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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelangsungan hidup dan kesempatan berkembangnya perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh ketersediaan dana dan akses ke sumber pendanaan, salah satunya 

dengan memiliki aktiva likuid. Aktiva likuid digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan, misalnya seperti kas dan setara kas. Kas dan setara kas 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan disebut sebagai cash holdings. Cash holdings 

didefinisikan sebagai kas yang dipegang oleh perusahaan atau kas yang siap untuk 

mendukung kegiatan operasional, diinvestasikan ke aset lancar dan tetap, dan 

didistribusikan kepada investor (Gill & Shah, 2011). Cash holdings memiliki 

peran penting dalam pengambilan keputusan pendanaan perusahaan, karena 

kebutuhan operasional dan investasi perusahaan membutuhkan kas. Jumlah kas 

yang disimpan oleh perusahaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dana. Jumlah 

kas yang terlalu berlebih dapat menimbulkan masalah keagenan (agency problem) 

antara manajer perusahaan dengan shareholders. 

Keputusan pendanaan merupakan proses dalam memilih sumber dana yang 

tepat dalam membiayai investasi perusahaan. Perusahaan memiliki dua alternatif 

sumber pendanaan, yakni sumber pendanaan internal dan sumber pendanaan 

eksternal. Sumber pendanaan internal berasal dari laba ditahan, sedangkan sumber 

pendanaan eksternal berasal dari utang dan modal. Menurut teori pecking order, 

perusahaan lebih memilih menggunakan pendanaan internal terlebih dahulu dalam 

kegiatan investasinya yakni menggunakan laba ditahan. Jika laba ditahan tidak 

mencukupi, perusahaan akan menggunakan alternatif pendanaan dengan utang 

dan terakhir dengan modal. Perusahaan cenderung lebih memilih menggunakan 

alternatif pendanaan dengan utang daripada menerbitkan surat berharga karena 

memiliki biaya yang lebih rendah dan bersifat tax deductible yaitu mengurangi 

besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Kraus & Litzenberger, 1973). 

Perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan sumber pendanaan eksternal dengan 

utang terutama ketika memiliki koneksi politik. Koneksi politik memiliki peran 
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penting terhadap kebijakan pendanaan perusahaan, terutama di negara 

berkembang yang belum memiliki sistem pemerintahan yang baik dan intervensi 

pemerintah yang tinggi (Liu & Chen, 2015).  

Keberhasilan perusahaan tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan, 

salah satunya adalah politik. Suatu perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik 

jika setidaknya salah satu dari pejabat tinggi perusahaan (seperti CEO, presiden 

direktur, wakil presiden direktur, maupun sekretaris) atau pemegang saham 

mayoritas (atau pemegang saham lainnya yang memiliki paling sedikit 10% dari 

total hak suara) merupakan anggota parlemen, kepala negara atau seorang 

menteri, atau memiliki hubungan dekat pejabat-pejabat negara maupun lembaga 

kenegaraan (Faccio, 2006). Menurut Koran Tempo, hasil riset kolaborasi antara 

Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo menemukan bahwa sebanyak 262 orang 

atau 45,5% dari 575 anggota DPR (periode 2019-2024) terafiliasi pada 1.016 

perusahaan di berbagai sektor. Mereka tercatat memiliki saham, menjabat 

komisaris, hingga sebagai direksi. Oleh karena itu, cara paling mudah melihat 

suatu perusahaan memiliki koneksi politik adalah dengan melihat jajaran dewan 

direksi atau komisarisnya. Banyak perusahaan besar menempatkan orang-orang 

yang memiliki koneksi politik ke dalam jajaran dewan direksi maupun komisaris. 

Dengan adanya koneksi politik, perusahaan seringkali mendapatkan 

perlakuan istimewa di negaranya seperti pengawasan yang tidak terlalu ketat oleh 

pemerintahan, mendapatkan peluang bisnis yang lebih besar dan menghasilkan 

nilai perusahaan yang lebih tinggi melalui kemudahan akses dalam pendanaan 

eksternal, tarif pajak yang efektif lebih rendah, dapat memasuki industri yang 

regulasinya diatur oleh pemerintah, dan sebagainya (Faccio, 2006, 2010). 

Keuntungan-keuntungan tersebut lebih terasa ketika suatu perusahaan berada di 

negara berkembang dengan tingkat korupsi yang tinggi, sistem hukum dan 

kebijakan yang lemah, serta tingkat perlindungan investor yang lemah (Boubakri 

et al., 2013). Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang 

tinggi. Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) pada tahun 2014, 

Indonesia menduduki peringkat 104 dengan score 34. Pada tahun 2018, Indonesia 

menduduki peringkat ke 89 dengan score 38 yang artinya Indonesia telah 
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mengalami peningkatan dalam mengurangi tingkat korupsi. Penelitian Faccio 

(2010) yang menelitik tentang koneksi politik di 47 negara dan salah satunya 

adalah Indonesia, menunjukkan bahwa 27 dari 116 perusahaan atau sebanyak 

23% perusahaan di Indonesia memiliki koneksi politik, sedangkan menurut Habib 

et al., (2017) yang melakukan penelitian tentang Political Connections and 

Related Party Transactions di Indonesia dengan total observasi sebanyak 1.775 

perusahaan selama periode 2007 – 2013 menemukan bahwa sebanyak 36% 

perusahaan dari total observasi atau sebanyak 639 perusahaan di Indonesia 

memiliki koneksi politik. Artinya, dari tahun ke tahun perusahaan di Indonesia 

yang memiliki koneksi politik semakin bertambah. Fisman (2001) menemukan 

bahwa perusahaan yang memiliki koneksi atau hubungan dengan Presiden 

Soeharto sangat berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Ketika ada 

pengumuman bahwa kondisi kesehatan Soeharto memburuk, harga saham 

perusahaan yang memiliki hubungan dengan Soeharto menurun drastis jika 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan. Hal ini 

menunjukkan bahwa koneksi politik sangat berpengaruh bagi keberlangsungan 

perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

Koneksi politik juga sangat berpengaruh terhadap cash holdings 

perusahaan. Salah satu motivasi perusahaan memiliki koneksi politik yakni agar 

dapat terhindar dari kesulitan keuangan, karena dengan adanya koneksi politik 

perusahaan akan mendapatkan kemudahan akses pendanaan eksternal seperti 

pinjaman bank. Menurut Saeed et al. (2014) perusahaan yang memiliki koneksi 

politik akan memegang kas yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan 

yang tidak terkoneksi. Hal ini disebabkan adanya agency problem antara manajer 

dengan pemegang saham, dimana politisi yang terkait akan membujuk manajer 

perusahaan untuk mengejar tujuan politik mereka yang mungkin dapat 

menyebabkan konflik dengan pemegang saham, seperti berinvestasi pada proyek 

yang kurang menguntungkan atau menghambur-hamburkan aset likuid 

perusahaan. 

Selain adanya koneksi politik, perusahaan juga bisa dengan mudah 

mendapatkan sumber pendanaan internal ketika perusahaan tersebut terafiliasi 
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dalam grup bisnis karena adanya internal capital market. Grup bisnis juga mampu 

mempengaruhi tingkat cash holdings perusahaan. Di dalam grup bisnis, 

perusahaan cenderung memegang kas lebih rendah karena memiliki kemudahan 

akses pendanaan internal melalui internal capital market yakni dengan 

mengalokasikan modal dari perusahaan yang memiliki kas berlebih dengan 

proyek investasi yang kurang menguntungkan kepada perusahaan yang 

mengalami kekurangan kas dengan proyek investasi yang menguntungkan (Cai et 

al., 2016). Selain itu, induk perusahaan yang juga sebagai pemegang saham 

pengendali memiliki hak kontrol yang lebih besar daripada hak arus kasnya. Hak 

kontrol adalah hak pemegang saham dalam mengontrol atau mengendalikan 

perusahaan, sedangkan hak arus kas adalah hak pemegang saham atas klaim uang 

atau modal yang dimiliki pada perusahaan. Jika hak kontrol pemegang saham 

lebih besar daripada hak arus kas, maka pemegang saham pengendali mampu 

mengawasi dan mengontrol manajemen agar sesuai dengan kepentingan 

pemegang saham pengendali (Khanna & Palepu, 2000). Sehingga perusahaan 

yang memiliki koneksi politik dan tergabung dalam grup bisnis, manajer-manajer 

perusahaan yang terafiliasi tersebut akan mendapatkan pengawasan penuh dari 

induk perusahaan. 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh political connections dan grup 

bisnis terhadap cash holdings. Masih jarang ditemukan penelitian yang meneliti 

pengaruh koneksi politik dan grup bisnis terhadap cash holdings di Indonesia. Di 

negara berkembang maupun negara maju memiliki hasil yang berbeda, yakni di 

negara maju perusahaan yang memiliki koneksi politik memegang kas lebih 

rendah (Hill et al., 2013). Di negara berkembang, perusahaan yang memiliki 

koneksi politik memegang kas lebih banyak dikarenakan tingginya tingkat 

masalah keagenan yang terjadi (Lin et al., 2019). Perbedaan ini terjadi karena 

adanya kondisi ekonomi yang juga berbeda. Inilah salah satu alasan penelitian ini 

dilakukan dan ingin mengetahui bagaimana pengaruh political connections 

terhadap cash hodings dan peran moderasi grup bisnis pada pengaruh tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah political connections berpengaruh terhadap cash holdings 

perusahaan? 

2. Apakah business group memoderasi pengaruh political connections 

terhadap cash holdings perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh political connections terhadap cash holdings 

perusahaan. 

2. Mengetahui peran business group dalam memoderasi pengaruh political 

connections terhadap cash holdings perusahaan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam 

mengelola kas perusahaan khususnya ketika terjadi agency problem dan 

mampu memberikan informasi mengenai pengaruh political connections 

dan business group terhadap cash holdings perusahaan. 

2. Bagi pemegang saham 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemegang saham ketika mengambil sebuah keputusan. 

3. Bagi peneliti lebih lanjut 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk 

penelitian dengan tema yang serupa yakni hubungan antara political 

connections dan business group terhadap cash holdings perusahaan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pengaruh antar variabel, 

penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, model analisis, dan kerangka 

berpikir. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yang terdiri dari identifikasi variabel, definisi oprasional 

variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, prosedur 

penentuan sampel, dan teknik analisis. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi 

hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil. 

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil analisis dan 

pembahasan, serta saran yang diberikan bagi pihak-pihak tertentu dalam 

mengambil keputusan dan penyempurnaan atas kekurangan dan 

keterbatasan penelitian ini. 
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