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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Metode Penelitian 

3.1.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2011-2013, 

pengambilan sampel disesuaikan dengan karakteristik dan kriteria tertentu, yaitu: 

a. Emiten terdaftar sebagai industri non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode amatan. Industri non keuangan dipilih karena 

sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh penulis. Industri keuangan tidak 

dipilih karena industri keuangan memiliki tingkat leverage yang sangat tinggi 

dibanding dengan industri lainnya. 

b. Emiten melakukan pembayaran dividen kas pada periode amatan. 

c. Emiten mempublikasikan laporan keuangan pada periode amatan. 

d. Emiten yang memiliki dewan komisaris independen, ukuran dewan, dan 

komite audit independen. 

e. Emiten yang melakukan pembelian aset tetap pada periode amatan. Kriteria 

pembelian aset tetap diperlukan untuk pengukuran capital expenditure 

(capex) perusahaan. 
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TABEL 3.1 

Sampel Penelitian 

Keterangan 2011 2012 2013 Total 

Perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di BEI 

383 395 399 1177 

Perusahaan yang tidak membagi 

dividen kas 

(228) (239) (227) (696) 

Perusahaan yang tidak 

mempublikasikan laporan keuangan 

(0) (0) (0) (0) 

Perusahaan yang tidak memiliki dewan 

komisaris independen dalam 

perusahaan 

(3) (1) (2) (6) 

Perusahaan yang tidak memiliki dewan 

direksi dalam perusahaan 

0 0 0 0 

Perusahaan yang tidak memiliki komite 

audit independen 

(1) 0 0 (1) 

Perusahaan yang tidak melakukan 

pembelian aset tetap 

0 (1) (2) (3) 

Jumlah sampel 151 154 168 472 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2014 

 

3.1.2. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil 

dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang melakukan pembayaran dividen 

kas dan perusahaan manufaktur yang menerapkan corporate governance di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Data yang dibutuhkan selama periode tahun 2011 hingga 

2013. Data penelitian ini didapat dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 

www.idx.co.id dan galeri investasi Universitas Katholik Soegijapranata 

Semarang. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.2.Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.2.1.  Variabel Dependen 

 Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah cash holding.Cash Holding 

adalah kas yang dipegang perusahaan, yang siap diinvestasikan ke aset tetap dan 

didistribusikan ke investor (Gill dan Shah, 2012). Penelitian ini menggunakan 

proksi perubahan cash holding untuk melihat apakah perubahan cash holding 

perusahaan dipengaruhi dengan faktor-faktor independen. Perubahan cash holding 

dalam penelitian ini dikur dengan menggunakan proksi: 

CHD = 
[𝑘𝑎𝑠 +𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎  𝑘𝑎𝑠   𝑡 ]−[𝑘𝑎𝑠 +𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎  𝑘𝑎𝑠  (𝑡−1)]

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑠𝑒𝑡
 

 

3.2.2.  Variabel Independen 

 Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kesempatan Bertumbuh 

Kesempatan bertumbuh dapat diukur dengan seberapa efisien perusahaan 

melakukan penjualan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pertumbuhan 

total aset akan menimbulkan ekspektasi atas meningkatnya penjualan di masa 

yang akan datang (Martani, 2007). Penelitian ini menggunakan proksi 

perubahan dari arus kas investasi untuk melihat apakah perubahan arus kas 

investasi akan mempengaruhi perubahan cash holding perusahaan. Perubahan 

kesempatan bertumbuh perusahaan dapat diukur dengan proksi: 

GOP = 
𝑎𝑟𝑢𝑠  𝑘𝑎𝑠  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖   𝑡 −𝑎𝑟𝑢𝑠  𝑘𝑎𝑠  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖  (𝑡−1)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑠𝑒𝑡
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b. Leverage 

Leverage mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. 

Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki risiko rugi yang 

besar, namun juga memiliki kesempatan memperoleh laba yang tinggi 

(Weston dan Copeland, 1994 : 227). Penelitian ini menggunakan proksi 

perubahan dari total hutang perusahaan untuk melihat apakah perubahan total 

hutang akan mempengaruhi perubahan cash holding perusahaan. Perubahan 

leverage dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

LEV = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔   𝑡 −𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔  (𝑡−1)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑠𝑒𝑡
 

c. Modal Kerja Bersih 

Laporan keuangan yang diterbitkan membedakan antara aset dan kewajiban 

lancar dengan tak lancar dapat digunakan untuk menilai besaran modal kerja 

untuk keputusan investasi (Subramanyam dan Wild, 2011 : 243). Modal kerja 

bersih dapat dijadikan sebagai substitusi dari cash holding perusahaan karena 

mudah dikonversikan dalam bentuk kas (Opler et al, 1999). Penelitian ini 

menggunakan proksi perubahan dari modal kerja bersih untuk melihat apakah 

perubahan modal kerja bersih akan mempengaruhi perubahan cash holding 

perusahaan. Perubahan modal kerja bersih dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

MKB = 

 𝑎𝑠𝑒𝑡  𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 −𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛  𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟   𝑡  −[𝑎𝑠𝑒𝑡  𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 −𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛  𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟   𝑡−1 ]

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑠𝑒𝑡
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d. Pembayaran Dividen 

Dividen merupakan pengembalian atau retrun yang diberikan oleh 

perusahaan kepada investor (Subramanyam dan Wild, 2009: 19). Peneliti 

akan membahas pembagian dividen kas perusahaan karena dividen kas akan 

mempengaruhi ketersediaan kas yang dipegang oleh perusahaan. Kemampuan 

perusahaan dalam membayarkan dividen kas dari setiap laba yang dihasilkan 

dapat terlihat dari dividend payout ratio perusahaan. Dividend payout ratio 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Subramanyam dan Wild 2010 : 

45): 

DPR = 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛  𝑡𝑢𝑛𝑎𝑖  𝑝𝑒𝑟  𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑙𝑎𝑏𝑎  𝑝𝑒𝑟  𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

e. Arus Kas Operasi 

Pembiayaan aktivitas operasional perusahaan dapat menggunakan dana 

internal dan eksternal. Perusahaan menggunakan dana internal untuk 

membiayai aktivitas operasionalnya yang menyebabkan arus kas perusahaan 

lebih tinggi (Ozkan dan Ozkan, 2004). Penelitian ini menggunakan proksi 

perubahan dari arus kas operasi untuk melihat apakah perubahan arus kas 

operasi akan mempengaruhi perubahan cash holding perusahaan. Perubahan 

arus kas operasional dapat dihitung dengan rumus: 

CFO = 
𝑎𝑟𝑢𝑠  𝑘𝑎𝑠  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖   𝑡 −𝑎𝑟𝑢𝑠  𝑘𝑎𝑠  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖  (𝑡−1)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑠𝑒𝑡
 

f. Capital Expenditure 

Capital expenditure dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk membeli atau menambah nilai aset tetap yang akan 
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memberikan manfaat di masa yang akan datang (Couderc, 2005). Capital 

expenditure dapat diukur dengan menggunakan rumus (Couderc, 2005): 

Ratio CPX = 
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑠𝑒𝑡
 

Capital expenditure dapat dihitung dengan (Syamsuddin, 2007): 

Capital expenditure = aset tetap bersih(t)+depresiasi(t)–aset tetap bersih(t-1) 

g. Proporsi Komisaris Independen 

Komisaris independen mampu melindungi kepentingan pemegang saham 

sehingga dapat mengurangi masalah agensi yang mungkin terjadi. Komisaris 

independen dapat mengurangi dominasi dari manajer dengan meningkatkan 

kualitas dari pengawasan terhadap manajer (Hanani dan Fariha, 2009). 

Komisaris independen dapat diukur dengan rumus (Hanani dan Fariha, 2009): 

DKI = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛  𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 

h. Ukuran Dewan Direksi 

Ukuran dewan memiliki peranan penting dalam menjaga tingkat kas yang 

dipegang perusahaan. Ukuran dewan yang kecil akan lebih efektif dalam 

pengambilan keputusan, karena semakin besar ukuran dewan dapat 

menyebabkan perusahaan memegang kas yang berlebih (Jensen, 1993). 

Ukuran dewan dapat dihitung dengan (Gill dan Shah, 2012): 

UDD = total anggota dewan direksi 

i. Komite Audit Independen 

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas 

pengawasan pengelolaan perusahaan (Ningsaptiti, 2010). Untuk dapat 
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melakukan tugasnya dengan baik, anggota komite audit setidaknya memiliki 

dua anggota yang bersifat independen atau yang berasal dari luar perusahaan. 

Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan rumus (Ningsaptiti, 2010): 

KAI = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒  𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎  𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒  𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡
 

 

3.3.Model Penelitian 

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka yaitu mengolah 

literatur, artikel, jurnal maupun media tertulis lain dan dokumentasiseperti laporan 

tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.  

 

3.4.Alat Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui nilai 

rata-rata, nilai minimun, nilai maksimum dan standar deviasi dari variabel-

variabel yang diteliti, serta dilakukan uji asumsi klasik 

(normalitas,heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas). Uji 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov 

Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel, data terdistribusi normal 

apabila nilai signifikansi lebih besar dari alpha 0,05.  

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser yang 

dilakukan dengan meregresi variabel independen terhadap nilai absolut residual, 

data tidak terkena heteroskedastisitas apabila nilai signifikan lebih besar dari 

alpha 0,05. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Lagrange 

Multiplier (LM Test) yang dilakukan dengan meregresi residual ut menggunakan 
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autoregresif, data bebas autokorelasi apabila nilai signifikansi lebih besar dari 

alpha 0,05. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan uji regresi, 

data bebas multikolinearitas apabilai nilai tolerance lebih besar dari 0,01 dan nilai 

VIF lebih kecil dari 10.  

Pengujian hipotesis pengaruh kesempatan bertumbuh, leverage, modal kerja 

bersih, pembayaran dividen, arus kas operasi, capital expenditure, proporsi 

komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan komite audit independen 

terhadap cash holding menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Model 

persamaan regresi tersebut sebagai berikut: 

CHDt = βo+ β1GOPt+ β2LEVt + β3MKBt+ β4DPRt+ β5CFOt+ β6CPXt+ β7DKIt 

+ β8 UDDt + β9 KAIt + e 

 

Keterangan: 

CHD : Cash Holding 

GOP  : Kesempatan Bertumbuh (Growth Opportunity) 

LEV  : Leverage 

MKB  : Modal Kerja Bersih 

DPR  : Dividend Payout Ratio (proksi pembayaran dividen) 

CFO  : Arus Kas Operasi (Operational Cash Flow) 

CPX  : Capital Expenditure 

DKI  : Dewan Komisaris Independen 

UDD  : Ukuran Dewan Direksi 

KAI  : Komite Audit Independen 
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βo  : Konstanta 

β1 – β9  : Koefisien Regresi 

e  : eror 

t  : data yang diambil pada periode amatan 

 

3.5.Kriteria Penerimaan Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan alat analisis regresi 

linear berganda. Pengujian ini akan memberikan hasil dari pengujian hipotesis 

yang dilakukan. Hasil dari pengujian tersebut dapat diinterpretasikan dengan 

melihat dari sig atau p-value serta beta (β) dalam tabel coefficients. H1, H4, H5, 

dan H8 diterima saat sig menunjukkan angka yang lebih kecil dari alpha (α) 5% 

dan dengan beta (β) serta nilai t yang positif, artinya variabel kesempatan 

bertumbuh, pembayaran dividen, arus kas operasi, dan ukuran dewan direksi 

mempengaruhi cash holding secara signifikan positif. Pada H2, H3, H6, H7, dan 

H9 diterima saat sig menunjukkan angka yang lebih kecil dari alpha (α) 5% dan 

dengan beta (β) serta nilai t yang negatif, artinya leverage, modal kerja bersih, 

capital expenditure, komisaris independen, dan komite audit independen 

mempengaruhi cash holding secara signifikan negatif.  

 

 

 

 




