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ABSTRAK 

 

Nama : Ani Siska MY 

Program Studi : Pascasarjana Ilmu Manajemen Keuangan 

Judul  : Pengaruh Pengungkapan Besaran Related Party Transaction  

dan Concentrated Ownership terhadap  Cash Conversion 

Cycle  pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia 

 

Modal kerja merupakan inti dari perusahaan karena berhubungan dengan 

manajemen keuangan di dalam perusahaan. Modal kerja merupakan ukuran dari 

likuiditas perusahaan dan merupakan bentuk dari investasi jangka pendek. Proksi di 

dalam pengukuran modal kerja di dalam penelitian ini dengan menggunakan CCC. 

CCC adalah  metode dari pengukuran yang dinamis pada manajemen likuiditas yang 

merupakan kombinasi dari item-item pada balance sheets dan income statement. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari related party transaction 

(RPT) yang berasal dari balance sheets  yaitu assets  dan liabilities  (RPTAL) dan 

yang berasal dari income statement  yaitu  sales dan expenses (RPTSE), 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur dari concentrated ownership terhadap 

CCC.  

Sampel di dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI selama periode 2016 sampai 2017. Sampel dalam penelitian dibagi ke dalam tiga 

sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor indusri 

barang konsumsi. Regresi berganda data panel merupakan model dalam penelitian ini 

.Hasil penelitian membuktikan pada perusahaan di sektor aneka industri dan industri 

barang konsumsi, RPTAL dan RPTSE memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

CCC ini membuktikan bahwa apabila nilai RPT semakin besar maka siklus CCC 

semakin pendek. Sedangkan, untuk sektor industri dasar kimia hanya dipengaruhi 

oleh RPTAL. Selain itu, CCC juga dipengaruhi oleh concentrated ownership pada 

sektor industri dasar dan kimia serta sektor aneka indusrti. Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan semakin besarnya concentrated ownership pada keluarga maka siklus 

CCC akan semakin pendek. 

 

Kata kunci  : Cash conversion cycle, related party transaction, dan concentrated 

ownership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
Universitas Indonesia 

 

ABSTRACT 

 

 

Working capital is the core of the company because it deals with financial 

management in the company. Working capital is a measure of a company's liquidity 

and is a form of short-term investment.  The proxy in the measurement of working 

capital in this study is using the cash conversion cycle (CCC). CCC is one of the 

dynamic measurement methods of liquidity management which is a combination of 

balance sheets and income statements. This study aims to analyze the influence of 

related party transactions (RPT) derived from balance sheets namely assets and 

liabilities (RPTAL) and those derived from income statements, namely sales and 

expenses (RPTSE), profitability, and company size on  CCC. 

The sample in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange during the period of 2016 to 2017. Sample is grouped into three 

main sectors, namely the basic industrial and chemical sectors, various industries, 

and the consumer goods industry. This study uses a panel data multiple regression 

model. The results of the study prove that companies in various industrial sectors 

and the consumer goods industry, RPTAL and RPTSE have a negative significant 

influence on the CCC, proving that if the RPT value increases, the CCC cycle will be 

shorter. Meanwhile, the basic chemical industry sector is only influenced by the 

RPTAL. In addition, the CCC was also influenced by the concentrated ownership of 

the basic industrial sector and chemistry as well as various industrial sectors. This 

shows that with the greater concentration of ownership in the family, the CCC cycle 

will be shorter. 

 

Keywords :  Cash conversion cycle, related party transaction, and concentrated 

ownership 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu karakteristik perusahaan di kawasan Asia, termasuk Indonesia adalah 

kepemilikan yang terkonsentrasi pada pemegang saham tertentu. Utama (2008) 

menunjukkan agency problem yang timbul di dalam perusahaan dapat disebabkan oleh 

tindakan dari controlling shareholders untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat 

mengenai operasi bisnis perusahaan daripada minority shareholders. Jensen dan 

Meckling (1976) memperkenalkan pertama kali tentang agency problem yang dapat 

menimbulkan asymmetric information. Asymetric information adalah informasi posisi 

keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi dari entitas prinsipal yang dimiliki oleh 

agen dan managemen lebih banyak. Jensen (1986) mengemukakan bahwa  agency costs 

yang potensial dari free cash flows dan temuan yang meningkatkan corporate debt load, 

seperti yang dilakukan dalam leverage buyout, mungkin menjadi sarana yang efektif 

untuk meningkatkan efisiensi perusahaan salah satunya di dalam working capital 

management. Smith (1980) mengemukakan bahwa adanya adjustment di dalam working 

capital management  akan meningkatkan operating returns  pada perusahaan.  

Adanya agency problem dalam pengelolaan perusahaan berdampak terhadap 

ketersediaan modal kerja. Modal kerja merupakan inti dari sebuah perusahaan. Modal 

kerja merupakan area yang sangat sensitif di dalam manajemen keuangan karena 

berkaitan dengan masalah yang muncul dalam upaya untuk mengelola aset lancar, 

kewajiban lancar, dan hubungan timbal balik diantara keduanya. Moussawi et al. (2006) 

mengemukakan bahwa efisiensi di dalam pengelolaan modal kerja dipengaruhi oleh 

faktor internal, seperti ukuran perusahaan, jenis industri, pertumbuhan penjualan dari 

produk perusahaan di masa depan, dan kepemilikan CEO. Banyak penelitian yang 

menunjukkan bahwa para manajer dapat menghabiskan waktu berhari-hari di dalam 

mengambil keputusan modal kerja. Salah satu alasannya seperti yang dikemukakan oleh 

Eljelly (2004) bahwa para manajer berusaha untuk mengubah aset lancar yang 

merupakan kategori investasi jangka pendek diubah menjadi jenis aset lainnya. Modal 

kerja sering digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Likuiditas yang tidak 

memadai dapat menyebabkan perusahaan bankcruptcy (Dunn dan Cheatham, 1993) atau 
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sebaliknya likuiditas yang terlalu banyak dapat menurunkan profitabilitas perusahaan 

(Bhattcharya, 2001).  

Di dalam working capital management, cash conversion cycle menjadi tolak ukur 

dalam keberhasilan bagi manajer. CCC pertama kali diperkenalkan oleh Gitman (1974) 

dalam metode pengukurannya yang kemudian disempurnakan oleh Gitman dan 

Sachdeva (1982). CCC merupakan waktu diantara pengeluaran cash  untuk sumber daya 

sampai dengan penerimaan cash  atas penjualan produk yang dihasilkan perusahaan.  

CCC adalah pengukuran dinamis dari manajemen likuiditas yang merupakan 

kombinasi dari balance sheets dan income statements  (Jose et al. 1996). Hutchison et.al 

(2009) mengemukakan bahwa tolak ukur industri sangatlah penting untuk sebuah 

perusahaan untuk mengevaluasi kinerja CCC dan untuk menilai peluang untuk 

pertumbuhan perusahaan karena untuk setiap perusahaan panjang periode CCC berbeda. 

 Penelitian yang dikemukan oleh Anagnostopoulou (2012) menemukan perbedaan 

menarik dalam efek working capital di perusahaan publik dan swasta yang 

menunjukkan bahwa perusahaan swasta secara signifikan memiliki CCC lebih rendah 

daripada perusahaan publik, yang dimana faktor penentu siklus signifikan berbeda 

antara kedua kelompok perusahaan, dan bahwa CCC memiliki dampak negatif  yang 

relatif kuat pada operasi profitabilitas untuk perusahaan swasta dibandingkan dengan 

perusahaan publik. Untuk perusahaan kecil di AS, ada juga bukti bahwa perusahaan 

dengan CCC yang lebih efisien lebih likuid, membutuhkan lebih sedikit pembiayaan, 

dan lebih menguntungkan, sementara pemilik atau manajer perusahaan kecil mungkin 

reaktif (Howorth dan Westhead, 2003; Ebben dan Johnson, 2011). Claessens et al. 

(2012) menunjukkan bahwa selama krisis keuangan, gangguan terhadap pasokan modal 

kerja mengurangi penjualan tingkat perusahaan. 

Salah satu yang mempengaruhi lama maupun cepatnya dari cash conversion cycle 

adalah adanya related party transaction
1
 (RPT). RPT atau transaksi antara dua pihak 

yang memiliki hubungan istimewa, di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.7 pada tahun 1994, definisi RPT yang digunakan sama dengan definisi yang 

dikemukan pada International Accounting Standard (IAS) 24, yaitu :  

                                                           
1
 PSAK No.7 (Revisi 2010 ) mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi menyempurnakan definisi 

pengungkapan dari PSAK No.7 (1994) tentang  pengungkapan yang mempunyai hubungan istimewa. 

Periode sampel dalam penelitian ini 2016-2017 sehingga pada penelitian ini menggunakan istilah pihak 

berelasi. 
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“…. Suatu transfer sumber daya, jasa atau kewajiban antara pihak-pihak terkait, tanpa menghiraukan 

apakah terdapat nilai uang atau materiil yang diperhitungkan atua tidak “. 

RPT merupakan salah satu kebijakan yang sering dilakukan oleh controlling 

shareholders untuk memberikan keuntungan bagi kepentingan sendiri. Hal ini sering 

dilakukan dengan cara expropriation of assets yang dilakukan oleh pihak insider 

terhadap minority shareholders karena informasi mengenai keuangan perusahaan yang 

dimiliki lebih sedikit. RPT merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa pihak 

untuk tujuan tertentu. Salah satu kesepakatan yang dilakukan adalah penentuan harga 

transaksi yang nantinya dapat memberikan dampak keuntungan ataupun kerugian bagi 

shareholders. Gordon et.al (2004) mengemukakan bahwa dalam praktik RPT banyak 

sekali terjadi kecurangan salah satunya adalah penjualan fiktif yang dicatat sebagai 

piutang yang masa penagihannya sangat panjang, sehingga akan mempengaruhi siklus 

CCC menjadi lebih panjang.  

Fenomena related party transaction (RPT) banyak terjadi di Indonesia (Utama, 

2006, 2008 ) dan berdasarkan the conflict of interest hypothesis  (Gordon et al., 2004), 

RPT adalah transaksi yang dapat menimbulkan benturan yang berakibat terjadinya 

expropriation terhadap minority shareholders, sehingga perusahaan lebih memiliki 

kepercayaan besar terhadap anggota keluarga atau pihak berelasi yang terkait dalam 

menjalankan bisnisnya. RPT merupakan transaksi bisnis yang beragam dan sering 

menimbulkan masalah yang beragam yang dilatarbelakangi karena adanya perbedaan 

kepentingan antara perusahaan dan manajernya, direksi, prinsipal, atau bahkan afiliasi 

dari perusahaan.   

Gordon et al. (2004) mengemukakan bahwa bahwa RPT memiliki hubungan yang 

erat dengan corporate governance. Perusahaan yang menerapkan abusive  RPT maka 

memiliki corporate governance  yang rendah begitu pula sebaliknya apabila perusahaan 

menerapkan efficient  RPT maka corporate governance  di dalam perusahan tinggi yang 

tercermin di dalam return  saham perusahaan.   

Dalam pasar ekonomi RPT memiliki peran yang penting dan sah. Perusahaan yang 

melakukan RPT dalam usahanya cenderung akan melakukan penjualan produk yang 

dihasilkannya kepada pihak berelasi tidak pada harga pasar atau harga wajar sehingga 

akan menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait 

dengan perusahaan. Bagi controlling shareholders dan orang dalam seperti manajemen, 

RPT akan menjadi mekanisme untuk memberikan keuntungan pribadi dengan 
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menggunakan kuasa mereka untuk mempengaruhi kondisi dari perjanjian transaksi 

sesuai dengan kepentingan mereka, atau sebaliknya menjadi biaya bagi pemegang 

saham lain. Sehingga, McCahery dan Vermeulen (2006) mengemukakan bahwa RPT 

tidak konsisten untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan seluruh shareholders.  

Di Indonesia, OJK mengeluarkan peraturan mengenai RPT yang bertujuan untuk 

menghindari RPT yang cenderung akan merugikan minority shareholders. Segala 

transaksi mengenai RPT diatur di dalam Peraturan OJK dengan Nomor IX.E.1. Tahun 

2000 mengenai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dimana publik harus dapat 

mengetahuinya dalam bentuk pelaporan dari perusahaan. Peraturan memberikan 

panduan akan pelaporan serta cara pengungkapan dari transaksi yang memiliki sifat 

benturan kepentingan, serta di dalamnya juga dijelaskan mengenai pengungkapan serta 

pelaporan atas RPT bagi emiten di dalam perusahaan.  

Cheung et al. (2006) membagi RPT menjadi tiga kategori utama. Pertama, a priori  

yang dapat menyebabkan terjadinya expropriation terhadap minority shareholders 

dikarenakan controlling shareholders memiliki kuasa penuh terhadap perusahaan yang 

bersifat tunneling. RPT terefleksi di dalam tiga komponen dari CCC sehingga apabila 

perusahaan melakukan expropriation maka perusahaan akan memperpanjang account 

receivables dan akan lebih cepat di dalam pembayaran account payables. Kedua, 

transaksi yang memberikan keuntungan kepada minority shareholders yang bersifat 

propping up. Ketiga, transaksi yang dilatar belakangi oleh adanya strategi rasional dan 

tidak akan menimbulkan maupun expropriation. Dampak yang ditimbulkan oleh 

transaksi RPT bisa positif maupun negatif terhadap pasar atau minority shareholders. 

Dampak negatif dari penerapan RPT pada perusahaan terhadap minority shareholders 

dikarenakan minority shareholders kehilangan significant value pada perusahaan 

terutama yang disebabkan oleh transaksi a priori. Expropriation terhadap minority 

shareholders bisa dalam bentuk penjualan aset, output pada perusahaan yang mereka 

kendalikan kepada perusahaan di luar yang mereka miliki dengan memberikan harga di 

bawah pasar dan dalam tindakan expropriation dilakukan melalui kebijakan perusahaan 

yang mereka tentukan sendiri (La Porta  et al., 1999).  

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menguji keterkaitan antara RPT 

dengan manajemen laba. Jian dan Wong (2003) mengemukakan bahwa perusahaan 

yang melakukan related party transaction memiliki kecenderungan untuk opportunis 
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yang dibuktikan dengan peningkatan penjualan kepada pihak berelasi, terutama kepada 

controlling shareholders, dan anggota lain dalam perusahaan ketika perusahaan 

berusaha untuk melakukan manipulasi laba maka dari sudut pandang investor 

kepercayaan dan nilai dari perusahaan akan mengalami penurunan.  

Siklus dari CCC selain dipengaruhi oleh RPT juga dipengaruhi oleh concentrated 

ownership. Claessens et al. (2000) dan Faccio dan Lang (2002) mengemukakan bahwa 

perusahaan pada umumnya dikendalikan oleh kekuatan dari pemegang saham besar di 

sebagain besar negara sehingga menyebabkan munculnya agency problem. Claessens 

(2002) mengemukakan bahwa adanya group affiliation akan membawa dampak positif 

dan negatif tergantung dari struktur kepemilikan dan siklus hidup perusahaan. Dalam 

perusahaan-perusahaan di Asia Timur, termasuk Indonesia, afiliasi tersebut akan 

meningkatkan nilai perusahaan jika perusahaan tersebut telah lama berdiri dan 

mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan di 

Asia Timur yang memilki kontrol lebih besar dari ownership, afiliasi tersebut akan 

menurunkan nilai perusahaan jika perusahaannya relatif masih muda dan memiliki 

potensi untuk tumbuh besar. Concentrated ownership yang berada di tangan keluarga 

maka controlling shareholders memiliki power untuk menentukan kebijakan keuangan 

dan operasi perusahaan salah satunya dengan memperpendek siklus CCC.  

Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Berdasarkan 

laporan dari United Nations Statistics Division pada 2016 mengemukakan bahwa 

peringkat keempat dunia ditempati oleh negara Indonesia dari 15 negara di dunia yang 

memiliki peran penting dengan konstribusi yang besar pada PDB. Selain Indonesia, tiga 

negara terbesar lainnya adalah Korea Selatan dengan 29%, China 27%, dan Jerman 

23%. Di samping itu, laporan dari United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO) menempatkan peringkat kesembilan dunia untuk Indonesia dalam kategori 

manufacturing value added. Dengan demikian, Indonesia berada sejajar dengan Brazil 

dan Inggris.  

Perusahaan Indonesia juga memiliki karakteristik yang unik. Pertama, perusahaan 

di Indonesia memiliki konsentrasi kepemilikan yang tinggi dengan rata-rata 16,6 % 

kapitalisasi terbesar berada di tangan satu keluarga sehingga konstribusi kepemilikan 

yang tinggi dapat menimbulkan agency problem  tipe II yaitu terjadinya expropriation  

oleh controlling shareholders terhadap minority shareholders (Brown, 2006; Claessens, 
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Djankov, dan Lang, 2000). Kedua, RPT memiliki pengaruh yang signifikan di Indonesia 

dikarenakan 90% perusahaan melakukan berbagai bentuk RPT baik RPT yang berasal 

dari laporan keuangan yaitu aset dan liabilitas maupun RPT yang bersumber dari 

laporan laba rugi adalah sales  dan expenses pada perusahaan yang tercatat laporan 

keuanganya di BEI (Utama dan Utama,2014). Ketiga, perusahaan di Indonesia memiliki 

corporate governance yang lemah sehingga memberikan peluang terhadap perusahaan 

yang berelasi melakukan RPT yang berdampak terjadinya expropriation  terhadap 

minority shareholders dan hal ini terjadi dalam perusahaan Indonesia (Utama dan 

Utama, 2013) . 

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur harus memiliki strategi 

untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Strategi  yang bisa dilakukan 

antara lain dengan meningkatkan daya saing produksi,  meningkatkan efisiensi operasi, 

serta memperbaiki pengelolaan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan 

perusahaan menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan di tengah kondisi 

perekonomian yang  fluktuatif.  Pengelolaan keuangan baik akan membantu perusahaan  

untuk  dapat  melanjutkan operasional  bisnisnya  dalam kondisi  tersebut. Kebijakan  

keuangan jangka pendek  serta efisiensinya  menjadi  hal  yang  harus  dipertimbangkan. 

Jadi, pentingnya penelitian pada perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan 

manufaktur di Indonesia memberikan konstribusi besar terhadap perekonomian 

Indonesia (www.kemenperin.go.id) dan siklus CCC penting di dalam perusahaan 

manufaktur dikarenakan fungsi utama dari perusahaan manufaktur adalah untuk 

memproduksi barang. 

Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh pengungkapan besaran RPT 

dan concentrated ownership terhadap CCC. Penelitian ini mengacu pada Gordon et.al 

(2004) yang melakukan penelitian RPT terhadap corporate governance dengan 

mengganti corporate governance dengan CCC. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya 

penelitian yang melihat pengaruh RPT terhadap CCC.  

 Pengungkapan besaran RPT di dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan 

yaitu balance sheets : assets dan liabilities (RPTAL) dan yang berasal dari income 

statements : sales dan expenses (RPTSE) seperti yang dikemukakan oleh Cheung et al. 

(2006) bahwa RPT bisa dalam bentuk assets, liabilities, sales, dan expenses. Hal ini 

dikarenakan masih terbatasnya penelitian yang melihat pengaruh pengungkapan besaran 

http://www.kemenperin.go.id/
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RPT baik RPTAL maupun RPTSE terhadap CCC. Dan penelitian ini juga 

menambahkan concentrated ownership yang terfokus pada keluarga pada variabel yang 

diteliti. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Modal kerja merupakan area yang sensitif bagi perusahaan karena berhubungan 

dengan keuangan perusahaan. Modal kerja memiliki pengaruh terhadap perusahaan, 

perusahaan yang memiliki kecukupan modal kerja memungkinkan dalam melaksanakan 

segala aktivitas perusahaaan tidak mengalami kesulitan dan begitu juga sebaliknya 

apabila terdapat jumlah yang berlebih dari modal kerja menandakan bahwa terdapat 

dana yang tidak dipergunakan secara maksimal di dalam perusahaan. Setiap penetapan 

modal kerja dalam perusahaan memiliki perbedaan, salah satunya dipengaruhi oleh jenis 

atau industri perusahaan dan besar atau kecilnya ukuran dari perusahaan. Penelitian ini 

hanya akan fokus pada modal kerja yang diproksikan dengan  CCC pada perusahaan 

manufaktur.  

Penetapan modal kerja dalam suatu perusahaan berbeda dari setiap industrinya. 

Kebijakan di perusahaan di dalam mengelola jumlah modal kerja menghasilkan 

profitabilitas besar akan tetapi apabila working capital management yang tidak tepat 

akan membuat kerugian terhadap perusahaan. Perkembangan perusahaan harus dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan modal kerja karena modal kerja yang tidak cukup akan 

mengakibatkan kerugian untuk perusahaan. Masalah likuiditas di dalam perusahaan 

dapat diselesaikan dengan menghitung jumlah persediaan yang ada, semakin besar 

persediaan maka likuiditas perusahaan tinggi. 

Working capital management erat hubungannya di dalam pengambilan keputusan 

oleh manajemen perusahaan. Pengambilan keputusan diantara manajemen dan prinsipal 

berbeda karena adanya kepentingan dari masing-masing. Pihak manajemen cenderung 

akan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara melakukan investasi 

sedangkan pihak prinsipal akan lebih mementingkan keuntungan bagi pribadi dengan 

meningkatkan pembagian dividen. Oleh sebab itu, akan timbulnya agency conflict  

diantara manajemen dengan prinsipal. Chen et al. (2017) yang meneliti sistem modal 

kerja di perusahaan manufaktur dengan proksi CCC mengemukakan bahwa di dalam 

pengelolaan modal kerja yang baik untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan 
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antara manajer dengan prinsipal maka dapat dilakukan dengan cara perusahaan utama 

atau induk dapat merancang skema pemberian kompensasi atau insentif terhadap 

manajer anak perusahaan disamakan dengan manajer perusahaan induk atau utama.  

Perusahaan di Indonesia merupakan perusahaan yang mayoritas menerapkan RPT 

dimana pengungkapan akan besaran RPT rata-rata 74,19 persen (Utama dan 

Utama,2012). Sehingga, pada perusahan yang melakukan RPT kemungkinan besar 

untuk terjadinya expropriation terhadap minority shareholders tinggi dikarenakan 

controlling shareholders memiliki pengaruh yang besar. Penerapan RPT pada 

perusahaan dilatarbelakangi oleh tunneling, propping up, dan profitabilitas yang tinggi 

(Cheung et al., 2006). Transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan orang yang 

terhubung dapat menimbulkan berbagai macam masalah agency problem dikarenakan 

banyaknya benturan kepentingan dari berbagai pihak yang dapat menimbulkan masalah 

dalam aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan working capital management . 

Penelitian sebelumnya telah menguji mengenai pengaruh RPT terhadap 

manajemen laba atau working capital management dengan profitabilitas perusahaan. 

Sehingga, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh perusahaan yang melakukan 

pengungkapan besaran RPT terhadap working capital management dalam penelitian ini 

terutama pada CCC juga dilihat dari concentrated ownership. Negara di benua Asia 

salah satunya Indonesia  yang kepemilikan sahamya terkonsentarsi pada keluarga dapat 

menimbulkan agency problem (Claessens, 2002).  

Penelitian ini hanya difokuskan di Indonesia pada perusahaan industri manufaktur 

pada tiga sektor utama karena selain jumlah biaya yang diperlukan berbeda juga barang 

yang dihasilkan berbeda sehingga kebutuhan akan modal kerjanya juga pasti mengalami 

perbedaan. 

Dalam penelitian ini tiga sektor utama perusahaan manufaktur terdiri dari sektor 

industri dasr dan kimia, sektor aneka industri, dans ektor industri barang konsumsi. 

Daya tahan untuk sektor manufaktur pada tahun 2013 di Indonesia ditopang oleh sektor 

indusrti barang konsumsi yang tumbuh sebesar 28 persen, sedangkan untuk sektor 

industri dasar dan kimia hanya sebesar 20 persen dan untuk sektor aneka industri 

sebesar 11 persen (www.kemenperin.go.id). Hal ini disebabkan karena sektor industri 

dasar dan kimia serta sektor aneka industri masih menggunakan bahan impor dan harga 

jual produk yang dihasilkannya masih mendapat pengaruh dari faktor global.  
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Laporan kinerja industri dari Kementrian Perindustrian Tahun 2016 

mengemukakan bahwa sektor industri dasar dan kimia menghasilkan produk yang akan 

digunakan kembali untuk proses produksi bagi perusahaan lain sehingga harus dapat 

mengelola modal kerjanya dengan baik. Hal ini berbeda dengan sektor industri barang 

konsumsi yang menghasilkan produk yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Persaingan perusahaan yang bergerak di sektor industri barang 

konsumsi lebih kompetitif hal ini terbukti dengan semakin pesatnya perkembangan 

perusahaan yang dipicu dengan selera masyarakat terhadap kebutuhan hidupnya 

sehingga akan memacu tiap perusahaan untuk mampu menciptakan produk-produk yang 

inovatif yang dapat mengikuti selera konsumen.  

Semakin banyaknya aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan di 

dalam penggunaan modal kerja maka pengelolaan modal kerja harus difokuskan secara 

efekif dan efisien.  

 

Sehingga, pertanyaan dari penelitian ini adalah :  

1. Apakah perusahaan yang melakukan pengungkapan besaran RPT memiliki  siklus 

CCC lebih pendek?  

2. Apakah perusahaan dengan concentrated ownership di keluarga memiliki siklus 

CCC lebih pendek?  

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan akan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalahnya adalah:  

1. Menganalisis apakah  pengungkapan besaran RPT yang berasal dari assets, 

liabilities, sales, dan expenses berpengaruh terhadap CCC di  perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI  pada periode 2016-2017. 

2. Menganalisis apakah ownership concentrated berpengaruh terhadap CCC pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2017.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Beberapa manfaat atas dilakukannya penelitian yaitu :  

1. Bagi kalangan akademik, penelitian mampu memberikan gambaran terhadap 

pengembangan teori dari modal kerja terutama pada perusahaan manufaktur di 
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Indonesia yang dilihat lebih mendalam di setiap sektor selain dari sisi 

profitabilitas perusahaan tetapi juga dari penerapan RPT  pada perusahaan. 

2. Bagi kalangan emiten, penelitian bisa  menjadi pedoman dan evaluasi di dalam 

menjalankan perusahaan dalam penerapan related party transaction sehingga 

dapat menghindari transaksi-transaksi yang dapat merugikan minority 

shareholders.  

 

1.5 Batasan Masalah  

 Batasan masalah di penelitian ini antara lain :  

1. Data atau sampel penelitian ini data sekunder yang sumbernya laporan di 

Bursa Efek Indonesia, Eikon, Thomson Reuters, serta Data Stream.  

2. Pemilihan sampel dalam perusahaan ini adalah berdasarkan Standard 

Industrial Clasification (SIC) Codes. Untuk perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Indonesia untuk kode dimulai dari 2000-3999.  

3. Periode dalam pengumpulan data sampel penelitian dari tahun 2016 sampai 

dengan 2017.  

 

1.6 Sistematika Penulisan   

Penulisan tesis ini memiliki sistematika di dalam penulisan yaitu:  

 BAB 1  : PENDAHULUAN  

 Bab I adalah awal mula  dari penulisan suatu penelitian yang 

mengemukakan latar belakang, rumusan masalah yang mendasari 

penelitian, tujuan, manfaat, batasan masalah, serta sistematika untuk 

penulisan penelitian. 

BAB 2 :  LANDASAN TEORI  

 Bab 2 adalah uraian tentang telaah kepustakaan berupa literatur, dan 

berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan dalam 

menyusun dan mengembangkan rerangka konseptual penelitian. Dan 

menjadi dasar pemikiran dari penelitian, serta menjadi landasan dalam 

melakukan analisa data dan hipotesa yang dikemukan dalam penelitian. 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab 3 adalah rerangka konseptual, serta hipotesis dari penelitian yang 

akan dibuktikan di dalam metode penelitian, rencana penelitian, 
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metode pengambilan sampel, metode pengambilan data, dan pengujian 

statistik yang digunakan dalam penelitian. Bab 3 menguraikan tentang 

perhitungan cash conversion cycle  (CCC), related party transaction 

assets and liabilities (RPTAL), related party transaction sales and 

expenses (RPTSE),  metode yang digunakan, ikhtisar penelitian, teknik 

pengambilan sampel penelitian, periode penelitian, jenis serta sumber 

data, dan pengujian hipotesis dari penelitian.  

 BAB 4 :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Bab 4 adalah hasil dari analisis data, pengujian data, pengujian 

hipotesis akan penelitian dan diskusi. Dan bab ini juga menguraikan 

hasil serta pembahasan yang diperoleh dalam penelitian.  

 BAB 5  :  KESIMPULAN 

 Bab 5 adalah kesimpulan penelitian, kontribusi penelitian, keterbatasan 

dari penelitian, dan saran pada masa datang  untuk dapat 

mengembangkan penelitian ini.  
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    BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Cash Conversion Cycle  (CCC)  

 Perusahaan membutuhkan modal kerja dalam kegiatan operasionalnya. Modal 

kerja merupakan bagian yang sensitif di dalam manajemen keuangan perusahaan. Di 

dalam perusahaan modal kerja dapat disebut sebagai energi yang akan memastikan 

bahwa perusahaan tersebut akan beroperasi. Dewing (1941) mengemukakan bahwa 

modal kerja tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan merupakan sumber dan 

penggunaan investasi jangka pendek. Scherr (1989) mengemukakan bahwa modal kerja 

merupakan pengelolaan aset dan liabilitas jangka pendek perusahaan secara indivisual 

maupun agregat sehingga pengeloaan uang jangka pendek sering juga disebut sebagai 

working capital management. Mirip dengan yang dikemukakan oleh Dewing (1941), 

Franks (1989) menyimpulkan bahwa modal kerja merupakan bagian dari current assets  

dan  current liabilities yang dapat dikoversikan menjadi kas dalam waktu yang singkat 

sebagai investasi jangka pendek. Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Shin dan 

Soenen (1998) bahwa modal kerja adalah hasil yang diperoleh perusahaan dari 

pembelian serta pengumpulan dari penjualan atas barang jadi perusahaan.  

 Working capital management  merupakan administrasi atau tata di dalam 

pelaksanaan atas  kebijakan dan sebagai pedoman atau acuan mengenai  current assets  

dan  current liabilities (Dickerson, 1995). Dalam  working capital management  ada dua 

bagian penting yaitu manajemen piutang (account receivable management ) dan  

maanjemen persediaan  (inventory management) yang dikemukakan oleh Franks (1985).  

Working capital management sangat erat kaitannya dengannya bagaimana cara suatu 

perusahaan untuk dapat membuat rencara dan megembangkan sebuah rencana keuangan 

tersebut dengan mengintegrasikannya ke dalam keputusan finansial lainnya. Working 

capital management terdiri atas tahapan proses di perencanaan dan melakukan 

pengawasan pada current assets dan current liabilities sehingga akan terjadi selisih 

diantara keduanya dan berada pada posisi minimum yang tidak akan berubah dan tidak 

akan menimbulkan dampak negatif terhadap perusahaan di dalam menyelesaikan 

kewajiban finansial jangka pendeknya.   

 Modal kerja di dalam perusahaan sebagai tolak ukur dari likuiditas. Likuiditas 

merupakan persyaratan bagi perusahaan agar dapat memenuhi hutang atau  kewajiban 
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jangka pendek pada perusahaan. Apabila suatu perusahaan tidak memiliki likuiditas 

yang tidak cukup memadai maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan (Dunn dan 

Cheatham, 1993). Tetapi, berbeda seperti yang diungkapkan oleh Bhattacharya (2001) 

bahwa perusahaan yang terlalu memiliki banyak likuiditas akan berdampak buruk 

terhadap profitabilitas perusahaan tersebut. Modal kerja di dalam perusahaan 

merupakan sumber dana untuk membiayai segala aktivitas operasional jangka pendek, 

seperti pembelian bahan baku atau bahan mentah, pembayaran utilitas, gaji karyawan, 

dan pengeluaran lainnya yang memiliki sifat jangka pendek.  

 Dalam pengelolaan modal kerja dibutuhkan working capital management yang 

baik. Working capital management yang baik akan membutuhkan keseimbangan 

diantara likuiditas dan profitabilitas guna dapat memaksimalkan nilai dari perusahaan 

tersebut. Working capital management yang baik menghasilkan kebijakan modal kerja 

yang baik bagi perusahaan. Para manajer dalam mengambil suatu keputusan modal 

kerja membutuhkan waktu berhari-hari apakah keputusan modal kerja yang diambil 

akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena para manajer berusaha untuk dapat 

merubah  current assets  yang merupakan bagian dari investasi jangka pendek menjadi 

jenis aset lainnya yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan (Eljelly, 2004).  

 Working capital management berdasarkan jumlah dari bagian current assets  

perusahan yang ditargetkan dan bagaimana perusahaan tersebut untuk melakukan 

pembiayaan atas  current assets-nya. Apabila proporsi dari kewajiban jangka pendek 

dibandingkan dengan total utang perusahaan maka semakin besar pula profitabilitasnya, 

hal ini berarti perusahaan harus dapat untuk mempertahankan current assets pada 

tingkat yang rendah atu sebaliknya.  

 Kegiatan operasional pada perusahaan manufaktur dimulai dari pembelian bahan 

baku mentah, pengolahannya menjadi produk yang siap jual, penyimpanan, sampai 

dengan penjualan produk yang dihasilkannya untuk mendapatkan kas merupakan suatu 

siklus operasi yang panjang. Dalam perusahaan manufaktur siklus operasinya sangat 

memiliki keterkaitan antara proses produksi barang dengan penjualan secara piutang. 

Curam (1988) mengemukakan manajemen perusahaan manufaktur dihadapi oleh suatu 

siklus di dalam operasi  yang diawali dari pengolahan bahan mentah menjadi barang 

jadi yang siap untuk dijual dan penjualan barang tersebut dapat dilakukakan melalui 

kredit sehingga akan  dapat menimbulkan piutang.  



15 
 

Universitas Indonesia 

 Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi keputusan akumulasi modal kerja 

oleh perusahaan dan kesulitan di dalam menentukan tingkat optimal dari modal kerja 

yang harus dimiliki oleh perusahaan maka setiap perusahaan wajib untuk dapat  

menerapkan working capital management yang baik. CCC merupakan salah satu 

metode pengukuran efisiensi dari working capital management. Menurut Hutchinson et 

al.  (2007) CCC adalah berapa lama waktu yang akan dibutuhkan oleh suatu perusahaan 

untuk di dalam mengelola kas yang merupakan modal kerja perusahaan sebelum 

terjadinya pengembalian akan kas yang berasal  pelanggan yang melakukan pembayaran 

atas barang dan atau jasa yang telah diterima oleh pelanggan sebelumnya. Brigham dan 

Houston (2014) mendefinisikan CCC adalah berapa lama waktu akan dibutuhkan dari 

perusahaan untuk dapat membeli dan memproduksi barang dari persediaan, 

memilikinya dalam proses penyimpanan dan kemudian akan menjualnya dan menerima 

dalam bentuk kas.  

 Gitman (2006) mengemukakan bahwa CCC dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk perusahaan mendanai investasi di dalam operating asset sehingga perusahaan 

harus dapat membedakan antara  permanent
2
  dan seasonal funding need

3
. Nilai pada 

positif pada CCC berarti perusahaan membutuhkan investasi tinggi untuk  operating 

asset dan mengharuskan perusahaan untuk menggunakan liabilitas  untuk dapat 

mendanainya (Bhutto et al., 2011). Liabilitas yang digunakan untuk mendanai operating 

asset perusahaan akan dapat menimbulkan biaya-biaya tambahan. Untuk dapat 

mengoptimalkan nilai dari CCC perusahaan dapat melakukan dengan beberapa cara 

berikut :  

1. Turnover di dalam persediaan dapat dilakukan sesegera mungkin tanpa harus 

mengalami masalah stockouts  yang akan berdampak terhadap penjualan menurun.  

2. Meminta  kembali piutang yang telah diberikan dari  pelanggan atau pembeli 

sesegera mungkin tanpa perusahaan  harus mnegalami kehilangan penjualan 

disebabkan oleh adanya high-pressure collection techniques. 

                                                           
2
 Permanent funding need  merupakan investasi konstan atau tetap operating assets yang disebabkan dari 

hasil penjualan yang konstan dari waktu ke waktu. 
3
 Seasonal funding need merupakan  investasi di dalam operating assets  yang bervariasi atau berubah-

ubah dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh siklus penjualannya.  
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3. Memperbaiki pengelolaan mail, processing,  serta clearing time guna diminimalkan 

pada waktu melakukan penagihan piutang terhadap pelanggan serta menambahnya 

untuk membayar tagihan ke supplier.  

4. Melakukan pembayaran kewajiban sesegera mungkin tidak akan menyebabkan 

buruknya credit rating  perusahaan dimata supplier.  

 Jose et al. (1996) dalam pengukuran CCC berdasarkan laporan keuangan di dalam 

perusahaan yang berasal dari balance sheets dan income statement pada periode 

tertentu. Tiga bagian utama dalam mengukur CCC yaitu :  

1. Days of Sales Outstanding  (DSO) 

Days of sales outstanding (periode penerimaan piutang) sering disebut juga periode 

penerimaan rata-rata (average collection period) merupakan rata-rata dari waktu 

perusahaan yang dibutuhkan untuk mengubah piutang menjadi kas, atau untuk 

menagih kas perusahaan setelah terjadi penjualan. Perhitungan di periode melalui 

cara membagi akan piutang dengan rata-rata penjualan secara kredit per hari. 

Banyak perusahaan di dalam menjual produknya secara kredit sehingga jumlah 

piutang yang ditimbulkan oleh suatu perusahaan pada periode penjualan dipengaruhi 

oleh volume di dalam penjualan yang dilakukan secara kredit dan rata-rata atas 

waktu yang dibutuhkan antara penjualan dengan pengumpulan piutang. Peningkatan 

pada DSO berarti perusahaan tidak melakukan  working capital management  yang 

efisien karena perusahaan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat  

mengumpulkan pembayaran sehingga perlu dilakukan pendanaan dari  current 

liabilities  yang berarti bahwa akan memperpanjang  cash conversion cycle ( CCC ).  

Dickerson (1985) mengemukakan bahwa jumlah dari  piutang perusahaan dari satu 

waktu tertentu akan dipengaruhi dari dua faktor utama yaitu volume atas penjualan 

yang dilakukan secara kredit dan rata-rata dari waktu yang dibutuhkan diantara 

penjualan dan pengumpulan dari piutang tersebut. Sehingga, tujuan dari dari 

perusahaan menerapkan piutang antara lain profit menjadi naik, penjualan semakin 

banyak, dan mampu bersaing dengan competitor. 

Days of sales outstanding ( DSO ) memiliki dua komponen utama. Pertama, terkait 

dengan bagaimana perusahaan melakukan pengelolaan piutang yang berasal dari 

pelanggan. Kedua, bagaimana perusahaan melakukan proses pengumpulan dan 

pembayaran piutang. 
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2. Days of Sales in Inventory (DSI ) 

Days of sales in inventory disebut juga sebagai periode konversi persediaan 

(inventory conversion period) yaitu waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan 

melakukan proses produksi dari mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk 

yang siap jual sampai dengan menjualnya. Persediaan merupakan salah satu 

komponen dari current yang mungkin memerlukan perhatian lebih dari perusahaan 

di industri manufaktur hal ini karena persediaan bagian salah satu aset yang terbesar 

kedua setelah fixed assets dan juga perusahaan harus tetap fokus terhadap 

operasional pabrik yang efisien. Efisiensi di dalam pengelolaan persediaan dengan 

cara melakukan secepat mungkin dilakukannya perputaran persediaan tanpa 

kehabisan stok  yang berdampak terhadap kehilangan penjualan. 

Di dalam perusahaan manufaktur persediaan merupakan komponen dari current 

assets yang memerlukan perhatian lebih karena persedian merupakan komponen 

kedua terbesar di perusahaan manufaktur setelah  fixed assets  dan perusahaan di 

dalam kegiatan operasioanlnya harus fokus terhadap operasional pabrik yang 

efisien. 

3. Days of Payables Outstanding (DPO) 

Days of sales in nventory sering juga disebut sebagai periode dari penangguhan 

utang  (payables deferral period) merupakan berapa lama waktu bagi perusahaan 

untuk dapat membayar kewajiban dan biaya akan bebannya. DPO yang tinggi 

menggambarkan bahwa perusahaan memiliki ketentuan yang baik dalam 

pembayaran hutang kepada supplier  atau juga bisa berarti bahwa perusahaan lambat 

di dalam melakukan pembayaran hutangnya kepada supplier yang berarti bahwa 

perusahaan memiliki working capital management  yang buruk.  

Perusahaan yang mengalami peningkatan penjualan misal dikarenakan perusahaan 

memberikan keleluasaan pelanggan membeli secara kredit  maka hutang dagang pun 

akan mengalami peningkatan karena pembelian bahan baku untuk meningkatkan 

produktivitasnya. Selain itu, juga dapat menyebabkan peningkatan beban yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan misal beban gaji karena peningkatan kebutuhan pekerja 

dan pajak karena peningkatan penjualan sehingga pajak penghasilan akan 

mengalami peningkatan.  
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Working capital management  yang baik  penerapannya di dalam perusahaan 

memiliki nilai CCC negatif disebabkan oleh CCC yang positif menggambarkan 

perusahaan harus mampu melakukan pendanaan yang lebih besar dengan menggunakan 

sumber yang berasal dari hutang pada saat menunggu pembayaran penjualan produk 

secara kredit (Uyar, 2009).  Sedangkan, menurut Hutchinson  et al. (2007)  dan Uyar 

(2009) nilai CCC yang negatif memberikan gambaran bahwa perusahaan lebih cepat 

mendapatkan pembayaran atas barang dan jasa yang telah diberikan sebelum 

melunasinya kewajiban kepada kreditur. CCC negatif berarti profitabilitas perusahaan 

mengalami peningkatan seperti yang dikemukakan oleh Shin dan Soenen (1998) bahwa 

apabila semakin pendek periode dari CCC maka profitabilitas perusahaan akan semakin 

tinggi. Hal serupa juga dikemukakan oleh Uyar (2009) bahwa nilai CCC yang pendek 

akan meningkatkan profitabilitas karena perusahaan yang memiliki nilai CCC yang 

pendek tidak lagi memerlukan biaya eksternal sehingga akan menghasilkan borrowing 

cost yang kecil.  

 

 

Gambar 2.1  Cash Conversion Cycle  (CCC) 

Sumber : Ross, Westerfield, dan Jordan, 2016 

 

 CCC yang dikelola dengan baik menandakan bahwa  working capital management  

di dalam perusahaan efisien. Working capital management yang efisien akan dapat 

meningkatkan free cash flow sebagai indikator untuk dapat mengembangkan 

perusahaan, pembayaran dividen, melakukan merger atau akuisisi atau peluang lainnya 

yang dapat meningkatkan penciptaan nilai bagi shareholders. 
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2.2. Faktor Penentu Cash Conversion Cycle  ( CCC )  

2.2.1  Related Party Transaction   ( RPT ) 

Di dalam Peryataan Standar Akuntansi Keuanagn ( PSAK ) No.7 Tahun 1994 atau 

yang sama yang berdasarkan International Accounting Standard (IAS) No.24 

mendefinisikan RPT sebagai : 

“…suatu transfer sumber daya, jasa, atau hutang atau kewajiban antara pihak yang 

memiliki keterkaitan tanpa harus menghiraukan apakah terdapat nilai uang ataupun 

materiil yang diperhitungkan maupun tidak : ( IAS 24, par.9 ). 

Cheung et al. (2006) mendefinisikan RPT sebagai hubungan  antara perusahaan 

atau anak perusahaan dengan orang yang terhubung. Orang terhubung yang dimaksud 

dalam transaksi ini adalah pemegang saham utama yang terdaftar di dalam manajemen 

perusahaan  (atau anak perusahaan), direksi (direktur saat ini atau siapa saja yang 

memegang posisi ini setiap saat selama 12 sebelumnya), kepala eksekutif dan rekan dari 

perusahaan, serta termasuk perusahaan yang mana pun yang memegang substansial 

kepemilikan saham. Kategori di dalam orang yang terhubung di dalam perusahaan 

adalah setiap orang yang tinggal bersama dengan keluarga (seperti : pasangan, orang 

tua, orang tua tiri, saudara laki-laki atau perempuan, saudara tiri perempuan, dan 

mertua).  

Di dalam Persyaratan Standar Akuntansi terjadinya transaksi yang dilakukan 

antara pihak-pihak yang berelasi. Keuangan No.7 (IAI, 2010), di dalam laporan akan 

keuangan juga wajib menunjukkan Pihak-pihak yang berelasi di dalam melakukan 

transaksi antara lain :  

1. Hubungan bisnis yang ada di dalam perusahaan,  

2. Perorangan yang berstatus prinsipal atau terdapatnya karyawan perusahaan yang 

memiliki  pengaruh yang besar, 

3. Perorangan yang memiliki anggota terdekat, serta 

4. Secara substansi perusahaan telah dimiliki oleh perorangan tersebut.  

 

Hipotesis RPT memiliki dua hipotesis yang saling bertolak belakang (Gordon et 

al., 2004) yang bisa bersifat abusive (merugikan) atau efficient (menguntungkan). 

Pertama, conflict of interest hypothesis disebabkan oleh transaksi bersifat opportunis di 

dalam transaksi dengan pihak yang berelasi yang konsisten dengan teori keagenan dari 
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Jensen dan Meckling (1976). Conflict of interest hypothesis dapat menyebabkan 

expropriation minority shareholders yang biasanya terjadi pada perusahaan yang 

memiliki corporate governance yang buruk dan memiliki adjusted stock return yang 

lebih rendah. Kedua, efficient transaction hypothesis merupakan RPT yang tidak 

merugikan dan merupakan transaksi yang efisien yang tidak memerlukan pengawasan, 

seperti: memberikan fasilitas kepada direksi karena direksi dianggap memiliki 

kemampuan yang sangat berguna bagi pertumbuhan perusahaan.  

RPT bukannya hanya dianggap sebagai transaksi yang merugikan minority 

shareholders tetapi juga dapat menyebabkan penurunan nilai perusahaan, dibalik semua 

itu ternyata memiliki sisi positif juga, misalnya RPT dapat membantu operasional suatu 

perusahaan menjadi lebih efisien dengan tidak meyebabkan kerugian terhadap pihak-

pihak yang terkait di dalam perusahaan.  

Perusahaan-perusahaan grup lebih sering untuk melakukan related RPT apabila 

dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan operasi secara independen. Di 

samping itu, transaksi penjualan RPT dianggap kurang kredibilitasnya dikarenakan 

adanya arm’s length transactions apabila dibandingkan dengan pihak-pihak 

independen. Kurang kredibilitas di dalam transaksi penjualan RPT tercermin di dalam 

return  atau imbal hasil saham kumulatif  bersih. Selain itu, di dalam hal financing atau 

pembiayaan perusahaan akan cenderung untuk memberikan pinjaman lebih besar 

kepada pihak yang berelasi yang sumber dananya dari  free cash flow. Apabila pinjaman 

telah diberikan semakin besar kepada pihak berelasi maka akan mengakibatkan 

penurunan atas market value, hal ini diukur dengan menggunakan Tobin’s Q dan  

market to book equity.  

Cheung et al. (2006) mengklasifikasikan RPT ke dalam tiga kategori. Pertama, 

transaksi a priori yang lebih cenderung untuk menghasilkan expropriation, misalnya 

akuisisi aset, penjualan atas aset, penjualan ekuitas yang dimiliki perusahaan, hubungan 

perdagangan serta pembayaran tunai kepada direktur. Kedua, transaksi yang mungkin 

menguntungkan bagi perusahaan yang terdaftar, misalnya penerimaan kas dan 

hubungan dengan anak perusahaan. Ketiga, transaksi yang mungkin di dorong oleh 

alasan strategis untuk melakukan  expropriation  penawaran dan usaha bersama, akuisisi 

dan penjualan saham perusahaan. Akan tetapi, RPT yang memiliki sifat  expropriation 

memiliki keuntungan bagi perusahaan, antara lain: kontrak yang dilakukan dengan 
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pihak berelasi akan membantu perusahaan yang sedang mengalami kekurangan dana 

dengan cara memberikan pinjaman. Pengklasifikasian kategori RPT menurut Gordon et 

al. (2004), Kohlbeck dan Mayhew et al.  (2010), dan Cheung et al.  (2006, 2009) adalah 

sebagai berikut :  

 

Tabel 2.1. Klasifikasi RPT a priori  yang bersifat merugikan dan Tidak Merugikan 

Tipe Related Party Transaction  ( RPT ) Keterangan 

Panel A. Transaksi yang memberikan kemungkinan untuk menghasilkan expropriation pada 

minority shareholders. 

Akuisisi  Aset  

 

Transaksi yang terdiri dari proses mengakuisisi 

aset tangible dan intangible oleh perusahaan 

dari seseorang yang memiliki hubungan 

istimewa atau perusahaan private  yang 

dikontrol oleh orang tersebut.  

Penjualan Aset  Transaksi penjualan aset tangible  atau 

intangible oleh perusahaan kepada seseorang 

yang memiliki hubungan istimewa atau 

perusahaan  private yang dikontrol oleh orang 

tersebut.  

Penjualan Ekuitas Transaksi penjualan yang dilakukan pada aset 

tangible atau intangible  oleh perusahaan 

kepada seseorang yang memiliki hubungan 

istimewa atau perushaan private  yang dikontrol 

oleh orang tersebut.  

Penjualan Ekuitas Transaksi penjualan ekuitas miliki perusahaan 

kepada seseoraang yang memiliki hubungan 

istimewa atau perushaan private  yang dikontrol 

oleh seseorang.  

Pembayaran Tunai  Transaksi yang terdiri dari pembayaran 

langsung kepada pihak yang memiliki hubungan 

istimewa atau perusahaan private  yang 

dikontrol oleh seseorang atau anak perusahaan ( 

termasuk hutang dan bantauan dana ), serta 

pinjaman dana oleh perusahaan untuk hutang 

yang dipinjam dari pihak yang berelasi atau 

yang dikontrol oleh pihak ini.  

 

 

Tabel 2.1. (Sambungan) 

Tipe Related Party Transaction  ( RPT ) Keterangan 

Panel B. Transaksi yang cenderung menguntungkan minority shareholders.  

Penerimaan Tunai  Transaksi perusahaan yang meliputi dukungan 

dana yang berupa cash  atau juga pinjaman dari 

pihak yang memiliki keterkaitan hubungan 

istimewa di dalam  perusahaan. 

Hubungan Anak Perusahaan Transaksi yang terjadi antara perusahaan 

dengan anak perusahaannya. Transaksi ini 

meliputi akuisisi atau penjualan ekuitas atau 

aset dan hubungan dari  perdagangan. 
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Tabel 2.1. (Sambungan) 

Panel C. Transaksi yang beralasan stratejik dan mungkin tidak merugikan.  

 

Penawaran akan dialkuaknnya Takeover  serta Joint 

Ventures 

Perusahan menerima penawaran atas takeover  

dari perusahaan publik lainnya, atau perusahaan 

membentuk suatu  joint venture  atau startegic 

alliance  dengan perusahaan lain yang memilki 

hubungan istimewa dengan perusahaan.  

Akuisisi dan Joint Venture Transaksi yang terdiri atas akuisisi yang 

dilakukan oleh perusahaan dari pihak joint 

venture  dimana perusahaan sebagai joint 

venture partner. Pihak yang berkapasitas 

sebagai pihak istimewa adalah pihak yang 

memegang saham anak perusahaan. 

Penjualan Anggota Joint Venture Transaksi yang meliputi atas penjualan oleh 

perusahaan dari pihak ketiga joint venture  

dimana perusahaan akan berpartisipasi sebagai 

joint venture partner. Dalam transaksi ini pihak 

yang memiliki hubungan istimewa adalah pihak 

yang memegang saham anak perusahaan. 

 

 

 RPT dianggap transaksi yang dilakukan untuk kepentingan yang oportunis 

dibandingkan dengan tujuan dari efisiensi perusahaan. Gordon et al. (2004), RPT 

cenderung oportunis yang tercermin di dalam hubungan yang memiliki pengaruh yang 

negatif diantara industry adjusted return  dengan frekuensi dari  RPT dan nilai uang dari  

RPT tersebut. Kholbeck dan Mayhew (2004) menunjukkan bahwa RPT dipandang 

sebagai transaksi yang oportunis oleh investor dimana hal ini ditunjukkan dari adanya 

hubungan negatif antara keberadaan  RPT dengan  future return. 

  RPT merupakan salah satu metode untuk management of earning di perusahaan 

di Jepang dengan cara melakukan identifikasi untuk dapat menghindari kerugian dan 

terjadinya penurunan atas laba perusahaan pada laporan keuangan dengan cara 

menyusun laporan keuangan konsolidasi karena hal ini dilakukan dengan transaksi 

perusahaan afiliasi mereka dan perusahaan di Jepang pada standar akuntansinya tidak 

mewajibkan menyajikan dan mengungkapkan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak 

yang berelasi (Thomas  et al., 2004).  

  Transaksi related party transaction yang bersifat oportunis tidak semuanya terjadi 

pada semua jenis transaksi RPT fixed rate financing from related party transaction. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa RPT berdampak buruk terhadap kondisi keuangan 

perusahaan sehingga akan mempengaruhi periode dari  cash conversion cycle secara 
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positif. Apabila RPT semakin besar maka perusahaan akan semakin memperpanjang 

periode dari  CCC.  

 Penghitungan besaran dari RPT berasal dari efficient  RPT dan abusive RPT. 

Pengukuran dari besaran dari relative share of RPT to book value equity dibagi atas total 

ekuitas perusahaan memiliki tujuan untuk melakukan pengujian terhadap RPT  pada 

pemegang saham. Pengukuran relative share of RPT to book value of equity dengan cara 

melihat proporsi dari assets, liability, sales, dan expenses perusahaan yang masih terkait 

dengan RPT di dalam laporan keuangan perusahaan yang dibandingkan dengan total 

ekuitas yang dimiliki perusahaan. Pengukuran memiliki kesamaan dengan pengukuran 

yang dilakukan oleh Kang et al. (2014) dengan rasio dari  total amount of operating 

sales and purchases and non-operating transactions with related parties divided by  the 

market value of equity. Pengukuran RPT  ini berbeda dari pengukuran yang 

dikemukakan oleh Utama dan Utama (2014) yang melakukan pengukuran  RPT dengan 

cara Total RP Assets  dibagi dengan Total Assets  dan  Total RP  dibagi denagn  Total 

Liabilities.  

 Besaran dari metode ukuran untuk RPT diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan 

sumber dari laporan keuangan perusahaan yaitu RPT yang bersumber dari laporan 

balance sheets (assests dan liabilities) dan income statement (sales dan expenses). 

Ukuran  RPT yang bersumber dari laporan keuangan atau  relative share of RPT assests 

and liabilities to book value of equity  (AL) dengan cara menambahkan semua jumlah 

aset yang terkait dengan related party transaction dengan jumlah liabilitas yang terkait 

dengan related party transaction  dan dibagi dengan total dari ekuitas yang dimiliki 

oleh perusahaan. Dan untuk pengukuran dari relative share of RPT sales and expenses 

to book value equity (SE) dengan cara menjumlahkan semua  sales serta  expenses  yang 

terkait melakukan RPT yang kemudian dibagi dengan total ekuitas dari perusahaan.   

 

2.2.2. Struktur Kepemilikan Perusahaan (Concentrated Ownership) 

 Concentrated ownership di dalam perusahaan akan memungkinkan besarnya 

pengaruh dari controlling shareholders dalam kegiatan operasi perusahaan. Terdapat 

dua agency problem di dalam contentrated ownership (Jensen dan Meckling, 1976). 

Pertama, agency problem yang terjadi antara dengan para pihak manajemen, masalah ini 

timbul pada saat terjadinya penyebaran akan kepemilikan sehingga dari pemilki tidak 
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ada yang bersedia untuk mengendalikan manajemen perusahaan sehingga manajemen 

akan menjalankan perusahaan dengan tanpa adanya kendali. Kedua, concentrated 

oonership  hanya pada satu orang saja yaitu majority shareholders  sehingga hal ini 

menyebabkan semua kendali manajemen perusahaan berada di bawah kendali majority 

shareholders  dan dapat merugikan minority shareholders.  

 Claessens et al. (2000) mengemukakan bahwa perusahaan yang berada di kawasan 

Asia Timur memiliki concentrated ownership salah satunya adalah Indonesia. Sebagian 

besar perusahaan di Indonesia memusatkan struktur kepemilikannya dan kontrol terkuat 

di dalam pengendalian perusahaan oleh keluarga. Dalam penelitian ini kategori  untuk 

perusahaan keluarga berdasarkan atas saham yang dimilikinya. Perusahaan yang 

tergolong dalam perusahaan keluarga di dalam penelitian ini adalah perusahaan dengan 

kepemilikan shareholders  terbesar minimal 10%  oleh keluarga (Claessens,2000). 

 

2.2.3.Return on Assets  ( ROA ) 

 Profitabilitas adalah suatu gambaran bagaimana perusahaan untuk dapat 

menghasilkan profit dan juga sebagai tolak ukur kinerja dari yang harus dilakukan oleh 

manajemen perusahaan di dalam pengelolaan kekayaan perusahaan yang tercermin dari 

peningkatan profit apabila di dalam pengelolaannya baik. ROA merupakan proksi atas 

profitabilitas atau perhitungan laba perusahaan. Profitabilitas yang tinggi 

menggambarkan bahwa perusahan baik di dalam kinerjanya sehingga perusahaan 

mudah untuk mendapatkan hutang atau pinjaman dana apabila dibandingkan pada 

perusahaan yang memiliki kinerja buruk, karena perusahaan dengan kinerja baik 

memiliki working capital management  yang efisien. Wu (2001) berpendapat bahwa 

kinerja perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap modal kerja.  

 ROA merupakan kesanggupan dari perusahaan untuk dapat memperoleh profit 

dengan cara  menggunakan secara maksimal total aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Dengan kata lain,  ROA  adalah rasio laba bersih perusahaan terhadap total aset. 

 Gill (2011) membuktikan bahwa adanya hubungan positif diantara  ROA dan 

working capital requirement yang berarti bahwa perusahaan yang baik di dalam 

kinerjanya akan lebih cenderung untuk tidak memperhatikan efisiensi modal kerja 

sehingga menimbulkan working capital management yang tidak efektif yang akan 

memberikan ancaman keberlangsungan perusahaan. Hal serupa juga dikemukakan oleh 
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Chiou et.al (2006) bahwa terdapat hubungan positif  diantara ROA dan  working capital 

management yang akan meningkatkan piutang dan persediaan disebabkan oleh 

perusahaan dengan modal yang cukup di dalam  working capital management- nya akan 

kurang berhati-hati.  

 Profitabilitas mempengaruhi CCC perusahaan. Ponsian et al. (2014) 

mengemukakan bahwa adanya hubungan positif  siginfikan antara ROA dengan  CCC 

yang berarti bahwa CCC pendek maka ROA akan mengalami penurunan. Tetapi hal ini 

bertentangan dengan yang dikemukakan oleh Nobanee et al.  (2011) bahwa antara 

profitabilitas dengan CCC  memiliki hubungan negatif signifikan yang berarti bahwa 

apabila CCC panjang maka profitabilitas perusahaan akan mengalami penurunan. Hal 

seruap juga dikemukakan oleh Yazdanfar dan Ӧhman (2014) yang melakukan penelitian 

di perusahaan Swedia.  

 Akan tetapi, Nyabwanga et al. (2012) mengemukakan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara working capital management dengan profitabilitas pada peruahaan 

manufaktur di Kenya. Hal serupa juga dikemukakan oleh Karina (2012) tidak ada 

hubungan antara  ROA dengan modal kerja pada perusahan di Indonesia. 

 

2.2.4.Ukuran Perusahaan  

 Setiap perusahaan memililki ukuran yang berbeda-beda. Perbedaan ukuran 

perusahaan maka kebutuhan akan modal kerja juga berbeda. Ukuran dari perusahaan 

dilihat dari total aset, penjualan, serta kapitalisasi dari pasar. Apabila nilai total aset 

perusahaan, penjualan, dan kapitalisasi pasar semakin besar maka akan semakin besar 

ukuran dari sebuah perusahaan. Artinya, dengan bertambahnya nilai dari total aset pada 

perusahaan maka semakin bertambah pula ekuitas yang ada di perusahaan, penjualan 

yang bertambah maka akan semakin besar terjadi perputaran uang dan kapitalisasi pasar 

akan semakin besar pula. Ukuran perusahaan akan berdampak terhadap rasio keuangan 

perusahaan (Horrigan, 1965). Chiou et al. (2006) terdapat hubungan yang negatif 

diantara ukuran perusahaan terhadap likuiditas jangka pendek dan utang jangka 

panjang.  

 Ukuran perusahaan merupakan variabel  yang digunakan di dalam menjelaskan 

tingkat hutang perusahaan. Perusahaan besar dapat dengan mudah untuk mendapatkan 

sumber daya eksternal ketika suatu perusahaan mengalami kekurangan akan kas atau 
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proses penagihaan piutang yang tidak berjalan lancar. Berkebalikan dengan perusahaan 

kecil yang akan mengalami kesulitan ketika perusahaan dalam aktivitas operasionalnya 

mengalami kekurangan sumber daya. Chiou et al. (2006) perusahaan besar akan 

memiliki credit rating yang lebih tinggi daripada perusahaan yang memiliki ukuran 

kecil sehingga untuk mendapatkan modal dari pasar modal lebih mudah sehingga dapat 

meminimalkan kebutuhan akan modal kerja. Hal ini membuktikan bahwa di dalam 

menjalankan aktivitas opersionalnya perushaan besar akan di dalam kebutuhannya akan 

modal kerja lebih sedikit dibandingkan dengan total aset dan penjualannya.  

 Perusahaan dengan ukuran besar memiliki arus kas yang stabil daripada 

perusahaan kecil dan juga dapat untuk melakukan eksploitasi scale economies  di dalam 

perusahaan yang melakukan kegiatan operasinya (Graham et al., 1998 ; dan  Gaud et al., 

2005). Selain itu, Ferri dan Jones (1979) mengemukakan bahwa perusahaan besar akan 

lebih mudah untuk masuk ke dalam pasar uang untuk mendapat pinjamn dana 

dikarenakan perusahaan besar memiliki reputasi yang baik dibandigkan dnegan 

perusahaan kecil.  

 Eljelly (2004), ukuran perusahaan akan dapat mempengaruhi likuiditas, CCC, 

dan profitabilitas dengan cara yang berbeda pada setiap perusahaan. Perusahaan besar 

cenderung akan memiliki pengelolaan terhadap likuiditas,  CCC , dan profitabilitas baik 

dengan cara sebagai berikut :  

1. Perusahaan besar akan mampu untuk membeli persediaan dalam jumlah yang besar 

sehingga akan mendapatkan kesempatan untuk quantity discount  dari  supplier  hal 

ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kapasitas produksi lebih besar. 

2. Perusahaan besar akan memiliki kesempatan untuk memperolah  credit term  yang 

lebih lama dibandingkan dengan perusahaan kecil yang harus melakukan 

pembayaran lebih cepat untuk mendapatkan  cash discount  dan menghindari 

pemutusan hubungan denagn supplier. Fazzari dan Petersen (1993) menginvestigasi 

perusahaan kecil di Amerika Serikat menemukan bahwa perusahaan kecil akan lebih 

menggunakan pendanaan yang bersumber dari supplier.  Hal ini disebabkan karena 

perusahaan kecil sulit untuk mendapatkan pendanaan jangak panjang (Petersen dan 

Rajan, 1997). 

3. Perusahaan besar di dalam penagihan piutang akan lebih mudah daripada 

perusahaan kecil.  
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Keunggulan yang dimiliki oleh perushaan besar akan dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan sehingga CCC perusahaan menjadi lebih pendek. Sedangkan, 

perusahaan kecil memerlukan tingkat likuiditas yang lebih tinggi dan  CCC yang lebih 

panjang sehingga profitabilitasnya rendah. 

 Nakamura dan Palombini (2008) mengemukakan bahwa ukuran dari perusahaan 

memiliki hubungan yang negatif dengan  days of sales in inventory dan days of sales 

outstanding. Penelitian ini membuktikan bahwa kebutuhan akan persediaan pada 

peruahaan besar tidak membutuhkan dalam jumlah yang banyak apabila dibandingkan 

dengan peningkatan penjualan akan lebih cenderung tetap dan perusahaan besar akan 

dapat dengan mudah memanfaatkan   hubungan dengan supplier. Selain itu, perusahaan 

besar telah memiliki market power dan tidak bermaslah dengan penagihan piutang 

sehingga perusahaan besar akan dapat dengan mudah untuk memperpendek piutang dan 

tidak mengalami masalah dengan profitnya. 

 Uyar (2009) bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan 

profitabilitasnya. Hal ini berarti apabila perusahaan dengan ukuran besar maka 

kebutuhan akan working capital juga akan semakin besar di dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya. Chiou et al. (2006) berpendapat bahwa perusahaan besar akan 

dapat memiliki peluang untuk pertumbuhan yang tinggi sehingga memerlukan working 

capital  yang besar.   

 

2.2.5. Umur Perusahaan 

 Perusahaan yang telah lama berdiri berarti memiliki umur yang panjang telah 

memiliki pengalaman yang panjang utuk dapat mempertahankan keberlangsungan 

perusahaan. Pengalaman yang bertambah perusahan akan lebih teliti dan hati-hati di 

dalam  working capital management-nya.  Perusahaan yang telah lama berdiri telah 

memiliki reputasi yang baik dan memiliki jaringan yang luas di dalam mengembangkan 

perusahaannya. Sehingga, perusahaan akan dapat dengan tiba-tiba untuk memesan 

persediaan dan melakukan pembayaran  hutang dalam jangka waktu lama dan dalam 

jumlah besar kepada  supplier. Hal ini disebabkan oleh umur yang lebih lama pada 

perusahaan besar akan menandakan bahwa perusahaan lebih profesional dan 

menggunakan sistem kontrol yang lebih rumit karena merupakan penerapan dari gaya 
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manajemen yang profesional (Dodge dan Robbins, 1992). Chiou et al. (2006) 

berpendapat bahwa perusahaan yang lama telah berdiri di dalam tahap yang mature baik 

pada siklus produk, dimana pada saat awal pendirian perusahaan membutuhkan modal 

kerja yang besar dikarenakan dalam tahap pertumbuhan dan mempertahankan 

keberlangsungan perusaahaan dan semakin berkurangnya kebutuhan akan modal kerja 

di saat produk telah memasuki tahap  mature. 

 

2.3.  Penelitian Terdahulu  

 Penelitian yang membahas mengenai modal kerja didasari dengan working capital 

management. Working capital management (WCM) merupakan komponen yang 

memiliki integrasi dengan keseluruhan strategi di dalam perusahaan untuk dapat 

menciptakan nilai bagi shareholders. WCM di dalam perusahaan merupakan bentuk 

manajemen keuangan jangka pendek (short-term financial management). CCC  

merupakan salah satu proksi untuk mengukur working capital amangemnet.  

 Penelitian awal mengenai CCC dilakukan oleh Gitman (1974) yang 

mengemukakan bahwa CCC adalah salah satu metode pengukuran dinamis terhadap  

manajemen likuiditas perusahaan. Jose et.al (1996) mengemukakan bahwa CCC 

mengukur waktu diantara penegeluaran kas untuk sumber daya dan penerimaan kas dari 

penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan .  

 Dalam mengelola perusahaan terdapat perbedaan diantara perbedaan kepentingan 

diantara manjemen dengan prinsipal sehingga dapat menimbulkan agency problem. 

Salah satu yang yang mempengaruhi modal kerja adalah penerapan RPT  pada 

perusahaan.  

 Chang dan Hong (2000) , Gordon  et al.  (2004), Cheung et al. (2006, 2009) dan 

Kohlbeck dan Mayhew (2010) membagi related party transaction ke dalam dua 

kategori yaitu RPT yang dapat bersifat merugikan (abusive RPT) berdasarkan teori the 

conflict of interest hypothesis  dan RPT  yang bersifat menguntungkan (efficient RPT) 

berdasarkan teori the efficient transaction hypothesis. Efficient pada RPT akan 

meningkatkan efisiensi dari perusahaan disebabkan transaksi ini dipandang secara 

rasional dan ekonomis dengan rendahnya biaya transaksi yang akan ditanggung oleh 

perusahaan karena transaksi tersebut dilakukan diantara pihak yang berada di dalam 



29 
 

Universitas Indonesia 

kendali yang memiliki kesamaan sehingga biaya untuk kotrak perjanjian transaksi dapat 

diminimalkan dan negosiasi akan dapat dilakukan lebih cepat. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

 Bab 3 memaparkan tahapan di dalam penelitian untuk mendapatkan hasil estimasi 

yang akan menjawab tujuan dari penelitian. Tahapan di dalam penelitian ini dilakukan 

dari pengumpulan sampel penelitian hingga dilakukan pengujian atas model penelitian 

untuk memenuhi kriteria yang ada sesuai dengan standar metode pengolahan data yang 

berlaku. 

 

3.1.  Rerangka Konseptual  

 Perusahaan sebagian besar memiliki sejumlah besar uang tunai maka perusahaan 

akan menginvestasikan ke dalam modal kerja serta hutang jangka pendek sebagai suber 

pembiayaannya. Modal kerja didefinisikan sebagai perbedaan antara current assets  

dengan current liabilities. Modal kerja dapat juga digunakan untuk mengukur likuiditas 

suatu perusahaan. Fazzari dan Petersen (1993) mengemukakan bahwa modal kerja itu 

bersifat reversible sehingga perusahaan dapat dengan mudah menyesuaikan kebutuhan 

modal kerjanya. Fazzari dan Petersen (1993) melakukan penelitian terhadap 

perusaahaan di AS dan menemukan bahwa perusahaan-perusahaan akan  mampu untuk 

beradaptasi dengan fluktuasi cash flows  dengan modal kerja.  

 Salah satu komponen penting di dalam menjalankan kegiatan perusahaan adalah 

modal kerja. Smith (1980) mengemukakan bahwa di dalam pengelolaan keuangan 

jangka pendek perusahaan di dalam aset maupun likuiditas memerlukan kecermatan di 

dalam penegelolaannya karena working capital management  memiliki peran penting di 

dalam likuiditas, profitabilitas, risiko dalam perusahaan, dan nilai dari perusahaan 

tersebut.  Kurangnya pemahaman tentang working capital management  di dalam modal 

kerja, kurangnya pemaparan dari  faktor yang dapat mempengaruhi terhadap modal 

kerja, dan kurangnya manajemen perusahaan dalam melakukan perencanaan serta  

mengatur komponen dalam modal akan mengakibatkan terjadinya insolvency atau 

ketidakmampuan perusahaan untuk menyediakan likuiditas jangka panjang (Gill, 2011).  

 Working capital management  adalah komponen yang memiliki integrasi dengan 

keseluruhan strategi di dalam perusahaan dalam menciptakan nilai bagi shareholders. 

Working capital management merupakan bentuk dari manajemen keuangan yang 
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bersifat jangka pendek (short-term financial management). Di dalam mengelola 

perusahaan akan berusaha untuk mengoptimalkan firm value. Persediaan dalam jumlah 

besar dan kebijakan di dalam pemberiaan piutang maka akan meningkatkan penjualan. 

Persediaan yang besar akan mengurangi risiko kehabisan stok sedangkan dengan 

pemberian piutang maka pelanggan dapat menilai akan kulaitas dari produk sebelum 

dilakukan pembayaran sehingga akan meningkatkan jumlah penjualan (Long et al., 

1993; dan Deloof dan Jegers, 1996 ). Sehingga, piutang dan penyimpanan persediaan 

merupakan uang yang terkunci di dalam modal kerja.  

  CCC merupakan salah satu proksi di dalam pengukuran modal kerja. CCC adalah 

ukuran populer dan pengukuran komprehensif dari working capital management. CCC 

yaitu waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan diantara  pengeluaran kas untuk 

melakukan pembelian untuk bahan baku sampai dengan terkumpulnya kembali kas dari 

hasil penjualan produk (Deloof, 2003). CCC yang memiliki siklus pendek berarti 

keterikatan di current assets  rendah, sehingga perputaran kas akan menjadi lebih besar. 

Begitu juga kebalikannya, jika CCC memiliki periode panjang maka perputaran kas 

menjadi rendah karena periode keterikatan dana menjadi lebih lama sehingga akan 

menyebabkan  ketidakmampuan perusahaan untuk mendanai kebutuhan operasional 

sehari-hari. 

 Tiga komponen penting di dalam CCC yaitu periode konversi terhadap piutang, 

persediaan, serta hutang usaha. CCC merupakan salah satu metode dalam mengetahui 

kebijakan apa yang akan diambil oleh manajemen dalam melakukan pengelolaan kas 

dengan cara apakah dengan mempercepat periode penagihan atau dengan cara 

melakukan pembayaran atas hutang usahanya. Sehingga, di dalam setiap penggunaan 

arus kas, pihak manajemen perusahaan akan lebih bnayak memiliki informasi atas 

keuangan perusahaan dan akan bertindak sebagai pengambil keputusan.  

 Pengambilan keputusan di dalam perusahaan antara pihak manajemen dengan 

prinsipal memiliki perbedaan kepentingan. Manajemen perusahaan akan lebih memilih 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara mengalokasikan dari kas kepada 

investasi daripada membagikan keuntungan kepada para pemegang saham dalam bentuk 

dividen dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan. Tetapi, hal ini bertolak 

belakang dengan shareholders karena para pemegang saham cenderung ingin 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pembagian dividen. Sehingga, konflik 
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yang terjadi diantara manajemen dengan shareholders dalam hal fungsi kepemilikan 

dan pengelolaan akan menyebabkan  agency conflict. 

 Banyak  faktor yang mempengaruhi  pengelolaan modal kerja di dalam perusahaan 

salah satunya adalah adanya RPT diantara perusahaan atau anak perusahaan dengan 

orang yang terhubung di dalam perusahaan. Masalah yang sering timbul  akibat dengan 

adanya RPT adalah expropriation  terhadap minority shareholders. 

 RPT merupakan salah satu cara yang paling sering dilakukan oleh controlling 

shareholders untuk meningkatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Tindakan yang 

sering dilakukan adalah dengan cara  expropriation terhadap minority shareholders hal 

ini disebabkan karena minority shareholders memiliki sedikit informasi atas keuangan 

perusahaan. Gordon et al. (2004) mengemukakan bahwa RPT dapat menimbulkan 

banyak sekali kecurangan salah satu contohnya adalah dengan adanya penjualan palsu 

yang perusahaan akan mencatatnya sebagai piutang dengan masa penagihannya yang 

sangat panjang dan secara langsung akan dapat  mempengaruhi CCC menjadi lebih 

lama dalam waktu atau periodenya.  

 Penelitian yang dahulu telah meneliti mengenai pengaruh manajemen laba 

terhadap RPT maupun pengaruh transaksi internal, praktek CG, serta struktur atas 

kepemilikan pada reaksi pasar sebagai dampak dari pengumuman keputusan investasi  

yang dikeluarkan oleh perusahaan (Utama,2009). Sehingga, pada penelitian ini menguji 

pengaruh perusahaan yang menerapkan RPT terhadap CCC.  

 Penerapan RPT di dalam perusahaan akan mempengaruhi CCC karena adanya 

kepentingan dari  controlling shareholders. Di dalam perusahaan dengan  concentrated 

ownership,controlling shareholders dapat melakukan expropriation  dari kekayaan 

minority shareholders dengan banyak cara misalnya dengan cara menjual aset dari 

minority shareholders (Cheung et al., 2006). Cheung et al. (2009) mengemukakan 

bahwa banyak perusahaan yang melakukan expropriation  melalui  tunneling  daripada 

propping up dikarenakan perusahaan yang melakukan propping up  cenderung memiliki 

operating performance yang lebih buruk sebelum penerapan RPT. Friedman et al. 

(2003)  menemukan bahwa RPT dapat diterapkan propping up pada perusahaan yang 

memiliki kinerja buruk. Tetapi, Cheung et al. (2009) juga mengemukakan bahwa 

perusahaan yang menerapkan RPT akan mengalami penurunan dari firm value  pada 

saat perusahaan mengumumkan menerapkan RPT .  
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 Faktor kedua yang penting di dalam penentu CCC adalah concentrated ownership. 

Perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga adalah perusahaan yang 

kepemilikan shareholders  minimal 10% dikuasai oleh keluarga (Claessens et al., 2000). 

Concentrated ownership memegang kendali penuh akan segala kegiatan operasi  

perusahaan. 

 Faktor ketiga adalah profitabilitas perusahaan merupakan keuntungan yang 

diperoleh perusahaan dari kegiatan operasional perusahaan. Semakin panjang periode 

dari CCC maka dapat meningkatkan profitabilitas karena berasal dari penjualan yang 

tinggi tetapi profitabilitas akan mengalami penurunan jika biaya investasi lebih tinggi di 

dalam modal kerja meningkat lebih cepat daripada manfaat dari persediaan yang 

tersedia dalam jumlah banyak atau memberikan piutang lebih besar kepada pelanggan. 

Jose et al. (1996) membuktikan bahwa CCC memiliki pengaruh signifikan negatif pada 

profitabilitas. 

 Faktor keempat adalah ukuran perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar dapat 

dengan mudah untuk memperpendek piutang menimbulkan masalah terhadap 

perusahaan dikarenakan perusahaan telah memiliki market power (Moussawi et al., 

2006). Disamping itu, perusahaan dengan ukuran besar tidak akan membutuhkan 

persediaan dalam untuk jumlah yang banyak apabila dilakukan perbandingan dengan 

proporsi dari penjualan dikarenakan perusahaan yang berada pada posisi matang atau 

mature memiliki target penjualan yang cukup tetap atau perusahaan dapat juga 

melakukan koordinasi dengan cara yang akan lebih tepat dengan cara menjaga 

hubungan baik dengan supplier dikarenakan para supplier sudah memiliki hubungan 

kerja sama dalam waktu lama yang menimbulkan rasa kepercayaan terhadap perusahan 

besar dibandingkan dengan perusahaan kecil (Nakamura dan Palombini, 2008 ).  

 Faktor lain di dalam penelitian ini adalah umur perusahaan. Umur perusahaan 

akan mempengaruhi CCC perusahaan. Dodge dan Robbins (1992) mengemukakan 

bahwa perusahaan dengan umur yang lebih lama dimana tahun pendiriannya lebih awal 

menerapkan gaya manajemen yang profesional dan dengan sistem kontrol yang akan 

lebih teliti dan rumit sehingga working capital management perusahaan yang telah lama 

dalam pendiriannya akan memiliki reputasi perusahaan yang baik dan terpercaya untuk 

melakukan perpanjangan utang secara tiba-tiba. Oleh karena itu berarti bahwa 
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perusahaan yang telah lama berdiri memiliki jaringan yang lebih luas dengan pemasok 

dan telah memiliki hubungan jangka panjang dengan reputasi yang baik. 

 

  Rerangka konseptual di dalam penelitian adalah:  

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Rerangka Konseptual 

 

 

3.2.  Pengembangan Hipotesis  

 

3.2.1.Related Party Transaction (RPT) terhadap Cash Conversion Cycle (CCC) 

 Working capital management di dalam perusahaan sangatlah penting untuk 

perusahaan di industri  manufaktur dikarenakan perusahaan yang bergerak di industri 

manufaktur memiliki aktivitas operasi atau siklus operasi yang memiliki keterkaitan 

dengan proses produksi barang maupun penjualan secara piutang. Curran (1988) 

mengemukakan bahwa CCC dalam perusahaan manufaktur sangatlah penting dan di 

dalam pengelolaannya harus tepat. CCC menggambarkan pengolahan bahan mentah  

(raw material) menjadi barang jadi yang kemudian barang jadi tersebut dijual bisa 

secara tunai maupun kredit dan apabila penjualan dilakukan secara kredit akan 

menimbulkan adanya piutang terhadap perusahaan.  
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 CCC antara sebuah industri dengan industri lainnya pasti memiliki perbedaan. 

Jose et al. (1996) berpendapat bahwa antara perusahaan yang berbeda industrinya 

memiliki CCC yang berbeda hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dasar di dalam 

produk yang diproduksi dan target pasarnya. Faktor industri perusahaan akan dapat 

mempengaruhi kebijakan kredit, manajemen persediaan, dan aktivitas dari pembayaran 

tagihan perusahaan (Filbeck dan Kruger, 2005). 

 Filbeck dan Kruger (2005) yang melakukan analisis pada bagian utama dari CCC 

yaitu piutang, persediaan, dan hutang usaha mengemukakan bahwa antara perusahaan 

pada indutri yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda pada panjang periode 

pengumpulan piutang dagang (receivable collection period), periode konversi 

persediaan (inventory conversion period), serta periode penangguhan hutang dagang 

(payable deferral period).  

 Perusahaan yang memiliki working capital management yang efektif merupakan 

perusahaan dengan sedikit modal kerja yang dimilikinya akan tetapi untuk dapat 

memperoleh  keuntungan dengan cara menjaga agar tingkat likuiditas perusahaan cukup 

untuk melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja yang kurang optimal 

terjadi pada perusahaan yang memiliki keterbatasan terhadap akses eksternal keuangan 

atau perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Peningkatan net working capital  

akan mengurangi excess stock return dan pengurangan ini akan menjadi lebih besar 

terhadap perusahaan yang memiliki akses terbatas terhadap eksternal keuangan yang 

berarti bahwa pendanaan eksternal lebih besar daripada dana yang dihasilkan secara 

internal (Greenwald et.al, 1984; Jensen dan Meckling, 1976; dan Myers dan Majluf, 

1984). Caballero et al. (2013) bahwa para manajer harus peduli terhadap ketersediaan 

modal kerja di dalam perusahaan untuk menghindari dampak negatif pada kinerja 

perusahaan  akibat dari penurunan penjualan atau adanya biaya tambahan. 

 Working capital management  dengan menggunakan proksi CCC dipengaruhi oleh 

beberapa faktor salah satunya adalah penerapan RPT di dalam perusahaan. Shastri dan 

Kahle (2004) yang melakukan penelitian pada perusahaan di Amerika Serikat mengenai 

RPT mengemukakan bahwa pinjaman yang diberikan kepada eksekutif di perusahaan 

Amerika Serikat rata-rata pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga yang rendah 

daripada suku bunga pasar sehingga akan mempengaruhi modal kerja yang digunakan 

dalam operasi perusahaan. RPT merupakan transaksi yang kompleks dan beragam 
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antara perusahaan dan manajer, direktur, atau dengan prinsipal. Regulator dan 

stakeholders menganggap bahwa related party transaction memiliki potensi konflik 

kepentingan yang tanggung jawabnya agen atau manajemen dapat dikompromi kepada 

shareholders  atau pengawas fungsi dewan direktur.  

 Pengungkapan besaran RPT dapat memastikan bahwa laporan keuangan entitas 

berisi pengungkapan yang diperlukan untuk diajdikan perhatian terhadap kemungkinan 

bahwa laporan balance sheets dan income statements telah dipengaruhi oleh keberadaan 

pihak-pihak berelasi baik di transaksi, outstanding balances, dan juga termasuk 

komitmen dengan pihak-pihak tersebut. Suatu hubungan dengan pihak-pihak berelasi 

dapat berpengaruh terhadap laba atau rugi dan posisi keuangan entitas. 

  Gordon et.al (2004) mengemukakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan menerapkan RPT akan lebih menunjukkan kecenderungan oportunis 

daripada sebagai efisien transaksi. Hal serupa juga dikemukakan oleh Kholbeck dan 

Mayhew (2004) bahwa kemungkinan dengan adanya RPT yang besar di dalam 

perusahaan maka akan semakin lemahnya corporate governance, yang diindikasikan 

dengan makin sedikitnya kompensasi tunai kepada CEO dan direktur, dan semakin 

besarnya kompensasi CEO dalam bentuk saham. Hal ini dibuktikan dengan 

ditemukannya tingkat penjualan yang tinggi apabila melakukan RPT, terutama kepada 

controlling shareholdersdan anggota lain perusahaan dalam grup. 

 Related party transaction dikelompokan menjadi dua. Pertama, RPT yang 

bersumber dari laporan atas keuangan perusahaan yang berasal dari balance sheets  

yaitu assets  dan liabilities (AL). Kedua, RPT yang berasal dari income statement 

adalah  sales  dan expenses (SE). Hwang et al. (2010) mengemukakan bahwa dengan 

semakin tinggi transparansi yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin rendah 

kemungkinan dalam perusahaan terjadinya RPT yang akan bersifat abusive. Utama dan 

Utama (2014) mengemukakan bahwa RPT yang terdapat di dalam hutang akan 

didominasi dari transaksi yang bersifat efisien sedangkan RPT di dalam aset yang 

bersifat memiliki sifat efisien tidak akan mendominasi RPT yang bersifat abusive. 
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 Hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan dari argumen di atas adalah  

H1a : Besaran RPTAL pada perusahaan berpengaruh negatif  terhadap  cash 

conversion  cycle (CCC).  

H1b : Besaran RPTSE pada perusahaan berpengaruh negatif terhadap  cash 

conversion  cycle (CCC).  

 

3.2.2.Concentrated Ownership  terhadap  Cash Conversion Cycle (CCC) 

 Dalam penelitian ini juga dilihat apakah concentrated ownership  akan memiliki 

pengaruh pada CCC karena menurut Claessens et al.  (2000) perusahaan di Asia Timur 

salah satunya adalah Indonesia didalam pengelolaannya masih terkonsentrasi oleh 

keluarga sehingga seluruh pengendalian di dalam seluruh kegiatan perusahaan berada di 

keluarga. Pada perusahaan ini anggota keluarga yang memiliki kepemilikan yang besar 

atas perusahaan juga akan bertindak sebagai senior di manajemen atau insider 

perusahaan. Struktur perusahaan yang terkonsentrasi kepada kepemilikan keluarga ini 

akan menyebabkan controlling shareholders memiliki power untuk memperoleh 

keuanagn pribadi salah satunnya dengan memeperlambat CCC. Perusahaan dengan 

kepemilikan keluarga akan lebih cenderung untuk memiliki excess cash dengan tidak 

mendistribusikan dividen menjadi hak minoritas (Dittmar dan Smith, 2007).  

 Yasser (2011) mengemukakan bahwa kepemilikan saham keluarga yang besar 

dalam perusahaan akan memiliki pengaruh yang negatif bagi pengelolaan modal kerja 

perusahaan. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan saham keluarga yang tinggi akan 

lebih sulit untuk melindungi hak pemegang saham minoritas dan cenderung sering 

untuk mengalami konflik di dalam kepengurusan karena anggota keluarga sebagai 

controlling shareholders dan biasanya juga bertindak sebagai  top management  yang akan 

mengambil manfaat  pribadi dari perusahaan. Hal ini serupa seperti yang dikemukakan oleh 

Chiang dan Chia (2005) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan oleh 

keluarga maka agency problem  yang ditimbulkan akan semakin berkurang dan konflik 

antar manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan juga akan semakin berkurang. 

Berdasarkan argument di atas maka hipotesis di dalam penelitian ini adalah :  

 

H2 :  Concentrated ownership  pada keluarga  berpengaruh positif terhadap CCC 
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3.3.  Model Penelitian  

 Tahap penelitian selanjutnya adalah menentukan model dalam penelitian. Model 

di penelitian ini adalah mengembangkan model dari Gordon  et al. ( 2004) dan Cheung 

et al.  (2006,2009) yang meneliti RPT. Chiou et al. (2006), Gill (2011), dan Caballero 

(2013) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan terhadap working 

capital management. Kebutuhan akan modal kerja pada suatu perusahaan merupakan 

salah satu dari perhitungan yang digunakan untuk   working capital management.  

 Model regresi data panel merupakan model di dalam penelitian ini. Model dalam 

penelitian ini juga memasukkan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan 

sebagai variabel kontrol. Chiou et al. (2006) mengemukakan bahwa perusahaan yang 

telah lama berdiri merupakan perusahaan yang sudah mature  pada siklus produk yang 

pada awal perdirian membutuhkan modal kerja dalam jumlah yang  besar karena masih 

dalam proses tahap pertumbuhan dan akan mengalami pengurangan apabila perusahaan 

sudah makin lama berdiri sehingga perusahan yang lama berdiri akan memiliki CCC 

akan semakin pendek.   

 Dalam penelitian ini model penelitiannnya akan mencerminkan dari hipotesis di 

dalam penelitian yaitu:  

Model  Penelitian.  

 

CCC i,t = β0 + β1 Log (1+RPTAL i,t ) + β2 Log (1+RPTSE i,t ) + β3 FAM OWN + β4 

ROA i,t + β5SIZEi,t + β6 AGE i,t  + 𝜀 i,t……………………………..…………………............(3.1) 

 

 

Dimana :  

CCC i,t :    Waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dari membeli bahan 

baku, mengolahnya, menjadi produk hingga menghasilkan uang  

dari menjual produk tersebut pada perusahaan  i  pada akhir 

periode t. 

RPTAL i,t :   RPT yang berasal dari balace sheets  yaitu assets  dan liabilities  

pada perusahaan dari i  pada akhir periode pada waktu t. Nilai 

dari RPTAL akan ditransformasikan ke bentuk natural logaritma.  
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RPTSE i,t :   RPT yang bersumber dari  laporan laba rugi  yaitu sales  dan 

expenses  pada perusahaan dari i  pada akhir periode t pada 

waktu. Nilai dari RPTSE akan ditransformasikn ke bentuk 

natural logaritma. 

FAM OWN : Concentrated Ownership,  

  1 = Perusahaan kepemilikan saham keluarga minimal 10%. 

  0 = Perusahaan Bukan Keluarga. 

ROA i,t :   Return on assets  pada perusahaan i  pada akhir periode t.  

SIZE i,t :   Ukuran pada perusahaan pada i  sampai dengan akhir periode t. 

Dimana nilai dari total assets akan diubah atau ditransformasi ke 

bentuk natural logaritma.  

AGE i,t :   Selisih dari usia perusahaan pada perusahaan i sampai  pada akhir 

periode penelitian t. Usia perusahaan merupakan variabel dalam 

penelitian. 

β0 : Konstanta dari persamaan. 

β1, β2, β3, β4,  β5, β6 : Koefisien dari variabel penjelas.  

𝜀 i,t : Variabel selain variabel bebas yang telah dideskripsikan yang 

akan dapat berpengaruh terhadap cash conversion cycle ( CCC ).  

 

3.4.  Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian  

  Tahapan ini memaparkan pengertian setiap bagian dari variabel yang yaitu  

variabel independen serta dependen. Tujuan, hipotesis, serta rerangka konseptual 

menjadi dasar dalam penentuan variabel untuk penelitian ini.  

 

3.4.1.Variabel Dependen  :  Cash Conversion Cycle (CCC) 

 Variabel dependen atau nama lainnya biasa variabel yang terikat adalah variabel 

yang terpengaruh atau menjadi akibat (presumed effect variabel) dari terdapatnya 

variabel independen. CCC merupakan variabel dependen di dalam penelitian ini.  

 Dalam menjalankan aktivitas perusahaan salah satu faktor untuk menunjang 

kinerja perusahaan adalah ketersediaan modal kerja. Modal kerja yaitu selisih antara 

current assets dengan current liabilities sehingga surat berharga, kas, piutang, serta 

persediaan menjdai investasi uyang dikurangi current liabilities yang digunakan untuk 
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melindungi current assets dengan demikian modal kerja mencerminkan besarnya dana 

yang harus dihasilkan saat ini (Weston dan Copeland, 1992). CCC adalah proksi 

pengukuran dalam working capital management. Dalam manajemen modal kerja selalu 

berhubungan dengan penentuan tingkat kas, efek yang dapat diperjualbelikan, piutang 

usaha, serta persediaan yang optimal dan mendanai asset-aset tersebut semurah 

mungkin. Kebijakan di dalam modal kerja melibatkan dua pertanyaan yang mendasar, 

yaitu : (1) berapakah jumlah optimal setiap jenis aset lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan, dan (2) bagaimana seharusnya cara mendanai kepemilikan aset lancar 

Pengukuran working capital management, working capital management yang baik 

membutuhkan keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas untuk dapat 

memaksimalkan firm value suatu perusahaan. Semua perusahaan akan mengikuti dari 

suatu siklus atau proses dari modal kerja yang perusahaan tersebut akan membeli atau 

bahkan akan memproduksi persediaan, memilikinya selama beberapa waktu, dan pada 

akhirnya menjual serta menerima kas. Proses ini dikenal sebagai cash conversion cycle-

CCC (Brigham dan Houston, 2007). Proksi dalam menghitung working capital 

management  adalah dengan menggunakan CCC  yang terdiri dari 3 indikator yang 

berasal dari data laporan keuangan tahunan yaitu :  

 

1. Days of  Sales Outstanding (DSO) 

Days of sales outstanding (periode penerimaan piutang) disebut juga sebagai 

periode atas penerimaan rata-rata ( average collection period ) yaitu waktu yang 

dibutuhkan perusahaan di dalam mengubah piutang menjadi kas, atau untuk dapat 

menagih kas setelah terjadinya penjualan.  

                          (     )   
                   

          
….…...………. (3.2) 

2. Days of Sales in Inventory (DSI ) 

Days of sales in inventory disebut juga sebagai periode untuk konversi persediaan 

(inventory conversion period) merupakan waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk melakukan proses produksi yang diawali dari pengolahan bahan 

baku atau mentah menjadi barang jadi sampai dengan menjualnya.  

                        (     )   
           

                       
…………….….. (3.3) 
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3. Days of Payables Outstanding  (DPO) 

Periode perputaran hutang (  days of sales in nventory ) sering juga disebut sebagai 

periode untuk penangguhan utang  ( payables deferral period ) yaitu rata-rata waktu 

bagi perusahaan agar dapat melakukan pembayaran atas hutang-hutang dan 

bebannya. 

                            (     )   
                

                      
 ………...(3.4) 

 

Dengan menggabungkan ketiga indikator tersebut maka poksi perhitungan CCC adalah :  

                             ………………………...……………..……….(3.5) 

 

3.4.2.Variabel Bebas atau Independen  

 Variabel bebas atau independen merupakan salah satu variabel di dalam penelitian 

yang dapat memberikan penjelasan atau mempengaruhi variabel dependen sehingga 

variabel independen sebagai penyebab (presumed cause variabel)  dari variabel 

dependen. Pada perhitungan variabel independen sama dengan perhitungan variabel 

dependen dimana data yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 sampai dengan tahun 

2017.  

 

3.4.2.1.Related Party Transaction  ( RPT )  

 Pengukuran variabel RPT dikategorikan dalam dua kategori transaksi yaitu RPT 

yang berasal dari balance sheets (assets dan liabilities)  yang mengukur relative share 

of RPT assets dan liabilities to book value of equity (AL)  dan income statement (sales  

dan expenses)  yang mengukur  relative share of RPT sales  dan  expenses  to book 

value of equity  (SE). Pengukuran RPTAL dan RPTSE mengikuti Kang et al. (2014). 

RPTAL di dalam penelitian ini cara mengukurnya dengan menjumlahkan semua 

jumlah dari aset yang memiliki keterkaitan dengan RPT ditambah dengan  jumlah dari 

kewajiban yang melakukan RPT selanjutnya dilakukan pembagian dengan total ekuitas 

yang dimiliki oleh perusahaan.  

          
                                 

                
  …………………………..……(3.6)

         



43 
 

Universitas Indonesia 

Pengukuran RPTSE dengan cara menambahkan  semua jumlah dari penjualan dan 

beban perusahaan yang terkait dengan RPT yang kemudian total ekuitasnya sebagai 

pembagi.   

           
                              

                
  ..................................................(3.7)

                    

RPT diatur dalam PSAK 7 tahun 2009 yang mengemukakan bahwa  dalam 

laporan posisi keuangan ataupun income statement yang kemungkinan pihak  yang 

memiliki hubungan istimewa termasuk komitmen-komitmen yang mungkin terjadi 

diantara pihak-pihak tersebut telah dipengaruhi.  

RPT cenderung dilakukan pada perusahaan yang memiliki kosentrasi 

kepemimpinan yang terpusat di keluarga dimana majority shareholders cenderung 

melakukan expropriation terhadap minority shareholders dengan berbagai cara, misal : 

untuk mendapatkan cash majority shareholders  akan menjual aset, barang, atau jasa 

dengan transaksi self-dealing (La Porta et al., 2000).  

 

3.4.3. Variabel Kontrol  

3.4.3.1.  Profitabilitas Perusahaan  

Menurut penelitian Shin dan Soenen (1998) perusahaan dengan cash conversion  

yang pendek akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Return on assets  (ROA) 

adalah pengukuran atas profitabilitas dari perusahaan yang akan memberikan gambaran 

dari modal yang ditanamkan pada aset pada tingkat pengembalian yang diperoleh 

perusahaan (Ross,Westerfield, dan Jordan, 2016).  Berikut adalah perhitungan dai  

Return on assets  (ROA) :  

 

        
              

               
 ……………………………………………………………..(3.8) 

 

 Tingkat profitabilitas perusahaan dengan menggunakan proksi ROA. Jose et.al  

(1996) yang melakukan penelitian dengan menggunakan data dari pasar modal di 

Amerika Serikat membuktikan bahwa CCC memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

profitabilitas baik yang diukur dengan  return on assets (ROA) maupun dengan  return 

on equity (ROE). Hal serupa juga dikemukakan oleh Shin dan Soenen (1998), penelitian 
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yang di dilakukan oleh Shin dan Soenen (1998) pada 2.900 perusahaan selama periode 

20 tahun menemukan bahwa CCC yang pendek akan meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. Demikian pula yang Nobanee et al. (2011) yang mengemukakan bahwa 

hubungan antara CCC dan profitabilitas perusahaan memiliki hubungan negatif 

signifikan 1% dan hal itu juga serupa dengan hasil penelitian dari Yazdanar dan Ӧhman 

(2014) yang melakukan penelitian terhadap perusahaan di Swedia. 

 

3.4.3.2.  Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan memiliki hubungan dengan modal kerja perusahaan 

(Nakamura dan Polombini, 2008; dan Gill, 2011) hal ini dikarenakan oleh perusahaan 

yang besar tidak memerlukan persediaan yang banyak dan membutuhkan ketersediaan 

modal yang rendah. Gill (2011) dan Chiou, Cheng, dan Wu (2006) menggunakan total 

aset sebagai proksi ukuran perusahaan dengan menggunakan logarithma normal.  

 

            (                ) ……………………………..……………….…..(3.9) 

 

  Setiap perusahaan memiliki ukuran yang berbeda yang berarti bahwa panjang cash 

conversion cycle-nya akan berbeda pula. Ukuran perusahaan perusahaan dapat 

mempengaruhi rasio keuangan suatu perusahaan (Horrigan, 1965). Moss (1993) 

mengemukakan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki siklus CCC yang lebih 

pendek yang berarti bahwa perusahaan yang besar memiliki kemampuan yang lebih 

baik untuk mengelola cash conversion cycle–nya. Sedangkan, pada perusahaan proporsi 

dari current assets lebih tinggi daripada perusahaan besar sehingga menyebabkan 

perusahaan kecil kurang likuid, aliran kas berfluktuasi, dan memiliki tingkat 

ketergantungan terhadap hutang jangka pendek tinggi. Chiou et al. (2006) 

mengemukakan bahwa besar atau kecilnya yang merupakan ukuran dari perusahaan 

memiliki pengaruh yang negatif pada likuiditas jangka pendek serta tingkat utang 

jangka panjang dikarenakan perusahaan yang berukuran besar memiliki credit grade  

yang lebih baik sehingga untuk mendapatkan memperoleh modal dari pasar modal lebih 

mudah daripada perusahaan dengan ukuran kecil. Eljelly (2004) menunjukkan bahwa 

perusahaan besar akan dapat memiliki persediaan yang lebih besar dari proses 

pembelian supaya mendapatkan potongan harga dari supplier daripada perusahaan yang 
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memiliki ukuran kecil selain itu perusahaan besar dapat dengan mudah untuk 

mendapatkan jangka waktu kredit (credit term) dari supplier dengan periode waktu yang 

akan lebih lama, serta perusahaan yang memiliki ukuran besar lebih mudah untuk 

mengumpulkan piutang yang diberikan daripada perusahaan kecil. Nakamura dan 

Polomini (2008) mengemukakan bahwa perusahaan besar tidak membutuhkan 

persediaan yang banyak dibandingkan dengan proporsi peningkatan penjualan karena 

perusahaan sudah berada dalam posisi  mature dan perusahaan besar juga memiliki 

market power  (Moussawi et al., 2006). Gill (2011) mengemukakan bahwa kebutuhan 

akan modal kerja pada perusahan besar akan lebih rendah daripada perusahaan kecil. 

 

3.4.3.3. Umur Perusahaan   

 Umur perusahaan merupakan variabel kontrol di dalam penelitian ini. Dodge dan 

Robbins (1992) mengemukakan manajemen yang lebih profesional diterapkan pada 

perusahaan yang memiliki umur yang lebih panjang sehingga di dalam working capital 

management perusahaan memiliki kemudahan untuk memperpanjang utang secara tiba-

tiba dan memiliki jaringan yang lebih luas dengan supplier. Chou, Cheng, dan Wu 

(2006) berpendapat bahwa dengan adanya hubungan positif diantara umur perusahaan 

dan modal kerja. Perhitungan umur perusahaan dengan cara :  

       (                             ) …………………………….............(3.10) 

 

3.5.  Populasi dan Sampel  

 Seluruh perusahaan di bidang industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2016 sampai dengan 2017 merupakan populasi di dalam 

penelitian dengan  total perusahaan sebesar 613. Pengumpulan untuk data penelitian 

dilakukan secara manual atau hand collected. Populasi yang diseleksi menjadi sampel 

dalam penelitian ini harus sesuai dengan standar dan kriteria sebagai berikut :  

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama waktu dua tahun dimulai 

dari tahun 2016-2017. Periode sampel dalam penelitian dimulai dari tahun 

2016 dikarenakan tahun 2016, perusahaan manufaktur Inodnesia menurut 

laporan dari United Nations Statistics Division menempati peringkat keempat 

dalam memberiakn konstribusi pada PDB dan UNIDO menempatkan posisi 

kesembilan dalam kategori manufacturing value added. 
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2. Perusahaan memiliki kelengkapan data laporan keuangan tahunan pada tahun 

2016 dan pada laporan keuangan tahunan 2017. 

 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

 Metode di dalam mengumpulkan data di penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :  

1. Daftar perusahaan beserta informasi subsetor di dalam perusahaan 

manufakturing yang diperoleh melalui website PT. Bursa Efek Indonesia, 

www.idx.co.id dan Data Eikon  dari PDEB UI.  

2. Laporan atas keuangan tahunan pada periode 2016 sampai dengan 2017 

melalui website  PT. Bursa Efek Indonesia dan Data Eikon  yang bersumber 

dari Universitas Indonesia di  PDEB.  

3. Dalam menentukan sampel dalam penelitian dengan menggunakan Standard 

Industrial Classification ( SIC ) dengan pengkodean  empat digit angka dan 

untuk perusahaan manufaktur dimulai dari 2000-3999.  

4. Dalam SIC perusahaan manufaktur di Indonesia dan berdasarkan dari data BEI 

dibagi ke dalam 3 kelompok sektor utama dan 17 sub sektor. Dalam penelitian 

ini pengelompokkan sampel dibagi ke dalam 3 kelompok sektor utama yang 

terdiri dari sektor pertama adalah sektor industri dasar dan kimia, sektor kedua 

adalah sektor aneka industri, dan sektor ketiga adalah  sektor industri barang 

konsumsi.  

 

3.7.  Pengujian Empiris 

  Pengujian data panel merupakan pengujian empiris di dalam untuk penelitian ini. 

Data panel yaitu data yang merupakan penggabungan data cross-section  dari N unit 

spesial dengan T yang merupakan periode waktu untuk mendapatkan data observasi  

denagn N x T, apabila N > T maka disebut “cross-section dominant“ dan apabila 

sebaliknya N < T maka disebut sebagai “temporal dominant“. Untuk perhitungan 

statistik akan menggunakan software  statistik Eviews  versi 10.  

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.7.1.Statistik Deskriptif  

 Gambaran akan fenomena yang terjadi di dalam penelitian ini berkaitan yang 

memiliki keterkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen 

digambarkan di dalam analisis deskriptif. Numerical method  adalah statistik deskriptif 

yang digunakan yaitu merupakan alat  di dalam melakukan deskripsi statistik yang dapat 

melakukan pengukuran akan lokasi (central tendency or measure of location)  dan 

keseragaman  (dispersion or variability ) ( Anderson, Sweeney, dan Thomas, 2005 ).  

 Analisis untuk lokasi atau tendency of central, secara umum mampu memberikan 

gambaran untuk variabel independen, variabel dependen, bahkan variabel kontrol yang 

dinyatakan dengan nilai rata-rata (mean ),  nilai tengah  (median),  nilai maksimum serta 

nilai minimum. Supaya dapat memperlihatkan secara generalisasi dari seluruh data di 

dalam penelitian digambarkan dari nilai rata-rata (mean). Niali ekstrim dari mean  pada 

sisi kanan maupun kiri akan dapat mempengaruhi generalisasi pada suatu kumpulan 

data penelitian seperti yang dikemukan oleh Levin dan Rubin (1998). Sehingga, nilai 

tengah (median) dan nilai modus (mode) akan memiliki peran penting untuk dapat 

memberikan gambaran yang akan lebih jelas. Mean menunjukkan nilai tengah 

sedangkan mode  memberikan gambaran nilai yang sering muncul di dalam data 

penelitian. Mean, median, dan mode adalah bentuk dari distribusi data yang tidak 

memiliki kesimetrisan selalu dan di dalam pengujian akan membutuhkan beberapa 

indikator atau penunjuk di dalam menentukan nilai yang akan dapat memberikan 

gambaran dari seluruh data tersebut.  

 Analisis keseragaman (dispersion variability) adalah tambahan informasi di dalam 

melakukan penilaian reliability  dari sejumlah data penelitian. Levin dan Rubin (1998) 

mengemukakan bahwa jika keseragam dari data terlalu mengalami penyebaran maka 

mean kurang dapat untuk mencerminkan data secara keseluruhan dan atau dengan kata 

lain akan mengalami kesulitan sulit untuk dapat  membandingkannya. Dalam penelitian 

ini analisis keseragama (dispersion variability ) yang digunakan adalah   standar deviasi  

(standard deviation )  yang dapat gambaran atau cerminan dari seberapa jauh 

persimpangan dari data apabila dilakukan perbandingan dengan mean pada suatu satuan 

unit yang memiliki kesamaan dari keseluruhan data.   

 

 



48 
 

Universitas Indonesia 

3.7.2. Model Estimasi Data Panel  

 Data panel di dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga pendekatan untuk 

melakukan model estimasi regresi, yaitu :  

1. Model Pooled Least Square ( PLS ) 

 Pooled least square untuk pengolahan data merupakan model yang paling dasar 

atau sederhana. Model ini mengasumsikan intercept dan koefisien slope yang konstan 

antar waktu dan cross-section. PLS memiliki kesamaan dengan OLS yaitu dengan 

melakukan minimalisasi jumlah pada dari error kuadrat, tetapi bukan hanya terdapat 

pada data cross-section maupun time series  saja tetapi  juga data panel yang diterapkan 

dalam bentuk pooled (Brooks, 2014).  

Yit =  α + βXit + 𝜀it ; i = 1, 2,....., N; t = 1, 2,....., T…………….………………...…(3.11) 

 Dimana : 

  Y i,t : Variabel dependen pada individu ke-i dan waktu ke-t. 

X i,t : Variabel independen dari individu ke-i dan waktu ke-t. 

α : Intercept memiliki nilai tetap yang tidak berubah-ubah  anatar individu dengan 

waktu 

β : Koefisien  dari slope memiliki nilai yang selalu konstan antara individu dengan 

waktu. 

𝜀 i,t : Komponen untuk  error pada setiap  individu ke-i serta  waktu ke-t. 

Penggabungan data pada pooled data  untuk dapat dilakukannya regresi dapat 

memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik jika dilakukan perbandingan dengan 

salah satu regresi dari cross-seection atau time-series. Tetapi, apabila dilakukan 

penggabungan data maka akan terlihat perbedaan yang akan menjadi lebih baik diantara 

individu dan waktu sehingga hal ini akan kurang sesuai untuk tujuan dari data panel. 

2. Model Fixed Effect 

Least Square Dummy Variable (LSDV) merupakan nama lain dari fixed effect 

yang memungkinkan menyebabkan setiap entitas akan memiliki nilai intercept  itu 

sendiri sehingga akan menyebabkan heteroskedastisitas. Brooks (2014) model dari fixed 

effect berpedoman bahwa meskipun terdapat intercept intercept yang memiliki 

perbedaan diantara subjek akan tetapi untuk setiap entitas   tidak akan memiliki variasi 

dari waktu ke waktu untuk intercept-nya. 
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Persamaan fixed effect secara matematis dinyatakan sebagai berikut: 

Yit = α+βXit+𝛾2W2t+𝛾3W3t + … + 𝛾NWNt +𝛾2Zi2 +𝛾3Zi3+ … + 𝜎TZiT+𝜀it…………..(3.12) 

Keterangan  :  

Yit : Variabel dependen dari individu ke-i pada waktu ke-t  

X i,t : Variabel independen dari waktu ke-t pada individu ke-i . 

W i,t : Variabel dummy Wi,t dari individu i, i=1,2,…,N dan bernilai 0= lainnya. 

Z i,t : Variabel dummy Zi,t dari individu i, i=1,2,…,N dan bernilai 0=lainnya. 

𝜀 i,t : Komponen dari error dari individu ke-i dan waktu ke-t. 

 

Gujarati dan Porter (2009) mengemukakan bahwa terdapat masalah diantara model fixed 

effect,  yaitu:  

 Apabila semakin banyak jumalh dari variabel dummy, maka akan dapat 

mengurangi degree of freedom yaitu  pengamatan untuk dapat melakukan 

analisis statistik kurang cukup. 

 Jumlah dari variabel dummy yang banyak akan menyebabkan multikolinieritas 

dan akan mengurangi efisiensi untuk parameter yang dilakukan estimasi. 

 Variabel time-invariant tidak dapat dilakukan estimasi dengan menggunakan 

model fixed effect.  

 Untuk error term  di dalam permutasinya memerlukan pertimbangan. 

3.  Model Random Effect 

 Model random effect adalah model ketiga didalam penelitian data panel yang 

memiliki perbedaan dengan dua model lainnya. Model random effect  

mengakomodasikan perbedaan perubahan antara individu dengan waktu ke dalam error. 

 Model random effect memiliki persamaan yang dapat dinyatakan dengan berikut: 

Yit = α+ βXit +𝜀it ; 𝜀it = ui + vt + wit……………………….…………….…….(3.13) 

Dimana : 

ui             : Error dari  cross section. 

vt  : Komponen untuk time series error. 

wit   : Error gabungan 
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3.7.3. Pengujian Model Estimasi  

 Fixed effect dan random effect  merupakan model yang sering dipergunakan dalam 

data panel. Judge et al. (1980) dalam  buku yang ditulis oleh Gujarati dan Porter (2009) 

untuk dapat memilih model yang baik dan tepat diantara keduanya dengan cara: 

1. Apabila jumlah data time series dan cross-section sama dan tidak akan 

menimbulkan perbedaan dari nilai parameter maka model fixed effect  lebih tepat. 

2. Apabila jumlah data cross-section lebih kecil dari time series  maka estimasi akan 

berbeda secar signifikan. Pemilihan model random effect tepat digunakan apabila 

cross-section  dipilih secara acak begitu juga sebaliknya.  

3. Apabila error dari data panel ataupun dari variabel independen memiliki korelasi 

maka model fixed effect paling tepat digunakan karean tidak akan menghasilkan 

bias pada estiamtornya. 

4. Jika cross-section lebih besar di time series dan model random effect yang 

menjadi dasarnya maka model random effect akan lebih efisien. 

 

Dalam menentukan apakah dalam pengujian menngunakan model pooled, fixed effect,  

atau random effect  maka dilakukakn tes :  

1. Chow Test 

Dalam pemilihan model antara pooled least square  atau fixed effect  dengan 

menggunakan chow test. Tes ini dengan cara melakukan perbandingan nilai dari jumlah 

kuadrat error yang berasal dari PLS dan fixed effect. 

H0 :   Pooled least square model. 

H1 :  Fixed effect model 

Eviews akan bisa membantu di dalam keputusan untuk penolakkan H0 apabila nilai dai 

probailitas yang lebih kecil dari α. 

2. Hausman Test 

Hausman test uji di dalam penentuan model diantara model fixed effect atau 

random effect. Dalam mengambil keputusaan akan hasil uji dari hausman dilihat dari 

nilai Chi Square Statistic. 

Hausman Test  memiliki hipotesis sebagai berikut: 

H0 :   Tidak adanya korelasi diantara dengan salah satu variabel independen (E(ui | 

Xit) = 0) residual cross-section atau pendekatan dari random effect. 
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H1 :  Terdapat korelasi diantara salah satu variabel independen (E(ui | Xit) = 0) 

residual cross-section  atau model fixed effect fixed effect yang paling tepat 

digunakan 

 

Eviews akan dapat membantu di dalam keputusan untuk penolakkan H0 apabila nilai dai 

probailitas yang lebih kecil dari α. 

 

3.7.4.  Pengujian Asumsi Klasik  

 Sebelum melakukan pengujian akan hipotesis maka penting dilakukan uji asumsi 

klasik untuk dapat menentukan apakah data memenuhi persyaratan untuk dilakukan 

regresi yang akan menghasilkan sifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimate). 

 

3.7.4.1. Uji Multikolinieritas  

 Multikolinearitas merupakan kondisi adanya hubungan linear diantara variabel 

bebas. Tujuan uji ini untuk dapat mengetahui variabel indpenden yang memiliki 

hubungan linier dalam suatu model regresi. Di dalam menginterpretasi koefisien 

variabel indpenden terhadap variabel dependen dengan menggunakan asumsi jika 

variabel independennya tetap atau konstan tetapi apabila terjadi korelasi pada variabel 

dependen maka asumsi konstan pada variabel independen lainnya tidak akan berlaku 

karena apabila salah satu dari variabel besar berubah maka akan mengakibatkan 

peerubahan terhadap variabel independen lainnya.   

Multikolinieritas merupakan sebuah fenomena dari sebuah sampel penelitian 

sehingga tidak ada metode unik di dalam mendeteksinya dan untuk nilai bakunya adalah 

koefisen korelasi 0,8 maka akan terjadi masalah multikolinieritas (Gujarati dan Porter, 

2009). 

  

3.7.4.2. Uji Heteoskedastisitas  

 Uji heteroskedastisitas merupakan bagian asumsi yang harus terpenuhi dengan 

tujuan untuk taksiran parameter dalam model regresi bersifat BLUE oleh Karena itu 

nilai dari var (ui) harus sama dengan 𝜎2
 (konstan). Varians yang tidak konstan 

menandakan adanya heteroskedastisitas. Uji hipotesis baik Uji-t atau Uji-F akan 

terpengaruh yang berakibat terhadap uji hipotesis yang tidak akurat dan pada akhirnya 
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akan membawa dampak pada keakuratan kesimpulan (Brooks, 2014). Metode GLS 

adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas (Brooks, 2014). 

GLS merupakan bentuk dari estimasi metode least square yang menggunakan 

transformasi variabel. GLS akan menghasilkan estimator yang bersifat BLUE. 

 

3.7.5. Pengujian Statistik Model 

3.7.5.1.Pengujian Hipotesis 

 Untuk menguji apakah koefisien regresi signifikan maka perlu dilakukan 

pengujian hipotesis. Koefisien slope bernilai nol, berarti dalam menyatakan variabel 

bebas berpengaruh pada variabel terikat di uji-t maupun uji-F yang merupakan koefisien 

regresi di dalam penelitian tidak dapat dinyatakan (Brooks, 2014). 

 

3.7.5.1.1. Uji-F 

Uji-F adalah uji yang dilakukan untuk dapat mengetahui apakah variabel 

independen secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen (Brooks,2014): 

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 =..... = βk = 0 

H1: Minimal ada satu slope yang memiliki nilai tidak sama dengan nol, dimana k 

adalah jumlah variabel independen.  

 

Apabila F-stat>F(k,n-k-1) atau bisa dinilai juga dengan nilai dari probalibilitasnya 

dimana  Prob F-stat < alpha maka tolak H0 atau dengan kata lain bahwa paling tidak ada 

salah satu slope regresi yang signifikan secara statistik  (Brooks, 2014). 

 

3.7.5.1.2. Uji-t  

  Uji-t bertujuan untuk menguji koefisien slope termasuk koefisien intercept ( b0 ) 

secara individual. Variabel bebas apakah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat dilakuksn uji-t statistik. Selain itu uji-t juga digunakan untuk menguji 

koefisien regresi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.  

Hipotesis dalam pengujian-t yaitu : 

H0 : βj = 0  

H1 : βj ≠ 0 
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 Apabila t-stat > tα/2(NT-N-1) atau prob t-stat < alpha maka terima H1 dan tolak H0 

yang berarti bahwa variabel bebas secara individu mempengaruhi variabel dependen 

(Brooks, 2014). 

 

3.7.5.1.3. Koefisisen Determinasi  

 Koefisien determinasi (Goodness of Fit) yang dinotasikan dengan R
2
 merupakan 

suatu ukuran yang penting di dalam regresi satu pengukuran yang penting karena dapat 

menginformasikan model yang terestimasi memiliki nilai baik atau buruk. Atau garis 

regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya memiliki seberapa besar kedekatan. 

Nilai dari regresi baik atau buruk dinyatakan dengan nilai R
2
 yang berkisar antara 0 

sampai dengan 1. Nilai mendekati 1 berarti semakin baik model dari regresi (Brooks, 

2014). 
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BAB 4                                                                                                                                          

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Bab empat menjelaskan dari mulai proses pengolahan data dan analisis dari hasil 

pengolahan data tersebut. Data penelitian berbentuk analisis regresi linier berganda dan  

diolah dengan menggunakan software Eviews  10.0 dan analisis hasil pengolahan data 

terdiri dari analisis deskriptif sampel penelitian, analisis deskriptif variabel penelitian, 

pemilihan di dalam model regresi, uji asumsi klasik, dan uji signifikansi dari model 

persamaan regresi.  

 

4.1.  Deskriptif Sampel Penelitian  

 Perusahaan di dalam industri manufaktur merupakan sampel didalam penelitian. 

Perusahaan manuafaktur adalah perusahaan yang dalam kegiatan operasinya mengolah 

bahan baku atau mentah  menjadi barang jadi yang siap jual untuk mendapatkan cash. 

Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2016-2017. Claessens et al. (2000) menyatakan bahwa perusahaan Indonesia adalah 

perusahaan yang memiliki struktur concentrated ownership pada keluarga sehingga 

mayoritas perusahaan Indonesia adalah perusahaan keluarga. Pemilihan sampel dengan 

menggunakan  Standard Industrian Classification  (SIC) Codes. SIC Codes  merupakan 

kode untuk industri perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat yang 

mengklasifikasikan industri dengan memberikan empat digit angka sebagai kode per 

industri. Untuk perusahaan manufaktur di Indonesia dengan menggunakan kode 2000-

3999. SIC maupun BEI membagi perusahaan manufaktur ke dalam 17 sub sektor dan 3 

sektor utama. Dalam penelitian ini sampel penelitian akan dibagi menjadi tiga sektor 

utama mengikuti SIC dan BEI yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor pada aneka 

industri, dan sektor untuk barang konsumsi. Berdasarkan hasil pengumpulan data dari 

BEI, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah memenuhi 

seluruh kriteria yang telah ditetapkan selama periode 2016 sampai dengan 2017 dan 

memiliki data yang lengkap. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 139 perusahaan 

manufaktur di Indonesia. 
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Tabel 4.1. Prosedur Penetapan Sampel Penelitian 

Tahapan   Kriteria Penetapan Sampel  Jumlah Sampel  Persentase 

Sampel  

1 Perusahaan yang terdaftar di Bursa efek 

Indonesia (BEI) pada Januari 2016 

613 100 % 

2 Perusahaan selain perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) sesuai SIC 2000-3999 pada periode 

2016-2017 

(427) (69,66 %) 

3 Perusahaan 2000-3999 pada periode 2016-

2017 manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) sesuai SIC 

186 30,34 % 

4 Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki 

kelengkapan laporan keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2016-2017 

(47) (7,67 %) 

5 Jumlah sampel yang memenuhi kriteria 139 22,67 % 

Sumber : Hasil Olahan Penetapan Sampel 

 

 Penelitian ini menggunakan 139 observasi cross section yang terbagi dalam dua 

kategori perusahaan yaitu perusahaan keluarga dan perusahaan bukan keluarga (Tabel 

4.2). 

 

 Tabel 4.2. Sampel berdasarkan Concentrated Ownership  

Concentrated Ownership  Jumlah Perusahan Persentase Jumlah 

Perusahaan  

Perusahaan Keluarga 84 60,43 % 

Perusahaan Bukan Keluarga 55 39,57 % 

Total  139 100 % 

Sumber : Hasil Olahan Penetapan Sampel 

 

 Perusahaan manufaktur yang tergolong sebagai perusahaan keluarga ada 84 dan 

sisanya sebesar 55 perusahaan bukan keluarga. Perusahaan yang dikategorikan 

perusahaan keluarga adalah perusahaan yang kepemilikan sahamnya minimal 10% 

dikuasai oleh keluarga (Claessens et al., 2000). 
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Tabel 4.3. Sampel berdasarkan Sektor Industri  

Sektor Utama Sub Sektor Jumlah 

Perusahaan 

Total Persentase 

Jumlah 

Perusahaan 

 

Industri Dasar 

Dan Kimia 

Chemicals  17  12,24 % 

Industrial Metals and 

Mining 

14  10,07 % 

Construction and Materials 14  10,07 % 

Forestry and Paper 5  3,59 % 

 Total  50 35,97 % 

 

 

 

 

Aneka Industri 

Automobiles and parts 9  6,48% 

Electronic and Electrical 

Equipment 

6  4,32 % 

General Industries 6  4,32 % 

Health Care Equipment and 

Services 

1  0,71 % 

Personal Goods 17  12,24 % 

Software and Computer 

Service 

1  0,71 % 

Support Service 1  0,71 % 

 Total  41 29,49 % 

 

 

 

Industri Barang 

Konsumsi 

Beverages 3  2,16 % 

Food and Drug Retailers 0  0 % 

Food Producers 28  20,14 % 

Household Goods and Home 

Construction 

6  4,32 % 

Pharmaceuticals and 

Biotechnology 

7  5,04 % 

Tobacco 4  2,88 % 

Total  48 34,54 % 

Total Sampel   139 100 % 

Sumber : Hasil Olahan Penetapan Sampel oleh Peneliti 

  

 Penelitian ini menganalisis dari sektor industri di perusahaan manufaktur. Sampel 

dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sektor utama. Pertama, sektor dalam industri 

dasar dan kimia terdiri dari 50 perusahaan yang terbagi ke dalam empat sub sektor yaitu 

chemicals, industrials metals and mining, construction and materials, dan forestry and 

paper. Kedua, sektor aneka indutri terdiri dari 41 perusahaan yang terbagi ke dalam 

tujuh sub sektor yaitu automobiles and parts, electronic and electrical equipment, 

general Industries, health care equipment and services, personal goods, software and 

computer service, dan support service. Ketiga, sektor industri barang konsumsi dibagi 

ke dalam enam terdiri dari 48 perusahaan terbagi di dalam sub sektor yaitu beverages, 

food and drug retailers, food producers, household goods and home construction, 

pharmaceuticals and biotechnology,  dan tobacco. 
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4.2.  Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

 Tabel 4.4. sampai dengan Tabel 4.7 berisi rangkuman dari statistik deskriptif dari 

variabel yang ada dalam penelitian. Untuk mendapatkan gambaran data penelitian yang 

sesungguhnya tercermin pada statistik deskriptif merupakan data asli kecuali data 

RPTAL, RPTSE, dan ukuran perusahaan yang dalam bentuk logaritma natural 

dikarenakan data RPTAL dan RPTSE yang memiliki nilai total ekuitas negatif maka 

ditransformasikan ke dalam logaritma natural yang ditambah satu dan untuk ukuran 

perusahaan merupakan total asset yang dibentuk ke dalam logaritma natural. 

 Jumlah observasi di dalam penelitian secara keseluruhan terdiri dari 139 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dan memiliki data laporan keuangan lengkap 

sesuai kebutuhan penelitian di Bursa Efek Jakarta (BEI) sebagai data cross section  

dengan periode penelitian selama dua tahun yaitu tahun 2016-2017 sebagai data  time 

series.  

 Hasil dari statistik dalam setiap variabel penelitian, yaitu Cash Conversion Cycle  

(CCC), Related Party Transaction Assets and Liabilities  (RPTAL),  Related Party 

Transaction Sales and Expenses (RPTSE), Concentrated ownership (FAM OWN), 

Return on Assets  (ROA), Firm size  (SIZE), dan  Firm age  (AGE) pada tiga sektor 

utama pada perusahaan manufaktur. 

 

4.2.1.Deskriptif Statistik  

Tabel 4.4. memberikan gambaran statistik deskritptif  dari ketiga sektor perusahaan 

manufaktur yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor 

industri barang konsumsi.  
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Tabel 4.4. Statistik Deskriptif Seluruh Sektor 

 Mean Median Maksimum Minimum Std. Deviasi 

CCCit 

RPTALit 

RPTSEit 

FAMOWN 

ROAit 

SIZEit 

AGEit 

Observasi 

14,018 

0,190 

0,897 

0,604 

0,051 

28,464 

38 

139 

6,500 

0,047 

0,073 

1 

0,042 

28,365 

38 

139 

311 

2,774 

19,843 

1 

0,643 

34,216 

111 

139 

-168 

0,000 

0,000 

0 

-0,558 

22,879 

1 

139 

78,361 

0,384 

 2,804 

0,489 

0,103 

1,678 

17,927 

139 

 

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2018 (Eviews 10) 

CCC = cash conversion cycle yaitu proksi dari working capital management dimana CCC = DSO+DSI-

DPO. RPTAL  = related party transaction assets and liabilities  yaitu jumlah pengungkapan besaran RPT 

dari balance sheets dibagi dengan total ekuitas. RPTSE = related party transaction sales and expenses  

yaitu jumlah pengungkapan besaran RPT yang berasal dari income statements  dibagi dengan total 

ekuitas. FAMOWN = dummy variabel pada concentrated  ownership dimana 1 adalah perusahaan 

keluarga dan 0 adalah perusahaan bukan keluarga. ROA = return on assets  yaitu proksi dari profitabilitas 

dimana net income  dibagi total aset. SIZE = ukuran perusahaan yaitu logaritma natural dari total aset. 

AGE = umur perusahaan yaitu dihitung dari tahun perusahaan berdiri sampai dengan periode penelitian.  

Deskriptif statistik pada Sektor 1. Industri Dasar dan Kimia.  

 

Tabel 4.5. Statistik Deskriptif Sektor 1 

 Mean Median Maksimum Minimum Std. Deviasi 

CCCit 

RPTALit 

RPTSEit 

ROAit 

SIZEit 

AGEit 

Observasi 

16,780 

0,279 

1,338 

0,046 

28,348 

35 

50 

8,500 

0,089 

2,774 

-0,085 

0,526 

36 

50 

237 

2,774 

19,843 

-0,015 

4,151 

75 

50 

-164 

0,000 

0,000 

-0,558 

22,879 

2 

50 

78,272 

0,527 

4,151 

0,119 

1,671 

12,739 

50 

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2018 (Eviews 10) 

 

CCC = cash conversion cycle yaitu proksi dari working capital management dimana CCC = DSO+DSI-

DPO. RPTAL  = related party transaction assets and liabilities  yaitu jumlah pengungkapan besaran RPT 

dari balance sheets dibagi dengan total ekuitas. RPTSE = related party transaction sales and expenses  

yaitu jumlah pengungkapan besaran RPT yang berasal dari income statements  dibagi dengan total 

ekuitas. FAMOWN = dummy variabel pada concentrated  ownership dimana 1 adalah perusahaan 

keluarga dan 0 adalah perusahaan bukan keluarga. ROA = return on assets  yaitu proksi dari profitabilitas 

dimana net income  dibagi total aset. SIZE = ukuran perusahaan yaitu logaritma natural dari total aset. 

AGE = umur perusahaan yaitu dihitung dari tahun perusahaan berdiri sampai dengan periode penelitian.  
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Deskriptif statistik pada Sektor 2.  Aneka Industri. 

 

Tabel 4.6. Statistik Deskriptif Sektor 2 

 Mean Median Maksimum Minimum Std. Deviasi 

CCCit 

RPTALit 

RPTSEit 

ROAit 

SIZEit 

AGEit 

Observasi 

14,134 

0,171 

0,056 

0,046 

28,322 

38 

41 

7,500 

0,056 

0,119 

0,033 

28,146 

  38 

41 

223 

0,917 

7,480 

0,227 

34,211 

99 

41 

-168 

0,000 

0,000 

-0,316 

24,299 

1 

41 

76,755 

0,254 

1,223 

0,071 

1,699 

19,327 

41 

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2018 ( Eviews 10 ) 

CCC = cash conversion cycle yaitu proksi dari working capital management dimana CCC = DSO+DSI-

DPO. RPTAL  = related party transaction assets and liabilities  yaitu jumlah pengungkapan besaran RPT 

dari balance sheets dibagi dengan total ekuitas. RPTSE = related party transaction sales and expenses  

yaitu jumlah pengungkapan besaran RPT yang berasal dari income statements  dibagi dengan total 

ekuitas. FAMOWN = dummy variabel pada concentrated  ownership dimana 1 adalah perusahaan 

keluarga dan 0 adalah perusahaan bukan keluarga. ROA = return on assets  yaitu proksi dari profitabilitas 

dimana net income  dibagi total aset. SIZE = ukuran perusahaan yaitu logaritma natural dari total aset. 

AGE = umur perusahaan yaitu dihitung dari tahun perusahaan berdiri sampai dengan periode penelitian.  

 

 

Deskriptif statistik pada Sektor 3.  Industri Barang Konsumsi. 

 

Tabel 4.7. Statistik Deskriptif Sektor 3 

 Mean Median Maksimum Minimum Std. Deviasi 

CCCit 

RPTALit 

RPTSEit 

ROAit 

SIZEit 

AGEit 

Observasi 

11,042 

0,110 

0,586 

0.062 

28,684 

41 

48 

3 

0,026 

0,049 

0,055 

28,640 

41 

48 

311 

1,553 

15,716 

0,622 

32,107 

111 

48 

-150 

0,000 

0,000 

-0,437 

24,476 

2 

48 

80,495 

0,266 

1,829 

0,106 

1,662 

20,788 

48 

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2018 ( Eviews 10 ) 

CCC = cash conversion cycle yaitu proksi dari working capital management dimana CCC = DSO+DSI-

DPO. RPTAL  = related party transaction assets and liabilities  yaitu jumlah pengungkapan besaran RPT 

dari balance sheets dibagi dengan total ekuitas. RPTSE = related party transaction sales and expenses  

yaitu jumlah pengungkapan besaran RPT yang berasal dari income statements  dibagi dengan total 

ekuitas. FAMOWN = dummy variabel pada concentrated  ownership dimana 1 adalah perusahaan 

keluarga dan 0 adalah perusahaan bukan keluarga. ROA = return on assets  yaitu proksi dari profitabilitas 

dimana net income  dibagi total aset. SIZE = ukuran perusahaan yaitu logaritma natural dari total aset. 

AGE = umur perusahaan yaitu dihitung dari tahun perusahaan berdiri sampai dengan periode penelitian.  
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4.2.1.1. Cash Conversion Cycle  ( CCC ) 

 Standar deviasi merupakan pengukuran penyebaran data di dalam setiap variabel 

penelitian. Penyebaran data dari CCC  pada seluruh sampel perusahaan manufaktur di 

Tabel 4.4 sebesar 78,361  menunjukkan bahwa CCC pada setiap perusahaan memiliki 

rentang yang sangat luas. Nilai rata-rata (mean) dari ketiga sektor perusahaan 

manufaktur berbeda-beda. Untuk perusahaan pada Tabel 4.5. sektor 1 industri dasar dan 

kimia rata-rata (mean) dari CCC sebesar 16-17 hari, sedangkan untuk perusahaan di 

sektor 2 pada Tabel 4.6 rata-rata (mean) sebesar 14-15 hari dan sektor 3 pada Tabel 4.7 

untuk industri barang dan konsumsi sebesar 11-12 hari. Dari ketiga sektor perusahaan 

manufaktur untuk keseluruhan nilai rata-rata (mean) bernilai positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur di dalam kegiatan operasionalnya 

perusahaan membutuhkan waktu yang cukup lama di dalam siklus operasinya yang 

dimulai dari pengolahan bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi yang 

kemudian dijual untuk mendapatkan cash. Dalam hasil penelitian ini, sebanyak 47 

perusahaan atau 33,81 persen memiliki siklus CCC negatif. Uyar (2009) 

mengemukakan perusahaan akan lebih baik untuk memiliki nilai CCC negatif karena 

perusahaan yang memiliki nilai CCC positif menandakan bahwa perusahaan melakukan 

banyak pendanaan dengan menggunakan hutang pada saat menunggu pembayaran dan 

perusahaan lebih lambat dalam penerimaan cash-nya kembali dan modal kerja 

perusahaan mengalami penurunan. 

 Dari ketiga sektor di perusahaan manufaktur, sektor 3 industri barang konsumsi 

memiliki rata-rata (mean) yang terpendek atas penerimaan pembayaran atas penerimaan 

pembayaran setelah penjualan produk sebesar 11-12 hari yang berarti turnover akan 

persediaan berjalan cepat. Sektor industri barang konsumsi merupakan sektor yang 

memproduksi kebutuhan sehari-hari seperti: makanan, minuman, rokok, kosmetik, dan 

farmasi yang produk dihasilkannya merupakan kebutuhan pokok dari konsumen. 

Sedangkan, sektor 1 industri dasar dan kimia memiliki siklus CCC yang paling panjang 

karena sektor  ini memproduksi produk yang akan digunakan lagi oleh perusahaan lain 

seperti: kertas dan bahan dasar kimia yang dalam proses pembuatannya membutuhkan 

waktu yang lebih lama. Dan sektor 3 industri barang dan konsumsi memiliki umur lebih 

lama daripada sektor 1 industri dasar dan kimia. Chiou et al. (2006) berpendapat bahwa 
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perusahaan yang telah lama berdiri di dalam tahap yang mature baik pada siklus produk 

yang dihasilkannya. 

 

4.2.1.2. Related Party Transaction ( RPT ) 

 Dalam menghitung besaran dari RPT pada penelitian ini dengan menggunakan  

related party transaction  dari  assets  dan liabilities  (RPTAL) dan  related party 

transaction  dari  sales  dan  expenses  (RPTSE). Nilai rata-rata (mean) pada seluruh 

perusahaan manufaktur dari RPTSE sebesar 0,344 yang merupakan variabel RPT yang 

berasal dari  sales  dan  expenses  lebih besar daripada nilai RPTAL sebesar 0,167 yang 

berasal dari RPT assets  dan  liabilities. Hal ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan 

manufaktur di Indonesia yang menjadi obeservasi di dalam penelitian melakukan 

transaksi dengan pihak berelasi yang berasal dari  sales dan  expenses. Dikarenakan di 

dalam perhitungan RPT memiliki nilai dirasiokan terhadap nilai ekuitas, maka   

shareholders merasakan dampak dari RPT  yang berasal dari  sales  dan expenses. 

 Dari ketiga sektor perusahaan manufaktur di Indonesia, pada sektor 1 yaitu 

industri dasar dan kimia nilai rata-rata (mean) untuk RPTAL dan RPTSE tertinggi 

diantara kedua sektor lainnya yaitu sebesar 0,226 dan 0,387. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada sektor industri dasar dan kimia perusahaan dominan melakukan  RPT baik 

yang berasal dari assets, liabilities, sales,  maupun expenses.  

 

4.2.1.3.Concentrated Ownership  

 Untuk concentrated ownership mean dari seluruh sampel sampel perusahaan 

0,604 yang lebih dari 50 persen yang berarti bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia 

concentrated ownership  di keluarga dan keluarga memiliki kuasa penuh di dalam 

pengelolaan perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Claessens et al. (2000) 

bahwa negara Indonesia concentared ownership  berada pada keluarga.  

 

4.2.1.4.Profitabilitas 

 Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan ROA. Nilai rata-rata (mean) 

dari  ROA sebesar 0.051 atau sebesar 5,1% untuk seluruh saampel pada perusahaan 

manufaktur.  Dari ketiga sektor yang memiliki rata-rata (mean) profitabilitas terbesar 

adalah sektor 3 industri barang konsumsi sebesar 6,2% dibandingkan dengan dua sektor 
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lainnya padahal jumlah dari perusahaan di sektor industri dasar dan kimia lebih besar 

dariapda sektor industri barang konsumsi. Hal ini dikarenakan pada triwulan tahun 2016 

dari laporan kementrian perindustrian melaporakn bahwa sektor industri barang 

konsumsi terutama industri faramai mengalami kenaikkan profitabilitas sebesar 11,26% 

dan industri makanan sebesar 7,7%. Dan dari ketiga sektor nilai minimum dari 

profitabilitas masih bernilai negatif. Hal ini memberikan gambaran bahwa di dalam 

perusahaan manufaktur di Indonesia masih terdapat perusahaan yang mengalami 

kerugian di dalam kegiatan usahanya yang tercermin dengan nilai ROA yang negatif . 

 

4.2.1.5.Ukuran Perusahaaan   

 Nilai minimum ukuran perusahaan sebesar 22,879 dan nilai maksimum sebesar 

34,216 yang berarti bahwa perusahan terkecil memliki aset sebesar 89 – 90 milyar dan 

perusahaan besar memiliki aset sebesar 320-330 triliun. PT. Astra International 

merupakan perusahaan yang memiliki aset terbesar sedangkan PT. Nusantara Inti 

Corpora merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki aset terkecil di Indonesia 

selama periode 2016 sampai dengan 2017. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 

perbedaan yang sangat besar pada total aset antara perusahan manufaktur yang menjadi 

observasi.  

 

4.2.1.6.Umur Perusahaan 

 Variabel umur perusahaan dihitung dari tahun berdirinya perusahaan sampai akhir 

periode penelitian. Rata-rata (mean) umur perusahaan manufaktur di Indonesia berkisar 

antara 38 sampai dengan 39 tahun. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang sudah 

lama berdiri dan memiliki pengalaman dalam bidangnya. PT. Kiosan Komersial 

Indonesia merupakan perusahaan termuda yang baru berumur 1 tahun pada periode 

penelitian 2016. PT. Kiosan baru didirikan pada tahun 2015 dan PT. PP London 

Sumatera Indonesia sudah berumur 111 tahun sampai dengan periode penelitian 2017. 

 

4.3.  Analisis Korelasi antar Variabel Penelitian  

 Dalam penlitian ini analisis korelasi dilakukan untuk memberikan  gambaran 

hubungan diantara variabel di dalam penelitian baik varaibel dependen, variabel 

independen, maupun variabel kontrol. Dalam analisis korelasi denagn menggunakan 
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koefisien korelasi Pearson yang didapatkan dari hasil pengolahan  Eviews  versi 10.0.  

Analisis korelasi disajikan dalam Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8. Analisis Korelasi  Pearson  

 

 CCC RPTAL RPTSE ROA SIZE AGE FAMOWN 

CCC 1       

LOG  

(1+ RPTAL) 

-0,05 

(0,36) 

1      

LOG  

(1+ RPTSE) 

-0,06 

(0,30) 

0,38*** 

(0,00) 

1     

FAMOWN 0,06 

(0,25) 

-0,10 

(0,09) 

-0,02 

(0,72) 

1    

ROA 0,05 

(0,38) 

0,03 

(0,59) 

-0,01 

(0,98) 

-0,09 

0,11 

1   

SIZE -0,13** 

(0,02) 

-0,03 

(0,58) 

0,18** 

(0,01) 

0,14 

(0,108) 

0,03 

(0,51) 

1  

AGE 0,13** 

(0,02) 

-0,01 

(0,97) 

-0,020 

(0,73) 

0,05 

(0,36) 

0,05 

(0,36) 

0,19*** 

(0,00) 

1 

Catatan : *** signifikan pada tingkat 1%, ** signifikan pada tingkat 5%, dan * signifikan pada tingkat 

10% .  

Sumber : Hasil Olah Peneliti , 2018  (Eviews 10) 

 

Berdasarkan dari hasil uji korelasi Pearson terlihat bahwa CCC memiliki korelasi postif 

dengan tingkat signifikansi 5 persen terhadap ukuran dan umur perusahaan sebesar 5 

persen. Ukuran perusahaan berkorelasi kuat dan negatif sedangkan umur perusahaan 

berkorelasi positif. Sementara, untuk concentrated ownership  hasil uji korelasi tidak 

ada yang menunjukkan hasil yang signifikan. RPTSE berkorelasi signifikan positif 5% 

pada ukuran perusahaan. 

 Pada Tabel 4.7 masih banyak terlihat nilai dari koefisien korelasi pearson  antara 

variabel independen relatif kecil, yaitu dibawah 0.8 (Brooks, 2014). Masalah 

multikolinieritas yang mungkin terjadi diantara variabel independen sangat kecil. 
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4.4.  Analisis Model Hipotesis 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari besaran related 

RPT besarannya yang berasal dari laporan keuangan yaitu dari balance sheets dari 

assets  dan liabilities (AL) dan dari laporan laba rugi yaitu sales  dan expenses  (SE), 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap CCC pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI dari ketiga sektor utama yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor 

aneka industri, daan sektor industri barang konsumsi selama periode 2016 sampai 

denagn 2017. Untuk analisis hipotesis diawali dengan pemilihan dari model estimasi, 

pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesi untuk perusahaan manufaktur di 

Indonesia.  

 

4.4.1. Pemilihan Model Estimasi  

 Data panel digunakan di dalam penelitian ini, sehingga di dalam pemilihan model 

yang akan digunakan harus melakukan pengujian terhadap model yang akan dipilih 

harus diuji terlebih dahulu. Metode fixed effect, pooled least square (common-constan), 

dan random effect  merupakan tiga metode alternatif di dalam pengolahan regresi untuk 

data panel.  

 Pengujian  chow test yang pertama kali dilakukan adalah untuk dapat memilih 

model data panel yang tepat diantara pooled least square atau fixed effect.  Nilai dari 

probabilitas cross-section Chi-square < α maka tolak H0. Dengan tingkat signifikansi α 

= 5%, maka hipotesis dalam  Chow Test  adalah : 

H0 : Model penelitian ini  pooled least square.  

H1 : Model dalam penelitian  fixed effect.   

 Pengujian kedua yang dilakukan dari dalam pengujian model adalah  Hausman 

Test. Untuk menentukan model regresi mana yang tepat untuk model penelitian ini 

diantara fixed effect atau random effect dilakukan uji hausman. Apabila nilai 

probabilitas dari cross section random  < α maka tolak H0.  Dengan tingkat signifikansi 

α = 5%, hipotesis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0 : Model penelitian random effect . 

H1 : Model penelitian fixed effect.  
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Tabel 4.9. Hasil Pemilihan Model Estimasi 

Metode 

Pengujian 

Model  

Dengan α = 5% 

Probbailitas            

( F-stat ) 

Keputusan  Model Regresi  

Chow Test  0.0000 Tolak H0 Fixed Effect 

Hausman Test 0.0000 Tolak H0 Fixed Effect 

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2018 (Eviews  10) 

 

 Dari pengujian terhadap Chow Test dan Hausman Test  yang telah dilakukan maka 

pemilihan model 1 dan 2 dalam penelitian ini adalah  fixed effect. Judge  et al.  (1980) 

mengemukakan bahwa untuk data panel di dalam pemilihan model diantara  fixed effect  

maupun random effect dapat dilakukan berdasarkan pemilihan unit dari sampel 

penelitian. Sehingga, selain didukung dari hasil pengujian Chow Test dan Hausman Test 

di dalam pemilihan model juga didukung dari tidak dipilihnya sampel secara acak tetapi 

harus dapat terpenuhinya kriteria tertentu, sehingga model  fixed effect yang paling tepat 

digunakan dalam penelitian ini untuk ketiga sektor perushaan manufaktur di Indonesia. 

 

4.4.2. Uji Asumsi Klasik  

 Uji asumsi klasik dilakukan untuk dapat mengetahui apakah model dalam 

penelitian ini memenuhi kriteria dari BLUE (Best Liniear Unbiased Estimator) yaitu 

bersifat linier, tidak bias, dan variannya minimum (Brooks, 2014) dilakukan uji asumsi 

klasik. Penelitian ini dilakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan 

hesteroskedastisitas.  

 

4.4.2.1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas di dalam penelitian ini dengan menggunakan software Eviews versi 

10.0 dengan melihat Histogram dan nilai dari Jarque-Bera (JB) pada Lampiran 3. Pada 

grafik terlihat bahwa residual terdistribusi normal dan nilai dari probabilitas  jarque-

bera tidak signifikan hal ini menunjukkan bahwa residual pada data penelitian ini 

terdistribusi normal 

4.4.2.2. Uji Multikolinieritas  

 Dalam mengidentifikasi apakah di dalam model regresi berganda terdapat suatu 

korelasi yang sempurna antara variabel independen penelitian dilakukan uji 
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multikolinieritas. Dikatakan model yang baik apabila tidak terdapat korelasi antara 

variabel indpenden penelitian. Masalah multikolinieritas timbul apabila terdapat 

korelasi yang tinggi diantara variabel independennya dan akan mengalami kesulitan 

untuk memisahkan efek dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen dari 

efek variabel lainnya. Hal ini dikarenakan apabila terjadi suatu perubahan pada variabel 

maka akan menyababkan perubahan terhadap variabel pasangannya. Suatu model 

penelitian dikatakan bebas dari massalah multikolinieritas apabila nilai dari koefisien 

korelasi pada matriks korelasi kurang dari 0,80 (Gujarati, 2006).  

 Hasil pengujian multikolinieritas nilai dari seluruh variabel indepennya pada 

koefisien korelasi kurang dari 0,80 pada Lampiran 3 untuk sampel data dari tiga sektor 

perushaan manufaktur. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam variabel independen 

peneltian tidak terdapat korelasi atau dengan kata lain terbebas dari masalah 

multikoinieritas.  

 

4.4.2.2 Uji Hesteroskedastisitas  

 Data dalam penelitian ini merupakan data panel yang terdiri dari data cross section  

sehingga perlu dicurigai munculnya masalah heteroskedastisitas. Tujuan dari pengujian 

ini untuk memastikan semua residual atau error mempunyai nilai varian yang tetap atau 

kosntan. Untuk mengatasi masalah kemungkinan terjadinya heteroskedastisitas dengan 

menggunakan metode Generalized Least Square (cross-section weight ) dengan  

software  statistik Eviews  versi 10. 

 

4.5. Analisis Hasil Model 

 Pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikan bahwa variabel independen di 

dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya. 

 

4.5.1.Analisis Hasil Variabel Independen terhadap Variabel Dependen  

4.5.1.1. Hasil penelitian pada Seluruh Sektor 

Pada Tabel 4.10 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk seluruh sampel 

terbukti bahwa hubungan antara RPTAL dan RPTSE terhadap CCC memiliki hubungan 

negatif signifikan sebesar 1% dan hal ini mendukung hipotesis 1a dan 1b di dalam 
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penelitian. Hal ini berarti semakin tingginya nilai dari RPTAL atau RPTSE maka 

periode dari CCC akan semakin pendek.  

Dalam penelitian ini untuk concentrated ownership dikategorikan menjadi dua 

yaitu perusahaan keluarga dan perusahaan bukan keluarga. Kategorikan perusahaan 

keluarga adalah perusahaan yang kepemilikan sahamnya minimal 10% dimiliki oleh 

keluarga. Definisi ini mengikuti penelitian dari Claessens et al. (2000). Dan dalam 

dalam analisis dengan menggunakan dummy variabel. Untuk nilai 1 adalah perusahaan 

keluarga dan untuk nilai 0 adalah perusahaan bukan keluarga. Penelitian membuktikan 

bahwa concentrated ownership mempengaruhi secara positif signifikan terhadap CCC 

yang berarti semakin besar pengaruh dari keluarga di dalam perusahaan maka semakin 

panjang periode dari CCC. 

 

Tabel 4.10. Ringkasan Hasil Regresi  Seluruh Sektor 

Variabel Independen  Variabel Independen  

CCC 

Coef t-Stat Prob. 1 tail 

C 

LOG (1+RPTAL) 

LOG (1+RPTSE) 

FAMOWN 

ROA 

SIZE 

AGE 

 

 

-212,236 

-83,543 

-3,300 

11,056 

10,902 

8,902 

-0,232 

 

-9,780 

-2,690 

-3,770 

1,914 

5,860 

1,420 

-2,290 

 

0,000*** 

0,000*** 

0,000*** 

0,056* 

0,048 

0,017 

0,000 

  

Jumlah Observasi 

Cross-Section  

Metode 

R-squared 

Ajd. R-squraead 

Prob ( F-Statistik ) 

278 

139 

Fixed Effect Model 

0,856 

0,702 

0,000 

 *** Signifikan pada tingkat keyakinan 1% 

** Signifikan pada tingkat keyakinan 5% 

* Signifikan pada tingkat keyakinan 10% 

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2018 ( Eviews 10 ) 

CCC = cash conversion cycle yaitu proksi dari working capital management dimana CCC = DSO+DSI-

DPO. LOG(1+RPTAL)  = related party transaction assets and liabilities  yaitu jumlah pengungkapan 

besaran RPT dari balance sheets dibagi dengan total ekuitas yang ditransformasikan dalam bentuk 

logaritma natural. LOG(1+RPTSE) = related party transaction sales and expenses  yaitu jumlah 

pengungkapan besaran RPT yang berasal dari income statements  dibagi dengan total ekuitas yang 

ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural. FAMOWN = dummy variabel pada concentrated  

ownership dimana 1 adalah perusahaan keluarga dan 0 adalah perusahaan bukan keluarga. ROA = return 

on assets  yaitu proksi dari profitabilitas dimana net income  dibagi total aset. SIZE = ukuran perusahaan 

yaitu logaritma natural dari total aset. AGE = umur perusahaan yaitu dihitung dari tahun perusahaan 

berdiri sampai dengan periode penelitian.  
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4.5.1.2. Hasil penelitian pada Setiap Sektor 

 Untuk dapat melihat secara lebih jelas maka di dalam penelitian ini dilakukan 

analisa per sektor di perusahaan manufaktur. Nihat et al. (2015) mengemukakan bahwa 

setiap industri memiliki kebutuhan akan modal kerja yang berbeda dan hal ini akan akan 

mempengaruhi dari CCC. Hal serupa juga dikemukakan oleh Hill et al.  (2010). 

 

Hasil penelitian pada Sektor 1. Industri Dasar dan Kimia.  

 

Tabel 4.11. Ringkasan Hasil Regresi  Sektor 1 

Variabel Independen  Variabel Independen  

CCC 

Coef t-Stat Prob. 1 tail 

C 

LOG(1+RPTAL) 

LOG(1+RPTSE) 

FAM OWN  

ROA 

SIZE 

AGE 

-29,151 

-35,22 

5,246 

-43,047 

-149,526 

1,802 

0,126 

-8,180 

-7,230 

4,300 

-2,506 

-1,090 

3,680 

4,410 

0,000*** 

0,000*** 

0,003 

0,000 

0,000 

0,039 

0,000 

Jumlah Observasi 

Cross-Section  

Metode 

R-squared 

Ajd. R-squraead 

Prob ( F-Statistik ) 

100 

50 

Fixed Effect Model 

0,907 

0,795 

0,000038 

 *** Signifikan pada tingkat keyakinan 1% 

** Signifikan pada tingkat keyakinan 5% 

* Signifikan pada tingkat keyakinan 10% 
Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2018 ( Eviews 10) 

CCC = cash conversion cycle yaitu proksi dari working capital management dimana CCC = DSO+DSI-

DPO. LOG (1+RPTAL) = related party transaction assets and liabilities  yaitu jumlah pengungkapan 

besaran RPT dari balance sheets  dibagi dengan total ekuitas yang ditransformasikan dalam bentuk 

logaritma natural. LOG (1+RPTSE) = related party transaction sales and expenses  yaitu jumlah 

pengungkapan besaran RPT yang berasal dari income statements  dibagi dengan total ekuitas yang 

ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural. FAMOWN = dummy variabel pada concentrated  

ownership dimana 1 adalah perusahaan keluarga dan 0 adalah perusahaan bukan keluarga. ROA = return 

on assets  yaitu proksi dari profitabilitas dimana net income  dibagi total aset. SIZE = ukuran perusahaan 

yaitu logaritma natural dari total aset. AGE = umur perusahaan yaitu dihitung dari tahun perusahaan 

berdiri sampai dengan periode penelitian.  
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Hasil penelitian  pada Sektor 2.  Aneka Industri. 

 

Tabel 4.12. Ringkasan Hasil Regresi  Sektor 2 

Variabel Independen  Variabel Independen  

CCC 

Coef t-Stat Prob. 1 tail 

C 

LOG(1+RPTAL) 

LOG(1+RPTSE) 

FAM OWN  

ROA 

SIZE 

AGE 

-121,692 

-234,955 

-8,600 

36,891 

317,292 

-25,644 

23,099 

-4,430 

-1,080 

-5,030 

4,613 

8,530 

-3,440 

1,380 

0,000*** 

0,000*** 

0,000*** 

0,000*** 

0,000 

0,000 

0,000 

Jumlah Observasi 

Cross-Section  

Metode 

R-squared 

Adj. R-squared 

Prob ( F-Statistik ) 

82 

41 

Fixed Effect Model 

0,877 

0,724 

0,000 

 *** Signifikan pada tingkat keyakinan 1% 

** Signifikan pada tingkat keyakinan 5% 

* Signifikan pada tingkat keyakinan 10% 

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2018 (Eviews 10) 

CCC = cash conversion cycle yaitu proksi dari working capital management dimana CCC = DSO+DSI-

DPO LOG (1+RPTAL) = related party transaction assets and liabilities  yaitu jumlah pengungkapan 

besaran RPT dari balance sheets  dibagi dengan total ekuitas yang ditransformasikan dalam bentuk 

logaritma natural. LOG (1+RPTSE) = related party transaction sales and expenses  yaitu jumlah 

pengungkapan besaran RPT yang berasal dari income statements  dibagi dengan total ekuitas yang 

ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural. FAMOWN = dummy variabel pada concentrated  

ownership dimana 1 adalah perusahaan keluarga dan 0 adalah perusahaan bukan keluarga. ROA = return 

on assets  yaitu proksi dari profitabilitas dimana net income  dibagi total aset. SIZE = ukuran perusahaan 

yaitu logaritma natural dari total aset. AGE = umur perusahaan yaitu dihitung dari tahun perusahaan 

berdiri sampai dengan periode penelitian.  
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Hasil penelitian pada Sektor 3.  Industri Barang Konsumsi. 

 

Tabel 4.13. Ringkasan Hasil Regresi Sektor 3 

Variabel Independen Variabel Independen 

CCC 

Coef t-Stat Prob. 1 tail 

C 

LOG(1+RPTAL) 

LOG(1+RPTSE) 

FAM OWN  

ROA 

SIZE 

AGE 

-1055,515 

-112,701 

-4,790 

39,858 

86,812 

56,864 

-13,359 

 

 

-5,020 

-1,590 

-2,820 

6,739 

1,450 

7,000 

-2,510 

 

0,000*** 

0,000*** 

0,000*** 

0,000*** 

0,000 

0,001 

0,000 

Jumlah Observasi 

Cross-Section 

Metode 

R-squared 

Adj. R-squared 

Prob ( F-Statistik ) 

96 

48 

Fixed Effect Model 

0,823 

0,610 

0,000 

 *** Signifikan pada tingkat keyakinan 1% 

** Signifikan pada tingkat keyakinan 5% 

* Signifikan pada tingkat keyakinan 10% 

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2018 ( Eviews 10 ) 

CCC = cash conversion cycle yaitu proksi dari working capital management dimana CCC = DSO+DSI-

DPO LOG (1+RPTAL) = related party transaction assets and liabilities  yaitu jumlah pengungkapan 

besaran RPT dari balance sheets  dibagi dengan total ekuitas yang ditransformasikan dalam bentuk 

logaritma natural. LOG (1+RPTSE) = related party transaction sales and expenses  yaitu jumlah 

pengungkapan besaran RPT yang berasal dari income statements  dibagi dengan total ekuitas yang 

ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural. FAMOWN = dummy variabel pada concentrated  

ownership dimana 1 adalah perusahaan keluarga dan 0 adalah perusahaan bukan keluarga. ROA = return 

on assets  yaitu proksi dari profitabilitas dimana net income  dibagi total aset. SIZE = ukuran perusahaan 

yaitu logaritma natural dari total aset. AGE = umur perusahaan yaitu dihitung dari tahun perusahaan 

berdiri sampai dengan periode penelitian.  

 

 

4.5.1.2.1. Besaran  RPTAL terhadap Cash Conversion Cycle  (CCC)  

 Pengujian terhadap hipotesis 1a yang melihat pengaruh dari RPT yang berasal dari 

assets  dan liabilities  terhadap CCC pada tiga sektor utama perusahaan manfaktur di 

Indonesia. Hipotesis 1a menguji pengungkapan besaran RPTAL pada perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap CCC. Pada ketiga sektor, besaran RPTAL memiliki 

hubungan negatif signifikan pada tingkat 1% yang mendukung hipotesis 1a yang berarti 

bahwa apabila nilai dari RPTAL semakin besar maka periode CCC akan semakin 

pendek yang berarti bahwa penerimaan cash atas produk yang dijual semakin cepat 

yang berasal dari assets dan liabilities. Semakin tingginya, pengungkapan besaran 
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RPTAL yang mengandung benturan kepentingann, sesuai denagn Peraturan OJK 

Nomor IX.E.1 mengindikasikan bahwa publik harus mengetahui lebih banyak transaksi 

apa yang dilakukan oleh perusahaan dan tidak ada informasi yang disembunyikan. 

 Shastri dan Kahle (2003) yang melakukan penelitian pada perusahaan di Amerika 

Serikat mengenai RPT mengemukakan bahwa pinjaman yang diberikan kepada 

eksekutif di perusahaan Amerika Serikat rata-rata memiliki suku bunga yang rendah 

daripada suku bunga pasar sehingga akan mempengaruhi modal kerja yang digunakan 

di dalam operasi perusahaan yang berarti bahwa perusahaan akan lebih mudah 

memberikan pinjaman kepada pihak yang memiliki relasi dengan perusahaan daripada 

pihak luar. RPT tercermin dalam tiga komponen CCC seperti account payables atau pun 

account receivables. Jika perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan 

expropriation  maka perusahaan berupaya untuk memperpanjang account receivables  

tetapi dengan mempercepat pembayaran account payables. 

 

4.5.1.2.2. Besaran RPTSE terhadap Cash Conversion Cycle  (CCC)  

 Pengujian hipotesis 1b yang menguji penerapan efficient transaksi RPTSE yang 

berasal dari sales dan expenses berpengaruh negatif terhadap CCC dan pada hasil 

penelitian ini terbukti pada sektor 2 aneka industri (Tabel 4.12) dan sektor 3 industri 

barang konsumsi (Tabel 4.13) sedangkan untuk sektor 1 industri dasar dan kimia (Tabel 

4.11) tidak ada pengaruh signifikan. 

 Hasil penelitian ini mendukung the conflict of interest hypothesis  berdasarkan 

penelitian Gordon et al. (2004) yaitu dengan menerapkan transaksi RPT maka akan 

semakin besar nilai dari besaran RPT maka CCC akan semakin pendek. Tetapi untuk 

sektor 1 industri dasar dan kimia (Tabel 4.10) tidak mendukung teori dari hipotesis. Hal 

ini disebabkan perusahaan manufaktur untuk dapat melakukan pengefisienan dengan 

transaksi jual beli maka bisa menerapkan RPTSE. RPTSE yang dilakukan akan 

mengakibatkan percepatan penjualan produk serta hutang dagang, tetapi transaksi ini 

akan membuat perusahaan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pembayaran 

hutang dagangnya. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikkan dari RPT dari sales  dan 

expenses  maka tidak akan mempengaruhi lamanya periode CCC  dari perusahaan.  

 Untuk perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia terdapat tidak 

mendukung hipotesis 1b yang menyatakan bahwa RPTSE berpengaruh negatif terhadap 
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CCC tetapi hasil penelitian berkebalikan yaitu RPTSE berpengaruh positif signifikan 

terhadap CCC. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai dari RPT maka akan 

semakin lemahnya corporate governance  perusahaan yang dibuktikan dengan semakin 

kecilnya jumlah akan komisaris independen, dan makin sedikitnya kompensasi tunai 

terhadap CEO dan direktur , dan semakin besarnya kompensasi CEO dalam bentuk opsi 

akan saham perusahaan. 

  

4.5.1.2.3.Pengaruh Concentrated Ownership Perusahaan terhadap Cash  

Conversion Cycle  

 Dari hasil penelitian hanya pada sektor 2 aneka industri dan sektor 3 industri dasar 

dan kimia yang mendukung hipotesis di dalam penelitian bahwa concentrated 

ownership pada kelurga berpengaruh positif terhadap CCC yang berarti bahwa semakin 

besar kepemilikan saham keluarga di perusahaan maka siklus CCC akan semakin 

panjang. Hal ini menggambarkan bahwa keluarga memilki kuasa penuh dalam 

pelaksanaan operasi perusahana terutama akan penemuhan modal kerja perusahaan.  

 Hasil penelitian pada sektor 2 aneka industri dan sektor 3 industri dasar dan kimia 

berkebalikan dengan yang dikemukakan oleh Yasser (2011) bahwa perusahaan yang 

kepemilkian saham keluarga besar maka memiliki pengaruh negatif terhadap 

pengelolaan perusahaan yang berarti bahwa semakin besar saham yang dimiliki oleh 

keluarga maka kontrol keluarga terhadap operasi perusahaan akan semakin besar yang 

dapat mempengaruhi kinerja perusahaan salah satunya adalah siklus CCC yang semakin 

pendek. 

 

4.5.2. Analisis Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen  

4.5.2.1. Pengaruh Profitabilitas Perusahaan terhadap Cash Conversion Cycle   

 Profitabilitas perusahaan dengan menggunakan proksi ROA terhadap periode dari 

CCC. Hasil penelitian menujukkan hanya sektor industri dasar dan kimia dari 

perusahaan manufaktur memiliki hubungan negatif signifikan terhadap CCC.  

 Hasil penelitian ini mendukung  penelitian dari Jose et al. (1996), Shin dan Soenen 

(1998) yang berpendapat bahwa antara profitabilitas dengan CCC memiliki hubungan 

yang negatif semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin pendek siklus 

CCC. Sedangkan,  pada sektor 2 dan 3 hasil penelitian ini menemukan hubungan positif 
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antara profitabilitas dengan CCC yang berarti bahwa semakin rendah kemampuan suatu 

perusahaan untuk dalam menghasilkan profitabilitas maka akan semakin lama periode 

dari CCC. 

  Hubungan positif antara CCC dan profitabilitas sejalan seperti yang ditemukan 

oleh Ponsian et al.  (2014). Hal ini berarti, kebutuhan akan modal kerja yang besar akan 

mempengaruhi likuiditas dari perusahaan yang akan menyebabkan siklus CCC lebih 

panjang dan profitabilitas perusahaan mengalami penurunan. 

 Shin dan Soenen (1998) mengemukakan bahwa perusahaan yang profitabilitasnya 

mengalami peningkatan maka siklus CCC semakin pendek. Perusahaan yang memiliki 

periode CCC yang pendek akan memiliki likuiditas yang akan lebih cepat untuk 

memenuhi kebutuhan akan jangka pendeknya sehingga beban akan operasional atau 

aktivitas perusahaan akan berkurang dan perusahaan akan lebih dapat untuk 

memanfaatkan likuiditas ini untuk menyediakan aset operasi yang lebih banyak dalam 

meningkatkan profitabilitas.   

 

4.5.2.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan pada Cash  Conversion Cycle 

 Panjang periode dari CCC akan memiliki perbedaan pada ukuran perusahaan yang 

berbeda. Hipotesis 3 dalam penelitian ini melihat pengaruh dari ukuran perusahaan 

terhadap CCC. Hasil pengujian dari penelitian ini menemukan untuk sektor industri 

dasar dan kimia dan industri barang konsumsi terdapat pengaruh signifikan positif 

terhadap CCC, sedangkan untuk sektor aneka industri terdapat pengaruh signifikan 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran setiap perusahaan manufaktur pada setiap 

sektor tidak memiilki pengaruh yang sama.  

 Pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia serta industri barang 

konsumsi terdapat pengaruh positif yang menunjukkan bawa semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin panjang periode dari CCC. Sedangkan, untuk perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri, hubungan antara ukuran perusahaan dengan CCC 

negatif secara signifikan hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahan 

maka akan semakin singkat periode dari CCC.  

 Hasil penelitian pada sektor 2 aneka industri mendukung penelitian dari Moss 

(1993) yang mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar akan 

memiliki periode CCC yang lebih pendek dikarenakan perusahaan yang lebih besar 
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memiliki kemampuan yang lebih baik di dalam mengelola CCC. Eljelly (2004) 

berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan yang semakin besar di 

dalam hal persediaan, mendapatkan pinjaman, dan pengumpulan piutang yang akan 

dapat meningkatkan likuiditas dan akan memperpendek periode dari CCC daripada 

perusahaan kecil dan hasil penelitian ini seperti yang diungkapkan oleh Eljelly (2004). 

Hal serupa juga dikemukakan oleh Peel et al. (2000), Nakamura dan Palombini (2008), 

serta Uyar (2009) terdapat hubungan negatif signifikan antara ukuran perusahan dengan 

days of sales in inventory  dan days of sales outstanding. 

 

4.5.2. 3. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Cash  Conversion Cycle  

 Sektor 3 industri barang dan konsumsi yang hasil penelitian umur berpengaruh 

negatif terhadap CCC yang berarti bahwa semakin panjang umur maka siklus CCC akan 

semakin pendek.  

 

4.6.Robustness Check Variabel Independen  Concentrated Ownership 

 Pada variabel concentrated ownership  menggunakan varaiable dummy  dimana 

nilai 1 adalah perusahaan keluarga dan nilai 0 adalah perushaan bukan keluarga yang 

pengklasifikasiaknnya mengikuti Claessens et al. (2000) yaitu kepemilikan saham 

minimal 10 persen dikuasai keluarga maka dikategorikan perusahaan keluarga.  

 Robustness check pada concentrated ownership dengan menggunakan persentase 

dari kepemilikan saham keluarga maka hasil penelitian yang didapatkan adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.14. Ringkasan Hasil Regresi Robustness Check   Sektor 1 

Variabel Independen  Variabel Independen  

CCC 

Coef t-Stat Prob. 1 tail 

C 

FAMOWN 

16,992 

-0,065 

4,708 

-1,920 

0,000 

0,000*** 

Jumlah Observasi 

Cross-Section  

Metode 

R-squared 

Ajd. R-squraead 

Prob ( F-Statistik ) 

100 

50 

Fixed Effect Model 

0,905 

0,797 

0,0000 

 *** Signifikan pada tingkat keyakinan 1% 

** Signifikan pada tingkat keyakinan 5% 

* Signifikan pada tingkat keyakinan 10% 

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2018 (Eviews 10) 

CCC = cash conversion cycle yaitu proksi dari working capital management diaman CCC = DSO+DSI-

DPO FAMOWN = variabel pada concentrated ownership yaitu persentase kepemilikan saham keluarga di 

perusahaan. 

 
 

Tabel 4.15. Ringkasan Hasil Robustness Check Regresi  Sektor 2 

Variabel Independen  Variabel Independen  

CCC 

Coef t-Stat Prob. 1 tail 

C 

FAMOWN 

168,757 

24,617 

4,708 

-1,920 

0,115 

0,000*** 

Jumlah Observasi 

Cross-Section  

Metode 

R-squared 

Ajd. R-squraead 

Prob ( F-Statistik ) 

82 

41 

Fixed Effect Model 

0,725 

0,526 

0,0074 

 *** Signifikan pada tingkat keyakinan 1% 

** Signifikan pada tingkat keyakinan 5% 

* Signifikan pada tingkat keyakinan 10% 

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2018 (Eviews 10) 

CCC = cash conversion cycle yaitu proksi dari working capital management diaman CCC = DSO+DSI-

DPO. FAMOWN = variabel  pada concentrated ownership yaitu persentase kepemilikan saham keluarga 

di perusahaan. 
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Tabel 4.16. Ringkasan Hasil Regresi  Robustness Check Sektor 3 

Variabel Independen  Variabel Independen  

CCC 

Coef t-Stat Prob. 1 tail 

C 

FAMOWN 

11,469 

0,006 

1,849 

2,267 

0,067 

0,026** 

Jumlah Observasi 

Cross-Section  

Metode 

R-squared 

Ajd. R-squraead 

Prob ( F-Statistik ) 

96 

48 

Fixed Effect Model 

0,808 

0,612 

0,0001 

 *** Signifikan pada tingkat keyakinan 1% 

** Signifikan pada tingkat keyakinan 5% 

* Signifikan pada tingkat keyakinan 10% 

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2018 (Eviews 10) 

CCC = cash conversion cycle yaitu proksi dari working capital management diaman CCC = DSO+DSI-

DPO FAMOWN = variabel pada concentrated  ownership yaitu persentase kepemilikan saham keluarga 

di perusahaan. 

  

 

 Hasil penelitian pada robustness check pada concentrated ownership dengan 

persentase kepemilikan saham keluarga di perusahaan untuk  ketiga sektor hasilnya 

sama apabila menggunakan dummy variabel untuk concentrated ownership-nya. Sektor 

aneka industri (Tabel 4.14) dan sektor industri barang konsumsi (Tabel 4.15) memiliki 

pengaruh positif signifikan concentrated ownership pada keluarga sedangkan sektor 

industri dasar dan kimia memiliki pengaruh negatif signifikan concentrated ownership 

pada keluarga terhadap CCC. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Melakukan investigasi faktor-faktor yang mempengaruhi working capital 

management yang menggunakan proksi cash conversion cycle (CCC) merupakan tujuan 

utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang diinvestigasi adalah 

besaran dari related party transaction (RPT) yang berasal dari balance sheets yaitu 

assets dan liabilities (AL) dan laporan laba rugi  sales dan expense (SE) dan 

concentrated ownership. Fokus di dalam penelitian ini hanya pada perusahaan 

manufaktur di Indonesia dengan periode penelitian selama 2016 sampai dengan 2017 

dari tiga sektor utama.  

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa RPT memilki pengaruh terhadap 

CCC. CCC dalam sektor aneka industri dan  industri barang konsumsi dipengaruhi oleh 

pengungkapan besaran dari RPTAL dan RPTSE. Hal ini menunjukkan bahwa RPT 

memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap CCC yaitu semakin besar nilai dari 

RPT maka siklus CCC semaakin pendek. Sedangkan, untuk sektor industri dasar dan 

kimia dipengaruhi oleh RPTAL.  

Hasil penelitian ini juga meneukan hubungan negatif signifikan pengaruh 

concentrated ownership pada keluarga terhadap CCC pada sektor industri dasar dan 

kimia serta sektor aneka indusrti. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin besarnya 

concentrated ownership pada keluarga maka siklus CCC akan semakin pendek. 

Indonesia adalah negara yang concentrated ownership pada keluarga sehingga 

perusahaan di Indonesia mayoritas adalah perusahaan keluarga (Claessens et al., 2000). 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan di dalam penelitian ini, diantaranya adalah :  

1. Proksi di modal kerja di dalam penelitian ini hanya cash conversion cycle 

(CCC) padahal terdapat proksi lain di dalam kerja seperti net working capital 

(NWC). 

2. Penelitian pada related party transaction  ( RPT ) ini hanya mengukur besaran 

secara total dari RPT yang berasal dari balance sheets  dan laporan laba rugi.  
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5.3 Saran  

Saran dari penelitian ini dari hasil penelitain serat adanya keterbatasan di dalam 

penelitian ini , antara lain :  

1. Bagi akademisi, bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini dapat 

menginvestigasi besaran dari RPT tidak secara total baik yang berasal dari balance 

sheets  maupun laba rugi tetapi melihat transaksi per bagian dari masing-masing 

RPT dan dihubungkan untuk menghitung working capital management  tidak 

hanya dengan cash conversion cycle tetapi juga bisa dengan net working capital. 

Hasil penelitian ini hanya melihat pengaruh besaran RPTAL dan RPTSE terhadap 

CCC di setiap sektor.   

2. Bagi perusahaan, perlu untuk memperhatikan pengaruh dari concentrated 

ownership pada keluarga dikarenakan hasil penelitian ini menemukan bahwa 

semakin besarnya kepemilikan saham keluarga yang berarti bahwa semakin besar 

kontrol keluarga terhadap kegiatan operasi perushaan maka akan memperpanjang 

siklus CCC.   
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Kode Perusahaan berdasarkan SIC  

 

Range of SIC Codes  Division  

0100-0999 Agriculture, Forestry, and Fishing  

1000-1499 Mining  

1500-1799 Cosntruction 

1800-1999 Not Used 

2000-3999 Manufacturing  

4000-4999 Transportation, Communication, Electric, Gas, and 

Sanitary Service 

5000-5199 Wholesale Trade 

5200-5999 Retail Trade 

6000-6799 Finance, Insurance, and Real Estate 

7000-8999 Services 

9100-9729 Public Administration 

9900-9999 Nonclassifiable 
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Lampiran 2 .  Sampel  Perusahaan 

NAMA PERUSAHAAN  SIC 

CODES 

KODE 

PERUSAHAAN 

SECTOR 

Akasha Wira International 2086 ADES Beverages 

Alakasa Industrindo  3354 ALKA Industrial Metals and Mining  

Alkindo Naratama 2621 ALD Houshold Goods and Home 

Construction 

Alumindo Light Metal 3353 ALM Industrial Metals and Mining  

Anugrah Kagum Karya Utama  3089 AKKU  General Industries 

Argha Karya Prima Industry 2671 AKPI  Chemicals 

Arita Prima Indonesia  3491 APII Construction and Materials 

Arwana Citramulia  3253 ARNA Construction and Materials 

Asahimas Flat Glass 3211 AMFG  Construction and Materials 

Asiaplast Industries 3089 APLI  Chemicals 

Astra International  3711 ASII Automobiles anad parts 

Astra Otoparts 3714 AUTO Automobiles anad parts 

Ateliers Mecaniques D'Indonesie 3443 AMIN Houshold Goods and Home 

Construction 

Austindo Nusantara Jaya  2076 ANJT  Food Producers 

Bakrie and Brothers  3371 BNBR Industrial Metals and Mining  

Bentoel Internasional Investama  2111 RMBA Tobacco 

Berlina 3089 BRNA General Industries 

Betonjaya Manunggal  3316 BTON Industrial Metals and Mining  

Budi Starch and Sweetener  2899 BUDI Food Producers 

Buyung Poetra Sembada 2099 HOKI Food Producers 

Campina Ice Cream Industry 2024 CAMP Food Producers 

Champion Pacific Indonesia  3085 IGAR General Industries 

Chandra Asri Pertochemical 2821 TPIA Chemicals 

Charoen Pokphand Indonesia 2048 CPIN  Food Producers 

Chitose International  2599 CINT  Houshold Goods and Home 

Construction 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Universitas Indonesia 

Lampiran 2. Sampel Perusahaan (Sambungan) 

Citatah 2429 CTTH Construction and Materials 

Citra Tubindo  3489 CTBN  Industrial Metals and Mining  

Colorpak Indonesia 2893 CLPI Personal Goods 

Darya Varia Laboratoria 2834 DVLA Pharmaceuticals and 

Biotechnology 

Delta Djakarta 2082 DLTA Beverages 

Dharma Samudera Fishing 

Industries 

2499 DSFI Food Producers 

Dharma Satya Nusantara  2499 DSNG Construction and Materials 

Dua Putra Utama Makmur 2092 DPUM Food Producers 

Duta Pertiwi Nusantara  2899 DPNS Chemicals 

Ekadharma International  2891 EKAD Chemicals 

Emdeki Utama 2899 MDKI Chemicals 

Enseval Putera Megatrading 2122 EPMT Pharmaceuticals and 

Biotechnology 

Eratex Djaja 2284 ERTX Personal Goods 

Ever Shine Tex 2299 ESTI Personal Goods 

Fajar Surya Wisesa  2653 FASW Forestry and Paper 

FKS Multi Agro 2099 FISH Food Producers 

Gajah Tunggal 3011 GJTL Automobiles anad parts 

Garuda Metalindo 2522 BOLT Automobiles anad parts 

Gema Grahasarana 2499 GEMA Houshold Goods and Home 

Construction 

Goodyear Indonesia 3011 GDYR Automobiles anad parts 

Gozco Plantattions 2119 GZCO Food Producers 

Gudang Garam  2111 GGRM  Tobacco 

Gunawan Dianjaya Steel  3312 GDST  Industrial Metals and Mining  

Hanjaya Mandala Sampoerna 2111 HMSP Tobacco 

Hartadinata Abadi 2944 HRTA Personal Goods 

Impact Pratama Industri 3089 IMPC Chemicals 

Indah Kiat Pulp & Paper 2611 INKP Forestry and Paper 

Indal Alumunium Industry  3355 INAI Industrial Metals and Mining  

Indo Acidatama 2899 SRSN Chemicals 

Indo Kordsa 2296 BRAM Chemicals 
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Lampiran 2. Sampel Perusahaan (Sambungan) 

Indo Rama Synthetics 2512 INDR Personal Goods 

Indocement Tunggal Prakarsa 3141 INTP Construction and Materials 

Indofarma 2834 INAF Personal Goods 

Indofood CBP Sukses Makmur 2098 ICBP Food Producers 

Indofood Sukses Makmur 2098 INDF Food Producers 

Indonesia Pondasi Raya 2629 IDPR Construction and Materials 

Indopoly Swakarsa Industry 2821 IPOL General Industries 

Indospring  3714 INDS Automobiles anad parts 

Industri Jamu dan Farmasi  2122 SIDO Food Producers 

Intan Wijaya International  2899 INCI Chemicals 

Inti Agri Resources 3089 INI Food Producers 

Jembo Cable Company  3357 JECC Electronic and Electrical 

Equipment  

 Jasuindo Tiga Perkasa   $         

2,759.00  

JTPE Support Service  

Kalbe Farma 2834 KLBF Pharmaceuticals and 

Biotechnology 

Kedawung Setia Industrial  2657 KDSI Houshold Goods and Home 

Construction 

Kimia Farma 2834 KAEF Pharmaceuticals and 

Biotechnology 

Kino Indonesia 2499 KINO Personal Goods 

Kiosan Komersial Indonesia 2521 KIOS Software and Computer Service  

Kirana Megatara 2822 KMTR Automobiles anad parts 

Lautan Luas 2899 LTLS Chemicals 

Lion Metal Works  2522 LION Industrial Metals and Mining  

Lionmesh Prima 3499 LMSH Industrial Metals and Mining  

Lotte Chemical Titan  3089 FPNI Chemicals 

Malindo Feedmill 2058 MAIN Food Producers 

Mandom Indonesia 2844 TCID Personal Goods 

Mark Dynamics Indonesia  2822 MARK  Health Care Equipment and 

Services 

Martina Berto 

 

3999 MBTO Personal Goods 
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Lampiran 2. Sampel Perusahaan (Sambungan) 

Millenium Pharmacon 

International 

2834 SDPC Pharmaceuticals and 

Biotechnology 

Mitra Pemuda 2629 MTRA Construction and Materials 

Multistrada Arah Sarana 3011 MASA Automobiles anad parts 

Nipress 3621 NIPS Electronic and Electrical 

Equipment  

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 2621 TKIM  Forestry and Paper 

Pan Brothers  2651 PBRX Personal Goods 

Panca Budi Idaman  2673 PBID General Industries 

Paramita Bangun Persada 2541 PBSA Construction and Materials 

Pelangi Indah Canindo  3411 PICO General Industries 

Pelat Timah Nusantara  3312 NIKL  Industrial Metals and Mining  

Polychem Indonesia 2899 ADMG Chemicals 

PP London Sumatera Indonesia 2139 LSIP  Food Producers 

Prashida Aneka Niaga  2099 PSDN  Food Producers 

Prima Cakrawala Abadi  2092 PCAR Food Producers 

Primarido Asia Infrastructure  3149 BIMA Personal Goods 

Pyridam Farma 2834 PYFA Pharmaceuticals and 

Biotechnology 

Ricky Putra Globalindo  2322 RICY  Personal Goods 

Salim Ivomas Pratama 2119 SIMP Food Producers 

Sampoerna Agro 2119 SGRO Food Producers 

Saranacentral Bajatama  3312 BAJA Industrial Metals and Mining  

Sariguna Primatirta 2086 CLEO Beverages 

Sat Nusapersada 3679 SAT Electronic and Electrical 

Equipment  

Sekar Bumi  2091 SKBM  Food Producers 

Sekar Laut  2099 SKLT  Food Producers 

Selamat Sempurna 3714 SMSM Automobiles anad parts 

Semen Indonesia Persero  3241 SMGR Construction and Materials 

Sepatu Bata 3149 BATA Personal Goods 

Siantar Top  2098 STTP Food Producers 

Sierad Produce 2259 SIPD Food Producers 

SLJ Global 2421 SULI  Forestry and Paper 

Smart 3899 SMAR Food Producers 
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Lampiran 2. Sampel Perusahaan  (Sambungan) 

Steel Pipe Industry of 

Indonesia  

3317 ISSP Industrial Metals and Mining  

Sumi Indo Kabel  3357 IKBI  Electronic and Electrical 

Equipment  

Sunson Textile Manufacture 2299 SSTM  Personal Goods 

Suparma 2679 SPMA Forestry and Paper 

Supreme Cable Manufacturing 

Corporation 

3357 SCCO Electronic and Electrical 

Equipment  

Surya Toto Indonesia 3432 TOTO Construction and Materials 

Tembaga Mulia Semanan  3366 TBMS Industrial Metals and Mining  

Tempo Scan Pacific 2834 TSPC Pharmaceuticals and 

Biotechnology 

Tifico Fiber Indonesia  2282 TFCO Chemicals 

Tiga Pilar Sejahtera Food 2099 AISA Food Producers 

Tirta Mahakam Resources 2435 TIRT Construction and Materials 

Toba Pulp Lestari  2611 INRU Personal Goods 

Trias Sentosa 2671 TRST Chemicals 

Trisula International 2299 TRIS Personal Goods 

Trisula Textile Industries  2299 BELL Personal Goods 

Tunas Alfin 3899 TALF Houshold Goods and Home 

Construction 

Tunas Baru Lampung  2076 TBLA Food Producers 

Ultra Jaya Milk Industry and 

Trading Company  

2026 ULTJ  Food Producers 

Unggul Indah Cahaya 2841 UNIC Chemicals 

Vale Indonesia  2132 INCO Industrial Metals and Mining  

Voksel Electric 3357 VOKS Electronic and Electrical 

Equipment  

Waskita Beton Precast  3241 WSBP Construction and Materials 

Wijaya Karya Beton  3272 WTON  Construction and Materials 

Wismilak Inti Makmur  2132 WIIM Tobacco 

Yanaprima Hastapersada 2673 YPAS Chemicals 
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Lampiran 3. Hasil Uji Asumsi Klasik  

 

Uji Normalitas 

0

10

20

30

40

50

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300

Series: Standardized Residuals

Sample 2016 2017

Observations 278

Mean       8.43e-14

Median  -2.819605

Maximum  302.9877

Minimum -206.8308

Std. Dev.   76.26400

Skewness   0.190355

Kurtosis   3.343912

Jarque-Bera  3.048910

Probability  0.217740

 

 

 

Uji Multikolineritas  

 

 CCC RPTAL RPTSE ROA SIZE_LN_TA 
      
      CCC  1.000000 -0.055058 -0.062249  0.052649 -0.133952 

RPTAL -0.055058  1.000000  0.383576  0.032250 -0.032629 

RPTSE -0.062249  0.383576  1.000000 -0.001140  0.185277 

ROA  0.052649  0.032250 -0.001140  1.000000  0.039832 

SIZE_LN_TA -0.133952 -0.032629  0.185277  0.039832  1.000000 

AGE  0.138688 -0.001892 -0.020441  0.054538  0.199509 
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Lampiran 4. Hasil Uji Chow  

 

Dependent Variable: CCC   

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/10/18   Time: 19:35   

Sample: 2016 2017   

Periods included: 2   

Cross-sections included: 139   

Total panel (balanced) observations: 278  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RPTAL -108.0348 9.198524 -11.74480 0.0000 

RPTSE 10.13235 9.526056 1.063646 0.2889 

FAMOWN -51.15643 56.47396 -0.905841 0.3662 

ROA 121.9168 183.4766 0.664481 0.5072 

SIZE_LN_SALES -192.4324 95.10619 -2.023343 0.0445 

AGE -56.09848 65.49429 -0.856540 0.3928 

C 7395.892 3582.832 2.064258 0.0404 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.877398     Mean dependent var -116.5672 

Adjusted R-squared 0.747304     S.D. dependent var 1236.216 

S.E. of regression 621.4315     Akaike info criterion 16.00825 

Sum squared resid 69511890     Schwarz criterion 18.03090 

Log likelihood -2785.534     Hannan-Quinn criter. 16.81150 

F-statistic 6.744335     Durbin-Watson stat 3.978610 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 5. Hasil Uji Hausman  

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 6.510995 (185,180) 0.0000 

Cross-section Chi-square 758.940318 185 0.0000 
 

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: CCC   

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/10/18   Time: 19:37   

Sample: 2016 2017   

Periods included: 2   

Cross-sections included: 139   

Total panel (balanced) observations: 278  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RPTAL 22.24215 10.90902 2.038877 0.0422 

RPTSE 0.738274 12.80869 0.057639 0.9541 

FAMOWN 126.4855 76.41916 1.655154 0.0988 

ROA -311.7449 262.8895 -1.185840 0.2365 

SIZE_LN_SALES 137.7683 34.14823 4.034421 0.0001 

AGE -0.514401 3.590398 -0.143271 0.8862 

C -3968.329 939.1157 -4.225602 0.0000 
     
     R-squared 0.056965     Mean dependent var -116.5672 

Adjusted R-squared 0.041463     S.D. dependent var 1236.216 

S.E. of regression 1210.316     Akaike info criterion 17.05379 

Sum squared resid 5.35E+08     Schwarz criterion 17.12753 

Log likelihood -3165.005     Hannan-Quinn criter. 17.08307 

F-statistic 3.674682     Durbin-Watson stat 1.907533 

Prob(F-statistic) 0.001476    
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