jumlah komisaris independen bertambah 

yang menyebabkan kepemilikan kas berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh 

Modolo (2010) berpendapat bahwa board composition berpengaruh positif 

terhadap cash holdings. Namun, penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bokpin, Isshaq & Aboagye Otchere (2011) yang menyatakan 

bahwa board composition berpengaruh negatif terhadap cash holdings. 

  Pengawasan corporate governance adalah para pengelola perusahaan yang 

diharapkan dapat mengelola perusahaan dengan baik sehingga secara tidak 

langsung dapat mengurangi agency cost (Hansen & Crutchley, 1989). 

Berkurangnya agency cost menyebabkan terjadinya kelebihan pada kas 

(Papaioannou, Strock & Travlos, 1992). Kelebihan kas ini selanjutnya dapat 

dimanfaatkan untuk menjaga likuiditas perusahaan dengan membayar kewajiban 

(utang) secara tepat waktu (Kasmir, 2010). Perusahaan yang dapat membayar 

semua kewajibannya disebut perusahaan yang likuid, sedangkan perusahaan yang 
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tidak dapat membayar kewajibannya disebut ilikuid (Harmanto, 1987). Menurut 

Ginglinger & Saddour (2007) menyatakan bahwa pemegang saham dengan power 

yang kuat lebih membiarkan perusahaan memiliki kas (cash holdings). Cash 

holdings diukur dengan logaritma natural dari kas dan setara kas pada akhir tahun 

atau per 31 Desember yang dimiliki oleh perusahaan (Fitri, 2012). Kas dan setara 

kas merupakan bagian dari current asset perusahaan yang paling lancar. Para 

manajer menahan kas pada porsi yang cukup untuk tujuan melakukan investasi 

ulang pada aktivitas perusahaan, mendistribusikannya kepada investor dan tetap 

menahannya kepada perusahaan (Afza & Adnan, 2000)   

 Menurut Bokpin, Isshaq & Aboagye-Otchere (2011) menyebutkan bahwa 

ketersediaan kas yang berkaitan dengan likuiditas berimplikasi pada perilaku 

manajerial. Dalam penelitian Aviliani (1995) perbedaan perilaku manajerial 

diakibatkan oleh perbedaan struktur kepemilikan. Disinilah masalah tersebut 

muncul, bagaimana manajer yang berada dalam struktur kepemilikan serta 

dinaungi oleh corporate governance mempengaruhi kebijakan likuiditas 

perusahaan agar tidak terjadi salah kelola kas. 

 Secara garis besar penelitian ini yang mengacu pada penelitian Bokpin, 

Isshaq dan Aboagye-Otchere (2011) ingin melihat pengaruh struktur kepemilikan, 

corporate governance dalam penetapan kebijakan likuiditas perusahaan. Peneliti 

tertarik dengan penelitian Bokpin, Isshaq dan Aboagye-Otchere (2011) yang 

melakukan penelitian di negara berkembang (Ghana) karena penelitian mengenai 

pengaruh struktur kepemilikan dan corporate governance terhadap kebijakan 

likuiditas perlu dilakukan di negara berkembang karena saat ini negara 
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berkembang mulai banyak diminati oleh investor asing pasca terjadi reformasi di 

bidang ekonomi (liberalisasi) (Rabelo & Coutinho, 2011). 

 Dari puluhan negara berkembang yang tercatat di IMF atau International 

Monetary Fund (2010), Indonesia menduduki peringkat yang cukup bergengsi 

sebagai destinasi investasi dunia. Sehingga, Indonesia tentu saja merupakan objek 

penelitian yang menarik untuk diteliti. Seperti yang dilansir dalam 

www.kompas.com (2013), United Nation Conference On Trade and Development 

(2013) yang merilis bahwa Indonesia berada di posisi empat negara yang 

berpotensi menjadi investasi dunia setelah India, China dan Amerika Serikat. Hal 

ini terbukti dari dana investor asing yang masuk ke pasar modal mencapai Rp 54 

Triliun atau mencapai 64% dari segi kepemilikan total saham yang 

diperdagangkan di bursa investor asing Indonesia dan sisanya merupakan investor 

dalam negeri (www.m.liputan6.com). Dengan kata lain, separuh kepemilikan 

saham di pasar modal di Indonesia dimiliki oleh investor asing. 

 Sebagai salah satu negara yang berpotensi menjadi destinasi investasi dunia, 

informasi mengenai struktur kepemilikan, corporate governance serta kebijakan 

likuiditas perusahaan-perusahaan di Indonesia mengenai hal penting bagi investor, 

baik investor asing maupun investor dalam negeri. Kebijakan likuiditas 

perusahaan secara tidak langsung menggambarkan bagaimana pengelolaan uang 

yang diinvestasikan oleh investor. Namun, secara historis kebanyakan 

perusahaan-perusahaan di Indonesia dimiliki atau dikontrol oleh keluarga (Surya 

& Yustiavandana, 2000). 
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 Selain itu, penerapan corporate governance di Indonesia, menempati 

peringkat terbawah di Asia (Tabel 1.1). Kondisi seperti ini menimbulkan 

pertanyaan, apakah struktur kepemilikan secara historis akan mengelola uang 

yang diinvestasikan oleh investor dengan baik dan apakah penerapan corporate 

governance yang bisa dibilang buruk ini akan membuat pengelolaan uang di 

dalam perusahaan juga menjadi buruk. Sehingga, penelitian mengenai pengaruh 

struktur kepemilikan, corporate governance terhadap kebijakan likuiditas 

perusahaan menjadi krusial untuk dilakukan di Indonesia. 

Tabel 1.1 Skor Peringkat Good Corporate Governance di Asia 

No. Negara 
Skor                                  

Tahun 
2012 

Tahun 
2013 

Tahun 
2014 

Tahun 
2015 

1. Singapura 0,67 0,74 1,60 1,33 
2. Jepang 1,90 2,35 2,08 1,55 
3. Hongkong 2,64 3,77 2,95 3,17 
4. Taiwan 5,45 5,36 5,31 5,00 
5. Malaysia 5,59 5,38 5,25 4,96 
6. Korea Selatan 6,90 6,98 7,05 6,28 
7. Thailand 6,57 6,83 8,25 6,88 
8. China 7,00 7,79 7,10 6,98 
9. Vietnam 7,75 8,13 8,73 8,24 
10. Philipina 9,35 8,28 7,85 7,43 
11. Indonesia 8,50 8,83 8,85 8,09 

     Keterangan: Semakin tinggi skor, semakin buruk Good Corporate Governance    
Source: Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 2012.   

 Untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pengaruh struktur 

kepemilikan dan corporate governance terhadap kebijakan likuiditas perusahaan 

di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan sampel dari perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2015, perusahaan ini dipilih karena perusahaan memiliki kontribusi terbesar 
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secara sektoral, terdapat peluang investasi yang baik di masa depan terutama 

untuk investasi jangka panjang. Hal tersebut dikarenakan sektor industri barang 

konsumsi cenderung bertahan ditengah kondisi ekonomi yang menurun karena 

sifatnya yang merupakan kebutuhan pokok (Kusumajati, 2009) dan pertumbuhan 

sektor industri barang konsumsi juga mengalami pertumbuhan paling tajam dalam 

indeks sektoral yang dipicu oleh meningkatnya perilaku konsumsi masyarakat 

Indonesia yang mengharuskan manajer untuk melakukan pengawasan dalam 

memaksimumkan kesejahteraan para pemegang saham (Fitriani, 2014). 

 Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian yang dilakukan oleh Bokpin, 

Isshaq dan Aboagye-Otchere (2011) yang berjudul “Ownership Structure, 

Corporate Governance, and Corporate Liquidity Policy: Evidence from The 

Ghana Stock Exchange”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah (1) Penelitian Bokpin, Isshaq dan Aboagye-Otchere (2011) berfokus pada 

perusahaan non keuangan sedangkan pada penelitian ini berfokus pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi. (2) Pengamatan yang dilakukan 

dalam penelitian sebelumnya adalah tahun 2001-2007 sedangkan pada penelitian 

ini tahun pengamatannya adalah 2012-2015. (3) Pengamatan yang dilakukan 

dalam penelitian sebelumnya di Ghana Stock Exchange (GSE) sedangkan pada 

penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan mengenai pengaruh struktur kepemilikan, corporate governance 

serta kebijakan likuiditas yang terkait dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk 

skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Corporate 
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Governance Terhadap Kebijakan Likuiditas (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode 2012-2015)”. 

 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dimana 

berdasarkan asumsi-asumsi dan teori yang dikembangkan sebelumnya, selain itu 

data yang digunakan juga merupakan data yang berbentuk angka. Maka, ruang 

lingkupnya sebagai berikut: 

1. Bokpin, Isshaq dan Aboagye-Otchere (2011) menunjukkan bahwa 

struktur kepemilikan yang diproksikan dengan insider ownership tidak 

berpengaruh negatif terhadap cash holdings, sedangkan foreign ownership 

berpengaruh negatif terhadap cash holdings. Penelitian Bokpin, Isshaq dan 

Aboagye-Otchere (2011) juga menunjukkan bahwa corporate governance 

yang diproksikan dengan board size berpengaruh positif terhadap cash 

holdings, sedangkan board composition berpengaruh negatif terhadap cash 

holdings. 

2. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel dependen : Kebijakan likuiditas yang diproksikan dengan 

cash holdings.  

b. Variabel independen: 

i. Corporate governance yang diproksikan dengan board size 

dan board composition. 

Analisis Pengaruh..., Dita Noviany, Ak.-IBS, 2016



11 
 

 
Indonesia Banking School 

ii. Struktur kepemilikan yang diproksikan dengan insider 

ownership dan foreign ownership 

c. Variabel kontrol : 

i. Firm size 

ii. Sales Growth 

3. Objek penelitian yang akan dibahas adalah perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)  pada periode 2012-2015. Perusahaan yang digunakan sebanyak 38 

sampel yang terdiri dalam 14 sub sektor makanan dan minuman, 4 sub 

sektor rokok, 11 sub sektor perusahaan farmasi, 6 sub sektor kosmetik dan 

barang keperluan rumah tangga dan 3 sub sektor peralatan rumah tangga. 

Pemilihan sampel penelitian ini secara purposive sampling.  

 

1.3 Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang ditemukan untuk 

dibuktikan kebenarannya. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah insider ownership berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

likuiditas perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015? 
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2. Apakah foreign ownership berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

likuiditas perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015? 

3. Apakah board size berpengaruh positif terhadap kebijakan likuiditas 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2015? 

4. Apakah board composition berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

likuiditas perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini penulis akan menentukan pembatasan masalah agar 

penelitian ini lebih fokus, terarah dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian 

dengan : 

1. Objek yang diteliti adalah perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode  2012-2015 dengan 

kriteria tertentu. 

2. Objek penelitian yang akan dibahas adalah perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode 2012-2015. Perusahaan yang digunakan sebanyak 37 

sampel yang terdiri dalam 14 sub sektor makanan dan minuman, 4 sub 

sektor rokok, 10 sub sektor perusahaan farmasi, 6 sub sektor kosmetik dan 
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barang keperluan rumah tangga dan 3 sub sektor peralatan rumah tangga. 

Pemilihan sampel penelitian ini secara purposive sampling.  

3. Penelitian dilakukan terhadap laporan keuangan tahunan yang 

didalamnya berisi aktifitas perusahaan selama satu tahun pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2012-2015. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui, menguji serta menganalisis insider ownership memiliki 

pengaruh negatif terhadap kebijakan likuiditas perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2012-2015. 

2. Mengetahui, menguji serta menganalisis foreign ownership memiliki 

pengaruh negatif terhadap kebijakan likuiditas perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2012-2015. 

3. Mengetahui, menguji serta menganalisis board size memiliki pengaruh 

positif terhadap kebijakan likuiditas perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. 

4. Mengetahui, menguji serta menganalisis board composition memiliki 

pengaruh negatif terhadap kebijakan likuiditas perusahaan manufaktur 
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sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2012-2015. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikasi penelitian baik 

secara akademisi maupun secara praktisi. 

1. Bagi Akademisi 

 Secara akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif 

mengenai struktur kepemilikan, corporate governance dan kebijakan 

likuiditas perusahaan terutama dari perspektif negara berkembang. 

2. Bagi Investor 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

para investor yang akan berinvestasi di Indonesia mengenai struktur 

kepemilikan, corporate governance terhadap kebijakan likuiditas 

perusahaan.  

3. Bagi Perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

untuk pertimbangan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Selain 

itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

gambaran bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan likuiditas 

perusahaan yang dipengaruhi oleh struktur kepemilikan dan corporate 

governance. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau 

referensi untuk penelitian berikutnya. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang berurutan yang terdiri dari 5 

bab dimana setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun 

sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut : 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Bagian ini membahas latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan 

tinjauan pustaka, konstruksi model teoritis yang berkaitan dengan struktur 

kepemilikan, corporate governance, kebijakan likuiditas, model penelitian, 

operasionalisasi variabel penelitian, dan hipotesis penelitian. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, jenis penelitian, populasi 

dan sampel, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta teknik analisis 

data yang digunakan. 
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4. BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum dari objek penelitian, 

statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, estimasi pengujian data panel, 

pemilihan model regresi panel, uji statistik, serta hasil dari analisis variabel 

penelitian. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan saran yang diharapkan agar 

dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi. Kesimpulan merupakan sajian singkat dari analisis yang 

dilakukan. Saran berupa anjuran kepada pihak yang berkepentingan 

terhadap hasil penelitian. Saran ini untuk beberapa pihak yang akan 

memakai hasil dari penelitian ini dan penelitian yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

  Teori ini menjelaskan hubungan antara principal (investor) dan agent 

(manajer). Dalam hubungan ini, investor atau pemegang saham menyerahkan 

wewenang kepada manajer untuk mengelola aset-aset perusahaan agar dapat 

memberikan keuntungan bagi mereka. Teori keagenan merupakan adanya 

pemisahan antara kepemilikan (principal/investor) dan pengendalian 

(agent/manajer) (Fala, 2007). Menurut Wiyarsi (2012) terdapat dua permasalahan 

dalam teori keagenan yaitu: (1) ketika tujuan dari investor & manajer berbeda dan 

pemegang saham tidak dapat melakukan pengawasan tentang apa yang dilakukan 

oleh manajer dikarenakan sulitnya untuk mengakses informasi ke arah sana atau 

mahalnya biaya untuk mengakses tersebut, (2) principal & agent mempunyai 

perbedaan sikap dalam memandang risiko yang membuat principal & agent ini 

masing-masing akan mengambil tindakan yang berbeda. 

  Dalam teori keagenan, hubungan principal & agent ini dapat diminimalisir 

dengan mensejajarkan kepentingan kedua pihak tersebut. Kehadiran kepemilikan 

saham oleh pihak manajerial digunakan untuk mengurangi agency cost yang 

berpotensi timbul (Nurmasari, 2015). Dalam hal ini, menyebabkan perbedaan 
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dimana jumlah kas yang tinggi akan memberikan kesempatan bagi manajer untuk 

mengambil keuntungan demi dirinya sendiri dan merugikan para investor lain. 

Sementara jumlah kas yang rendah dapat berpengaruh pada likuiditas perusahaan 

dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. 

 

2.1.2 Teori Sinyal 

  Konsep teori sinyal dan asimetri informasi sangat berkaitan erat dimana 

teori asimetri informasi terjadi ketika pihak-pihak yang berkaitan dengan 

perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko 

perusahaan (Wiyarsi, 2012). Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik 

dibandingkan dengan pihak lainnya. Teori sinyal (teori pemberian isyarat) 

didasarkan pada ide bahwa manajer yang memiliki informasi bagus berupaya 

menyampaikan informasi tersebut kepada investor tentang bagaimana manajemen 

memandang prospek perusahaan (Brigham dan Houston, 2001).  

  Menurut teori sinyal kegiatan perusahaan memberikan informasi kepada 

investor tentang prospek return masa depan yang substansial. Informasi sebagai 

sinyal yang diumumkan pihak manajemen kepada publik bahwa perusahaan 

memiliki prospek yang bagus di masa depan (Susilowati, 2006). Manajer biasanya 

mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar (investor) 

apabila investor kurang mendapatkan informasi sehingga akan terjadi asimetri 

informasi antara manajer dan investor. 
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  Untuk menghindari asimetri informasi, perusahaan harus memberikan 

informasi sebagai sinyal kepada pihak investor. Asimetri informasi perlu 

diminimalkan, sehingga perusahaan dapat menginformasikan keadaan perusahaan 

secara transparan kepada investor. Investor selalu membutuhkan informasi yang 

simetris sebagai pemantauan dalam menanamkan dana pada suatu perusahaan. 

Jadi, sangat penting bagi perusahaan untuk memberikan informasi tentang 

gambaran pengelolaan kasnya untuk menarik investor maupun calon investor 

untuk menanamkan dananya karena apabila perusahaan memiliki pengelolaan kas 

yang baik dan level of cash yang tinggi maka memberikan sinyal bahwa 

perusahaan tersebut dapat menjaga likuiditasnya, pembagian insentif yang baik 

terhadap investor dan menggambarkan perusahaan tersebut memiliki tata kelola 

perusahaan yang baik melalui pengelolaan kas yang optimal (Luo & Hachiya, 

2005). 

 

2.2 Likuiditas  

2.2.1 Pengertian Likuiditas 

  Likuiditas merupakan tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendeknya (Subramanyam, 2010). Perusahaan yang mampu 

memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan 

tersebut dalam keadaan likuid sebaliknya jika perusahaan tidak dapat memenuhi 

pembayaran pada saat ditagih atau kewajiban pada saat jatuh tempo berarti 

perusahaan tersebut dalam keadaaan tidak likuid. Perusahaan yang memiliki 

tingkat likuiditas yang tinggi kecenderungan memiliki sistem pendanaan yang 
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didominasi oleh ekuitas atau pendanaan sendiri dalam arti pendanaan dengan 

utang yang relatif sedikit (Windy, 2012). 

  Menurut Ros (2006) dalam Windy (2012) likuiditas perusahaan adalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas 

memuat tiga hal penting yakni (1) waktu menjelaskan seberapa cepat perusahaan  

mengubah aset menjadi kas, (2) jumlah menjelaskan apakah perusahaan memiliki 

sejumlah uang untuk memenuhi kewajibannya dan (3) biaya menjelaskan apakah 

perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya dalam mengubah aset menjadi kas. 

 

2.2.2 Faktor-Faktor Mempengaruhi Likuditas 

  Menurut Subramanyam (2012) didalam bukunya yang berjudul Analisis 

Laporan Keuangan, faktor-faktornya adalah: 

1. Aset Lancar 

Aset lancar merupakan kas dan aset lain yang secara wajar dapat 

direalisasi sebagai kas untuk dijual atau digunakan selama satu tahun. Akun 

neraca biasanya memasukkan : 

a. Kas 

b. Efek (surat berharga) sekuritas yang jatuh tempo dalam satu tahun 

fiskal ke depan 

c. Piutang 

d. Persediaan 

e. Beban dibayar dimuka sebagai aset lancar 
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2. Kewajiban Lancar 

Kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu relatif pendek, 

biasanya satu tahun. Kewajiban lancar biasanya mencakup : 

a. Utang usaha 

b. Wesel bayar 

c. Pinjaman bank jangka pendek 

d. Utang pajak 

e. Beban yang masih harus dibayar 

f. Bagian lancar utang jangka panjang 

 

2.2.3 Ukuran Likuiditas Berbasis Kas 

  Menurut  Subramanyam (2010). Kas dan setara kas merupakan aset lancar 

yang paling likuid maka ukuran likuiditas berbasis kas, yaitu: 

1. Rasio Kas terhadap Aset Lancar 

 Rasio aset serupa kas terhadap aset lancar merupakan satu ukuran tingkat 

likuiditas aset lancar. Ukuran ini, dikenal dengan nama rasio kas terhadap 

aset lancar (cash to current liabilities ratio). Rasio ini dihitung sebagai 

berikut : 

Kas + Setara kas + Efek yang dapat diperjualbelikan

Aktiva Lancar
 

2. Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar 
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  Rasio lain yang mengukur kecukupan kas adalah rasio kas terhadap 

kewajiban lancar (cash to current liabilities ratio). Perhitungan rasio ini: 

Kas + Setara kas + Efek yang dapat diperjualbelikan

Kewajiban Lancar
 

 Rasio ini mengukur ketersediaan kas untuk membayar kewajiban lancar. 

Rasio ini melengkapi rasio kas terhadap aset lancar untuk menganggap rasio ini 

cepat untuk menguji likuiditas jangka pendek. 

 

2.2.3.1 Cash Holdings (LnCH) 

  Kas merupakan aset yang paling likuid dan merupakan ukuran 

perusahaan untuk membayar segala kewajibannya dengan tepat waktu 

(Fajar, 2014). Menurut Gill & Shah (2012) cash holdings merupakan kas 

yang dipegang perusahaan atau tersedia untuk investasi pada aset fisik dan 

membagikannya ke investor. Cash holdings penting karena untuk menjaga 

likuiditas perusahaan sehingga perusahaan perlu mencadangkan kasnya 

paling tidak sesuai dengan jumlah minimum yang ditetapkan agar likuiditas 

tetap terjaga (Saunders & Cornett, 2003). 

Perusahaan biasanya mengklasifikasikan kas sebagai aktiva lancar 

karena sejumlah kas atau setara kas yang dimiliki atau dipegang perusahaan 

dapat meningkat selama periode waktu tertentu (Fitri, 2012). Kas juga 

merupakan aset yang paling rentan terhadap perilaku ceroboh manajemen 

(Isshaq et al., 2009). Oleh karena itu, ketersediaan jumlah kas yang optimal 

bagi perusahaan dapat mempengaruhi keuntungan yang didapat oleh 
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perusahaan tersebut. Manajer keuangan lah yang berperan dalam 

menentukan tingkat cash holdings perusahaan yang optimal. Ketika terdapat 

aliran masuk, seorang manajer dapat memutuskan untuk membagikannya 

kepada para investor dalam bentuk dividend atau mungkin menyimpannya 

untuk memenuhi kebutuhan investasi di masa yang akan datang 

(Prasentianto, 2014). 

Menurut Kasmir (2010) menyatakan ada tiga alasan atau tujuan 

menyimpan uang kas, yaitu, motif transaksi, motif spekulatif dan motif 

berjaga-jaga. Motif transaksi bertujuan untuk menggunakan kas dalam 

melakukan pembelian atau pembayaran dalam aktiva perusahaan. 

Sedangkan motif spekulatif menggunakan kas  untuk mengambil peluang 

yang mungkin timbul di masa mendatang berupa nilai uang yang naik. Dan 

motif berjaga-jaga memiliki arti bahwa uang kas digunakan untuk berjaga-

jaga apabila dibutuhkan untuk keperluan yang tidak terduga. 

Di dalam perusahaan, pihak manajemen tahu bahwa kas memiliki 

arti yang sangat penting dalam menunjang setiap kegiatan perusahaan. 

Secara umum, manajemen kas melibatkan sebuah kebijakan likuiditas dalam 

pengumpulan, penyaluran dan investasi jangka pendek dari tingkat 

kepemilikan kas yang dimiliki. Lebih penting lagi, perusahaan 

menyesuaikan kepemilikan kas dengan kebijakan likuiditas tersebut sesuai 

dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal (Keynes, 1936). 

Oleh karena itu, terdapat dua teori yang menggambarkan likuiditas 

dengan cash holdings: 
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1. Teori trade-off 

 Dalam teori trade-off berhubungan dengan cash holdings yang 

menyatakan bahwa tingkat likuiditas yang optimal adalah tradeoff antara 

biaya dan manfaat dari memegang uang tunai. Manfaat yang paling jelas 

dengan menahan sejumlah kas adalah menghindari perusahaan dari 

kesulitan keuangan, kas tidak mengganggu kebijakan investasi ketika 

kendala keuangan terpenuhi dan dengan menahan kas dapat menurunkan 

biaya penggalangan dana eksternal atau melakukan likuidasi aset disaat 

situasi yang mendesak (Ferreira dan Vilela, 2004). 

2. Teori Pecking Order 

 Teori pecking order menganggap bahwa cash holdings memiliki peran 

sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi dalam 

menjaga tingkat likuiditas perusahaan. Ketika kas tersedia dalam jumlah 

yang berlebih maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada pemegang saham 

dalam bentuk dividend (Myers & Majluf, 1984). Biaya pembiayaan yang 

meningkat dapat memicu adanya informasi asimetrik, dimana manajemen 

memiliki informasi yang lebih banyak tentang prospek investasi, risiko dan 

nilai perusahaan daripada pemodal publik (Kusumajaya, 2011).  

 Manajemen bisa menentukan sumber pembiayaan yang lebih murah. 

Sumber-sumber pembiayaan perusahaan berasal dari tiga sumber, yaitu: (1) 

pembiayaan internal, (2) menerbitkan hutang dan (3) ekuitas baru 

(Prasentianto, 2014). Oleh karena itu, apabila jumlah kas terlalu banyak 

akan berdampak pada profit yang didapatkan perusahaan atas setiap peluang 
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investasi yang terlewatkan. Namun, apabila jumlah terlalu sedikit juga akan 

berpengaruh pada likuiditas karena perusahaan tidak dapat memenuhi 

kewajibannya secara tepat waktu. Dengan tersedianya kas dalam jumlah 

yang cukup, perusahaan tidak perlu mengorbankan kesempatan investasi 

yang dimilikinya untuk mempertahankan likuiditas (Prasentianto, 2014). 

 Likuiditas digunakan sebagai proksi dari cash holdings. Cash holdings 

diukur dengan logaritma natural dari kas dan setara kas pada akhir tahun 

atau per 31 Desember yang dimiliki oleh perusahaan (Fitri, 2012). 

Kepemilikan kas (cash holdings) diformulasikan oleh Bokpin, Isshaq & 

Aboagye-Otchere( 2011) sebagai berikut: 

LnCH = Ln In cash & Cash Equivalents 

 

2.3 Struktur Kepemilikan  

2.3.1 Pengertian Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari pemegang saham 

untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer. 

Istilah struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-

variabel yang penting dalam kebijakan likuiditas tidak hanya ditentukan oleh 

hutang dan ekuitas saja tetapi juga ditentukan oleh persentase kepemilikan saham 

oleh pihak dalam (insider) maupun pihak luar (foreign). 

Struktur kepemilikan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya dan 

sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Di Indonesia, struktur 

kepemilikan diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 
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tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 48 ayat 2 bahwa persyaratan kepemilikan 

saham diatur dalam anggaran dasar dengan tetap memperhatikan persyaratan yang 

ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam 

memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur 

kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya 

perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan karena 

adanya kontrol perusahaan untuk mengelola kas yang dimiliki (Wahyudi & 

Pawestri, 2006). 

 

2.3.2 Insider Ownership (IO) 

  2.3.2.1   Pengertian Insider Ownership 

   Kepemilikan manajerial diartikan sebagai fraksi atas saham yang 

dimiliki oleh orang dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah 

bagian dari elemen struktur kepemilikan yang berdampak pada masalah 

keagenan. Masalah keagenan diteliti pertama kali oleh Berle dan Means 

(1932) Amerika Serikat (Wibowo, 2006 dalam Wira dan Afriyeni, 2008) 

menyatakan bahwa terdapat masalah keagenan (agen pemegang saham) dan 

pemegang saham yang tidak sejalan dikenal dengan agency problem. 

   Untuk memperkecil biaya keagenan salah satu cara yang ditempuh 

oleh perusahaan dengan memberikan proporsi saham kepada manajer. 

Kepemilikan saham ini yang dikenal insider ownership. Adanya insider 
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ownership dapat menekan masalah keagenan. Menurut Wahidahwati (2002) 

kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen 

yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur & 

komisaris). 

  Struktur kepemilikan diproksikan dengan insider ownership yang  

menggambarkan adanya proporsi kepemilikan saham biasa (dewan 

komisaris dan direksi) di dalam perusahaan yang diukur dengan persentase 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen (Ira, 2012). Maka 

semakin tinggi kepemilikan saham manajerial di suatu perusahaan maka 

mengindikasikan para  manajer untuk lebih termotivasi dalam meningkatkan 

kinerjanya. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat mencapai tujuan 

perusahaan yaitu dengan peningkatan kekayaan dan kesejahteraan 

pemegang saham (Masdupi, 2005). Kepemilikan manajerial atau insider 

ownership diformulasikan oleh Bokpin, Isshaq & Aboagye-Otchere (2011) 

sebagai berikut: 

 IO = % saham oleh dewan dan manajer 

 

2.3.3 Foreign Ownership (FO) 

  2.3.3.1  Pengertian Foreign Ownership 

     Kepemilikan asing atau foreign ownership adalah persentase 

kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing (Adelia, 2012). Menurut 

Undang-Undang No.25 tahun 2007 pada pasal 1 angka 6, kepemilikan asing 

adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan pemerintah 
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asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.  

Dalam batasan Permen ESDM No. 27/2013 Pasal 27 Ayat (3) yang 

mensyaratkan Penanaman Modal Asing di Indonesia sebesar 49%. 

   Menurut Kim et al (2010) dalam Meldi (2012) mengatakan bahwa 

investor asing menunjukkan pola perilaku yang berbeda dari investor 

domestik karena investor domestik menunjukkan kurang sensitifitas 

perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi kepemilikan yang dimiliki oleh 

pihak asing, semakin tinggi juga efektifitas dewan komisaris untuk 

mencapai corporate governance yang baik. Struktur kepemilikan 

diproksikan dengan kepemilikan asing (foreign ownership) yang diartikan 

sebagai proporsi jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor 

asing per akhir tahun atau per 31 Desember dalam perusahaan yang 

ditetapkan dalam persentase (%) oleh (Bokpin, Isshaq & Aboagye-Otchere, 

2011). Kepemilikan asing atau foreign ownership diformulasikan sebagai 

berikut: 

FO = % saham oleh investor asing 

 

2.4 Corporate Governance (GOV) 

2.4.1 Pengertian Corporate Governance 

  Keberadaan corporate governance menjadi perhatian ketika munculnya 

permasalahan keagenan (agency problem) yaitu adanya pemisahan antara 

kepemilikan dengan pengendalian perusahaan. Principal (pemilik perusahaan) 
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mempekerjakan agent (manajer) yang menjalankan kegiatan operasional 

perusahaan yang mendelegasikan kepentingan principal (Jensen & Meckling, 

1996). Istilah corporate governance atau tata kelola perusahaan yang 

diperkenalkan oleh Sir Adrian Cadbury yang disebabkan oleh skandal perusahaan 

yang terjadi di United Kingdom pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an. 

  Dengan adanya skandal tersebut maka dibentuk Cadbury Committe (komite 

Cadbury) yang bertugas untuk menyusun corporate governance code yang 

menjadi acuan utama (benchmark di banyak negara) (Surya dan Yustiavandana, 

2006). Komite Cadbury mendefinisikan corporate governance sebagai suatu 

sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk 

mencapai keseimbangan dan menjamin kelangsungan eksistensinya (Zarkasyi, 

2008). 

  Secara singkat definisi corporate governance dari Komite Cadburry sejalan 

dengan pedoman umum Good Corporate Governance di Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006. 

Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa corporate governance berfungsi 

sebagai social control agar dapat menjaga integritas pihak-pihak yang 

berkepentingan di dalam perusahaan. Sedangkan The Indonesian Institute 

Corporate Governnace (IICG) tahun 2012 mendefinisikan corporate governance  

sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu 

perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para 

pemangku kepentingan. 
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  Dengan demikian corporate governance pada intinya adalah sebuah sistem 

control yang memiliki tujuan untuk mengendalikan berbagai kepentingan yang 

ada di dalam perusahaan. Salah satu kepentingan terbesar dalam perusahaan 

adalah kepentingan investor yang ingin mendapatkan return atas investasi yang 

dilakukan (Shielfer dan Vishny, 1997). Return tersebut dapat diperoleh jika 

perusahaan memiliki keuntungan yang tentu saja dihasilkan dari pengelolaan yang 

yang baik di dalam perusahaan. Menurut (Shielfer dan Vishny, 1997) 

menyimpulkan bahwa corporate governance merupakan salah satu cara untuk 

memastikan keuangan di dalam perusahaan dikelola dengan baik. 

 

2.4.2 Asas Corporate Governance 

  Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang 

dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006, 

terdapat lima asas corporate governance yang harus diterapkan oleh setiap 

perusahaan. Berikut kelima asas tersebut : 

1. Transparansi 

 Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan 

dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. 

2. Akuntabilitas 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara 

transparan dan wajar. 
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3. Responsibilitas 

Perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. 

4. Independensi 

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga manajer masing-

masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat 

diintervensi oleh pihak lain. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan 

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang 

saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kewajaran dan 

kesetaraan. 

 

2.4.3 Struktur Corporate Governance 

  Organ perusahaan yang efektif dalam penerapan corporate governance 

menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (KNKG) tahun 

2006, terdiri dari: 

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil 

keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam 

perusahaan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan 

perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara 

wajar dan transaparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk 

menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. 
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Penyelenggaraan RUPS harus sesuai dengan kepentingan perusahaan dan 

dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, 

serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil 

keputusan yang sah. Tanggung jawab untuk menyelanggarakan RUPS 

berada pada Dewan Direksi, apabila Dewan Direksi berhalangan, maka 

dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. 

2. Dewan Komisaris dan Direksi 

Kepengururusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua 

badan (two-board system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan 

fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar 

dan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab bersama Dewan 

Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan 

dalam jangka panjang tercermin pada terlaksananya dengan baik kontrol 

internal dan manajemen risiko, tercapainya imbal hasil yang optimal bagi 

pemegang saham, terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara 

wajar serta terlaksananya sukses kepemimpinan yang wajar demi 

kesinambungan manajemen di semua lini organisasi. 

3. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas  dan bertanggung 

jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada Dewan Direksi serta memastikan bahwa perusahaan 
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melaksanakan good corporate governance. Namun demikian, Dewan 

Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional 

perusahaan. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris 

termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah 

mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Jumlah anggota Dewan 

Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap 

memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. 

Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari 

pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen. Pihak 

terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan 

dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Direksi dan Dewan 

Komisaris lain serta dengan perusahaan itu sendiri. Jumlah komisaris 

Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan 

secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

4. Dewan Direksi 

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara 

kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat 

melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian 

tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing 

anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan 

masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. 

Tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. 
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2.4.3.1  Board Size (BS) 

  2.4.3.1.1  Pengertian Board Size 

    Ukuran dewan komisaris (board size) adalah jumlah 

yang tepat dari anggota dewan komisaris di dalam perusahaan untuk 

menjalankan tugasnya (Clara, 2015). UU No. 19 Tahun 2003 

Tentang BUMN dan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas telah mengatur mengenai ukuran yang efektif terkait dewan 

komisaris. Komposisi dewan komisaris harus ditetapkan sedemikian 

rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat 

dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara 

independen. Dalam UU PT mengatur bahwa perseroan yang (1) 

bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, (2) menerbitkan 

surat pengakuan utang dan (3) terbuka, wajib memiliki paling sedikit 

2 (dua) orang komisaris. 

   Menurut pedoman umum Good Corporate Governance 

(GCG) Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) tahun 2006, jumlah anggota dewan komisaris harus 

disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap 

memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Semakin 

besar ukuran dewan akan lebih efektif dalam mencegah kesalahan 

yang terjadi pada perusahaan. Kenyataannya, ukuran dewan yang 

lebih sedikit memungkinkan berkurangnya masalah-masalah rutin 
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yang terjadi dan memberikan pengelolaan  perusahaan yang lebih 

baik (Dallas, 2001 dalam Meldi, 2012). 

   Corporate Governance diproksikan dengan board size. 

Didalam penelitian (Isshaq et al., 2009) yang dilakukan di Ghana 

memiliki sistem kepengurusan perseroan terbatas yang berbeda 

dengan di Indonesia. Kepengurusan perseroan terbatas di Ghana 

menganut sistem single-board yaitu Dewan Komisaris dan Direksi 

dirangkap menjadi satu dewan. Untuk di Indonesia, pengukuran ini 

tidak bisa diterapkan karena menganut sistem two-board dimana 

perusahaan mempunyai dua badan terpisah yaitu dewan pengawas 

(dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). 

 Oleh karena itu, Dewan Komisaris sebagai indikator 

pengukuran. Dewan Komisaris dipilih karena di Indonesia bertugas 

dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan 

melaksanakan good corporate governance dengan baik. Board Size 

diformulasikan oleh Bokpin, Isshaq & Aboagye-Otchere ( 2011) 

sebagai berikut: 

BS = Jumlah board of commissioners 

 

2.4.3.2  Board Composition (BC) 

  2.4.3.2.1 Pengertian Board Composition 

 Komisaris Independen (board composition) merupakan 

bagian dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab 
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dan melakukan pemecatan untuk para manajer puncak (KNKG, 

2006). Secara lebih luas, tugas komisaris independen adalah 

mengawasi dewan direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam 

business plan dan memberikan nasihat kepada direksi mengenai 

penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah 

yang ingin dituju oleh perusahaan (Alijoyo, dkk., 2004). 

   Keberadaan komisaris independen berkaitan dengan 

pengambilan keputusan terhadap kas (Bokpin, Isshaq & Aboagye-

Otchere (2011) menyatakan esensi komisaris independen adalah 

mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang mungkin 

dilakukan oleh komisaris yang tidak independen. Menurut Komite 

Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun (2006) semakin 

banyaknya jumlah dewan komisaris independen, pengawasan 

terhadap kas akan lebih ketat dan objektif sehingga kecurangan yang 

akan dilakukan dapat diminimalisir.  

   Disebutkan juga bahwa komisaris independen memiliki 

tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata 

kelola perusahaan yang baik melalui pemberdayaan dewan komisaris 

agar dapat melakukan tugas pengawasan kepada direksi secara 

efektif (Ira, 2012). Corporate Governance diproksikan dengan board 

composition. Pengukuran board composition dengan cara 

menghitung proporsi komisaris independen (Bokpin, Isshaq, 
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Aboagye-Otchere, 2011). Board composition yang diformulasikan 

oleh Bokpin, Isshaq & Aboagye-Otchere (2011) sebagai berikut: 

BC = Proporsi independent commissioners 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berkaitan 

dengan kebijakan likuiditas yang dipengaruhi oleh struktur kepemilikan dan 

corporate governance. Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Bokpin, 

Isshaq dan Aboagye-Otchere (2011). Penelitian mereka memiliki judul Ownership 

Structure, Corporate Governance, and Corporate Liquidity Policy: Evidence from 

The Ghana Stock Exchange.Variabel dependen dari penelitian ini adalah likuiditas 

perusahaan yang diproksikan dengan corporate cash holdings sementara variabel 

independennya adalah struktur kepemilikan diproksikan dengan kepemilikan 

saham  manajerial (insider ownerhip) dan kepemilikan saham oleh investor asing 

(foreign ownership). Variabel independen lainnya adalah corporate governance 

yang diproksikan dengan board size dan board composition. Sampel dari 

penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Ghana Stock 

Exchange (GSE) tahun 2001-2007. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa insider 

ownership tidak berpengaruh negatif terhadap cash holdings, sedangkan foreign 

ownership berpengaruh negatif terhadap cash holdings. Board size berpengaruh 

positif terhadap cash holdings sedangkan board composition berpengaruh yang 

negatif terhadap cash holdings. 
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Kemudian penelitian yang dilakukan oleh George J. Papaioannou (1992) 

yang berjudul Ownership Structure and Corporate Liquidity Policy. Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah likuiditas yang dihitung dari 

average ratio of cash and marketable securities to total asset, sedangkan variabel 

independennya adalah struktur kepemilikan yang diproksikan dengan dengan 

menghitung presentase kepemilikan saham oleh officers dan directors. Sampel 

dari penelitian ini adalah 225 Perusahaan Fortunes terdaftar di BEI tahun 1980. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh negatif antara likuiditas 

perusahaan dan struktur kepemilikan. 

Selanjutnya, penelitian Yuanto Kusnadi (2003) yang berjudul Corporate 

Cash Holdings, Board Structure and Ownership Concentration: Evidence from 

Singapore. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

corporate cash holdings yang diproksikan dengan asset, cash equivalents/net 

assets, leverage & tangibility, market to book, capital expenditure/net assets 

&dividends, sedangkan variabel independennya adalah board structure yang 

diproksikan dengan % executive directors, % non-executive directors, audit  

committee size, % executive directors (audit), % non-executive directorsn (audit), 

nomination committee & remuneration committee. Sampel dari penelitian ini 

adalah 220 perusahaan industri keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Singapura 

(SGX) tahun 1998. Hasil penelitian menunjukan bahwa board structure 

ownership concentration berpengaruh positif terhadap corporate cash holdings. 

Penelitian Fajar Abdillah & Retno Kusumastuti (2014) yang berjudul 

Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Board Size terhadap Corporate Cash 
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Holdings. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

corporate cash holdings dengan membandingkan cash and cash equivalents/total 

asset-cash & cash equivalents, sedangkan variabel independennya adalah market 

to book ratio, net working capital, firm size, leverage, dividends, board size. 

Penelitian ini menggunakan data panel 1420 data pengamatan perusahaan yang 

telah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa market to book ratio berpengaruh negatif terhadap cash 

holdings, cash flow berpengaruh positif terhadap cash holdings, net working 

capital berpengaruh negatif terhadap cash holdings, firm size berpengaruh positif 

terhadap cash holdings, leverage berpengaruh positif terhadap cash holdings, 

dividends berpengaruh positif terhadap cash holdings dan board size berpengaruh 

negatif terhadap cash holdings. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nadeem Ahmed Sheikh & 

Muhammad Imran Khan (2015) yang berjudul The Impact of Board Attributes & 

Insider Ownership On Corporate Cash Holdings Evidence From Pakistan. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah cash holdings 

yang diukur dengan cash & cash equivalents dan net asset  sedangkan variabel 

independennya adalah board size, CEO duality, insider ownership (1) family firm, 

(2) non-family firm, (3) pyramid. Sampel dari penelitian ini adalah 189 

perusahaan non keuangan  yang terdaftar di Bursa Efek Karachi (KSE) periode 

2008-2012. Hasil penelitian menunjukan bahwa board size & board independence 

berpengaruh positif terhadap cash holdings, insider ownership berpengaruh 

negatif terhadap cash holdings, family firm berpengaruh negatif terhadap cash 

Analisis Pengaruh..., Dita Noviany, Ak.-IBS, 2016



40 
 

 
Indonesia Banking School 

 
 

holdings, pyramid firm berpengaruh positif terhadap cash holdings, non-family 

firm berpengaruh positif terhadap cash holdings. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rafaela Módolo de Pinho, Laiz Teixeira 

Pontes, Bruno Funchal (2010) yang berjudul Effect of Attributes On Cash 

Holdings For New and Old Economy Firms: The Brazilian Case. Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah  cash holdings diproksikan 

dengan ratio of cash & cash equivalents by total assets, sedangkan variabel 

independennya adalah corporate governance & economic control diproksikan 

dengan corporate governance index: board disclosure, board composition & 

function, ownership structure & control, shareholders. Sampel dari penelitian ini 

adalah 248 perusahaan Brazil yang diperdagangkan di Bursa Efek Sao Paulo. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa corporate cash holdings berpengaruh positif 

terhadap new economy firm dan berpengaruh negatif terhadap old economy firm, 

board composition berpengaruh positif terhadap corporate cash holdings, 

ownership structure & control negatif terhadap corporate cash holdings dan 

shareholders berpengaruh positif terhadap corporate cash holdings. 

Penelitian selanjutnya oleh Hamidullah, Shafiqur Rehman & Gouhar Saeed 

(2012) yang berjudul Corporate Ownership Structure & Firm Excess Cash 

Holdings: Evidenced From Emerging Market, Pakistan. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah cash holdings diproksikan dengan cash in 

hand & cash bank, sedangkan variabel independennya institusional ownership, 

managerial ownership, individual ownership, foreign ownership. Sampel dari 

penelitian ini adalah  69 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Krachi 
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Exchange (KSE) tahun 2003-2009. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

institusional ownership berpengaruh positif terhadap cash holdings, managerial 

ownership memiliki berpengaruh negatif terhadap cash holdings, individual 

ownership berpengaruh negatif terhadap cash holdings, foreign ownership 

berpengaruh negatif terhadap cash holdings. 

Penelitian yang terakhir yang dilakukan oleh Qi Luo & Toyohiko Hachiya 

(2005) yang berjudul Corporate Governance, Cash Holdings & Firm Value: 

Evidence From Japan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah cash holdings diproksikan dengan the ratio of cash on hand & marketable 

securities to net assets, sedangkan variabel independennya foreign ownership 

institusional ownership. Sampel dari penelitian ini adalah 15.832 perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange (TSE) tahun 1989-2002. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa foreign ownership berpengaruh negatif terhadap 

cash holdings dan institusional ownership berpengaruh negatif terhadap cash 

holdings. 

   Tabel 2.5 

Penelitian Terdahulu 

 
No 

 
Nama 

Penelitian 

 
Judul 

 
Variabel 

 
Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 
Dengan Hasil 

Penelitian Yang 
Dilakukan 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bokpin, 
Isshaq dan 
Aboagye-
Otchere 
(2011) 

 
 
 
 
 
 

Ownership 
Structure, 
Corporate 

Governance, 
and Corporate 

Liquidity 
Policy: 

Evidence from 
The Ghana 

Stock 
Exchange 

Variabel 
dependen: 
Likuiditas 

perusahaan yang 
diproksikan 
dengan cash 

holdings, 
Variabel 

independen: 
struktur 

kepemilikan  

Board size 
berpengaruh 
positif, board 
composition 
berpengaruh 

negatif, foreign 
ownership 

berpengaruh 
negatif terhadap 
cash holdings 

dan insider  

Penelitian ini 
menggunakan 

perusahaan 
manufaktur sektor 

industri barang 
konsumsi di 
Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 
periode 2012-

2015 sedangkan 
penelitian Bokpin,  
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No. 

 
Nama 

Penelitian 

 
Judul 

 
Variabel 

 
Hasil  

Penelitian  

Perbedaan 
Dengan Hasil 

Penelitian Yang 
Dilakukan 

   diproksikan 
dengan insider 

ownerhip, 
foreign 

ownership dan 
corporate 

governance 
yang 

diproksikan 
dengan board 
size dan board 
composition                                                                                          

ownership tidak 
berpengaruh 

negatif terhadap 
cash holdings. 

 Isshaq dan 
Aboagye-Otchere 

(2011) 
menggunakan 

perusahaan non 
keuangan di 
Ghana Stock 

Exchange (GSE) 
periode 2001-

2007 

2. George J. 
Papaioannou 

(1992) 

Ownership 
Structure and 

Corporate 
Liquidity 

Policy 

Variabel 
dependen: 
likuiditas, 
Variabel 

independen: 
struktur 

kepemilikan 

Berpengaruh 
negatif antara 

likuiditas 
perusahaan dan 

struktur 
kepemilikan 

Penelitian ini 
memiliki proksi 

struktur 
kepemilikan yang 

sama dengan 
penelitian ini 
yaitu insider 
ownership 

3. Yuanto 
Kusnadi 
(2003)  

Corporate 
Cash 

Holdings, 
Board 

Structure, and 
Ownership 

Concentration
: Evidence 

from 
Singapore 

Variabel 
dependen: 

corporate cash 
holdings, 
Variabel 

independen: 
board structure 

proksi board 
size dan audit 
committee size 

Board structure 
ownership 

concentration 
memiliki 

pengaruh positif 
terhadap 

corporate cash 
holdings 

Dalam penelitian 
ini variabel 
dependen 

menggunakan 
cash holdings 

yang merupakan 
proksi dari 

likuiditas. Dan 
penelitian ini 
sama-sama 

menggunakan 
variabel board 

size, namun board 
size pada 

penelitian ini 
adalah proksi dari 

corporate 
governance 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fajar 
Abdillah & 

Retno 
Kusumastuti 

(2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengaruh 
Karakteristik 
Perusahaan 
dan Board 

Size terhadap 
Corporate 

Cash Holdings 
 
 
 
 
 
 

Variabel 
dependen: 

corporate cash 
holdings, 
Variabel 

independen: 
Market to book 
ratio, cash flow, 

net working 
capital, firm 

size, leverage, 
dividends, 
board size 

Market to book 
ratio 

berpengaruh 
negatif, cash 

flow 
berpengaruh 
positif, net 

working capital 
berpengaruh 

negatif, firm size 
berpengaruh 

positif, leverage 
berpengaruh 

Dalam penelitian 
ini variabel 
dependen 

menggunakan 
cash holdings 

yang merupakan 
proksi dari 
kebijakan 

likuiditas. Dan 
penelitian ini 
sama-sama 

menggunakan 
variabel board 
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No. 

 
Nama 

Penelitian 

 
Judul 

 
Variabel 

 
Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 
Dengan Hasil 

Penelitian Yang 
Dilakukan 

    negatif, 
dividends 

berpengaruh 
positif, board 

size 
berpengaruh 

negatif terhadap 
cash holdings 

size dan firm size, 
namun board size 
pada penelitian ini 
adalah proksi dari 

corporate 
governance dan 
firm size pada 
penelitian ini 

sebagai variabel 
kontrol 

5. Nadeem 
Ahmed 

Sheikh & 
Muhammad 
Imran Khan 

(2015)  

The Impact of 
Board 

Attributes & 
Insider 

Ownership On 
Corporate 

Cash Holding 
Evidenc From 

Pakistan 

Variabel 
dependen: cash 

holdings, 
Variabel 

independen: 
board size, 

board 
independence, 
CEO duality, 

Insider 
ownership : (1) 
family firm (2) 
non-family firm 

(3) pyramid 

Board size & 
board 

independence 
berpengaruh 

positif, insider 
ownership 

berpengaruh 
negatif, family 

firm 
berpengaruh 

negatif, pyramid 
firm 

berpengaruh 
positif, non-
family firm 

berpengaruh 
positif terhadap 
cash holdings 

Dalam penelitian 
ini variabel 
dependen 

menggunakan 
cash holdings 

yang merupakan 
proksi dari 
kebijakan 

likuiditas dan 
penelitian ini 
sama-sama 

menggunakan 
variabel board 
size dan insider 

ownership, namun 
board size pada 

penelitian ini 
adalah proksi dari 

corporate 
governance dan 

insider ownership 
pada penelitian ini 

sebagai proksi 
dari struktur 
kepemilikan 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafaela 
Módolo de 
Pinho, Laiz 

Teixeira 
Pontes, 
Bruno 

Funchal 
(2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Effect of 
Attributes On 

Cash Holdings 
For New and 
Old Economy 

Firms:The 
Brazilian Case 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variabel 
dependen: cash 

holdings, 
Variabel 

independen: 
Corporate 

governance & 
economic 
control 

diproksikan 
dengan 

corporate 
governance 
index: board 
disclosure, 

board  

Corporate cash 
holdings 

berpengaruh 
positif terhadap 
new economy 

firm dan 
berpengaruh 

negatif terhadap 
old economy 
firm, board 
composition 
berpengaruh 

positif, 
ownership 
structure & 

control negatif 

Penelitian ini 
sama-sama 

menggunakan 
variabel board 
composition, 
namun board 

composition pada 
penelitian ini 

adalah proksi dari 
corporate 

governance  
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No. 

 
Nama 

Penelitian 

 
Judul 

 
Variabel 

 
Hasil  

Penelitian  

Perbedaan 
Dengan Hasil 

Penelitian Yang 
Dilakukan 

   composition & 
function, 

ownership 
structure & 

control, 
shareholders 

dan 
shareholders 
berpengaruh 

positif terhadap 
cash holdings 

 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hamidullah, 
Shafiqur 

Rehman & 
Gouhar 
Saeed 
(2012) 

 
 
 
 
 

Corporate 
Ownership 
Structure & 
Firm Excess 

Cash 
Holdings: 
Evidenced 

From 
Emerging 
Market, 
Pakistan 

 
 

Variabel 
dependen: cash 

holdings, 
Variabel 

independen: 
Institusional 
ownership, 
managerial 
ownership, 
individual 
ownership, 

foreign 
ownership 

 
 

Institusional 
ownership 
memiliki 
pengaruh 
positif, 

managerial 
ownership 
memiliki 
pengaruh 
negatif, 

individual 
ownership 
memiliki 
pengaruh 

negatif, foreign 
ownership 
memiliki 
pengaruh 

negatif terhadap 
cash holdings 

Dalam penelitian 
ini variabel 
dependen 

menggunakan 
cash holdings 

yang merupakan 
proksi dari 
kebijakan 

likuiditas dan 
penelitian ini 
sama-sama 

menggunakan 
variabel foreign 

ownership, namun 
foreign ownership 
pada penelitian ini 
adalah proksi dari 

struktur 
kepemilikan 

 
8. Qi Luo & 

Toyohiko 
Hachiya 
(2005) 

Corporate 
Governance, 

Cash Holdings 
& Firm Value: 

Evidence 
From Japan 

Variabel 
dependen: cash 

holdings, 
Variabel 

independen: 
foreign 

ownership, 
financial 
institution 

Foreign 
ownership 

berpengaruh 
negatif terhadap 
cash holdings 
dan financial 

institution 
berpengaruh 

negatif terhadap 
cash holdings 

Dalam penelitian 
ini variabel 
dependen 

menggunakan 
cash holdings 

yang merupakan 
proksi dari 
kebijakan 

likuiditas dan 
penelitian ini 
sama-sama 

menggunakan 
variabel foreign 

ownership, namun 
foreign ownership 
pada penelitian ini 
adalah proksi dari 

struktur 
kepemilikan 

Sumber : Ringkasan berbagai hasil penelitian 
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2.6 Rerangka Pemikiran Teoritis 

Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan yang diproksikan 

dengan insider ownership, foreign ownership dan corporate governance yang 

diproksikan dengan board size, board composition terhadap kebijakan likuiditas 

yang diproksikan dengan cash holdings. Rerangka pemikiran dalam penelitian ini 

akan ditunjukkan oleh gambar 2.6 berikut : 

 
 

  

 

  

 

               

Sumber : Data Olahan Penulis 

Gambar 2.6 Rerangka Pemikiran Teoritis 

 

2.7 Pengembangan Hipotesis 

2.7.1 Pengaruh Insider Ownership Terhadap Kebijakan Likuiditas  

  Insider ownership adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh para 

manajer perusahaan. Menurut teori keagenan adanya pemisahan antara 

kepemilikan (principal/investor) dan pengendalian (agent/manajer). Dalam hal 

ini, pemegang saham menyerahkan wewenangnya kepada manajer untuk 

mengelola kekayaannya. Manajer memiliki presentase tertentu terhadap 

H1 (-) 

1. Firm Size 
2. Sales Growth 

H2 (-) 

H3 (+) 

H4 (-) 

(+) 

(+) 

2. Corporate Governance 
a. Board Size 
b Board Composition 

 

 
 

Kebijakan 
Likuiditas 

(Cash Holdings) 

1. Struktur Kepemilikan 
a. Insider Ownership 
b. Foreign Ownership 
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keuntungan saham yang akan didapat. Sehingga menyebabkan perbedaan, apabila 

jumlah kas yang tinggi memberikan kesempatan bagi manajer untuk 

memanfaatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sementara, jumlah kas yang 

rendah dapat merugikan perusahaan yaitu likuiditas tidak dapat terjaga. Namun, 

dalam hal ini pemegang saham (investor) yang sekaligus merangkap sebagai 

seorang manajer di dalam perusahaan tersebut juga memiliki kekayaan saham dan 

menginginkan presentase tertentu terhadap keuntungan yang didapat. 

Hasil penelitian Nadeem (2015) dan Papaioannou, Strock & Travlos (1992) 

menunjukkan kepemilikan saham manajerial yang negatif terhadap kepemilikan 

kas. Hal tersebut terjadi karena manajer mempunyai kesempatan untuk 

mendorong kebutuhannya dalam penggunaan uang kas perusahaan yang 

menyebabkan terjadinya informasi asimetris dan menahan lebih banyak cash 

sehingga likuiditas tidak dapat terjaga. Namun, penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian Bokpin, Isshaq & Aboagye Otchere (2011) yang menunjukkan insider 

ownership tidak berpengaruh negatif terhadap cash holdings.  

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah : 

H01:  Insider ownership tidak berpengaruh negatif terhadap kebijakan likuiditas 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2015. 

Ha1: Insider ownership berpengaruh negatif terhadap kebijakan likuiditas 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2015. 
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2.7.2 Pengaruh Foreign Ownership Terhadap Kebijakan Likuiditas 

Foreign ownership adalah persentase kepemilikan saham oleh investor 

asing (Adelia, 2012). Menurut teori sinyal, pengelolaan kas perusahaan yang baik 

sebagai sinyal positif yang disampaikan oleh manajer kepada pihak luar (investor) 

untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut memiliki pengelolaan kas yang 

baik dan level of cash yang tinggi, dalam pandangan investor asing hal itu 

mencerminkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik di masa 

mendatang karena menguntungkan bagi investor asing yang berinvestasi dan 

menguntungkan perusahaan untuk mendapatkan modalnya. 

Beberapa peneliti telah menggambarkan hubungan foreign ownership 

dengan cash holdings. Penelitian yang dilakukan oleh Mangena dan Tauringana 

(2007) berpendapat bahwa foreign ownership berpengaruh positif terhadap cash 

holdings. Namun, penelitian mereka tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bokpin, Isshaq & Aboagye Otchere (2011), Hamidullah (2012) 

dan Luo & Hachiya (2005) yang menyatakan bahwa foreign ownership 

berpengaruh negatif terhadap cash holdings.  

Hal ini berbanding terbalik dengan teori sinyal yang menunjukkan bahwa 

sinyal positif yang diberikan manajer kepada investor asing memberikan umpan 

balik bagi perusahaan dimana investor asing merasa yakin untuk menanamkan 

dananya di perusahaan tersebut. Sehingga, dimanfaatkan oleh pemegang blok 

(blockholders) yaitu sekelompok pemegang saham asing yang memiliki kekuatan 

untuk mengejar ekuitas saham yang tinggi di perusahaan tersebut demi 

mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sehingga memberikan sinyal negatif 
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bagi perusahaan karena merugikan dalam mengurangi uang kas perusahaan untuk 

pembayaran dividend yang tinggi dan mengorbankan likuiditas. 

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua pada penelitian ini adalah : 

H02: Foreign Ownership tidak berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

likuiditas perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. 

Ha2: Foreign Ownership berpengaruh negatif terhadap kebijakan likuiditas 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2015. 

 

2.7.3 Pengaruh Board Size Terhadap Kebijakan Likuiditas  

   Board size merupakan jumlah yang tepat dari dewan komisaris di dalam 

perusahaan untuk menjalankan tugasnya. Jumlah dewan komisaris harus 

ditetapkan sedemikian rupa agar pengambilan keputusan dapat berjalan secara 

efektif, tepat dan independen. Menurut Jensen (1993), jumlah komisaris yang 

besar akan lebih kecil kemungkinannya untuk berfungsi secara efektif. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bokpin, Isshaq, Aboagye-Otchere 

(2011) dan Kusnadi (2003) yang berpendapat bahwa board size berpengaruh 

positif terhadap cash holdings. Hal ini dikarenakan semakin besar dewan 

komisaris dalam suatu perusahaan dapat memudahkan pekerjaan karena pekerjaan 

dapat dibagi-bagi kepada banyak orang dan lebih mudah melakukan spesialisasi 

karena memiliki jumlah dewan yang banyak dan bervariasi sehingga berdampak 

pada perusahaan yang lebih efektif untuk menjaga tingkat likuiditasnya. Namun, 
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hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2014) yang 

berpendapat bahwa board size berpengaruh negatif terhadap cash holdings.  

  Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota dewan akan memberikan 

suatu bentuk pengawasan terhadap kepemilikan kas yang berdampak pada tata 

kelola perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga pada penelitian 

ini adalah : 

H03: Board Size tidak berpengaruh positif terhadap kebijakan likuiditas 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2015. 

Ha3: Board Size berpengaruh positif terhadap kebijakan likuiditas perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2012-2015. 

 

2.7.4 Pengaruh Board Composition Terhadap Kebijakan Likuiditas 

   Board composition merupakan jumlah dewan komisaris independen dalam 

perusahaan (Ira, 2012). Menurut pedoman umum Good Corporate Governance 

Indonesia yaitu Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 

yang mengatakan bahwa jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar 

mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan memiliki tanggung jawab 

untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui 

pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan kepada 

direksi secara efektif juga. 
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   Penelitian yang dilakukan oleh Modolo (2010) berpendapat bahwa board 

composition berpengaruh positif terhadap cash holdings. Namun, penelitian ini 

tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bokpin, Isshaq & Aboagye 

Otchere (2011) yang menyatakan bahwa board composition berpengaruh negatif 

terhadap cash holdings. Hal ini terjadi karena keberadaan komisaris independen 

berkaitan dengan pengambilan keputusan terhadap kas dengan bertambahnya 

jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap kas akan semakin ketat, 

hal ini yang menyebabkan kepemilikan kas berkurang. Berdasarkan uraian 

tersebut, hipotesis keempat pada penelitian ini adalah : 

H04: Board Composition tidak berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

likuiditas perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. 

Ha4: Board Composition berpengaruh negatif terhadap kebijakan likuiditas 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Dita Noviany, Ak.-IBS, 2016



 
 

51 
Indonesia Banking School 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh struktur 

kepemilikan, corporate governance terhadap kebijakan likuiditas. Penelitian ini 

dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam melihat 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Objek yang digunakan 

adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2015. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi 

penelitian ini adalah 38 perusahaan manufaktur dalam kelompok industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. 

Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada metode nonprobability sampling 

tepatnya metode purposive sampling dengan tujuan mendapatkan sampel yang 

representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang 

digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2015. 

b. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2012-2015. 

c. Perusahaan memiliki data keuangan perusahaan yang lengkap berkaitan 

dengan variabel penelitian. 

Adapun kriteria perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel antara lain : 

Tabel 3.2 

Jumlah Sampel Perusahaan Manufaktur 

No. Keterangan Jumlah 

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI tahun 2012-2015 

38 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut 

selama tahun 2012-2015 

35 

3. Perusahaan memiliki data keuangan yang tidak lengkap berkaitan dengan 

variabel penelitian 

(14) 

4. Data perusahaan yang dapat di analisis 21 

Sumber : www.idx.co.id, Data Olahan Penulis 

 

Tabel 3.2.1  

Daftar Sampel Penelitian 

NO KODE Nama Perusahaan Tanggal IPO 

1 ADES PT. Ades Waters Indonesia, Tbk 13 Juni 1994 
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NO KODE Nama Perusahaan Tanggal IPO 

2 AISA PT. Tiga Pilar Sejahter Food, Tbk 
 

11 Juni 1997 

3 CEKA PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk 9 Juli 1996 

4 DLTA PT. Delta Djakarta, Tbk 12 Februari 1984 

5 DVLA PT. Darya-Varia Laboratoria, Tbk 11 November 1994 

6 GGRM PT. Gudang Garam, Tbk 27 Agustus 1990 

7 INDF PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 14 Juli 1994 

8 KAEF PT. Kimia Farma (Persero), Tbk 4 Juli 2001 

9 KICI PT. Kedaung Indah Can, Tbk 28 Oktober 1993 

10 KLBF PT. Kalbe Farma, Tbk 30 Juli 1991 

11 LMPI PT. Langgeng Makmur Industry, Tbk 17 Oktober 1994 

12 MERK PT. Merck Indonesia, Tbk 23 Juli 1981 

13 MLBI PT. Multi Bintang, Tbk 17 Januari 1994 

14 PSDN PT. Prashida Aneka Niaga, Tbk 18 Oktober 1994 

15 ROTI PT. Nippon Indosari Corporindo, Tbk 28 Juni 2015 

16 SQBB PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia, 
Tbk 

29 Maret 1983 

17 STTP PT. Siantar Top, Tbk 16 Desember 1996 

18 TCID PT. Mandom Indonesia, Tbk 28 Agustus 1993 

19 TSPC PT. Tempo Scan Pasific, Tbk 17 Januari 1994 

20 ULTJ PT Ultrajaya Milk Industry & 
Trading Company, Tbk 

2 Juli 1990 

21 WIIM PT. Wismilak Inti Makmur, Tbk 18 Desember 2012 

Sumber: www.sahamok.com, Data Olahan Penulis 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah suatu usaha untuk mendapatkan data yang valid 

dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk pembahasan 

dan pemecahan masalah. Mendapatkan data-data dan informasi yang dapat 

mendukung penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian, 

literatur, dan peraturan regulator terkait yang mendukung penelitian ini. 

Pada penelitian kepustakaan, data dikumpulkan dari berbagai buku-buku, 

jurnal-jurnal, skripsi dan tesis, internet dan juga memperoleh data terbaru di 

media-media publikasi. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah adalah sekumpulan berkas yakni mencari 

data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen,  agenda dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan 

cara mencatat atau mengkopi data-data sekunder yang relevan dengan 

penelitian ini, data didapatkan melalui laporan tahunan yang dipublikasikan 

di situs resmi Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 
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3.4  Tipe, Jenis dan Sumber Data Penelitian 

 Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yaitu merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber 

yang sudah ada (Sekaran & Bougie, 2013). Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah jenis data yang merupakan 

gabungan antara data runtun waktu (time series) dan seksi silang (cross section). 

Dara panel memiliki karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi 

beberapa periode waktu (Winarno, 2011). Data yang digunakan dalam penelitian 

ini bersumber dari laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

3.5.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010).Variabel dependen yang 

diteliti dalam penelitian ini kebijakan likuiditas yang diukur dengan menggunakan 

cash holdings. Cash holding merupakan aset yang paling likuid (Weygandt et al., 

2007). Perusahaan biasanya mengklasifikasikan kas sebagai aktiva lancar karena 

sejumlah kas atau setara kas yang dimiliki atau dipegang perusahaan dapat 

meningkat selama periode waktu tertentu (Fitri, 2012). Cash holdings yang 

diformulasikan oleh Bokpin, Isshaq & Aboagye-Otchere (2011) sebagai berikut : 

LnCH = Ln In cash & Cash Equivalents    
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3.5.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2010). 

Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan 

dan corporate governance. 

3.5.2.1 Struktur kepemilikan 

  Dalam penelitian ini struktur kepemilikan diproksikan dengan 

menggunakan : 

1. Insider Ownership (IO) 

Kepemilikan saham orang dalam umumnya disebut 

kepemilikan manajer atau insider ownership, yang dapat di 

definisikan sebagai kepemilikan saham yang dimiliki oleh para 

manajer perusahaan (Ira, 2012). Insider ownership 

menggambarkan adanya proporsi kepemilikan saham biasa oleh 

manajer (dewan komisaris dan direksi) di dalam perusahaan yang 

diukur dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

dewan dan manajer. Kepemilikan manajerial atau insider 

ownership diformulasikan oleh Bokpin, Isshaq & Aboagye-

Otchere ( 2011) sebagai berikut : 

IO = % saham oleh dewan dan manajer 

2. Foreign Ownership (FO) 

Kepemilikan asing persentase kepemilikan saham perusahaan 

oleh investor asing (Adelia, 2012). Investor asing menghindari 
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perusahaan dengan tingkat kepemilikan saham manajerial yang 

tinggi karena perlindungan terhadap investor asing akan lebih 

rendah dan tingkat resikonya semakin tinggi (Mangena dan 

Tauringana, 2007). Menurut Bokpin, Isshaq & Aboagye-Otchere 

(2011) kepemilikan asing atau  foreign  ownership diformulasikan 

sebagai berikut : 

FO = % saham oleh investor asing 

 

 

3.5.2.2  Corporate Governance 

  Dalam penelitian ini corporate governance diproksikan dengan 

menggunakan : 

1. Board Size (BS) 

Board size atau ukuran dewan komisaris (board size) adalah 

jumlah yang tepat dari anggota dewan komisaris untuk 

menjalankan tugasnya (Clara, 2015). Dewan komisaris sebagai 

indikator pengukuran. Dewan Komisaris dipilih karena di 

Indonesia bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance. 

Menurut Bokpin, Isshaq & Aboagye-Otchere (2011), board size 

dengan menghitung jumlah dewan komisaris yang diformulasikan 

sebagai berikut : 

BS = Jumlah board of commissioners     
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2. Board composition (BC) 

Board composition atau ukuran komisaris independen 

merupakan bagian dari dewan komisaris perusahaan yang 

bertanggung jawab dan melakukan pemecatan untuk para manajer 

puncak Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 

2006. Keberadaan komisaris independen berkaitan dengan 

pengambilan keputusan terhadap kas kas (Bokpin, Isshaq & 

Aboagye-Otchere (2011) menyatakan esensi komisaris independen 

adalah mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang 

mungkin dilakukan oleh komisaris yang tidak independen. Menurut 

Bokpin, Isshaq & Aboagye-Otchere (2011) perhitungan board 

composition diformulasikan sebagai berikut : 

BC = Proporsi independent commissioners   

 

3.5.3 Variabel Kontrol 

  Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 

oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2010). Variabel kontrol dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Firm Size (LnSIZE)  

Ukuran perusahaan atau firm size pada penelitian ini akan dijadikan 

variabel kontrol. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, maka 

dapat dikatakan semakin besar pula ukuran perusahaannya. Firm size pada 
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penelitian ini akan diproksikan kedalam logaritma natural dari total assets 

pada perusahaan (Hamidullah, 2012). Menurut Hamidullah (2012), 

persamaan logaritma natural dari total assets dituliskan sebagai berikut : 

LnSIZE = Ln Total Assets        

      

2. Sales Growth (GROWTH) 

Pertumbuhan penjualan atau  sales growth  pada penelitian ini juga 

dijadikan sebagai variabel kontrol. Sales growth dihitung berdasarkan 

pertumbuhan penjualan tahun ini dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, 

berapa persen penjualan tahun ini mengalami pertumbuhan dari penjualan 

tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini membuat arus kas masuk dari pos 

penjualan meningkat (Papaioannou, Strock & Travlos, 1992). Namun, 

apabila penjualan mengalami penurunan, maka arus kas masuk juga dapat 

menurun. Menurut Papaioannou, Strock & Travlos (1992), sales growth 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

GROWTH = Net Sales (t) – Net Sales (t-1)  

                  Net Sales (t-1) 
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Tabel 3.5.3.3 

Operasionalisasi Variabel 

No Definisi  Variabel Proksi Formulasi Skala Ukur 
1. Cash holdings cara 

untuk menjaga 
likuditas 

perusahaan 
sehingga 

perusahaan perlu 
mencadangkan 

kasnya paling tidak 
sesuai dengan 

jumlah minimum 
yang ditetapkan 

agar likuditas tetap 
terjaga (Saunders & 

Cornett, 2003). 

Kebijakan 
Likuiditas 

Cash 
Holdings 

LnCH = Ln In 
cash & Cash 
Equivalents 

(Bokpin, Isshaq & 
Aboagye-Otchere, 

2011). 

Ratio 

2. Insider ownership 
menggambarkan 

kepemilikan saham 
yang dimiliki oleh 

para manajer 
perusahaan (Ira, 

2012). 

Struktur 
kepemilikan 

Insider 
Ownership 

IO = % saham 
oleh dewan dan 

manajer (Bokpin, 
Isshaq & 

Aboagye-Otchere, 
2011).   

Ratio 

3. Foreign ownership 
adalah persentase 

kepemilikan saham 
perusahaan oleh 
investor asing 
(Adelia, 2012) 

Struktur 
kepemilikan 

Insider 
Ownership 

FO = % saham 
oleh investor 

asing (Bokpin, 
Isshaq & 

Aboagye-Otchere, 
2011).   

Ratio 

4. Board size adalah 
jumlah yang tepat 

dari anggota dewan 
komisaris di dalam 
perusahaan untuk 

menjalankan 
tugasnya (Clara, 

2015) 

Corporate 
governance 

Board size BS = Jumlah 
board of 

commissioners 
(Bokpin, Isshaq & 
Aboagye-Otchere, 

2011).   

Ratio 

5. Board composition 
] untuk mengurangi 

terjadinya 
penyalahgunaan 
wewenang yang 

mungkin dilakukan 
oleh komisaris 

yang tidak 
independen 

Corporate 
governance 

Board 
composition 

BC= Proporsi 
independent 

commissioners 
(Bokpin, Isshaq & 
Aboagye-Otchere, 

2011). 

Ratio  

Sumber : Data Olahan Penulis 
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3.6 Metode Analisis Data 

Penelitian ini akan mengunakan teknik regresi linier berganda yaitu 

pendekatan yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel 

independen dengan suatu variabel dependen (Sekaran & Bougie, 2010). Dengan 

analisis regresi akan diketahui variabel independen yang benar-benar signifikan 

mempengaruhi variabel dependen dan dengan variabel yang signifikan tadi dapat 

digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen. 

3.6.1  Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan 

nilai minimum (Ghozali, 2009). Tujuan analisis ini adalah untuk melihat sejauh 

mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. 

Program EViews9 digunakan untuk melakukan analisis deskriptif. Dalam 

penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif, 

yaitu data yang dianalisis dan diolah dalam bentuk angka-angka matematis. 

 

3.6.2 Analisis Persamaan Regresi 

Persamaan penelitian regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

LnCHi,t = α + β1IOi,t + β2FOi,t+ β3BSi,t + β4BCi,t + β5LnSIZEi,t + 

β6GROWTHi,t + ei,t 
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Keterangan : 

LnCHi,t  =  LnCash holdings perusahaan i pada periode t 

β1,β2,β3,β4,β5,β6 =  Koefisien regresi 

IOi,t   =  Insider ownership perusahaan i pada periode t 

FOi,t   =  Foreign ownership perusahaan i pada periode t 

BSi,t   =  Board size perusahaan i pada periode t 

BCi,t   =  Board composition perusahaan i pada periode t 

LnSIZEi,t  =  LnFirm size perusahaan i pada periode t 

GROWTHi,t  =  Sales growth perusahaan i pada periode t 

α   =  Konstanta 

e   =  Error 

i   =  Perusahaan 

t   =  Waktu 

 

3.6.3 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi silang  

(Winarno, 2011). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, 

merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel) dan sekaligus terdiri 

atas beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali 

masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno, 2011). Ada 

tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan 

data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect (Winarno, 

2011): 
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1. Pendekatan Common Effect 

 Pengujian ini merupakan pengujian paling sederhana. Teknik ini 

mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi yang 

sesungguhnya, sehingga hasil dari  regresi ini dianggap sama untuk semua objek 

pada semua waktu. 

2. Pendekatan Fixed Effect 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam 

pengujian common effect, yaitu terdapat ketidaksesuaian model dengan keadaan 

yang sesungguhnya. Dalam pengujian ini mendefinisikan bahwa satu objek 

memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. 

Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke 

waktu. 

3. Pendekatan Random Effect 

Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap. 

Tanpa menggunakan variabel semu, metode random effect menggunakan 

residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. Namun, 

untuk melakukan pengujian menggunakan metode ini ada satu syarat yaitu 

objek data silang harus lebih besar daripada banyak koefisien. 

Selain uji informal, uji formal juga dapat dilakukan dengan Uji Chow dan 

Uji Hausman: 

1. Uji Chow 

Uji chow merupakan uji untuk membandingkan model common effect 

dengan fixed effect (Ghozali, 2013). Uji chow dalam penelitian ini 

Analisis Pengaruh..., Dita Noviany, Ak.-IBS, 2016



64 
 

 
Indonesia Banking School 

 
 

menggunakan program EViews. Hipotesis yang dibentuk dalam chow test 

adalah sebagai berikut : 

H0 : Model Common Effect 

Ha : Model Fixed Effect 

Kriteria penilaian atas pengujian ini dengan menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5% adalah: 

Jika nilai p-value > 5%, maka H0 diterima (model common effect) 

 Jika nilai p-value < 5%, maka Ha diterima (model fixed effect) 

    

2. Uji Hausman 

Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik dari penelitian, 

sehingga dalam pengujian ini akan menghasilkan penggunaan model terbaik 

dengan menggunakan fixed effect atau random effect. Oleh karena itu, 

pengujian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa hipotesa sebagai 

berikut: 

                               H0 : Model Random Effect 

                               Ha : Model Fixed Effect 

Kriteria penilaian atas pengujian ini dengan menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5% adalah: 

Jika nilai p-value > 5%, maka H0 diterima (model random effect) 

 Jika nilai p-value < 5%, maka Ha diterima (model fixed effect) 
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3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Dalam sebuah penelitian, peneliti terkadang menghadapi beberapa 

permasalahan dalam modelnya. Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan 

tersebut perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi: 

3.6.4.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data 

yang ada dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan 

standar deviasi yang sama dengan data yang ada. Data yang mempunyai 

distribusi yang normal berarti mempunyai sebaran yang normal pula. 

Dengan data semacam ini, maka data tersebut dianggap bisa mewakili 

populasi. 

Uji ini dapat dilakukan dengan Jarque-Bera Test. Asumsi yang 

digunakan dalam uji ini adalah jika sampel lebih dari 30 maka error akan 

terdistribusi secara normal (Nachrowi dan Usman, 2006), namun dalam 

Gujarati (2007) jika sampel berjumlah lebih dari 100 maka data tersebut 

dianggap telah terdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini 

didasarkan pada Uji Jarque-Bera, dimana hipotesis yang akan diuji yaitu 

(Winarno, 2011) : 

H0 = Residual data berdistribusi normal 

Ha = Residual data tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah : 

    H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian ≥ 0.05 

     Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian <  0.05 
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3.6.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke lainnya. Jika varian dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Uji Park dengan melihat probabilitas koefisien masing-

masing variabel independen. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu 

disusun hipotesis yaitu (Gujarati, 2007) : 

H0 = Tidak ada heteroskedastisitas 

  Ha = Ada heteroskedastisitas 

Pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah : 

Jika probability (signifikansi) < α 0.05 maka H0 ditolak 

  Jika probability (signifikansi) ≥ α 0.05 maka H0 diterima 

 

3.6.4.3 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas terjadi apabila terdapat hubungan linear yang 

signifikan antar variabel-variabel bebas dalam sebuah model regresi. 

Menurut Gujarati (2007), mendefinisikan multikolinieritas adalah hubugan 

linier yang pasti ada di antara beberapa atau seluruh explanatory variables 

(variabel bebas) dari model regresi. Sedangkan menurut Nachrowi dan 

Usman (2006) yang disebut dengan multikolinieritas adalah hubungan linier 

antar variabel independen dalam suatu model regresi. Dalam membuat 
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model regresi berganda, variabel bebas yang baik adalah variabel bebas 

yang mempunyai hubungan dengan variabel bebas lainnya (Nachrowi dan 

Usman, 2006). Adanya multikolinieritas dapat diketahui dari : 

a. Apabila dalam persamaan regresi nilai Eigenvalues mendekati 0. 

b. Besarnya VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Jika tolerance 

nilainya mendekati 1 dan VIF nilainya sedikit melebihi 1 maka tidak 

terdapat multikolinieritas. 

c. Adanya nilai koefisien determinasi R2 yang tinggi dan Uji-F yang 

signifikan tetapi banyak koefisien regresi dalam uji t yang signifikan. 

      Oleh karena itu, perlu dilakukan uji multikolinieritas dengan 

menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. Koefisien yang 

tinggi (> 0,8) mengindikasikan adanya masalah multikolinieritas pada 

persamaan regresi. Tidak ada cara yang spesifik untuk mengatasi 

kolinieritas. Satu cara mungkin berhasil mengatasi multikolinieritas dalam 

suatu model, tetapi ada kalanya cara tersebut tidak dapat diterapkan pada 

model lain. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu 

melihat informasi sejenis yang ada, mengeluarkan variabel bebas yang 

kolinier dari model, mentransformasikan variabel dan mencari data 

tambahan atau dengan menngunakan data panel dengan digabungkannya N 

(jumlah data cross-sectional) dan T (jumlah data time series) maka akan 

tercipta kombinasi indivindu yang berbeda-beda (Nachrowi dan Usman, 

2006). 
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3.6.4.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan korelasi diantara anggota observasi yang 

diurut menurut waktu (seperti data deret berkala) atau ruang (seperti data 

lintas-sektoral) (Gujarati, 2007). Gambar 3.6.4.4 digambarkan kriteria 

penentuannya sebagai berikut : 

 

Gambar 3.6.4.4  Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

 

 

 

 

 

 
   0             dL      dU                2          4-dU    4-dL                     4 

Sumber :Gujarati, 2007  

 

 

 Untuk menguji keberadaan autokorelasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari 4-dL maka 

hipotesis nol ditolak atau berarti adanya autokorelasi (Ho 

ditolak). 

 
  

Daerah 
meragukan 

Tolak Ho * 
bukti 
otokorelasi 
positif 

 

d 

Legenda  

H0     : Tidak ada otokorelasi positif 

H0 * :  Tidak ada otokorelasi negatif 

 

 

 

 

Terima H0 atau Ho*   
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2. Jika d terletak antara dU dan 4-dU maka hipotesis nol diterima. 

Ini berarti tidak terdapat autokorelasi (Ho diterima). 

3. Jika d terletak antara dL dan dU dan 4-dL  dan 4-dU maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

 

Tabel  3.6.4.4.1 Uji d Durbin-Watson: Aturan Keputusan 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada otokorelasi positif Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada otokorelasi positif Tak ada keputusan dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada otokorelasi negatif Tolak 4 - dL < d < 4 

Tidak ada otokorelasi negatif Tak ada keputusan 4 - dU  ≤ d ≤ 4 - dL 

Tidak ada otokorelasi positif atau 

negatif 

Jangan tolak dU < d < 4 - dU 

Sumber: Gujarati, 2007 

 

3.7 Uji Hipotesis 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel-

variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

beberapa langkah sebagai berikut: 

3.7.1 Koefisien Determinasi (Goodness of Fit) 

Koefisien determinasi (Goodness of Fit), yang dinotasikan dengan R2, 

merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat 

Analisis Pengaruh..., Dita Noviany, Ak.-IBS, 2016



70 
 

 
Indonesia Banking School 

 
 

menginformasikan baik atau tidaknya modal regresi yang terestimasi. Nilai 

koefisien determinasi (R2) mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel 

terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi 

sama dengan 0 (R2 = 0), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X 

sama sekali. Sementara bila R2 = 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan bisa 

diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila R2 = 1, maka semua titik pengamatan 

berada tepat pada garis regresi. Oleh karena itu, baik atau buruknya suatu 

persamaan regresi ditentukan oleh R2 yang mempunyai nilai antara 0 dan 1 

(Nachrowi dan Usman, 2006). Adapun formulasi perhitungannya adalah sebagai 

berikut (Anderson et al., 2011) : 

𝑅𝑎
2 = 1 – (1 - R2) 𝑛−1

𝑛−𝑝−1
 

3.7.2 Uji Statistik t 

Ghozali (2007) menyatakan bahwa uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh atau variabel penjelas/independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Hipotesis nol (H0) 

yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol. 

Sedangkan hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu variabel tidak sama 

dengan nol. Dapat dituliskan dalam persamaan: 

H0 : bi = 0 

Ha : bi = 0 

Hipotesis nol berarti suatu variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga hipotesis alternatif berarti 

variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB 1V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi. Populasi dalam penelitian ini seluruh perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi pada periode 2012-2015. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan yang menyediakan 

informasi keuangan. Kriteria pengambilan sampel dalam pengujian ini adalah 

sudah ditetapkan pada Bab III yaitu semua perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015, baik secara 

fisik maupun melalui website www.idx.co.id atau pada website masing-masing 

perusahaan. Dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 21 perusahaan peneliti 

menggunakan metode penggabungan data selama 4 tahun tersebut, namun data 

yang bisa diteliti sebanyak 65 data pengamatan. 

Selanjutnya sejumlah data tersebut digunakan untuk analisis data dan 

pengujian hipotesis. Perincian sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Perusahaan Sampel 

No KODE Nama Perusahaan 

1 ADES PT. Ades Waters Indonesia, Tbk 

2 AISA PT. Tiga Pilar Sejahter Food, Tbk 
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NO KODE Nama Perusahaan 

3 CEKA PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk 

4 DLTA PT. Delta Djakarta, Tbk 

5 DVLA PT. Darya-Varia Laboratoria, Tbk 

6 GGRM PT. Gudang Garam, Tbk 

7 INDF PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 

8 KAEF PT. Kimia Farma (Persero), Tbk 

9 KICI PT. Kedaung Indah Can, Tbk 

10 KLBF PT. Kalbe Farma, Tbk 

11 LMPI PT. Langgeng Makmur Industry, Tbk 

12 MERK PT. Merck Indonesia, Tbk 

13 MLBI PT. Multi Bintang, Tbk 

14 PSDN PT. Prashida Aneka Niaga, Tbk 

15 ROTI PT. Nippon Indosari Corporindo, Tbk 

16 SQBB PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia, Tbk 

17 STTP PT. Siantar Top, Tbk 

18 TCID PT. Mandom Indonesia, Tbk 

19 TSPC PT. Tempo Scan Pasific, Tbk 

20 ULTJ PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk 

21 WIIM PT. Wismilak Inti Makmur, Tbk 

Sumber: www.sahamok.com, Data Olahan Penulis 
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4.2 Analisis Dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif  bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata atau 

mean, nilai maximum dan nilai minimum pada masing-masing variabel. Berikut 

adalah tabel yang menampilkan statistik deskriptif dalam penelitian ini: 

Tabel 4.2.1.1 

Hasil Statistik Deskriptif 

  
CH 

 (Rp) IO FO BS BC  SIZE  
(Rp) GROWTH 

Mean 16.301.386.925.650 0.239 0.496 1.600 1.035 8.392.825.348.077 0.148 

Maximum 573.360.267.681.001 0.773 0.941 5.000 3.000 91.831.526.000.000 1.273 

Minimum 2.264.143.520 0.001 0.000 1.000 0.500 94.955.970.131 -0.999 
Sumber: Data Olahan Penulis  

 

4.2.1.1 Kebijakan Likuiditas  

Likuiditas perusahaan sebagai variabel dependen diproksikan 

dengan cash holdings (LnCH) yang didapat dari logaritma natural kas dan 

setara kas pada akhir tahun. Cash holdings (LnCH) memiliki nilai rata-rata 

(mean) sebesar Rp 16.301.386.925.650.  Artinya, rata-rata kepemilikan kas 

untuk 65 observasi adalah sekitar Rp 16.301.386.925.650.  Nilai maksimum 

dari cash holdings (CH) sebesar  Rp 573.360.267.681.001,- dan nilai 

minimumnya sebesar Rp 2.264.143.520,-. Statistik tersebut menunjukkan 

bahwa kepemilikan kas terbesar dimiliki oleh Perusahaan Kimia Farma 

(Persero) Tbk  pada tahun 2014 sebesar Rp 573.360.267.681.001,-. 
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Sementara itu, kepemilikan kas terkecil dimiliki oleh Perusahaan Kedaung 

Indah Can Tbk pada tahun 2015 sebesar Rp 2.264.143.520,-. 

 

4.2.1.2 Struktur Kepemilikan  

Struktur kepemilikan sebagai variabel independen yang 

diproksikan dengan insider ownership (IO) dan foreign ownership (FO). 

Insider ownership (IO) yang dimaksud disini adalah kepemilikan saham 

oleh dewan dan manajer. Nilai rata-rata insider ownership (IO) adalah 0.239 

artinya kepemilikan saham oleh dewan dan manajer pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode tahun 2012-

2015 rata-rata sebesar 23%. 

 Insider ownership (IO) memiliki nilai minimum sebesar  0.001 dan 

nilai maksimum sebesar  0.773. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan 

saham oleh dewan dan manajer paling kecil sebesar 0%. Kepemilikan 0% 

ini ditemukan pada beberapa sampel perusahaan. Dengan kata lain, sebagian 

besar perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi pada periode 

pengamatan struktur kepemilikannya tidak terdiri atas dewan dan manajer. 

Kalaupun ada dewan dan manajer yang memiliki saham, jumlahnya sangat 

kecil hingga mendekati 0. Untuk kepemilikan saham oleh dewan dan 

manajer paling besar dimiliki oleh Perusahaan Tempo Scan Pasific Tbk 

pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 0.773 atau 77.3%. 

Foreign ownership (FO) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.496, 

artinya kepemilikan saham oleh asing pada sampel perusahaan manufaktur 
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sektor industri barang konsumsi rata-rata sebesar 49.6%. Investor asing di 

Indonesia kebanyakan berbentuk institusi lebih memilih saham suatu 

perusahaan dengan tingkat pembagian dividends yang tinggi (Chandra, 

2010). 

Selanjutnya, Foreign ownership (FOWNM) memiliki nilai 

maksimum sebesar  0.941 dan nilai minimum sebesar 0.000. Dalam hal ini 

kepemilikan saham oleh asing paling terbesar dimiliki oleh Perusahaan 

Merck Sharp Dohme Pharma Tbk pada tahun 2015 sebesar 0.941 atau 

94.1%. Untuk kepemilikan saham asing terkecil atau tidak mempunyai 

kepemilikan saham asing di perusahaannya dimiliki oleh Perusahaan Kimia 

Farma (Persero) Tbk tahun 2012, Perusahaan Gudang Garam Tbk tahun 

2012 dan Perusahaan Siantar Top Tbk tahun 2013. 

 

4.2.1.3 Corporate Governance  

Corporate governance sebagai variabel independen lainnya 

diproksikan dengan board size (BS) dan board composition (BC). Board size 

(BS) memiliki nilai rata-rata sebesar  1.600. Jika dibulatkan, maka artinya 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2015 rata-rata memiliki 2 anggota dewan 

komisaris. Kemudian board size memiliki nilai maksimum sebesar 5.000 

dan nilai minimum sebesar 1.000. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

anggota dewan komisaris terbesar adalah 5 dewan komisaris yang dimiliki 

oleh Perusahaan Multi Bintang Tbk pada tahun 2012. Sementara itu, jumlah 
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anggota dewan komisaris terkecil sebesar 1 dimiliki oleh Perusahaan Ades 

Waters Indonesia Tbk, Perusahaan Tiga Pilar Sejahter Food Tbk tahun 

2012, Perusahaan Wilmar Cahaya Indonesia Tbk tahun 2013, 2014 dan 

2015, Perusahaan Kedaung Indah Can Tbk tahun 2012, 2013 dan 2014, 

Perusahaan Merck Indonesia Tbk, Perusahaan Nippon Indosari Corporindo 

Tbk tahun Perusahaan Gudang Garam Tbk tahun 2012, 2013 dan 2014, 

Perusahaan Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, Perusahaan Siantar Top 

Tbk, Perusahaan Tempo Scan Pasific Tbk tahun 2013, Perusahaan Ultrajaya 

Milk Industry & Trading Company Tbk, Perusahaan Wismilak Inti Makmur 

Tbk. 

Board composition (BC) memiliki nilai rata-rata sebesar 1.035. 

Artinya, rata-rata proporsi anggota komisaris independen terhadap anggota 

dewan komisaris perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015 sebesar 103%. Jika 

dibulatkan, rata-rata proporsi anggota komisaris independen memiliki 1 

anggota dewan komisaris independen. 

Selanjutnya, board composition (BC) memiliki nilai maksimum 

sebesar  3.000000 dan nilai minimum sebesar 0.500000. Hal ini mempunyai 

arti bahwa proporsi anggota komisaris independen terhadap anggota dewan 

komisaris paling besar dimiliki oleh Perusahaan Tempo Scan Pasific Tbk 

tahun 2013 sebesar 3 anggota komisaris independen. Selanjutnya, 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang memiliki 

proporsi anggota komisaris independen paling kecil terhadap anggota dewan 
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komisaris sebesar 0.500 atau 1 anggota komisaris independen yang dimiliki 

oleh Perusahaan Ades Waters Indonesia Tbk, Perusahaan Tiga Pilar 

Sejahtera Food Tbk tahun 2013 dan 2015, Perusahaan Wilmar Cahaya 

Indonesia Tbk tahun 2013 dan 2014, Perusahaan Delta Djakarta Tbk, 

Perusahaan Kimia Farma (Persero) Tbk, Perusahaan Kedaung Indah Can 

Tbk, Perusahaan Kalbe Farma Tbk tahun 2015, Perusahaan Merck 

Indonesia Tbk, Perusahaan Multi Bintang Tbk tahun 2014, Perusahaan 

Prashida Aneka Niaga Tbk, Perusahaan Nippon Indosari Corporindo Tbk, 

Perusahaan Gudang Garam Tbk tahun 2013, Perusahaan Taisho 

Pharmaceutical Indonesia Tbk, Perusahaan Siantar Top Tbk, Perusahaan 

Mandom Indonesia Tbk tahun 2012, Perusahaan Tempo Scan Pasific tahun 

2015, Perusahaan Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk dan 

Perusahaan Wismilak Inti Makmur Tbk. 

 

4.2.1.4 Firm Size dan Sales Growth  

 Penelitian ini memiliki beberapa variabel kontrol, antara lain Firm 

Size dan Sales Growth. Firm Size (LnSIZE) didapat dengan menghitung 

logaritma natural dari total assets. Nilai rata-rata firm size (LnSIZE) sebesar 

 Rp 8.392.825.348.077,- artinya rata-rata ukuran perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi pada periode pengamatan cukup besar 

dengan total asset sekitar Rp 8.392.825.348.077. Selain itu,  firm size 

(LnSIZE) memiliki nilai maksimum sebesar Rp 91.831.526.000.000,- dan 

nilai minimum sebesar Rp 94.955.970.131,-. Hal ini menunjukkan bahwa 
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Perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2015 memiliki 

ukuran perusahaan terbesar dengan total aset sebesar Rp 

91.831.526.000.000,-. Sementara itu, Perusahaan Kedaung Indah Can Tbk 

pada tahun 2012 memiliki ukuran perusahaan terkecil dengan total aset 

sebesar Rp 94.955.970.131,-. 

 Sales Growth (GROWTH) memiliki nilai rata-rata sebesar 

0.148277, artinya perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015 rata-rata memiliki 

peningkatan penjualan sebesar 14.8% setiap tahunnya. Selanjutnya, sales 

growth (GROWTH) memiliki nilai maksimum sebesar 1.273000 dan nilai 

minimum sebesar -0.999000. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan Multi 

Bintang Tbk pada tahun 2013 sempat memiliki pertumbuhan penjualan 

paling tinggi yakni mencapai 127% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, 

Perusahaan Merck Indonesia Tbk memiliki penurunan pertumbuhan 

penjualan paling tajam pada tahun 2015 yang mencapai 99%. 

 

4.2.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

menggunakan Common Effect atau Fixed Effect. Hasil dari Uji Chow adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.2.2.1 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 20.058416 (18,40) 0.0000 

Cross-section Chi-square 149.838672 18 0.0000 
     
          

  Sumber: Data Olahan Penulis Menggunakan EViews 9 

Dimana hipotesis yang akan diuji yaitu : 

H0 = Model common effect 

Ha = Model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah : 

H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian ≥ 0.05 

Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian <  0.05 

Berdasarkan  tabel 4.2.2.1 di atas, nilai probabilitas Cross Section Chi Square 

adalah sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai kritis Chi Square 0.05 

maka tolak H0 yang artinya menggunakan model Fixed Effect dan pengujian 

berlanjut ke Uji Hausman. 

Tabel 4.2.2.2 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 13.115860 6 0.0412 
     
      Sumber: Data Olahan Penulis Menggunakan EViews 9 
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Dimana hipotesis yang akan diuji yaitu : 

H0 = Model random effect 

Ha = Model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah : 

H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian ≥ 0.05 

Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian <  0.05 

Berdasarkan  tabel 4.2.2.2 di atas, nilai probabilitas Cross Section Random adalah 

sebesar 0.0412. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai kritis Chi Square 0.05 maka 

tolak Ho yang artinya menggunakan model Fixed Effect. 

 

4.2.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas ditujukan untuk melihat apakah residual data yang diperoleh 

dalam penelitian ini memiliki distribusi yang normal atau tidak, karena data yang 

berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis 

regresi berganda. Uji normalitas ini menggunakan Uji Jarque-Bera dengan taraf 

signifikan 0.05. 

Hasil penelitian ini menemukan beberapa outliers pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2012-2015. Setelah outliers 

dikeluarkan, hasil uji normalitas menunjukkan data terdistribusi dengan normal 

untuk seluruh sampel perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari Grafik Histogram 

Gambar 4.2.3: 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2015
Observations 65

Mean       1.69e-17
Median   0.000000
Maximum  1.094825
Minimum -0.765627
Std. Dev.   0.347591
Skewness   0.381391
Kurtosis   4.255304

Jarque-Bera  5.843572
Probability  0.053837

 

Sumber: Data Olahan Penulis Menggunakan EViews 9 

Gambar 4.2.3 

Grafik Histogram 
 

Dimana hipotesis yang akan diuji yaitu (Winarno, 2011) : 

  H0 = Residual data berdistribusi normal 

Ha = Residual data tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah : 

H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian ≥ 0.05 

Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian <  0.05 

Gambar 4.2.3 hasil uji normalitas dalam histogram menunjukkan bahwa 

semua variabel terdistribusi dengan normal. Hal tersebut tercermin pada gambar 

di atas memiliki nilai Jarque Bera 5.843572 dan nilai probability nya 0.053837 

yang berada di atas α  =  0.05. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa 

data telah terdistribusi secara normal yang berarti H0 tidak dapat ditolak. 
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4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda data panel. Sebelum 

melakukan analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang 

terdiri dari 3 asumsi yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model 

regresi yang digunakan dapat menghasilkan estimator yang baik. 

4.2.4.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi linear antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji 

asumsi klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur 

multikolinieritas. Cara untuk melihat masalah di dalam multikolinieritas 

adalah dengan menggunakan correlation matrix seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 4.2.4.1 

Hasil Correlation Matrix 

 LnCH IO FO BS BC LnSIZE GROWTH 
LnCH 1.000 0.240 -0.116 0.199 0.125 0.674 -0.039 

IO 0.240 1.000 -0.506 -0.085 0.336 0.421 -0.052 
FO -0.116 -0.506 1.000 0.282 -0.242 -0.493 -0.095 
BS 0.199 -0.085 0.282 1.000 -0.404 0.091 -0.047 
BC 0.125 0.336 -0.242 -0.404 1.000 0.257 -0.044 

LnSIZE 0.674 0.421 -0.493 0.091 0.257 1.000 0.140 
GROWTH -0.039 -0.052 -0.095 -0.047 -0.044 0.140 1.000 

         Sumber: Data Olahan Penulis Menggunakan EViews 9 

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat 

koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.8 maka 

dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen didalam penelitian ini 

tidak ada unsur multikolinieritas. Hasil yang didapat dari correlation matrix 

diatas menunjukkan korelasi antar variabel terdapat cukup rendah dan cukup 
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tinggi. Koefisien tertinggi adalah sebesar 0.674, yaitu koefisien yang 

menunjukkan pengaruh antara Firm Size (LnSIZE) dan Cash Holdings 

(LnCH). Koefisien terendah adalah sebesar -0.039 yaitu koefisien yang 

menunjukkan pengaruh antara Sales Growth (Growth) dan Cash Holdings 

(LnCH). 

 

4.2.4.2 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode 

sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Dalam 

penelitian ini, uji autokorelasi pertama dilakukan dengan melihat Durbin-

Watson Stat pada hasil estimasi regresi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah terjadi autokorelasi pada suatu data yang menggunakan kriteria 

sebagai berikut : 

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari 4-dL maka hipotesis nol 

ditolak atau berarti adanya autokorelasi (H0 ditolak). 

2. Jika d terletak antara dU dan 4-dU maka hipotesis nol diterima. Ini 

berarti tidak terdapat autokorelasi (H0 diterima). 

3. Jika d terletak antara dL dan dU dan 4-dL  dan 4-dU maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti 
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Gambar 3.6.4.4 

Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

  

Sumber: Gujarati, 2007                           

 

 

     Dengan menggunakan uji autokorelasi Durbin Watson, maka dihasilkan 

output dengan nilai Durbin Watson seperti yang terlihat sebagai berikut: 

        Tabel 4.2.4.2.2 

              Hasil Uji Durbin Watson 

    Mean dependent var 25.52994 
    S.D. dependent var 1.616107 
    Akaike info criterion 1.478148 
    Schwarz criterion 2.314451 
    Hannan-Quinn criter. 1.808124 
    Durbin-Watson stat 1.871910 

                         Sumber: Data Olahan Penulis Menggunakan EViews 9 

   Berdasarkan tabel 4.2.4.2 diatas, uji autokorelasi ini menggunakan 

tingkat signifikansi sebesar 0.05, jumlah variabel bebas (k = 6) dan jumlah data 
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(n = 65) maka menghasilkan d sebesar 1.871, sedangkan dalam DW tabel yang 

dilihat dalam buku Gujarati (2007) dengan k = 6 dan n = 65 menghasilkan dL 

(DW batas bawah) sebesar 1.404 dan dU (DW batas atas) sebesar 1.805, 4-dL = 

2.596 dan 4-dU = 2.195. Oleh karena itu, nilai DW 1.871 maka tidak terjadi 

autokorelasi.                                

Gambar 4.2.4.2 

                                       Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Olahan Penulis  

 

4.2.4.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul 

kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki 

varian yang konstan dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Park. 
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Tabel 4.2.4.3 

Hasil Uji Park 

Dependent Variable: LOG(RESID2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/16/16   Time: 12:28   
Sample: 2012 2015   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 19   
Total panel (unbalanced) observations: 65  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IO -2.358339 2.296844 -1.026774 0.3107 

FO -2.920244 1.906885 -1.531421 0.1335 
BS 0.061983 0.115996 0.534356 0.5961 
BC -0.008266 0.143786 -0.057491 0.9544 

LnSIZE 0.076121 0.164906 0.461602 0.6469 
GROWTH -0.094305 0.117203 -0.804630 0.4258 

C -0.073232 4.772997 -0.015343 0.9878 
     
     Sumber: Data Olahan Penulis Menggunakan EViews 9 

 

Dimana hipotesis yang diuji yaitu (Gujarati, 2007) : 

    H0 = Tidak ada heteroskedastisitas 

    Ha = Ada heteroskedastisitas 

Pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah : 

Jika probability (signifikansi) < α 0.05 maka H0 ditolak 

  Jika probability (signifikansi) ≥ α 0.05 maka H0 diterima 

Dari tabel 4.2.4.3 di atas, hasil Uji Park menunjukkan bahwa 

probabilitas koefisien masing-masing variabel independen lebih besar dari 

0.05,  sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji heteroskedastisitas ini 

diterima. Dengan demikian penelitian ini terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas karena H0 tidak dapat ditolak. 
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4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan terdiri 

dari 38 perusahaan dan jumlah sampel selama 4 tahun sehingga sampel 

keseluruhan yang dapat diobesrvasi sebanyak 65, dengan persamaan sebagai 

berikut : 

LnCHi,t = α + β1IOi,t + β2FOi,t+ β3BSi,t + β4BCi,t + β5LnSIZEi,t +  

β6GROWTHi,t + ei,t 

Tabel 4.2.5 

Data Analisis Regresi Linier 

Dependent Variable: LnCH   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/16/16   Time: 13:46   
Sample: 2012 2015   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 19   
Total panel (unbalanced) observations: 65  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IO -8.525178 4.993069 -1.707402 0.0955 

FO -2.627466 4.145344 -0.633835 0.5298 
BS -0.511419 0.252162 -2.028134 0.0492 
BC -0.475863 0.312574 -1.522403 0.1358 

LnSIZE 1.222057 0.358486 3.408941 0.0015 
GROWTH 0.292131 0.254786 1.146573 0.2584 

C -4.080261 10.37594 -0.393243 0.6962 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.953741     Mean dependent var 25.52994 

Adjusted R-squared 0.925985     S.D. dependent var 1.616107 
S.E. of regression 0.439672     Akaike info criterion 1.478148 
Sum squared resid 7.732466     Schwarz criterion 2.314451 
Log likelihood -23.03982     Hannan-Quinn criter. 1.808124 
F-statistic 34.36223     Durbin-Watson stat 1.871910 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber: Data Olahan Penulis Menggunakan EViews 9 
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Dari hasil regresi di atas maka didapatkanlah persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

LnCH = - 4.080261  - 8.525178 IO – 2.627466 FO – 0.511419 BS – 0.475863 BC 

+ 1.222057 LnSIZE + 0.292131 GROWTH  

a. Jika Insider Ownership (IO), Foreign Ownership (FO), Board Size (BS), 

Board Composition (BC), Firm Size (LnSIZE), Sales Growth 

(GROWTH) adalah konstan, maka Cash Holdings (LnCH) dari kebijakan 

likuiditas perusahaan yang termasuk kedalam kategori perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini selama 2012-2015 akan menurun sebesar 4.080261 

satuan. 

b. Koefisien regresi dari Insider Ownership (IO) yang memiliki pengaruh 

negatif yaitu 8.525178. Hal ini menunjukkan apabila Insider Ownership 

(IO) meningkat sebesar 1% maka secara rata-rata akan diikuti oleh 

penurunan Cash Holdings sebesar 8.525178 satuan, asumsi variabel lain 

konstan. 

c. Koefisien regresi dari Foreign Ownership (FO) yang memiliki pengaruh 

negatif yaitu 2.627466. Hal ini menunjukkan apabila Foreign Ownership 

(FO) meningkat sebesar 1% maka secara rata-rata akan diikuti oleh 

penurunan Cash Holdings sebesar 2.627466 satuan, asumsi variabel lain 

konstan. 

d. Koefisien regresi dari Board Size (BS) yang memiliki pengaruh negatif 

yaitu 0.511419. Hal ini menunjukkan apabila Board Size (BS) meningkat 
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sebesar 1% maka secara rata-rata akan diikuti oleh penurunan Cash 

Holdings sebesar 0.511419 satuan, asumsi variabel lain konstan. 

e. Koefisien regresi dari Board Composition (BC) yang memiliki pengaruh 

negatif yaitu 0.475863. Hal ini menunjukkan apabila Board Composition 

(BC) meningkat sebesar 1% maka secara rata-rata akan diikuti oleh 

penurunan Cash Holdings sebesar 0.475863 satuan, asumsi variabel lain 

konstan. 

f. Koefisien regresi dari Firm Size (LnSIZE) yang memiliki pengaruh 

positif yaitu 1.222057. Hal ini menunjukkan apabila Firm Size (LnSIZE)  

meningkat sebesar 1% maka secara rata-rata akan diikuti oleh 

peningkatan Cash Holdings sebesar 1.222057%, asumsi variabel lain 

konstan. 

g. Koefisien regresi dari Sales Growth (GROWTH) yang memiliki pengaruh 

positif yaitu 0.292131. Hal ini menunjukkan apabila Sales Growth 

(GROWTH) meningkat sebesar 1% maka secara rata-rata akan diikuti 

oleh peningkatan Cash Holdings sebesar 0.292131 satuan, asumsi 

variabel lain konstan. 

 

4.2.6 Uji Hipotesis 

4.2.6.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R
2) 

  Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk 

menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen di dalam 
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mengestimasi persamaan regresi. Berdasarkan hasil regresi berganda di atas, 

hasil uji Adjusted R2 dapat dilihat dengan nilai Adjusted R-squared adalah 

sebesar 0.925985 atau 92.5985%. 

  Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Insider 

Ownership (IO), Foreign Ownership (FO), Board Size (BS), Board 

Composition (BC) dan variabel kontrol yaitu Firm Size (LnSIZE) dan Sales 

Growth (GROWTH) memiliki pengaruh sebesar 92.5985% terhadap variabel 

dependen Kebijakaan Likuiditas yang diproksikan dengan Cash Holdings 

(LnCH). Sisanya yaitu sebesar 7.4015% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam model penelitian ini.  

 

4.2.6.2 Uji Statistik t 

Uji statistik t atau uji parsial pada suatu penelitian dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu Insider 

Ownership (IO), Foreign Ownership (FO), Board Size (BS), Board 

Composition (BC) terhadap variabel dependen yaitu Kebijakan Likuiditas yang 

diproksikan dengan Cash Holdings (LnCH) pada suatu model regresi. 

Kesimpulan yang dihasilkan dari uji t tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2.6.2 

 Hasil Uji t 
 

Dependent Variable: LnCH   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/16/16   Time: 13:46   
Sample: 2012 2015   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 19   
Total panel (unbalanced) observations: 65  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IO -8.525178 4.993069 -1.707402 0.0955 

FO -2.627466 4.145344 -0.633835 0.5298 
BS -0.511419 0.252162 -2.028134 0.0492 
BC -0.475863 0.312574 -1.522403 0.1358 

LnSIZE 1.222057 0.358486 3.408941 0.0015 
GROWTH 0.292131 0.254786 1.146573 0.2584 

C -4.080261 10.37594 -0.393243 0.6962 
     
     Sumber: Data Olahan Penulis Menggunakan Eviews 9 

 

4.2.6.2.1 Hasil Uji Hipotesis 1 

 Pengujian hipotesis pertama, penelitian ini menggunakan uji t 

yang memiliki hipotesis sebagai berikut: 

H01: Insider ownership tidak berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan likuiditas perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2012-2015. 

Ha1: Insider ownership berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

likuiditas perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-

2015. 

Dengan tingkat signifikansi α = 0.10, maka kriteria pengujian dari 

hipotesis ini adalah: 
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Jika signifikansi ≥ 0.10, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Jika signifikansi < 0.10, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

 Dari hasil tabel 4.2.7.1 dapat dilihat signifikansi Insider 

Ownership (IOWNM) sebesar 0.0955 yang lebih kecil dari 0.10. Dapat 

disimpulkan bahwa Insider Ownership mempunyai pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kebijakan likuiditas.  

 

4.2.6.2.2 Hasil Uji Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis kedua, penelitian ini menggunakan uji t yang 

memiliki hipotesis sebagai berikut: 

H02: Foreign Ownership tidak berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan likuiditas perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2012-2015. 

Ha2: Foreign Ownership berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

likuiditas perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-

2015. 

Dengan tingkat signifikansi α = 0.05, maka kriteria pengujian dari 

hipotesis ini adalah: 

Jika signifikansi ≥ 0.05, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Jika signifikansi < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima 
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Dari hasil tabel 4.2.7.1 dapat dilihat signifikansi Foreign 

Ownership (FOWNM) sebesar 0.5298 yang lebih besar dari 0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa Foreign Ownership mempunyai pengaruh negatif tetapi 

tidak signifikan terhadap kebijakan likuiditas.  

 

4.2.6.2.3 Hasil Uji Hipotesis 3 

 Pengujian hipotesis ketiga, penelitian ini menggunakan uji t yang 

memiliki hipotesis sebagai berikut: 

 H03: Board Size tidak berpengaruh positif terhadap kebijakan 

likuiditas perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-

2015. 

 Ha3:  Board Size berpengaruh positif terhadap kebijakan likuiditas 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. 

Dengan tingkat signifikansi ∝ = 0.05, maka kriteria pengujian 

dari hipotesis ini adalah: 

Jika signifikansi ≥ 0.05, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Jika signifikansi < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Dari hasil tabel  4.2.7.1 dapat dilihat signifikansi Board Size 

(BSGOV) sebesar 0.0492 yang lebih kecil dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa Board Size mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kebijakan likuiditas.  

Analisis Pengaruh..., Dita Noviany, Ak.-IBS, 2016



94 
 

Indonesia Banking School 
 
 

4.2.6.2.4 Hasil Uji Hipotesis 4 

 Pengujian hipotesis keempat, penelitian ini menggunakan uji t 

yang memiliki hipotesis sebagai berikut: 

H04: Board Composition tidak berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan likuiditas perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2012-2015. 

Ha4: Board Composition berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

likuiditas perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-

2015. 

Dengan tingkat signifikansi α = 0.05, maka kriteria pengujian dari 

hipotesis ini adalah: 

Jika signifikansi ≥ 0.05, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Jika signifikansi < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Dari hasil tabel 4.2.7.1 dapat dilihat signifikansi Board 

Composition (BCGOV) sebesar 0.1358 yang lebih besar dari 0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa Board Composition mempunyai pengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap kebijakan likuiditas.  
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4.3 Pembahasan Hasil 

4.3.1 Pengaruh Insider Ownership terhadap Kebijakan Likuiditas 

Struktur kepemilikan sebagai variabel independen salah satunya diproksikan 

dengan insider ownership. Pada tabel 4.2.5, variabel insider ownership memiliki 

p-value sebesar 0.0955. Nilai tersebut lebih kecil dari α = 0.10, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel insider ownership memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap cash holdings. Oleh karena itu, H0 akan ditolak pada proksi insider 

ownership. Kemudian variabel insider ownership memiliki nilai t-statistic yang 

negatif sebesar 1.707402, artinya variabel insider ownership memiliki pengaruh 

yang negatif terhadap cash holdings. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat 

koefisien regresi dimana apabila insider ownership meningkat sebesar 1%, maka 

secara rata-rata cash holdings akan menurun sebesar 8.525178 satuan. 

Penelitian Bokpin, Isshaq & Aboagye-Otchere (2011) menunjukkan 

pengaruh insider ownership yang tidak signifikan. Kepemilikan saham oleh 

dewan dan manajer yang dimaksud sebagai insider ownership ini memiliki rata-

rata yang rendah di Ghana sebesar 8.80%. Namun, dalam penelitian ini 

menunjukkan pengaruh insider ownership yang signifikan hal ini disebabkan 

karena kebanyakan perusahaan di Indonesia berdasarkan statistik deskriptif 

mempunyai kepemilikan saham oleh dewan dan manajer dengan rata-rata sebesar 

23%. Menurut teori keagenan diharapkan adanya pemisahan antara kepemilikan 

(principal/investor) dan pengendalian (agent/manajer). Dalam hal ini, pemegang 

saham menyerahkan wewenangnya kepada manajer untuk mengelola 
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kekayaannya. Manajer memiliki presentase tertentu terhadap keuntungan saham 

yang akan didapat. 

Kepemilikan saham dewan dan manajer berkaitan dengan tata kelola 

perusahaan dimana manajer diharapkan dapat mengelola perusahaan dengan baik 

(Asnawi & Wijaya, 2005 dalam Hansen & Crutchley, 1989). Oleh karena itu, 

hasil penelitian Nadeem (2015) dan Papaioannou, Strock & Travlos (1992) 

menunjukkan kepemilikan saham manajerial yang negatif terhadap kepemilikan 

kas. Hal tersebut terjadi karena manajer mempunyai kesempatan untuk 

mendorong kebutuhannya dalam penggunaan uang kas perusahaan yang 

menyebabkan terjadinya informasi asimetris dan menahan lebih banyak cash 

sehingga likuiditas perusahaan tidak dapat terjaga. 

Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Bokpin, Isshaq & Aboagye-Otchere (2011) yang 

menyatakan bahwa insider ownership berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap cash holdings dari kebijakan likuiditas. Meskipun demikian berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadeem (2015) dan Papaioannou, Strock & 

Travlos (1992) yang menyatakan bahwa insider ownership berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap cash holdings proksi dari kebijakan likuiditas, sesuai 

dengan hasil penelitian di atas. 

 

4.3.2 Pengaruh Foreign Ownership terhadap Kebijakan Likuiditas 

Foreign ownership juga merupakan salah satu proksi dari struktur 

kepemilikan. Pada tabel 4.2.5, variabel foreign ownership memiliki p-value 
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sebesar 0.5298. Nilai tersebut lebih besar dari α = 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel foreign ownership berpengaruh tidak signifikan 

terhadap cash holdings dari kebijakan likuiditas. Adanya hasil berpengaruh tidak 

signfikan terhadap cash holdings ini membuat H0 diterima pada proksi foreign 

ownership. Kemudian variabel foreign ownership memiliki nilai t-statistic yang 

negatif sebesar -0.633835, artinya variabel foreign ownership memiliki pengaruh 

yang negatif terhadap cash holdings. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat 

koefisien regresi dimana apabila foreign ownership meningkat sebesar 1%, maka 

secara rata-rata cash holdings akan menurun sebesar 2.627466 satuan. 

Pada penelitian Bokpin, Isshaq & Aboagye Otchere (2011), foreign 

ownership memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap cash holdings. 

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan foreign ownership berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap cash holdings. Pengaruh yang tidak signifikan ini 

kemungkinan terjadi karena rata-rata kepemilikan saham oleh investor asing di 

Indonesia tinggi sebesar 49.6%. Kemudian pengaruh negatif terjadi berdasarkan 

hasil penelitian Chandra (2010) yang menunjukkan bahwa investor asing di 

Indonesia kebanyakan berbentuk institusi lebih memilih saham suatu perusahaan 

dengan tingkat pembagian dividend yang tinggi. 

Menurut teori sinyal, hal ini berbanding terbalik dengan teorinya yang 

menunjukkan bahwa informasi yang diberikan manajer kepada investor, 

memberikan sinyal positif bagi perusahaan dimana investor asing merasa yakin 

untuk menanamkan dan menempatkan dananya di perusahaan tersebut. Tetapi, hal 

ini dimanfaatkan oleh pemegang blok (blockholders) yaitu sekelompok pemegang 
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saham asing (investor asing) yang memiliki kekuatan untuk mengejar ekuitas 

saham yang tinggi di perusahaan tersebut demi mendapatkan keuntungan yang 

maksimal. Sehingga memberikan sinyal negatif bagi perusahaan karena 

merugikan perusahaan dalam mengurangi uang kas perusahaan untuk pembayaran 

dividends yang tinggi kepada investor asing. 

Oleh karena itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mangena & 

Tauringana (2007) yang menyatakan bahwa foreign ownership berpengaruh 

positif terhadap cash holdings proksi dari kebijakan likuiditas, berbeda dengan 

hasil penelitian oleh Bokpin, Aboagye-Otchere (2011), Luo & Hachiya (2005) 

dan Hamidullah (2012) menyatakan bahwa foreign ownership berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap cash holdings proksi dari kebijakan likuiditas. 

Berbeda dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa foreign ownership 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan. 

 

4.3.3 Pengaruh Board Size terhadap Kebijakan Likuiditas 

Corporate governance sebagai variabel independen salah satunya 

diproksikan dengan board size. Pada tabel 4.2.5, variabel board size memiliki p-

value sebesar 0.0492. Nilai tersebut lebih kecil dari α = 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel board size memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap cash holdings. Sehingga untuk proksi board size H0 ditolak. Selain itu, 

variabel board size memiliki nilai t-statistic yang negatif sebesar -2.028134. 

artinya variabel board size memiliki pengaruh yang negatif terhadap cash 

holdings. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat koefisien regresi dimana 
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apabila board size meningkat sebesar 1%,  maka secara rata-rata cash holdings 

juga akan menurun sebesar 0.511419 satuan. 

Pada penelitian Bokpin, Isshaq & Aboagye-Otchere (2011) dan Kusnadi 

(2003) board size memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap cash 

holdings. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fajar (2014) 

menunjukkan board size berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cash 

holdings. Pengaruh negatif ini kemungkinan terjadi karena jumlah dewan 

komisaris yang besar berakibat semakin buruknya kinerja yang dimiliki oleh 

perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam 

menjalankan perannya untuk berkoordinasi dan berkomunikasi antar anggota 

dewan komisaris sehingga dapat dikatakan tidak efektif untuk menghadapi agency 

cost yang lebih besar sehingga menahan lebih banyak cash. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Bokpin, Isshaq & Aboagye Otchere (2011) dan 

Kusnadi (2003). Tetapi mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajar 

(2014)  yang menyatakan bahwa board size berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap cash holdings proksi dari kebijakan likuiditas. 

 

4.3.4 Pengaruh Board Composition terhadap Kebijakan Likuiditas 

Board composition juga merupakan salah satu proksi dari corporate 

governance. Pada tabel 4.2.5, variabel board composition memiliki p-value 

sebesar 0.1358. Nilai tersebut lebih besar dari α  = 0.05, sehingga variabel board 

composition disimpulkan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap cash 
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holdings. Adanya pengaruh yang tidak signifikan ini membuat H0 ditolak pada 

proksi board composition. Selain itu, variabel board composition juga memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap cash holdings, hal ini merujuk pada nilai t-

statistic yang negatif sebesar -1.522403. Jika melihat nilai koefisien regresi pun, 

kenaikan board composition sebesar 1%, maka secara rata-rata akan diikuti 

dengan penurunan cash holdings sebesar 0.475863 satuan. 

Board composition merupakan proporsi anggota komisaris independen yang 

terdapat pada suatu perusahaan. Menurut Pedoman Umum Good Corporate 

Governance Indonesia (KNKG) tahun 2006, jumlah komisaris independen harus 

dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif. Oleh karena 

itu, pengawasan terhadap kas akan semakin ketat apabila jumlah komisaris 

independen bertambah. Hal ini yang menyebabkan kepemilikan kas berkurang. 

Selain itu, keberadaan komisaris independen juga berkaitan dengan 

pengambilan keputusan terhadap kas (Bokpin, Isshaq & Aboagye-Otchere, 2011). 

Esensi keberadaan komisaris independen adalah mengurangi terjadinya 

penyalahgunaan wewenang yang mungkin dilakukan oleh komisaris yang tidak 

independen (Syakhroza, 2005). Komisaris yang independen cenderung 

melemahkan kontrol komisaris yang tidak independen, sehingga pengambilan 

keputusan terhadap kas akan lebih independen dan efektif. 

Namun, pada penelitian ini pengaruh board composition terhadap cash 

holdings tidak signifikan, berbeda dengan hasil penelitian Bokpin, Isshaq & 

Aboagye-Otchere (2011) yang signifikan. Jika melihat statistik deskriptif, pada 

penelitian Bokpin, Isshaq & Aboagye-Otchere (2011) semua sampel 
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perusahaannya memiliki komisaris independen. Sementara pada penelitian ini 

terdapat beberapa perusahaan yang tidak memiliki komisaris independen. Inilah 

mengapa hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh board composition yang 

tidak signifikan terhadap cash holdings. 

 

4.3.5 Pengaruh Firm Size terhadap Kebijakan Likuiditas 

Firm size sebagai variabel kontrol. Pada tabel 4.2.5 variabel firm size 

memiliki p-value sebesar 0.0015. Nilai tersebut lebih kecil dari α = 0.05, sehingga 

variabel firm size disimpulkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cash 

holdings. Selain itu, variabel firm size memiliki pengaruh yang positif terhadap 

cash holdings, hal ini merujuk pada nilai t-statistics yang positif sebesar 

3.408941.  Jika melihat nilai koefisien regresi, kenaikan firm size sebesar 1%, 

maka secara rata-rata akan diikuti dengan kenaikan cash holdings sebesar 

1.222057%. Menurut Fajar (2014), hubungan cash holdings dengan firm size 

berkaitan dengan operasional cash flow yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan 

meningkatkan cash holdings seiring dengan meningkatnya aset yang dimilikinya. 

 

4.3.6 Pengaruh Sales Growth terhadap Kebijakan Likuiditas 

Sales growth sebagai variabel kontrol. Pada tabel 4.2.5 variabel sales 

growth memiliki p-value sebesar 0.2584. Nilai tersebut lebih besar dari α = 0.05, 

sehingga variabel sales growth disimpulkan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap cash holdings. Selain itu, variabel sales growth memiliki 

pengaruh yang positif terhadap cash holdings, hal ini merujuk pada nilai t-
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statistics yang positif sebesar 1.146573. Jika melihat nilai koefisien regresi, 

kenaikan sales growth sebesar 1%, maka secara rata-rata akan diikuti dengan 

peningkatan cash holdings sebesar 0.292131 satuan. Menurut Bokpin, Isshaq & 

Aboagye-Otchere (2011), hasil yang positif karena peningkatan pada sales 

membuat arus kas masuk perusahaan juga bertambah. Pengaruh yang tidak 

signifikan terjadi karena cash holdings dengan sales growth tidak berkaitan 

karena perusahaan dengan laba yang tinggi akan memberikan tingkat keuntungan 

investasinya yang rendah sehingga berdampak pada peningkatan kas perusahaan 

(Hamidullah, 2012). 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan mengenai pengaruh Struktur 

Kepemilikan, Corporate Governance terhadap Kebijakan Likuiditas Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Periode 2012-2015, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dan dimanfaatkan bagi perusahaan, pihak investor maupun pihak-

pihak lain yang berkepentingan untuk mengetahui apakah Struktur Kepemilikan, 

Corporate Governance terhadap Kebijakan Likuiditas yang diukur dengan Cash 

Holdings. 

Insider ownership menunjukkan berpengaruh negatif. Hasil penelitian ini 

memberikan gambaran bahwa kebanyakan perusahaan sampel mempunyai 

kepemilikan saham oleh dewan dan manajer tetapi manajer di dalam perusahaan 

mempunyai kesempatan untuk mendorong kebutuhannya dalam penggunaan uang 

Analisis Pengaruh..., Dita Noviany, Ak.-IBS, 2016



103 
 

Indonesia Banking School 
 
 

kas perusahaan sehingga terjadi informasi asimetris dan menahan lebih banyak 

cash yang menyebabkan likuiditas tidak dapat terjaga. Sehingga, perusahaan perlu 

memberikan peran dan kontrol dalam struktur kepemilikan kepada para 

manajernya agar para pemegang saham (investor) yang sekaligus merangkap 

sebagai manajer di dalam perusahaan termotivasi unuk menjaga nilai perusahaan 

dengan menggunakan kelebihan uang kas pada proyek-proyek yang 

menguntungkan daripada harus memaksimalkan keuntungan demi dirinya sendiri. 

Foreign ownership menunjukkan tidak berpengaruh negatif. Hasil penelitian 

ini memberikan gambaran bahwa investor asing di Indonesia kebanyakan 

berbentuk institusi lebih memilih saham suatu perusahaan dengan tingkat 

pembagian dividend yang tinggi dan investor asing di Indonesia memiliki nilai 

rata-rata yang tinggi sebesar 49.6%. Sehingga, manajer perusahaan perlu selektif 

untuk menginformasikan sinyal positif kepada investor maupun para calon 

investor yang ingin menanamkan dananya diperusahaan tersebut. Hal ini 

dilakukan agar pengelolaan kas di dalam perusahaan tetap optimal dan perusahaan 

tidak dirugikan dengan adanya investor asing.  

Board size menunjukkan berpengaruh negatif. Hal ini dikarenakan 

perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya untuk 

berkoordinasi dan berkomunikasi antar anggota dewan komisaris sehingga dapat 

dikatakan tidak efektif untuk menghadapi agency cost yang lebih besar sehingga 

menahan lebih banyak cash. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk 

menerapakan good corporate governance yang baik agar cash tidak 

disalahgunakan oleh manajemen sehingga likuiditas dapat terjaga. 
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Board composition menunjukkan tidak berpengaruh negatif. Hasil penelitian 

ini memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa perusahaan yang tidak 

memiliki komisaris independen dimana perusahaan tersebut tidak sesuai dengan 

peraturan corporate governance yang berlaku setidaknya harus memiliki 30% dari 

jumlah anggota dewan komisaris. Semakin besar dewan komisaris independen 

pengawasan terhadap kas akan lebih ketat dan objektif, hal ini yang menyebabkan 

kepemilikan kas berkurang. Oleh karena itu, dengan adanya komisaris independen 

didalam perusahaan penting untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik agar pengawasan terhadap kas semakin ketat dan likuiditas 

dapat terjaga. 

Variabel yang paling berpengaruh terhadap penelitian adalah Firm Size. 

Firm Size dikatakan berpengaruh positif dikarenakan berkaitan dengan 

operasional cash flow yang tinggi. Maka dari itu, perusahaan perlu meningkatkan 

cash holdings seiring dengan meningkatnya aset yang dimilikinya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan, 

corporate governance terhadap kebijakan likuiditas perusahaan pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2012-2015. Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan, 

didapatkan hasil penelitian berikut ini: 

1. Insider Ownership dari struktur kepemilikan berpengaruh negatif 

terhadap Cash Holdings proksi dari kebijakan likuiditas. Hal tersebut terjadi 

karena manajer mempunyai kesempatan untuk mendorong kebutuhannya 

dalam penggunaan uang kas perusahaan sehingga terjadi informasi asimetris 

dan menahan lebih banyak cash yang menyebabkan likuiditas tidak dapat 

terjaga. 

2. Foreign Ownership dari struktur kepemilikan tidak berpengaruh negatif 

terhadap Cash Holdings proksi dari kebijakan likuiditas. Hal ini 

dikarenakan investor asing di Indonesia kebanyakan berbentuk institusi 

lebih memilih saham suatu perusahaan dengan tingkat pembagian dividend 

yang tinggi dan investor asing di Indonesia memiliki nilai rata-rata yang 

tinggi sebesar 49.6%. 

3. Board Size dari corporate governance berpengaruh negatif terhadap 

Cash Holdings proksi dari kebijakan likuiditas. Hal ini dikarenakan 
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perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya untuk 

berkoordinasi dan berkomunikasi antar anggota dewan komisaris sehingga 

dapat dikatakan tidak efektif untuk menghadapi agency cost yang lebih 

besar sehingga menahan lebih banyak cash. 

4. Board Composition dari corporate governance tidak berpengaruh 

negatif terhadap Cash Holdings proksi dari kebijakan likuiditas. Hal ini 

dikarenakan jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar 

mekanisme pengawasan berjalan secara efektif sehingga pengawasan 

terhadap kas akan semakin ketat apabila jumlah komisaris independen 

bertambah. Hal ini yang menyebabkan kepemilikan kas berkurang.  

 

5.2 Saran 

1. Bagi Investor 

Level of cash yang tinggi dapat menggambarkan kemampuan suatu 

perusahaan dalam menjaga likuiditasnya, sehingga perusahaan tersebut 

daapt dijadikan sasaran untuk berinvestasi. Selain itu, tingkat pembagian 

dividen oleh perusahaan juga perlu diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan 

insentif yang diterima oleh investor. Namun, ada satu hal lagi yang sangat 

perlu diperhatikan dalam memilih suatu perusahaan yaitu corporate 

governance. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, kepemilikan 

kas dapat dikelola dengan optimal. 
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2. Bagi Perusahaan 

 Perusahaan perlu selektif untuk menginformasikan sinyal positif kepada 

investor maupun para calon investor yang ingin menanamkan dananya 

diperusahaan tersebut. Hal ini dilakukan agar pengelolaan kas di dalam 

perusahaan tetap terjaga dan perusahaan tidak dirugikan dengan adanya para 

investor dalam maupun investor luar. Selain itu, perusahaan pun perlu 

menyesuaikan jumlah dewan komisaris maupun jumlah dewan komisaris 

independen dengan peraturan yang berlaku, hal ini dilakukan agar 

kompleksitas perusahaan tetap terjaga dan pengambilan keputusan terhadap 

kas dapat lebih efektif, tepat dan independen. 

 

3. Bagi Akademisi 

Bagi yang ingin melakukan penelitian pada bidang sejenis maka 

diharapkan agar dapat mengubah proksi dari struktur kepemilikan. 

Dikarenakan kepemilikan saham oleh asing (foreign ownership) yang 

tergolong minoritas menghasilkan pengaruh yang tidak signifikan. Oleh 

karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi struktur 

kepemilikan yang lain, misalnya kepemilikan saham institusional agar dapat 

menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan likuiditas 

perusahaan (cash holdings). 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Data LnCH, IO, FO, BS, BC, LnSIZE, GROWTH 

NO KODE TAHUN LnCH IO FO BS BC LnSIZE GROWTH 

1 ADES 2012 24,396 0,081 0,919 1,000 1,000 26,687 0,592 

  ADES 2013 23,862 0,081 0,919 1,000 1,000 26,812 0,054 

  ADES 2014 24,095 0,081 0,919 1,000 1,000 26,948 0,152 

  ADES 2015 23,904 0,081 0,919 1,000 1,000 27,205 0,157 
2 AISA 2012 25,350 0,380 0,155 1,000 2,000 28,984 0,568 

  AISA 2013 26,481 0,245 0,312 2,000 1,000 29,245 0,476 

  AISA 2014 27,827 0,245 0,312 2,000 0,500 29,629 0,267 

  AISA 2015 27,101 0,249 0,381 2,000 1,000 29,835 0,169 
3 CEKA 2012 23,467 0,080 0,922 0,000 0,000 27,658 -0,093 

  CEKA 2013 24,111 0,080 0,920 1,000 1,000 27,698 1,254 

  CEKA 2014 24,045 0,080 0,920 1,000 1,000 27,881 0,462 

  CEKA 2015 23,105 0,080 0,920 1,000 2,000 28,027 -0,058 
4 DLTA 2012 26,396 0,263 0,583 2,000 1,000 27,337 0,276 

  DLTA 2013 26,796 0,263 0,583 2,000 1,000 27,488 0,204 

  DLTA 2014 26,752 0,233 0,583 2,000 1,000 27,623 0,014 

  DLTA 2015 26,928 0,233 0,583 2,000 1,000 27,669 -0,204 
5 DVLA 2012 26,403 0,073 0,927 0,000 0,000 27,703 0,209 

  DVLA 2013 26,481 0,073 0,927 3,000 0,600 27,805 0,013 

  DVLA 2014 26,497 0,070 0,930 3,000 0,600 27,843 0,002 

  DVLA 2015 26,769 0,070 0,930 3,000 0,666 27,950 0,183 
6 INDF 2012 30,213 0,000 0,501 4,000 0,750 31,714 0,104 

  INDF 2013 30,235 0,000 0,501 4,000 0.750 31,989 0,153 

  INDF 2014 30,281 0,000 0,501 4,000 0,750 32,085 0,102 

  INDF 2015 30,193 0,000 0,501 4,000 0,750 32,151 0,007 
7 KAEF 2012 33,388 0,002 0,000 2,000 1,000 28,362 0,073 

  KAEF 2013 33,608 0,002 0,000 2,000 1,000 28,536 0,164 

  KAEF 2014 33,983 0,002 0,000 2,000 1,000 28,719 0,040 

  KAEF 2015 26,857 0,010 0,033 2,000 1,000 28,805 0,075 
8 KICI 2012 22,306 0,485 0,314 1,000 1,000 25,277 0,083 

  KICI 2013 22,256 0,485 0,314 1,000 1,000 25,311 0,045 

  KICI 2014 22,228 0,485 0,314 1,000 1,000 25,295 0,040 

  KICI 2015 21,540 0,485 0,314 2,000 0,500 25,620 -0,109 
9 KLBF 2012 28,235 0,695 0,305 3,000 0,660 29,874 0,250 

  KLBF 2013 27,936 0,695 0,305 3,000 0,660 30,057 0,173 

 KLBF 2014 28,230 0,695 0,305 3,000 0,660 30,151 0,085 
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NO KODE TAHUN LnCH IO FO BS BC LnSIZE GROWTH 

  KLBF 2015 28,608 0,567 0,305 3,000 1,000 30,248 0,030 
10 LMPI 2012 22,424 0,235 0,598 0,000 0,000 27,427 0,191 

  LMPI 2013 22,714 0,235 0,598 0,000 0,000 27,435 0,130 

  LMPI 2014 22,929 0,235 0,598 0,000 0,000 27,419 -0,240 

  LMPI 2015 22,729 0,235 0,598 0,000 0,000 27,399 -0,118 
11 MERK 2012 25,690 0,133 0,867 1,000 1,000 27,068 0,012 

  MERK 2013 25,939 0,133 0,867 1,000 1,000 27,270 0,284 

  MERK 2014 26,274 0,133 0,867 1,000 1,000 27,298 -0,277 

  MERK 2015 25,671 0,059 0,941 1,000 1,000 27,187 -0,999 
12 MLBI 2012 25,320 0,175 0,825 5,000 0,600 27,773 -0,157 

  MLBI 2013 25,704 0,175 0,825 4,000 0,500 28,209 1,273 

  MLBI 2014 25,707 0,163 0,837 3,000 1,000 28,433 -0,161 

  MLBI 2015 26,566 0,182 0,818 3,000 1,330 28,373 -0,098 
13 PSDN 2012 25,174 0,378 0,548 2,000 1,000 27,249 0,047 

  PSDN 2013 25,199 0,378 0,548 2,000 1,000 27,248 -0,020 

  PSDN 2014 24,257 0,453 0,547 2,000 1,000 27,154 -0,238 

  PSDN 2015 24,049 0,392 0,547 2,000 1,000 27,154 -0,056 
14 ROTI 2012 24,357 0,315 0,393 1,000 1,000 27,817 0,464 

  ROTI 2013 25,340 0,315 0,393 1,000 1,000 28,231 0,264 

  ROTI 2014 25,814 0,315 0,393 1,000 1,000 28,393 0,249 

  ROTI 2015 26,968 0,315 0,393 1,000 1,000 28,627 0,156 
15 GGRM 2012 27,071 0,765 0,000 1,000 2,000 31,357 0,171 

  GGRM 2013 27,793 0,765 0,000 1,000 1,000 31,558 0,131 

  GGRM 2014 27,846 0,765 0,000 1,000 2,000 31,695 0,176 

  GGRM 2015 27,866 0,765 0,000 2,000 0,500 31,782 0,079 
16 SQBB 2012 25,867 0,090 0,910 1,000 1,000 26,708 0,134 

  SQBB 2013 25,958 0,090 0,910 1,000 1,000 26,766 0,100 

  SQBB 2014 25,985 0,090 0,910 1,000 1,000 26,853 0,167 

  SQBB 2015 25,791 0,090 0,910 1,000 1,000 26,863 0,035 
17 STTP 2012 22,840 0,042 0,000 1,000 1,000 27,854 0,249 

  STTP 2013 23,059 0,031 0,000 1,000 1,000 28,016 0,320 

  STTP 2014 22,939 0,031 0,000 1,000 1,000 28,162 0,281 

  STTP 2015 23,007 0,032 0,000 1,000 1,000 28,283 0,172 
18 TCID 2012 25,628 0,001 0,608 2,000 1,000 27,863 0,119 

  TCID 2013 25,025 0,001 0,608 3,000 0,666 28,014 0,095 

  TCID 2014 25,278 0,001 0,608 3,000 0,666 28,248 0,138 

  TCID 2015 26,115 0,001 0,608 2,000 1,500 28,364 0,003 
19 TSPC 2012 28,133 0,773 0,000 0,000 0,000 29,164 0,147 

  TSPC 2013 28,214 0,773 0,000 1,000 3,000 29,319 0,034 

  TSPC 2014 28,018 0,772 0,000 0,000 0,000 29,352 0,096 
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NO KODE TAHUN LnCH IO FO BS BC LnSIZE GROWTH 

  TSPC 2015 28,183 0,762 0,000 3,000 1,000 29,469 0,089 
20 ULTJ 2012 27,007 0,180 0,095 1,000 1,000 28,515 0,337 

  ULTJ 2013 27,139 0,178 0,095 1,000 1,000 28,665 0,231 

  ULTJ 2014 26,916 0,180 0,095 1,000 1,000 28,702 0,132 

  ULTJ 2015 27,467 0,179 0,074 1,000 1,000 28,895 0,122 
21 WIIM 2012 26,710 0,246 0,225 1,000 1,000 27,819 0,209 

  WIIM 2013 25,628 0,246 0,225 1,000 1,000 27,837 0,419 

  WIIM 2014 25,005 0,246 0,225 1,000 1,000 27,918 0,046 

  WIIM 2015 25,244 0,246 0,275 1,000 1,000 27,926 0,107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Dita Noviany, Ak.-IBS, 2016



 
 

4 
 

 

Lampiran 2 Uji Statistik Deskriptif 

 LnCH IO FO BS BC LnSIZE GROWTH 
 Mean  25.52994  0.239708  0.496908  1.600000  1.035200  28.00765  0.148277 
 Median  25.70700  0.180000  0.547000  1.000000  1.000000  27.86300  0.132000 
 Maximum  28.21400  0.773000  0.941000  5.000000  3.000000  31.78200  1.273000 
 Minimum  21.54000  0.001000  0.000000  1.000000  0.500000  25.27700 -0.999000 
 Std. Dev.  1.616107  0.212435  0.340227  0.880341  0.399387  1.340778  0.301575 
 Skewness -0.557411  1.213524 -0.077022  1.562048  2.530333  0.793547  0.720341 
 Kurtosis  2.577927  3.741840  1.579875  5.363684  11.80952  4.570009  9.671483 

        
 Jarque-Bera  3.848469  17.44407  5.526315  41.56474  279.5486  13.49777  126.1657 
 Probability  0.145987  0.000163  0.063092  0.000000  0.000000  0.001172  0.000000 

        
 Sum  1659.446  15.58100  32.29900  104.0000  67.28800  1820.497  9.638000 
 Sum Sq. Dev.  167.1554  2.888243  7.408299  49.60000  10.20863  115.0519  5.820655 

        
 Observations  65  65  65  65  65  65  65 

 

 

Lampiran 3 Output Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 20.058416 (18,40) 0.0000 

Cross-section Chi-square 149.838672 18 0.0000 
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Lampiran 4 Uji Normalitas 

0

2

4

6

8

10

12

14

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2015
Observations 65

Mean       1.69e-17
Median   0.000000
Maximum  1.094825
Minimum -0.765627
Std. Dev.   0.347591
Skewness   0.381391
Kurtosis   4.255304

Jarque-Bera  5.843572
Probability  0.053837

 

 

Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas 

 LnCH IO FO BS BC LnSIZE GROWTH 
LnCH  1.000000  0.240771 -0.116420  0.199973  0.125488  0.674344 -0.039681 

IO  0.240771  1.000000 -0.506771 -0.085187  0.336198  0.421444 -0.052843 
FO -0.116420 -0.506771  1.000000  0.282310 -0.242253 -0.493664 -0.095081 
BS  0.199973 -0.085187  0.282310  1.000000 -0.404263  0.091761 -0.047071 
BC  0.125488  0.336198 -0.242253 -0.404263  1.000000  0.257650 -0.044245 

LnSIZE  0.674344  0.421444 -0.493664  0.091761  0.257650  1.000000  0.140243 
GROWTH -0.039681 -0.052843 -0.095081 -0.047071 -0.044245  0.140243  1.000000 
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Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik Autokorelasi 

Dependent Variable: LnCH   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/17/16   Time: 21:25   
Sample: 2012 2015   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 19   
Total panel (unbalanced) observations: 65  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IO -8.525178 4.993069 -1.707402 0.0955 

FO -2.627466 4.145344 -0.633835 0.5298 
BS -0.511419 0.252162 -2.028134 0.0492 
BC -0.475863 0.312574 -1.522403 0.1358 

LnSIZE 1.222057 0.358486 3.408941 0.0015 
GROWTH 0.292131 0.254786 1.146573 0.2584 

C -4.080261 10.37594 -0.393243 0.6962 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.953741     Mean dependent var 25.52994 

Adjusted R-squared 0.925985     S.D. dependent var 1.616107 
S.E. of regression 0.439672     Akaike info criterion 1.478148 
Sum squared resid 7.732466     Schwarz criterion 2.314451 
Log likelihood -23.03982     Hannan-Quinn criter. 1.808124 
F-statistic 34.36223     Durbin-Watson stat 1.871910 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 7 Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: LOG(RESID2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/17/16   Time: 21:25   
Sample: 2012 2015   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 19   
Total panel (unbalanced) observations: 65  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IO -2.358339 2.296844 -1.026774 0.3107 

FO -2.920244 1.906885 -1.531421 0.1335 
BS 0.061983 0.115996 0.534356 0.5961 
BC -0.008266 0.143786 -0.057491 0.9544 

LnSIZE 0.076121 0.164906 0.461602 0.6469 
GROWTH -0.094305 0.117203 -0.804630 0.4258 

C -0.073232 4.772997 -0.015343 0.9878 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.453574     Mean dependent var 0.118961 

Adjusted R-squared 0.125718     S.D. dependent var 0.216305 
S.E. of regression 0.202252     Akaike info criterion -0.074881 
Sum squared resid 1.636236     Schwarz criterion 0.761422 
Log likelihood 27.43364     Hannan-Quinn criter. 0.255094 
F-statistic 1.383456     Durbin-Watson stat 2.673637 
Prob(F-statistic) 0.178126    
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Lampiran 8 Data Analisis Regresi 

Dependent Variable: LnCH   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/17/16   Time: 21:25   
Sample: 2012 2015   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 19   
Total panel (unbalanced) observations: 65  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IO -8.525178 4.993069 -1.707402 0.0955 

FO -2.627466 4.145344 -0.633835 0.5298 
BS -0.511419 0.252162 -2.028134 0.0492 
BC -0.475863 0.312574 -1.522403 0.1358 

LnSIZE 1.222057 0.358486 3.408941 0.0015 
GROWTH 0.292131 0.254786 1.146573 0.2584 

C -4.080261 10.37594 -0.393243 0.6962 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.953741     Mean dependent var 25.52994 

Adjusted R-squared 0.925985     S.D. dependent var 1.616107 
S.E. of regression 0.439672     Akaike info criterion 1.478148 
Sum squared resid 7.732466     Schwarz criterion 2.314451 
Log likelihood -23.03982     Hannan-Quinn criter. 1.808124 
F-statistic 34.36223     Durbin-Watson stat 1.871910 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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