
  

  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Data dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dan  sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a.   Data  hak  arus  kas  dan  hak arus  kontrol  diperoleh  dari  data  struktur  grup 

perusahaan yang tersedia  dari laporan tahunan perusahaan tahun  2007 -2012, 

website perusahaan dan laporan prospektus perusahaan. 

b.   Data  pengendali akhir  dalam  kelompok bisnis  diperoleh  dari rangking  100 

kelompok  bisnis  di  Indonesia  dengan  total  pendapatan  paling  besar  pada 

tahun 2012 yang tersedia datanya di majalah Globe Asia.  Pada majalah Globe 

Asia   tersebut   juga   tersedia  data   pemilik   pengendali   akhir   dari   setiap 

kelompok bisnis tersebut. 

c.   Data   kepemilikan   institusi  non   pengendali   diperoleh  dari   data   laporan 

tahunan perusahaan Tahun 2007-2012. 

d.   Data  komisaris  independen  diperoleh   dari  profil  perusahaan  publik  yang 

tersedia di www.idx.co.id. 

e.   Data pinjaman  berelasi dan variabel kontrol  (size, leverage, tobin’q,  arus kas 

bebas  dan industri)  diperoleh  dari  data  laporan keuangan  perusahaan  yang 

diperoleh melalui  Pojok Bursa Efek Indonesia  – Universitas  islam Indonesia 

(Pojok BEI UII) Yogyakarta. 
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Data  perusahaan   dalam  penelitian  ini  adalah   perusahaan  publik   yang 

terdaftar di Bursa  Efek Indonesia Tahun 2007 sampai  dengan 2012. Pengambilan 

data  periode   tahun  2008-2009  mewakili   periode  krisis  keuangan,   sedangkan 

pengambilan  data  periode  tahun  2007,  2010,  2011  dan  tahun  2012   mewakili 

periode normal. 

3.2 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

3.2.1    Tunneling Pinjaman Berelasi 

Penelitian ini menggunakan ukuran pinjaman berelasi dari penelitian  Jiang 

et al.  (2005) dan Juliarto  (2012) yaitu selisih  antara hutang lain-lain  berelasi dan 

piutang  lain-lain   berelasi  (RPT,  Related   Party  Transaction)   dibanding  Total 

Asset.  Piutang  lain-lain  (ORTA,   other  receivable  per  total  aset)   diukur  dari 

pemberian pinjaman  kepada pihak  berelasi dengan  mengeluarkan piutang usaha. 

Hutang  lain-lain  (OPTA, other  payable  per  total aset)  diukur  dari  penerimaan 

pinjaman dari pihak berelasi dengan mengeluarkan hutang usaha. 

Langkah-langkah   perhitungan    tunneling    Pinjaman   Berelasi    sebagai 

berikut. 

1.    Menghitung  rasio  Piutang  lain-lain  berelasi  terhadap  Total  Asset  (ORTA) 

yang   diukur   dari   pemberian   pinjaman   kepada    pihak   berelasi   dengan 

mengeluarkan piutang usaha berelasi dibagi Total Asset. 

2.    Menghitung  rasio  Hutang  lain-lain  berelasi  terhadap  Total  Asset  (OPTA) 

diukur  dari penerimaan  pinjaman dari  pihak  berelasi dengan  mengeluarkan 

hutang usaha berelasi dibagi Total Asset. 
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3.    Menghitung  RPT  yang  merupakan  selisih  antara  Hutang  lain-lain  berelasi 

terhadap  Total Asset  (OPTA)  dan Piutang  lain-lain  berelasi terhadap  Total 

Asset (ORTA). 

4.    Selanjutnya,   berdasarkan   nilai   RPT  sampel   dikelompokkan   dalam   dua 

kategori: 1) kelompok  dengan aktivitas tunneling jika nilai  RPT < 0, hasil uji 

beda t-test berbeda  secara signifikan, 2) kelompok dengan aktivitas   tunneling 

nol jika nilai RPT ≥ 0, hasil uji beda t-test tidak  berbeda secara signifikan. Uji 

beda  t-test dilakukan  dengan teknik  independen  sample  test untuk  menguji 

apakah ada perbedaan data  tunneling dan non tunneling. Pengujian  dilakukan 

secara keseluruhan sampel per tahun. 

Aktivitas tunneling  pinjaman  berelasi dapat  merugikan pemegang  saham 

minoritas. Pemegang  saham  minoritas adalah  perorangan maupun  badan hukum 

yang memiliki sejumlah saham  yang tidak ada hubungan dengan anggota  pendiri/ 

pengendali  perseroan   sehingga   dapat  dikatakan   bahwa  golongan   ini   adalah 

masyarakat   umum.  Karena   klasifikasi   pemegang  saham   adalah   berdasarkan 

jumlah   kepemilikan  sahamnya,   maka   dapat   dikatakan  golongan   ini   adalah 

perorangan atau  badan  hukum yang  memiliki jumlah  saham dibawah  20% (dua 

puluh  persen)   yang   konteksnya  tidak   mengendalikan  perseroan   (Bappepam, 

1997). 
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3.2.2 Struktur Kepemilikan Piramida 

Struktur kepemilikan  piramida adalah  kepemilikan secara  tidak  langsung 

terhadap  suatu  perusahaan  melalui  perusahaan  lain  dalam  rantai  kepemilikan. 

Struktur kepemilikan  piramida  memungkinkan perusahaan  memiliki hak  kontrol 

tinggi  dengan hak  arus  kas  rendah.  Struktur  kepemilikan piramida  diukur  dari 

selisih hak kontrol dengan  hak arus kas (Cash Flow  Right Leverage, CFRL). Hak 

kontrol  (Control  Right,  CR)  menunjukkan  besarnya  insentif  pemegang  saham 

pengendali  untuk mendapatkan  manfaat  privat  selain klaim  terhadap  aliran  kas 

berupa   dividen.   Semakin   besar   hak   kontrol,   semakin   besar   kemungkinan 

pemegang  saham  pengendali  mencari  manfaat  dalam  bentuk  lain selain  klaim 

terhadap  dividen melalui  pengambilalihan sumberdaya.  Hak  kontrol  terdiri dari 

hak  kontrol  langsung  dan  hak  kontrol  tidak  langsung  (La  Porta  et  al.,  2002; 

Claessens  et  al.,  2000). Hak  kontrol  langsung  yaitu  persentase  hak  suara  atas 

nama  diri sendiri  yang  setara  dengan kepemilikan  langsung.  Hak kontrol  tidak 

langsung   persentase  hak   suara   melalui  perusahaan   lain  yang   dihitung   dari 

kepemilikan saham minimum dalam setiap rantai kepemilikan. 

Hak  arus   kas  (CFR=Cash   Flow  Right)   membatasi  pemegang   saham 

pengendali  untuk  tidak  melakukan ekspropriasi.  Semakin  besar  hak  aliran  kas 

pemegang   saham    pengendali,   semakin    kecil   kemungkinan   ia    melakukan 

ekspropriasi karena tindakan tersebut  berdampak langsung terhadapnya. Hak  arus 

kas terdiri dari hak aliran kas langsung ditambah hak aliran kas tidak langsung (La 

Porta  et   al.,  2002;   Claessens  et  al.,   2000).  Hak   aliran  kas   langsung  yaitu 
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Persentase kepemilikan atas nama diri sendiri. Hak  aliran kas tidak langsung yaitu 

perkalian % kepemilikan dalam setiap rantai kepemilikan. 

Hak kontrol (CR) = Hak aliran kas langsung + Hak aliran kas tidak langsung 
Hak aliran kas langsung = % kepemilikan atas nama diri sendiri 

Hak  aliran   kas   tidak  langsung   =   Jumlah  kepemilikan   minimum   di  setiap   rantai 

kepemilikan 

(3.2) 

Hak arus kas (CFR) = Hak kontrol langsung + Hak kontrol tidak langsung 
Hak kontrol langsung = Persentase kepemilikan atas nama diri sendiri 
Hak kontrol tidak langsung = Perkalian % kepemilikan dalam setiap rantai 

kepemilikan (3.3) 

(3.4) 
Selisih antara hak kontrol dengan hak arus kas (CFRL) = CR-CFR 
Piramida = CFRL 

Peningkatan   hak   kontrol    melebihi   hak   aliran   kas   menggambarkan 

peningkatan insentif  untuk mendapatkan manfaat  privat melalui  pengambilalihan 

sumberdaya. Pengukuran  ini mengacu pada  La Porta  et al. (2002)  dan Claessens 

et al. (2000) yaitu merupakan selisih antara Hak kontrol dengan Hak aliran kas. 

3.2.3 Pengendali Akhir Keluarga 

Pengendali  akhir   (ultimate)  keluarga  adalah   pemilik  pengendali  akhir 

dalam   kelompok   bisnis   adalah   keluarga.   Keluarga   adalah  seseorang   yang 

berhubungan  darah   atau  karena   pernikahan.  Individu   atau  anggota   keluarga 

terdekat  mempunyai  relasi dengan  pemegang  saham  pengendali  jika  (PSAK 7 

2009): 

a. 

b. 

c. 

Pasangan hidup dan anak dari individu; 

Anak dari pasangan hidup individu; dan 

Tanggungan dari individu atau pasangan hidup individu. 
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Pengendali  akhir (ultimate)  keluarga  adalah kepemilikan  langsung  atau  melalui 

anak perusahaan dengan lebih dari  setengah hak suara dari suatu perusahaan,  atau 

suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk  mengarahkan 

kebijakan  keuangan  dan  operasi  manajemen  perusahaan  berdasarkan  anggaran 

dasar  atau   perjanjian   (PSAK  07   Revisi  2009).   Pengendali   akhir  (ultimate) 

keluarga   diperoleh  dari   data  pemilik   kelompok   bisnis   yang  diperoleh   dari 

rangking 100 kelompok  bisnis di Indonesia  dengan total pendapatan paling  besar 

pada tahun  2012 dari  majalah Globe  Asia.  Pengendali akhir  (ultimate) keluarga 

diukur  dengan  variabel dummy  dengan  nilai  1  untuk  pemilik pengendali  akhir 

keluarga dan 0 untuk pemilik pengendali akhir bukan keluarga. 

3.2.4 Pengendali Akhir Asing 

Kepemilikan Asing  (Foreign  Ownership) merupakan  kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh kepemilikan asing dalam bentuk badan usaha asing. Pengendali 

akhir  (ultimate)  asing  adalah pemilik  pengendali  akhir  dalam  kelompok  bisnis 

adalah asing (keluarga  atau institusi). Pengendali  akhir (ultimate) asing  diperoleh 

dari  data pemilik  kelompok  bisnis yang  diperoleh  dari rangking  100  kelompok 

bisnis  di Indonesia  dengan  total pendapatan  paling  besar pada  tahun  2012 dari 

majalah  Globe  Asia. Pengendali  akhir  (ultimate)  asing  diukur  dengan  variabel 

dummy dengan nilai  1 untuk pemilik  pengendali akhir asing dan  0 untuk pemilik 

pengendali akhir bukan asing. 
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3.2.5 Kepemilikan Institusional non Pengendali 

Kepemilikan institusional  non pengendali adalah  kepemilikan saham oleh 

investor non perseorangan yang terdiri dari Investor Perusahaan, Reksadana, Dana 

Pensiun,  Institusi  Keuangan,  Yayasan dan  Asuransi  diluar  pemilik  pengendali.  

Proporsi kepemilikan institusional  non pengendali diukur proporsi  jumlah lembar 

saham yang dimiliki institusi non pengendali dibagi total lembar saham. 

Kepemilikan institusional = lembar saham institusi non pengendali x 100% 

Non pengendali total lembar saham (3.5) 

Selanjutnya data proporsi kepemilikan saham  Institusional non pengendali 

dihitung dari data ICMD sebagai berikut. 

Kepemilikan Saham Pengendali 

Kepemilikan Saham Publik 

= xxx% 

= xxx% 

Kepemilikan Saham Perorangan bukan bagian Pengendali   = xxx%   + 

yyy% 

Kepemilikan saham Institusional non pengendali (%) = 100%- yyy% 

Pemegang  saham  institusi atau  perorangan  merupakan  yang  merupakan 

bagian dari  pengendali  atau bukan  pengendali diperoleh  dari  data struktur  grup 

perusahaan  yang  tersedia  dari Laporan  Tahunan  Perusahaan  tahun  2007-2012, 

website perusahaan dan laporan prospektus perusahaan. 

3.2.6 Komisaris Independen 

Komisaris   independen   menunjukkan   proporsi    komisaris   yang   tidak 

terafiliasi  dengan  pemilik pengendali  terhadap  total  dewan  komisaris.  Seorang 

dewan  komisaris   independen  diidentifikasi   dengan   mengamati  daftar   dewan 
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komisaris perusahaan yang tidak  terafiliasi dengan pemilik pengendali pada profil 

perusahaan. Variabel  komisaris  independen diukur  dari proporsi komisaris  yang 

tidak terafiliasi dengan pemilik pengendali terhadap total dewan komisaris. 

Komisaris Independen = Komisaris yang tidak terafiliasi  x 100% 

Total Dewan Komisaris 

(3.6) 

3.2.7 Krisis Keuangan 

Krisis  Keuangan   merupakan  variabel  dummy/  binary   (pembeda)  yang 

membedakan periode waktu krisis dan tidak krisis. Periode krisis  dalam penelitian 

ini  adalah periode  krisis  keuangan  global tahun  2008  dan  2009 diberi  kode  1, 

sedangkan perido  sebelum periode  krisis (tahun 2007)  dan setelah  periode krisis 

(tahun 2010-2012) disebut periode normal dan diberi kode 0. 

3.2.8 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol  dalam penelitian  ini mengadopsi  variabel kontrol  dalam 

penelitian Juliarto (2012) namun ditambah  variabel pertumbuhan perusahaan, tipe 

industri,  arus   kas  bebas  dan   afiliasi  lembaga   keuangan,  serta   mengeluarkan 

variabel  legal  origin.  Variabel  legal  origin  (sistem  hukum  yang  dianut  suatu 

negara) tidak  digunakan dalam penelitian  ini karena fokus  satu Negara.  Variabel 

tipe industri (Jiang  et al., 2005; Bushman et  al., 2012; Khanna dan  Palepu, 2000; 

Xu’nan, 2011),  Arus kas  bebas (Wang,  2011; Be  et al.,  2013) dan  pertumbuhan 

perusahaan (Qian et al., 2011; Wu et al., 2010; Ma et al., 2012) banyak  digunakan 

penelitian   sebelumnya    untuk   memastikan    bahwa   transaksi    berelasi   tidak 
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disebabkan   oleh  pengaruh   faktor   industri   yang   berbeda   atau   pertumbuhan 

perusahaan. 

3.2.8.1  Size 

Ukuran perusahaan (Size) adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecil  perusahaan menurut  berbagai  cara, antara  lain: total  aktiva, log  size, 

nilai pasar  saham, dan lain-lain.  Pada dasarnya ukuran  perusahaan hanya  terbagi 

dalam  tiga kategori  yaitu  perusahaan  besar (large  firm),  perusahaan  menengah 

(medium-size),  dan  perusahaan  kecil  (small  firm).  Dalam  pendekatan  efisiensi 

skala   ekonomi,    semakin   besar    perusahaan   maka   semakin    efisien   dalam 

operasional   dan  biaya-biaya   yang   dikeluarkan   termasuk   biaya  kontrol   dan 

monitoring.  Dalam  tinjauan lain,  perusahaan  yang  lebih  besar  menjadi  subyek 

pemeriksaan  (pengawasan   yang  lebih   ketat  dari  pemerintah   dan  masyarakat 

umum/ general public). Ukuran perusahaan (size) dalam penelitian ini diukur oleh 

logaritma dari total  asset. Proxy  ukuran perusahaan melalui total  asset data tidak 

dalam bentuk  rasio atau nominal  namun dalam bentuk  dalam bentuk  continuous, 

sehingga ditransformasikan dalam data logaritma (perubahan) total asset. 

Size= logaritma Total Asset (3.6) 

3.2.8.2  Leverage 

Leverage  adalah  rasio  yang digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar 

aktiva yang dimiliki  perusahaan berasal dari hutang atau  modal, sehingga dengan 

rasio ini  dapat diketahui  posisi perusahaan dan  kewajibannya yang  bersifat tetap 
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kepada pihak  lain serta  keseimbangan nilai aktiva  tetap dengan modal  yang ada. 

Leverage  dalam  penelitian  ini  menggunakan  rasio  total  hutang   terhadap  total 

asset. Rasio  total hutang  terhadap total asset  menunjukkan besarnya  total hutang 

terhadap keseluruhan  total asset  yang  dimiliki oleh perusahaan.  Rasio  ini hanya 

merupakan   persentase  dana   yang   diberikan   oleh  kreditor   bagi   perusahaan. 

Rumusnya sebagai berikut: 

Leverage = Total liabilities x 100 % (3.7) 

Total assets 

3.2.8.3 Peluang Pengembangan Bisnis (Tobinq) 

Peluang    pengembangan   bisnis    (Tobinq)    mengukur    seberapa    baik 

perusahaan mempertahankan posisi  ekonominya, baik dalam  industrinya maupun 

dalam  kegiatan   ekonomi   secara  keseluruhan.   Peluang   pengembangan  bisnis 

menunjukkan   kemampuan  perusahaan   untuk   dapat   bertahan   dalam   kondisi 

persaingan. Tobin’q dihasilkan  dari penjumlahan nilai pasar  saham (market value 

of  all   outstanding  stock)  dan   nilai  pasar  hutang  (market   value  of   all  debt) 

dibandingkan   dengan   nilai  seluruh   modal   yang   ditempatkan   dalam   aktiva 

produksi (replacement  value  of all  production  capacity), maka  Tobin’s q  dapat 

digunakan untuk  mengukur kinerja perusahaan,  yaitu dari  sisi potensi nilai  pasar 

suatu perusahaan. 

Tobin’q = nilai pasar saham + nilai pasar hutang (3.8) 

total modal 
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Nilai  pasar  saham  diukur dari  kapitalisasi  saham  yaitu  perkalian  harga  saham 

dengan volume  perdagangan saham.  Nilai pasar  hutang  diukur dari  total hutang 

jangka panjang dan  jangka pendek perusahaan i pada  tahun t. Total modal adalah 

total ekuitas perusahaan i pada tahun t. 

3.2.8.4 Sektor Industri 

Sektor  industri klasifikasi  sektor  industri menurut  Bursa  Efek Indonesia 

(BEI).  Semua  emiten  yang   tercatat  di  BEI  diklasifikasikan.  Variabel   kontrol 

sektor industri dipertimbangkan dalam  pengukuran tunneling yang  dilakukan tiap 

sektor untuk  mereduksi pengaruh tipe industri  yang berbeda. Data  sektor industri 

diukur dengan variabel  dummy industri berdasarkan data kode  industri pada buku 

Indonesia Capital Market Directory  (ICMD). 

3.2.8.5 Arus Kas Bebas 

Arus   kas   bebas  dijadikan   menjadi   variabel   kontrol   karena,   potensi 

ekspropriasi tinggi  ketika arus kas  bebas tinggi  sedangkan peluang pertumbuhan 

yang  rendah   (Jensen,  1986,   1989).  Penelitian  ini   mengukur  arus  kas   bebas 

menggunakan metode Lehn dan Poulsen (1989) yang dihitung sebagai pendapatan 

operasi  (CFO)   sebelum  depresiasi  pajak  penghasilan   badan  dikurangi   beban 

bunga dan dividen yang dibayarkan (Lehn dan Poulsen, 1989). 

Arus kas Bebas= Arus Kas Operasi – Pengeluaran modal bersih –Pinjaman Bersih   (3.9) 
Total aset 
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Data Arus Kas Operasi, Pengeluaran modal bersih dan Pinjaman Bersih diperoleh 

dari  laporan   arus  kas  perusahaan.   Arus  kas  operasi  adalah   pendapatan  operasi 

dikurangi pengeluaran operasi.  Pengeluaran modal bersih  adalah pendapatan dari 

aktivitas investasi  dikurangi pengeluaran  dari aktivitas  investasi.  Pinjaman Bersih 

adalah pendapatan  dari aktivitas pendanaan  dikurangi dengan  pengeluaran dari aktivitas 

pendanaan. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam  penelitian ini  adalah semua  perusahaan yang  terdaftar  di 

BEI (Bursa Efek Indonesia) untuk tahun 2007-2012. Sedangkan pemilihan sampel 

dilakukan   dengan  menggunakan   metode   purposive  sampling   dengan   tujuan 

mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

Adapun kriteria sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1.   Perusahaan yang listed di BEI untuk tahun 2007-2012. 

2.   Perusahaan  bank  dan   lembaga  keuangan  dikeluarkan  dari  sampel  karena 

mempunyai karakteristik laporan keuangan yang berbeda. 

3.   Tersedia data  struktur  grup perusahaan  atau data  kepemilikan langsung  dan 

tidak  langsung secara  konsisten  dan jelas  selama  periode  penelitian (2007- 

2012) 

4.   Tersedia  data  yang lengkap  berkaitan  dengan  variabel penelitian  konsisten 

selama   periode    penelitian   (2007-2012).    Data   tersebut   termasuk    data 

kepemilikan akhir  100 kelompok  bisnis di  Indonesia pada  tahun 2012  yang 

tersedia datanya di majalah Globe Asia. 
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3.4 Metode Analisis 

Metode análisis  dalam penelitian  ini menggunakan model  analisis regresi 

logistik. Regresi  logistik merupakan salah  satu metode analisis  dependensi, yaitu 

metode   yang   mempelajari   pengaruh   variabel-variabel  penjelas   (explanatory 

variabels) terhadap variabel respon. Variabel  respon dalam regresi logistik adalah 

variabel  yang bertipe  kategorik. Disebut  binary  logistic regression  atau  logistic 

regression saja  jika variabel respon  berskala biner. Sedangkan  jika kategori pada 

variabel  respon  lebih dari  dua  disebut  dengan  multinomial  logistic  regression. 

Sedangkan  variabel  penjelas dalam  regresi  logistik  dapat  berbentuk  kuantitatif 

maupun  kualitatif  dengan  menggunakan  variabel  dummy.  Suatu  variabel tidak 

bebas  dengan  j  kategori  akan   membentuk  persamaan  logit  j-1  yang   masing- 

masing persamaan  membentuk regresi logsitik  biner yang  membandingkan suatu 

kelompok kategori terhadap kategori referensi (Gujarati, 2003:623). 

Model  analisis  dalam  penelitian   ini  dapat  digambarkan  dalam  persamaan 

sebagai berikut: TUN  = + Piramida   + DFam   + DAsing   + KIN  + KI   + DKrisis  + Size   + LEVit it 0 1 it 2 it 3 it 4 t  5 it  6 it 7 it 8 

+ Tobinq   + Dindustry   + FCF  + (3.9) 9 it 10  it 11 

Dimana: 

TUNit     = Tunneling Pinjaman berelasi (1=tunneling, 0=lainnya) 

Piramida   = Hak Kontrol - Hak Arus Kas it   

DFamit   = Pengendali akhir Keluarga 

DAsing  = Pengendali akhir asing it 

KINit      = Kepemilikan Institusi Non Pengendali 

KIit = Proporsi Komisaris Independen 

DKrisis  = Dummy Krisis (1=krisis, 0=normal) it 

Sizeit      = Ukuran Perusahaan 

LEVit     =  leverage 
Tobinq  = Peluang  Pengembangan Bisnis it  

Dindustri= Dummy industri 

FCF = Arus Kas Bebas 

, β, γ    = intercept dan  slope, = error 
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Pengujian Hipotesis  dilakukan  dengan wald  test  sebagai pengganti   t-test 

dalam  regresi  linier  berbasis   OLS.  Struktur  kepemilikan  piramida   (Piramida) 

berpengaruh positif terhadap  tunneling jika  nilai sig, wald  test < 0,05  (5%), nilai 

slope regresi  ( ) dan  t-test adalah  positif. Pengaruh  positif struktur  kepemilikan 

piramida, rasio kepemilikan kontrol lebih  besar dari kepemilikan hak arus kasnya, 

menunjukkan  peluang   pemegang   saham  pengendali   mencari   manfaat  privat 

melalui  tunneling   pinjaman  berelasi   sebesar  koefisien  regresi   ( )  dibanding 

perusahaan  dengan   rasio  kepemilikan  kontrol   lebih  kecil   atau  sama   dengan 

kepemilikan hak arus kasnya. 

Kepemilikan keluarga (DFam)  berpengaruh positif terhadap tunneling  jika 

nilai sig,  wald test  < 0,05  (5%), nilai  slope regresi ( )  dan  t-test adalah  positif. 

Pengaruh  positif   pengendali  akhir   keluarga  menunjukkan  peluang  pemegang 

saham  pengendali keluarga  mencari  manfaat privat  melalui  tunneling  pinjaman 

berelasi  sebesar   koefisien  regresi   ( )  dibanding  perusahaan   dengan  pemilik 

pengendali akhir bukan  keluarga. 

Pengendali  akhir asing  (DAsing)  berpengaruh positif  terhadap  tunneling 

jika nilai  sig, wald test  < 0,05  (5%), nilai slope  regresi ( )  dan wald  test  adalah 

positif. Pengaruh  positif pengandali  akhir asing menunjukkan peluang pemegang 

saham pengandali akhir asing  mencari manfaat privat  melalui tunneling  pinjaman 

berelasi  sebesar koefisien  regresi  ( )  dibanding  perusahaan dengan  pengandali 

akhir bukan asing. 

Kepemilikan institusi  non pengendali (KIN) berpengaruh  negatif terhadap 

tunneling jika nilai sig, wald test  < 0,05 (5%), nilai slope regresi ( ) dan wald  test 
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adalah   negatif.   Semakin   tinggi  porsi   kepemilikan   institusi   non  pengendali 

mengurangi    peluang    tunneling.    Koefisien   regresi     (slope)    yang    negatif 

menunjukkan  semakin tinggi proporsi  kepemilikan institusi non pengendali  akan 

diikuti dengan  penurunan peluang  tunneling pinjaman  berelasi sebesar koefisien 

regresi ( )  tersebut. 

Komisaris  independen  (KI) berpengaruh  negatif  terhadap  tunneling  jika 

nilai  sig,  wald  test  < 0,05  (5%),  nilai  slope  regresi  ( )  dan  wald  test  adalah 

negatif.   Semakin    tinggi   porsi   komisaris   independen    mengurangi   peluang 

tunneling.  Koefisien regresi  (slope)  yang  negatif  menunjukkan  semakin  tinggi 

proporsi komisaris independen akan  diikuti dengan penurunan  peluang  tunneling 

pinjaman berelasi sebesar  koefisien regresi ( )  tersebut. 

Faktor periode krisis  (Dkrisis) berpengaruh positif  terhadap tunneling  jika 

nilai  sig,  wald  test  < 0,05  (5%),  nilai  slope  regresi  ( )  dan  wald  test  adalah 

positif.  Nilai  koefisien  regresi (slope)   menunjukkan  bahwa  krisis  memberikan 

peluang perusahaan  untuk  tunneling pinjaman  berelasi sebesar  koefisien  regresi 

( ) tersebut dibandingkan  periode normal. 

Pengujian Model fit berdasarkan  nilai Cox & Snell R Square, Nagelkerke 

R Square dan  Hosmer and Lemeshow Test.  Cox and Snell's  R Square  merupakan 

ukuran yang mencoba meniru  ukuran R  pada multiple  regession yang didasarkan 

2 

pada  teknik  estimasi  likelihood  dengan  nilai  maksimum  kurang   dari  1  (satu) 

sehingga sulit diinterpretasikan. Nagelkerke's R square merupakan modifikasi dari 

koefisien Cox dan  Snell untuk memastikan bahwa  nilainya bervariasi dari 0 (nol) 
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sampai  I (satu).  Hal  ini dilakukan  dengan  cara  membagi nilai  Cox  dan Snell's 

dengan nilai maksimumnya (Ghozali, 2010). 

Hosmer  and  Lemeshow's  Goodness  of  Fit  test   menguji  hipotesis  nol 

bahwa data  empiris cocok atau  sesuai dengan model  (tidak ada perbedaan  antara 

model dengan  data  sehingga model  dapat dikatakan  fit).  Jika nilai  Hosmer  and 

Lemeshow Goodness-of-fit  test statistics = atau  < dari 0.05  berarti ada perbedaan 

signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness of fit   model 

tidak  baik karena  model  tidak dapat  memprediksi  nilai observasinya.  Jika  nilai 

Statistics  Hosmer  and   Lemeshow  Goodness-of-fit  >   dari  0.05,  berarti  model 

mampu   memprediksi  nilai   observasinya   atau   dapat  dikatakan   model   dapat 

diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali: 2010). 

Menurut Teorema Bayes, pendugaan koefisien  model regresi logistik tidak 

dapat  dilakukan dengan  metode  kuadrat terkecil  (ordinary  least  squares, OLS) 

seperti  halnya  regresi  linier  karena  pelanggaran  asumsi kehomogenan.  Seperti 

halnya  dalam  regresi  linier,  dapat  diperoleh  nilai-nilai  intersep dan  slope  dari 

model   regresi   logistik,  namun   berbeda   halnya   dengan   regresi   linier   yang 

menggunakan  metode   kuadrat  terkecil  (ordinary   least  squares/   OLS)  dalam 

menentukan dugaan  β   dan  β , i  = 1,  2, …,  k.  Secara statistik,  metode tersebut 
0 i 

mengasumsikan   nilai   variance  error   bersifat   konstan   (homogen)   (Gujarati, 

2003:283. 

Asumsi normalitas  data pada regresi  logistik tidak dapat  terpenuhi karena 

nilai  Y  mengikuti  sebaran  bernoulli,  nilai   variance  merupakan  fungsi  dari  p 

(probabilitas).  Tentu   saja  pada   data   yang  kita   miliki  nilai   p  ini   bervariasi 
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tergantung pada variabel penjelas X, karena nilai p bervariasi, maka  nilai  variance 

juga bervariasi  sehingga  variance bersifat  heterogen. Pendekatan  weighted  least 

squares   dapat  mengatasi   masalah   ini.   Teknik  Iteratively   Reweighted   Least 

Squares   (IRLS)   dapat   dijadikan   pilihan    metode   selain   metode   maximum 

likelihood   (ML)  dalam   menduga  parameter   model   regresi  logistik.   Metode 

kemungkinan maksimum (maximum likelihood) menjadi  salah satu alternatif yang 

dapat digunakan (Gujarati, 2003:283). 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

Adapun   langkah-langkah  penelitian   yang   dipakai   dalam  pelaksanaan 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Mulai 

Pengumpulan Data 
1. Pojok BEI UII 

2.  www.idx.co.id 

3. Majalah Globe Asia 

Seleksi Data 
1.   Listed  BEI 

2.   Non Bank dan Non Lembaga keuangan 

3.   Tersedia Data Struktur Grup perusahaan dan pinjaman berelasi 

4.   Tersedia data yang lengkap berkaitan dengan variabel penelitian 

konsisten selama periode penelitian (2007-2012) 

Tabulasi dan Pengolahan Data 
1.   Menghitung rasio Piutang lain-lain/TA (ORTA), Hutang 

lain-lain/TA(OPTA) dan selisih antara hutang lain-lain 

berelasi dengan piutang lain-lain berelasi dibanding Total 

Asset (RPT). 

2.   Menghitung selisih hak kontrol dan hak arus kas dari 
data struktur grup perusahaan 

3.   Merekap kepemilikan ultimate dari majalah Globe Asia 
4.   Menghitung kepemilikan institusional non pengendali 

dan proporsi komisaris independen dari profil perusahaan 
5.   Merekap dan menghitung size, leverage, tobin’q, industri 

dan arus kas bebas dari data Laporan keuangan 

Analisis dan Pengujian Hipotesis melalui 
Regresi Logistik 

1. Pengujian Model fit : 

Cox & Snell  R Square, Nagelkerke R 

Square, Hosmer and Lemeshow Test 

2. Pengujian Hipotesis dengan  wald test 

3. Analisis  Sensitivitas  dan Spesifisitas 

Penyajian Data dan Penyusunan Laporan Hasil Penelitian 

Selesai 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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Pengumpulan, pengolahan dan analisis data  dalam penelitian ini dilakukan 

melalui tahapan sebagai berikut. 

1.   Mengumpulkan data Sekunder. Data  laporan keuangan dan ringkasan laporan 

keuangan  diperoleh dari  Pojok  BEI UII  Yogyakarta.  Data  laporan tahunan 

dan profil  perusahaan di download  dari www.idx.co.id.  Majalah Globe  Asia 

diperoleh via email/ telepon. 

2.   Data sekunder diseleksi sesuai kriteria inklusi dan ekslusi. 

a.  Seleksi data  dimulai dari  merekap data Perusahaan  yang terdaftar  di BEI 

tahun 2007-2012. 

b.  Data  perusahaan   perbankan   dan  lembaga   keuangan   dikeluarkan  dari 

sampel. 

c.  Selanjutnya   data   dipilih   berdasarkan  data   perusahaan   yang   tersedia 

struktur kelompok  bisnis dalam laporan tahunan  atau web  site  perusahaan 

serta pemilik pengendali akhir dari majalah Globe Asia. 

3.   Merekap   dan   menghitung   variabel   penelitian.   Rekap   dan   perhitungan 

dilakukan dengan komputer dengan bantuan program microsoft excel. 

a.   Menghitung pinjaman  berelasi dari data  piutang lain-lain dan hutang  lain- 

lain dalam laporan neraca perusahaan. 

b.   Menghitung selisih hak kontrol dan hak arus kas.  Hak kontrol dan hak arus 

kas dihitung dari data kepemilikan dalam struktur grup perusahaan. 

c.   Merekap  kepemilikan pengendali akhir  (ultimate) keluarga dan  asing dari 

Majalah  Globe  Asia  melalui  koding  1  (jika  kepemilikan  keluarga  atau 

asing) dan 0 (jika lainnya). 
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d.   Menghitung kepemilikan institusional selain pemilik pengendali 

berdasarkan data profil perusahaan. 

e.   Menghitung  proporsi  komisaris  independen  dari  data  profil  perusahaan 

dalam www.idx.co.id. 

f.    Menghitung size dari  logaritma total Asset.  Data Total aset diperoleh  dari 

data laporan keuangan dan ringkasan laporan keuangan perusahaan. 

g.   Menghitung  leverage berdasarkan  data  total hutang  dan total  asset  yang 

diperoleh  dari  data  laporan  keuangan  dan  ringkasan  laporan  keuangan 

perusahaan. 

h.   Menghitung tobin’q berdasarkan data  nilai pasar saham, nilai pasar hutang 

dan  total modal.  Nilai  pasar  saham,  nilai  pasar hutang  dan  total  modal 

diperoleh   dari   data   ringkasan   laporan   keuangan   perusahaan    dalam 

Indonesian Capital Market Directory  (ICMD). 

i.    Merekap sektor  industri berdasarkan data  sektor industri dalam  ringkasan 

laporan keuangan perusahaan dalam  Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD). 

j.    Menghitung arus kas bebas berdasarkan data  arus kas operasi, pengeluaran 

modal bersih dan pinjaman bersih dalam laporan arus kas perusahaan. 

4.   Meregresikan  variabel bebas  (yang  terdiri dari:  selisih  Hak kontrol  dengan 

Hak  arus  kas  (Piramida ),  Pengendali  akhir  keluarga  (Fam   ),  Pengendali it it 

akhir Asing (Dasing  ), Kepemilikan institusi  non pengendali (KN ),  Proporsi it it 

komisaris independen (KI   ), Dummy Krisis (DKrisis), variabel kontrol (yang 
it 

terdiri  dari:   ukuran  perusahaan   (size  ),  rasio   hutang  (lev  ),   kesempatan i,t i,t 
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pertumbuhan  (tobinq  ),   industri  dan   arus  kas   bebas)  terhadap   transaksi 
i,t 

pinjaman  berelasi  (Tun  ).   Analisis  menggunakan  analisis   statistis  regresi 
i,t 

logistik. 

a.  Pengujian Model fit berdasarkan nilai Cox & Snell R Square, 

Nagelkerke R Square, Hosmer and Lemeshow Test. 

b.  Pengujian Hipotesis dengan wald test. 

Pengujian dilakukan dengan bantuan computer program Eviews dan SPSS. 

5.  Menyajikan  data  dan  penyusunan   laporan  hasil   penelitian.  Data  disajikan 

dalam   bentuk  tabel,   grafik.   Selanjutnya  diinterpretsasikan   dan   dilakukan 

analisis. 
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