
  

  

BAB IV 

HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 DATA PENELITIAN 

Data  yang  digunakan  dalam   penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang 

diperoleh  dari data  Laporan  Keuangan  dan Laporan  Tahunan  Perusahaan  yang 

terdaftar   di   Bursa   Efek   Indonesia   per   31   Desember   2007-2012   yang   di 

publikasikan   IDX,   Indonesia    Capital   Market   Directory    (ICMD).   Sampel 

perusahaan diambil dengan purposive sampling dengan tahapan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel 

2007 

382 

106 

276 

127 

2008 

396 

109 

287 

127 

2009    2010 2011 

440 

115 

325 

127 

2012    Total 
Observas 

Jumlah Perusahaan yang 
terdaftar di BEI 

Perusahaan bank dan lembaga 
keuangan 

Perusahaan non bank dan 
lembaga keuangan 
Tersedia Data Struktur 

GrupPerusahaan atau data 

kepemilikan langsung dan 

tidak langsung secara 

397 

110 

287 

127 

419 

116 

303 

127 

456 

115 

341 

127 

2.490 

671 

1.819 

762 

konsisten dan jelas selama 
periode penelitian (2007-2012) 

Tersedia data yang lengkap 
berkaitan dengan variabel 

penelitian konsisten selama 
periode penelitian (2007-2012) 

Sampel Akhir 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

648 

648 

Sumber: Diolah dari IDX Monthly Statistics,  Performance Profile IDX, IDX Fact Book, ICMD dan 

Laporan Tahunan Perusahaan 
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Tabel 4.2 Sampel Perusahaan Berdasarkan Sektor Industri 

Sektor Kode 
Industri 

Jumlah 
Perusahaan/tah 

un 

Jumlah 
Sampel 

2007-2012 

1. Agriculture, Forestry and Fishing 

2. Mining and Mining Services 

3. Basic Industry And Chemicals 

4. Automotive and Allied Products 

5. Whole Sale and Retail Trade 

6. Real Estate and Property 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

11 

14 

12 

10 

16 

16 

9 

66 

84 

72 

60 

96 

96 

7. Infrastructure, Utilities & Transportation 

9. Trade, Services & Investment 

54 

19 

108 

114 

648 Total Sampel 

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2013) 

Jumlah data Perusahaan yang terdaftar di BEI selama 6 tahun  Tahun 2007- 

2012  diperoleh  2.490  observasi.  Perusahaan  Banking,  Credits  Agencies  Other 

Than Bank, Securities,  Insurance dikeluarkan dari  sampel (671 observasi) karena 

mempunyai karakteristik laporan keuangan yang berbeda, sehingga terdapat  1.819 

perusahaan.  Dari sebanyak  1.819  perusahaan non  bank  dan lembaga  keuangan, 

sampel yang mempunyai data struktur grup perusahaan  yang menjelaskan struktur 

kontrol dan kepemilikan perusahaan secara  jelas selama periode penelitian (2007- 

2012)  hanya 127  perusahaan atau  762  observasi (perusahaan-tahun),  sedangkan 

sisanya   tidak   mempunyai   struktur   grup  secara   jelas   dan   lengkap   (seperti 

mempunyai struktur  grup  namun hanya  menjelaskan anak  perusahaan dan  tidak 

menjelaskan pengendali akhir). 

Dari sebanyak 762 sampel tersebut,  hanya 648 yang mempunyai data yang 

lengkap berkaitan dengan variabel penelitian (pinjaman berelasi, pengendali akhir, 

proprosi komisaris independen,  kepemilikan institusi non pengendali dan variabel 
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kontrol),  sehingga  sampel  akhir  penelitian  ini  adalah  648  observasi.  Sebelum 

analisis   utama,   data  perlu   dideskripsikan   untuk   menggambarkan   fenomena 

tunneling pada perusahaan publik di pasar modal Indonesia (2007-2012). 

Variabel terikat adalah tunneling pinjaman berelasi  (TUN). Variabel bebas 

terdiri dari  struktur  kepemilikan piramida  (Piramida), pengendali  akhir keluarga 

(DFam),  pengendali akhir  asing (DAsing),  proporsi  komisaris independen  (KI), 

kepemilikan institusi (KIN) dan krisis  (DKrisis). Variabel kontrol terdiri dari arus 

kas   bebas   (FCF),   ukuran   perusahaan   (Size),    leverage   (Lev),   kesempatan 

pertumbuhan (Tobinq)  dan industri (Dindustri).  Selanjutnya, akan dideskripsikan 

data berkaitan dengan variabel penelitian. Deskripsi data terdiri dari deskripsi data 

semua  sampel   dan  deskripsi  data   dengan  memisahkan  data   dengan  indikasi 

tunneling dan non tunneling. 

4.1.1 Deskripsi Data Semua Sampel 

4.1.1.1 Pinjaman Berelasi 

Tabel  4.3  menjelaskan  pinjaman   berelasi  dari  108  sampel  perusahaan 

selama  periode  2007-2012.   Seperti  ditunjukkan  dalam  tabel,  hutang   lain-lain 

(THBTA)   diukur   dari   pemberian   pinjaman   kepada   pihak   berelasi   dengan 

mengeluarkan hutang  usaha.  Piutang lain-lain  (TPBTA) diukur  dari penerimaan 

pinjaman  dari  pihak   berelasi  dengan  mengeluarkan  piutang   usaha.  Transaksi 

pinjaman  lain-lain berelasi  (Related  party transaction,  RPT)  diukur  dari selisih 

hutang  lain-lain  dikurangi piutang  lain-lain.  Pengukuran  ini  digunakan  sebagai 

proxy  dari aktivitas  tunneling.  Rata-rata  hutang  lain-lain selama  periode  2007- 
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2012 per-perusahaan  adalah Rp  112,616 milyar  dengan maximum  Rp 7.782,594 

milyar  dan  minimum  0.  Rata-rata  hutang  lain-lain  selama  periode  2007–2012 

adalah Rp 62,818 milyar  dengan maximum Rp 2.815,154 milyar dan  minimum 0. 

Rata-rata hutang  lain-lain berelasi (HLB) memberikan  kontribusi sebesar 50,91% 

dari  total   hutang  berelasi  (THB).   Rata-rata  piutang   lain-lain  berelasi   (PLB) 

memberikan kontribusi sebesar 40,92% dari total piutang berelasi (TPB). 

Tabel 4.3 Pinjaman Berelasi 

Tahun Pinjaman Berelasi 

TPB (juta Rp)      THB (juta 
Rp) 

PLB(juta 
Rp) 

HLB(juta 
Rp) 

PLB/TPB 
(%) 

HLB/THB 
(%) 

2007 204,113 

217,389 

248,569 

297,122 

209,696 

269,594 

140,372 

151,411 

146,51 

166,788 

163,934 

281,353 

92,394 

105,2 

108,69 

189,578 

90,227 

164,073 

77,486 45.27 

48.39 

44.13 

63.80 

43.03 

60.86 

55.20 

48.19 

40.26 

27.94 

36.09 

35.42 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

72,964 

58,986 

46,605 

59,165 

99,662 

Rata-rata PLB = 112.616, maksimum PLB =7,782,594, minimum PLB =0 

Rata-rata HLB = 62.818, maksimum HLB =2,815,154, minimum OP =0 

Rata-rata PLB/TPB (%) = 50,91%, HLB/THB (%)= 40,92% 

Keterangan:  THB =  Rata-rata  Total  Hutang berelasi,  TPB  =  Rata-rata Total  piutang  berelasi, 
HLB = Rata-rata hutang lain-lain berelasi, PLB = Rata-rata piutang lain-lain berelasi 

Sumber: Lampiran 3-9 (hal.: 156-167) 

Tabel 4.4 menjelaskan  rata-rata transaksi pinjaman  berelasi per total asset 

(Related party transaction, RPT)  selama periode 2007–2012 sebesar -0,002. Nilai 

RPT yang negatif menunjukkan indikasi potensi perilaku tunneling. 
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Tabel 4.4 Pinjaman Berelasi per (/) Total Asset 

Tahun Pinjaman Berelasi 

TPBTA        THBTA        PLBTA         HLBTA    PLB/TPB(%)  HLB/THB(%)  RPT  

2007 0.0257 

0.0312 

0.0292 

0.0351 

0.0259 

0.0211 

0.0273 

0.0376 

0.0295 

0.0284 

0.0246 

0.0493 

0.0126 

0.0186 

0.0147 

0.0207 

0.0116 

0.0077 

0.0173 

0.0270 

0.0147 

0.0150 

0.0113 

0.0238 

49.12 

59.74 

50.49 

59.01 

44.95 

36.51 

63.59 

71.92 

49.88 

52.67 

45.83 

48.23 

-0.005 

-0.008 

0.000 

0.006 

0.000 

-0.016 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

Rata-rata THBTA= 0,010, maksimum THBTA =1,145, minimum THBTA=0 

Rata-rata TPBTA= 0,012, maksimum TPBTA=0,889, minimum TPBTA=0 

Rata-rata RPT=-0,002, maksimum RPT=0,889,minimum RPT=-1,145 

Keterangan: THBTA  = Total hutang  berelasi/Total Asset, TPBTA=  Total piutang berelasi/Total 

Asset, HLBTA  =  Hutang lain-lain  berelasi/Total Asset,  PLBTA=piutang  lain-lain berelasi/Total 
Asset, RPT= transaksi pinjaman lain-lain berelasi, RPT= HLBTA - PLBTA 

Lampiran 3-9 (hal.: 156-167) 

Analisis 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  dengan  nol (non  tunneling),  2)  kelompok 

dengan aktivitas bukan  tunneling jika nilai  RPT ≥ 0,  hasil uji beda t-test  berbeda 

secara signifikan dengan nol. 

Tabel 4.5 Pinjaman Berelasi Indikasi Tunneling dan Bukan  Tunneling 

Pinjaman Berelasi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A.   Indikasi  Tunneling 

TUN  (Dummy=1) n 36 36 38 37 34 34 

% 33.33 33.33 35.19 34.26 31.48 31.48 

B. Bukan Indikasi  Tunneling 

Non TUN 

(Dummy=0) 

n 

% 

72 72 70 71 74 74 

33.34 

108 

33.34 

108 

32.41 

108 

32.87 

108 

34.26 

108 

34.26 

108 Total n 

% 100.00 

-3.275 

0,002 

100.00 

-2,547 

0,031 

100.00 

-2,862 

0,007 

100.00 

-2,869 

0,007 

100.00 

-2,155 

0,039 

100.00 

-2,571 

0,015 

T-test T-test 

Keterangan: TUN= sama dengan  1 jika RPT lebih kecil dari nol,  Non TUN= jika RPT sama  atau 
lebih besar dari nol 

Lampiran 3-9 (hal.: 156-167) 
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4.1.1.2 Struktur Kepemilikan Piramida 

Struktur   kepemilikan  piramida   menunjukkan   kepemilikan   berjenjang 

yang   terdiri  dari   kepemilikan   langsung  dan   tidak   langsung  dalam   struktur 

piramida.  Struktur   kepemilikan   piramida  memberi   peluang  pengendali   yang 

mempunyai  kontrol  besar  hanya  memiliki  hak  arus  kas  kecil  yang  berpotensi 

untuk  dimanfaatkan  untuk   aktivitas  tunneling,   sehingga  struktur  kepemilikan 

piramida  dalam  penelitian  ini  diukur  dari  selisih  antara  hak   kontrol  dan  hak 

kepemilikan. 

Tabel 4.6 Struktur Kepemilikan 

Struktur Kepemilikan 

A. Hak Kontrol (CLR) 

Jumlah 
Observasi (n)*) 

Persentase (%) 

>50% 451 
173 

18 

69.60 
26.70 

2.78 
>20% - 50% 
>10%- 20% 
>5%- 10% 6 0.93 

Jumlah 

Jumlah 

648 100.00 

B. Konsentrasi Kepemilikan (CFR) 

>50% 
>20% - 50% 

>10%- 20% 
>5%- 10% 

351 

223 
52 
22 

648 

54.17 

34.41 
8.02 
3.40 

100 

C. Selisih Hak Kontrol dan Hak Kepemilikan 
(Piramida) 

Hak Kontrol > Hak Arus Kas 
Hak Kontrol = Hak Arus Kas 

Hak Kontrol < Hak Arus Kas 

208 
440 

0 

32.10 
67.90 

0.00 

Jumlah 648 100.00 
Rata-rata Hak Kontrol = 57,81%, Minimum = 6,3%, Maksimum =98,18% 

Rata-rata Konsentrasi Kepemilikan = 51,87%, Minimum =5,14%, Maksimum =98,18% 

Rata-rata Selisih Hak Kontrol dan Hak Kepemilikan= 5,89%, Minimum =  0%, Maksimum = 

32,44% 

Keterangan:  *) observasi=  perusahaan  x  tahun. Pemegang  saham  mayoritas  adalah 50%  (Ang, 

Cole, dan  Lin, 2000), pemegang  saham utama 20%  (Faccio dan  Lang (2002). Batas  kepemilikan 

adalah 10% (Claessens  et al., (2000 dan 2002  dengan 10%), La  Porta et al., (2002, dengan  10%), 

Perusahaan  dalam struktur  kepemilikan  tersebar (<10%)  namun  > 5  %  dari ekuitas  perusahaan 

cukup untuk mengendalikan perusahaan (Villalonga dan Amit, 2006). 

Lampiran 3-9 (hal.: 156-167) 
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Jumlah   perusahaan    yang    menjadi   sampel    penelitian    adalah   108 

perusahaan. Penelitian  dilakukan  selama periode  6 tahun  (2007-2012), sehingga 

total  sampel  adalah   648  observasi.  Sebanyak   24  perusahaan  (22,2%)   dalam 

periode penelitian 2008-2012  mengalami perubahan struktur kepemilikan,  namun 

tidak   mempengaruhi  pengendali   akhir.   Sebanyak  tiga   perusahaan   yaitu  PT 

Indomobil   Sukses  Internasional   (IMAS),   PT   Indocement  Tunggal   Prakarsa 

(INTP), PT.  XL Axiata (EXCL)  mengalami perubahan  struktur kepemilikan dan 

merubah  kepemilikan   pengendali   akhir.  PT   Indomobil   Sukses  Internasional 

(IMAS)  sebelum  tahun  2012   milik  keluarga  Salim,  namun  pada  tahun   2012 

diakuisisi oleh Gallant Venture (Singapore). 

Rata-rata hak kontrol kepemilikan pengendali dalam perusahaan publik di 

Indonesia yang  menjadi sampel penelitian  cukup tinggi  yaitu 57,81% atau  diatas 

50%.    Kontrol   kepemilikan    tertinggi    adalah   98,18%,    sedangkan    kontrol 

kepemilikan terendah  adalah  6,3% (dibawah  10%)  yang merupakan  perusahaan 

tersebar.   Menurut   Villalonga   dan   Amit   (2006)   perusahaan  dalam   struktur 

kepemilikan tersebar  (<10%) namun  > 5%  dari ekuitas  perusahaan cukup  untuk 

mengendalikan perusahaan.  Rata-rata konsentrasi  kepemilikan dalam perusahaan 

di   Indonesia   yang    menjadi   sampel   penelitian   yaitu   51,87%.    Konsentrasi 

kepemilikan tertinggi adalah 98,18% yang menunjukkan kepemilikan 

terkonsentrasi,  sedangkan konsentrasi  kepemilikan  terendah adalah  5,14%  yang 

menunjukkan kepemilikan tersebar. 

Tabel 4.6  juga  menunjukkan  bahwa variabel  hak  aliran kas  (Cash flow 

right, CFR)  lebih rendah  daripada konsentrasi hak  kontrol (Control  right,  CLR). 
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Hal ini  merupakan  indikasi bahwa  terdapat  peningkatan kontrol  melebihi klaim 

hak  aliran kas  kepemilikan  oleh pengendali.  Besarnya  peningkatan  hak kontrol 

dari  hak  aliran  kas   tergambar  dari  Selisih  hak  kontrol   dan  hak  kepemilikan 

(Piramida).  Rata-rata  selisih  hak  kontrol  dan   hak  kepemilikan  dalam  struktur 

kepemilikan  piramida perusahaan  di  Indonesia  yaitu 5,89%.  Selisih  antara  hak 

kontrol  dan kepemilikan  tertinggi  adalah 61,38%,  sedangkan  selisih antara  hak 

kontrol  dan  kepemilikan  terendah  adalah  0%  yang  berarti  hak arus  kas  sama 

dengan hak kontrol. 

Sebagian besar  perusahaan publik  di Indonesia  mempunyai kepemilikan 

(hak  arus  kas)  langsung dan  tidak  langsung  lebih  dari  50%  (54,17%  sampel), 

sedangkan  hak  kontrol lebih  dari  50%  lebih  besar  (69,60%).  Perusahaan yang 

mempunyai kepemilikan langsung  dan tidak langsung antara  10% sampai dengan 

20% sebanyak 8,02%  dari total sampel. Perusahaan yang  mempunyai hak kontrol 

antara 10% sampai dengan 20% sebanyak 2,78% dari total sampel. La Porta  et al., 

(2002), dan  Claessens et  al., (2002)  menyatakan bahwa  hak kontrol  10% cukup 

efektif  untuk   mengendalikan  perusahaan   baik  yang   berada  di   posisi  tengah 

maupun  di  akhir  rantai  kepemilikan.  Pemegang  saham  pengendali  merupakan 

pemegang  saham  yang   memiliki  hak  kontrol  terbesar  pada   pisah  batas  10% 

tersebut. Dari sebanyak  648 sampel-tahun pengamatan,  sebanyak 32,10% sampel 

perusahaan  mempunyai  hak  kontrol  lebih tinggi  dari  hak  arus  kas,  sedangkan 

sisanya  sebanyak  67,90%  sampel  perusahaan  mempunyai   hak  kontrol  selaras 

dengan hak  arus kas. Kelompok  bisnis yang mempunyai  hak kontrol lebih  tinggi 

dari  hak   arus  kas   adalah  seperti   Kelompok  bisnis   Astra  (Henry   Keswick), 

87 



  

  

Kelompok bisnis  Salim, Kelompok Bisnis  Eka Tjipta  Widjaja, Kelompok  Bisnis 

MNC (Hary Tanoe) dan Kelompok bisnis Prajogo Pangestu. 

4.1.1.3 Pemilik Pengendali Akhir Perusahaan 

Tabel  4.7  menjelaskan  frekuensi  pemilik  pengendali  akhir  perusahaan. 

Dari  648  sampel-tahun  pengamatan,  sebanyak  402  observasi  (62,04%)  adalah 

kategori  perusahaan   keluarga,  sebanyak   192   observasi  (29,63%)   merupakan 

kategori  perusahaan  dengan  pemilik  pengendali  asing,  sebanyak  54  observasi 

(8,33%)  merupakan perusahaan  dengan pemilik  pengendali bukan  keluarga  dan 

asing seperti pemilik pengendali akhir pemerintah atau swasta non asing. 

Tabel 4.7 Pemilik Pengendali Akhir 

Pemilik Pengendali Akhir Jumlah Persentase (%) 

Perusahaan (n) 

Keluarga 

Asing 
402 

192 

62.04 

29.63 

Lainnya 54 8.33 

Jumlah 648 100.00 

Sumber: Lampiran 3-9 (hal.: 133-145) 

4.1.1.4 Kepemilikan Institusi Non Pengendali 

Rata-rata  kepemilikan  institusi non  pengendali  (Tabel 4.8)  adalah  9,73 

dengan  interval  antara  0%  (minimum)  sampai  63,80%  (maksimum). Rata-rata 

9,73    menunjukkan    kepemilikan    institusi    non    pengendali   tidak    mampu 

mengimbangi    pemilik    pengendali.    Sebagian    besar    perusahaan    memiliki 

kepemilikan  institusi  non  pengendali  tertinggi  <  10%  adalah  68,05%.  Jumlah 

perusahaan  dengan   kepemilikan  institusi   non  pengendali   diatas  50%   adalah 

31,64%. 
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Tabel 4.8 Kepemilikan Institusi Non Pengendali 

Kepemilikan Institusi Non Pengendali Jumlah 
Perusahaan (n) 

Persentase (%) 

< 10% 

>10%- 50% 

>50% 

441 

2 

68.05 

0.31 

205 

648 

31.64 

100.00 Jumlah 

Rata-rata = 9,73 

Minimum = 0 

Maksimum = 63,80 

Lampiran 3-9 (hal.: 156-167) 

4.1.1.5 Proporsi Komisaris Independen 

Sebagian besar perusahaan  mempunyai proporsi komisaris independen  di 

bawah   50%  (89,81%),   sedangkan   sisanya  hanya   10,19%   yang   mempunyai 

proporsi  komisaris   independen  di   atas  50%   (Tabel  4.9).   Rata-rata   proporsi 

komisaris   independen  (Tabel   4.9)   adalah   0.37   dengan   interval  antara   0% 

(minimum) sampai 80% (maksimum). 

Tabel 4.9 Proporsi Komisaris Independen 

Proporsi Komisaris Independen Jumlah 
Perusahaan (n) 

66 

Persentase (%) 

>50% 

>20% - 50% 

>10%- 20% 

< 10% 

10.19 

76.23 

0 

494 

0 

88 13.58 

100.00 Jumlah 648 

Rata-rata = 0,37 

Minimum = 0 

Maksimum = 0,8 

Lampiran 3-9 (hal.: 156-167) 

Rata-rata   0.37  menunjukkan   sebesar  37%   anggota  dewan   komisaris 

merupakan  dewan   komisaris   independen  atau   yang   tidak  terafiliasi   dengan 
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pemilik   pengendali,    sedangkan   sebanyak   63%    anggota   dewan    komisaris 

merupakan dewan komisaris yang terafiliasi dengan pemilik pengendali. 

Proporsi  dewan komisaris  independen  terendah adalah  0  artinya semua 

anggota dewan  komisaris terafiliasi dengan  pemilik pengendali, seperti  pada PT. 

Smartfren  Telecom Tbk.,  PT.  Gema  Grahasarana  Tbk., PT.  Hero  Supermarket 

Tbk.  Proporsi komisaris  independen  tertinggi  adalah  0,80 artinya  sebesar  80% 

anggota  dewan   komisaris  komisaris  independen  atau   tidak  terafiliasi  dengan 

pemilik   pengendali,    sedangkan   sebanyak   20%    anggota   dewan    komisaris 

merupakan dewan komisaris terafiliasi dengan pemilik pengendali. 

4.1.1.6 Faktor Krisis 

Rata-rata  rasio  hutang  lain-lain  per   total  asset  (OPTA)  sebelum  krisis 

(2007) adalah 0,0126  meningkat menjadi 0,0167  pada periode krisis (2008-2009) 

dan  menurun   kembali  menjadi   0,0134   setelah  krisis   (2010-2012).  Rata-rata 

piutang  lain-lain  per  total  asset  (ORTA)  sebelum krisis  (2007)  adalah  0.0173 

meningkat menjadi 0.0209 pada  periode krisis (2008-2009) dan menurun kembali 

setelah krisis  (2010-2012). Rata-rata  transaksi pinjaman  berelasi (RPT)  sebelum 

krisis (2007)  adalah -0,005  menjadi  -0,004 pada  periode krisis  (2008-2009) dan 

menjadi  -0,003   setelah  krisis   (2010-2012).  Potensi  tunneling   sebelum  krisis 

(2007) adalah  33,33% meningkat  menjadi 34 %  pada periode krisis  (2008-2009) 

dan menurun kembali setelah krisis (2010-2012) menjadi 32% (Tabel 4.10). 
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Tabel 4.10 Pinjaman Berelasi Sebelum, Selama dan Sesudah Krisis 

Pinjaman Berelasi Sebelum 
(2007) 

0.0126 

Krisis 
(2008-2009) 

0.0167 

Sesudah 
(2010-2012) 

0.0134 OPTA 

ORTA 0.0173 

-0.005 

36 

0.0209 

-0.004 

37 

0.0167 

-0.003 

35 

RPT 

Potensi Tunneling  (Dummy=1) n 

% 33.33 34 32 

Keterangan: OPTA= hutang lain-lain berelasi/Total Asset, ORTA=piutang lain-lain berelasi/Total 
Asset, RPT= OPTA - ORTA 

Sumber: Lampiran 16 (hal.: 171) 

4.1.1.7 Variabel Kontrol 

Variabel  kontrol dalam  penelitian  ini terdiri  dari Arus  kas  bebas,  Ukuran 

Perusahaan,  Kesempatan  pertumbuhan,  Leverage dan  industri.  Total  asset  dari 

648  sampel-tahun pengamatan  adalah  antara  Rp  10,274  milyar sampai  dengan 

dengan   rata-rata   Rp   182.274   milyar.   Total   asset   ditransformasikan   dalam 

logaritma   total  asset   untuk  mempresentasikan   ukuran   perusahaan.  Rata-rata 

leverage perusahaan  adalah antara  0,32 sampai 6  dengan nilai  rata-rata  leverage 

0,52.  Rasio   leverage  yang  diatas   1  menunjukkan  perusahaan   dalam  kondisi 

tekanan keuangan (financial distress). 

Tabel 4.11 Variabel Kontrol 

Variabel Kontrol 

Total Asset 

Rata-rata 

10,213,106 

6.48 

Minimum 

10,274 

4.01 

Maksimum 

182,274,000 

8.26 Log. TA 

Leverage 0.52 0.32 6.00 

Rasio Arus Kas Bebas/TA 

Kesempatan Pertumbuhan 

Sumber: Lampiran 9 (hal.: 167) 

0.14 

10.20 

0.02 

0.09 

4,31 

1,675 

91 



  

 
 
  

Rata-rata rasio  arus kas bebas perusahaan  terhadap total asset adalah antara 

0,02 sampai  4,31 dengan nilai  rata-rata 0,14.  Rata-rata kesempatan pertumbuhan 

perusahaan   adalah  antara   0,09   sampai   1,675  dengan   nilai   rata-rata   10,20. 

Ketersediaan  arus kas  bebas  tinggi  pada  saat  kesempatan pertumbuhan  rendah 

berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas tunneling. 

4.1.2 Deskripsi Data Sampel Tunneling dan non  Tunneling 

Pada   sub    bab   berikut,    berdasarkan    648   data    variabel   penelitian 

dikelompokkan  berdasarkan   sampel  yang   mempunyai  indikasi  tunneling   dan 

sampel  yang  mempunyai  indikasi  bukan  tunneling.  Kelompok  pertama  adalah 

data yang  mempunyai data RPT  dibawah nol yaitu hutang  lain-lain berelasi lebih 

kecil   dari   piutang   lain-lain   berelasi.    Kelompok   kedua   adalah   data   yang 

mempunyai  data RPT  lebih  besar  atau  sama dengan  nol  yaitu  hutang  lain-lain 

berelasi  lebih  besar  dari  piutang  lain-lain  berelasi.  Secara  rinci deskripsi  data 

variabel  berdasarkan kelompok  sampel yang  mempunyai  indikasi tunneling  dan 

sampel yang mempunyai indikasi bukan tunneling disajikan dalam Tabel 4.12. 

Temuan aktivitas  tunneling pinjaman berelasi  dalam penelitian  ini adalah 

33,18%,  sedikit  lebih  rendah  dari  penelitian  sebelumnya  (Juliarto,  2012;  Guo 

2008;  Jiang  et  al.,  2010)  bahwa  aktivitas  tunneling   pinjaman  berelasi  adalah 

sebesar  50-65%. Persentase  jumlah sampel-observasi  bukan  tunneling (66,82%) 

lebih besar  dibanding kelompok  tunneling (33,18%). Rata-rata  pinjaman berelasi 

terhadap total asset  (RPT) untuk kelompok  tunneling adalah -0,036, maksimum  - 

1,120 yang menunjukkan pinjaman  berelasi lebih tinggi dari total asset,  minimum 
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adalah -0,002. Rata-rata  pinjaman berelasi (RPT) untuk kelompok  yang tidak ada 

indikasi tunneling adalah 0,024, maksimum 1,304 minimum adalah 0. 

Tabel 4.12 Deskripsi Variabel Tunneling dan Non  Tunneling 

Panel A: Indikasi  Tunneling a 

RPT 

215 

(33,18%) 

-0.036 

-0.004 

0.104 

Piramida DFAM 

152 

(23,46%) 

0.704 

1 

0.458 

0 

DASING KI KINS 

n 
(%) 

Mean 

Median 

Std. Deviasi 

Minimum 

Maksimum 

57 
(8,8%) 

0.264 

0 

0.442 

0 

6.785 

0 

11.582 

0 

0.367 

0.4 

0.173 

0 

10.662 

9.567 

11.310 

0.000 -0.002 

-1.120 44.648 1 1 0.800 63.800 

Panel B: Indikasi BukanTunneling b 

RPT 

433 

Piramida DFAM 

250 

DASING 

135 

KI KINS 

n 

(66,82%) 

0.024 

0.000 

0.096 

0.000 

1.304 

Mean 

Median 

Std. Deviasi 

Minimum 

Maksimum 

5.453 

0 

10.582 

0 

0.579 0.313 0.375 

0.3333 

0.182 

0 

17.805 

8.062 

9.188 

0.000 

49.588 

1 

0.494 

0 

0 

0.464 

0 

31.385 1 1 0.800 

Catatan:  RPT < 0,   RPT ≥  0 

a                        b 

Sumber: Lampiran 16 (hal.: 171) 

Struktur  kepemilikan   piramida  memungkinkan   hak  kontrol   pemegang 

saham  pengendali  lebih  tinggi  dari  hak  arus  kas.  Rata-rata  selisih  antara  hak 

kontrol  terhadap  hak  arus  kas   struktur  kepemilikan  piramida  pada  kelompok 

dengan  indikasi tunneling  (rata-rata=6,785%)  lebih tinggi  dibandingkan  dengan 

struktur  kepemilikan piramida  pada  kelompok dengan  indikasi  bukan tunneling 

(rata-rata=5,453%). Perusahaan dengan selisih antara hak kontrol yang lebih  besar 

dari  hak   arus  kas  berpeluang   dimanfaat  pemegang   saham  pengendali  untuk 

melakukan  pengambilalihan   hak   pemegang  saham   minoritas  seperti   melalui 

aktivitas   pinjaman   berelasi   melalui   pinjaman   berelasi,   sedangkan   aktivitas 
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pengambilalihan hak  minoritas tersebut  berdampak  kecil pada  pemegang saham 

pengendali. 

Jumlah  perusahaan  dengan pengendali  akhir  keluarga  yang  mempunyai 

indikasi tunneling pinjaman  berelasi 152 observasi atau sebesar 23,46%  dari total 

perusahaan  dengan  pengendali  keluarga   dalam  sampel.  Hal  ini  menunjukkan 

bahwa aktivitas  tunneling pinjaman berelasi banyak  terjadi di perusahaan dengan 

pengendali keluarga.  Kontrol yang tinggi memberikan  kekuasaan oleh pemegang 

saham    pengendali (keluarga mayoritas) yang dapat berpotensi untuk 

disalahgunakan dalam  aktivitas pengambilalihan hak  minoritas melalui  pinjaman 

berelasi. 

Jumlah  perusahaan   dengan   pengendali  akhir   asing   yang  mempunyai 

indikasi tunneling  pinjaman berelasi  57 atau  sebasar  8,8% dari total  perusahaan 

dengan  pengendali  asing  dalam sampel.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  aktivitas 

tunneling pinjaman  berelasi dapat  juga  terjadi di  perusahaan dengan  pengendali 

asing. Kepemilikan asing berpeluang  sebagai mekanisme kontrol (Juliarto,  2012), 

namun ketika pemilik asing menjadi pengendali, kekuasaan oleh pemegang saham 

pengendali  (asing) yang  dapat  berpotensi untuk  disalahgunakan  dalam aktivitas 

pengambilalihan hak minoritas melalui pinjaman berelasi. 

Kelompok   observasi    dengan    indikasi   tunneling    pinjaman    berelasi 

mempunyai   proporsi   komisaris    independen   (rata-rata=0,367)    lebih   rendah 

dibandingkan  dengan   proporsi  komisaris  independen   pada  kelompok   dengan 

indikasi bukan  tunneling (rata-rata=0,375).  Kelompok observasi  dengan indikasi 

tunneling  pinjaman  berelasi   mempunyai  proporsi  komisaris  independen   lebih 
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rendah   dibanding    kelompok   observasi    dengan   indikasi    bukan   tunneling, 

disebabkan   proporsi  komisaris   independen   yang   lebih   tinggi   menyebabkan 

pemegang    saham    pengendali    akan    lebih    berhati-hati    untuk    melakukan 

pengambilalihan   hak   pemegang   saham   minoritas    seperti   melalui   aktivitas 

pinjaman berelasi. 

Rata-rata  kepemilikan  institusi  non  pengendali  pada  kelompok   dengan 

indikasi    tunneling    (rata-rata=9,883)     lebih    rendah    dibandingkan    dengan 

kepemilikan  institusi   non  pengendali  pada   kelompok  dengan  indikasi   bukan 

tunneling   (rata-rata=17,805).  Kelompok   observasi  dengan   indikasi   tunneling 

pinjaman   berelasi    mempunyai   proporsi    kepemilikan   saham   institusi    non 

pengendali  lebih  rendah dibanding  kelompok  observasi  dengan  indikasi  bukan 

tunneling, disebabkan  proporsi kepemilikan saham  institusi non pengendali  yang 

lebih  tinggi  menjadi  mekanisme  kontrol  aktivitas  pinjaman  berelasi,  sehingga 

pemegang    saham    pengendali    akan    lebih    berhati-hati    untuk    melakukan 

pengambilalihan   hak   pemegang   saham   minoritas    seperti   melalui   aktivitas 

pinjaman berelasi. 

4.2 ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini meneliti pengaruh struktur kepemilikan piramida, pengendali 

akhir   keluarga,  pengendali   akhir   asing,   komisaris   independen,  kepemilikan 

institusi non  pengendali dan  krisis  terhadap perilaku  tunneling  pada perusahaan 

publik di pasar modal Indonesia.  Penelitian ini menemukan selisih hutang  dengan 

piutang lain-lain  bersih dari  pihak berelasi (RPT)  sebagai proxy tunneling   secara 

95 



  

 
 
  

statistik (t-test)  lebih rendah dari  nol (lihat Tabel 4.5).  Hasil penelitian ini  secara 

umum menemukan  bahwa struktur  kepemilikan piramida,  kepemilikan keluarga, 

kepemilikan  asing   berpengaruh  positif  terhadap   tunneling  pinjaman   berelasi. 

Kepemilikan  institusi  non  pengendali  juga  berpengaruh  negatif.  Penelitian  ini 

tidak menemukan  pengaruh signifikan  komisaris independen  dan krisis  terhadap 

tunnelling  pinjaman  berelasi  di  perusahaan   publik  di  pasar  modal  Indonesia. 

Diskusi lebih lanjut dari temuan penelitian ini disajikan sebagai berikut. 

4.2.1 Pengujian Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis Penelitian faktor-faktor  yang mempengaruhi  tunneling 

pinjaman  berelasi dilakukan  dengan  pengujian  secara parsial  dengan  t-test.  Uji 

parsial dilakukan untuk  mengetahui atau menguji apakah masing-masing  variabel 

bebas  yang  terdiri   dari  variabel  bebas  Struktur   Piramida  (Piramida),  kontrol 

kepemilikan  keluarga  (Dfam),  kontrol  kepemilikan  Asing  (Dasing),  komisaris 

independen (KI), kepemilikan institusi (KIN), krisis (Dkrisis) dan  variabel kontrol 

arus kas bebas (FCF), ukuran perusahaan  (SIZE), tobinq (Tobinq), leverage  (Lev) 

dan industri mempengaruhi tunneling  pinjaman berelasi, pada taraf  signifikan 5% 

dan 10%. Hasil pengujian regresi disajikan dalam tabel 4.13. 
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Tabel 4.13 Rangkuman Hasil Pengujian Regresi Logistik 

Hipotesis 

Penelitian 

Parameter 

ρ β Exp(β) 

C 

PIRAMIDA 

DFAM 

DASING 

KI 

KIN 

DKRISIS 

FCF 

SIZE 

-3,802 

0,014 

0,658 

0,854 

0,106 

-0,017 

-0,105 

0,000 

0,385 

0,000 

-0,188 

0,064 

0,042 

65,30 

26,687 

0,001 

0,000 0,022 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

*) 0,072 

*) 0,075 

**) 0,029 

0,831 

**) 0,048 

0,269 

0,913 

0,010 

0,586 

0,430 

1,014 

1,930 

2,350 

1,112 

0,983 

0,900 

1,000 

1,469 

0,999 

0,828 

1,066 

TOBINQ 

LEV 

INDUSTRI 

McFadden R-squared 

Percentage correct 

Hosmer-Lemeshow (HL) Tests 

Sig. HL (p) 

0,057 

Ket: ***) signifikan pada tingkat kesalahan 1%, **) signifikan pada tingkat kesalahan 5%, *) 
signifikan pada tingkat  kesalahan 10%, a) Predictors: (Constant), piramida,  dfam, dasing, ki, kins, 

dkrisis, fcf, size, tobinq, lev, industri. b) Dependent  Variable: tun 

Sumber: Lampiran 17 (hal.: 172-176) 

4.2.1.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan Piramida terhadap  Tunneling 

Pinjaman Berelasi 

Hasil   pengujian   regresi    (tabel   4.13)   menemukan    pengaruh   struktur 

kepemilikan piramida  (Piramida) terhadap  tunneling  pinjaman berelasi  p=0,072, 

dengan demikian  hipotesis Penelitian yang  menyatakan terdapat pengaruh  positif 

pengaruh  struktur  kepemilikan  piramida  terhadap   tunneling  pinjaman  berelasi 

terbukti.  Semakin  besar struktur  kepemilikan  piramida  pada perusahaan  diikuti 

dengan   tunneling   pinjaman   berelasi   yang   lebih   tinggi,   sehingga   hipotesis 

Penelitian ke-1  terbukti. Nilai  koefisien regresi (slope)  β=0,014, mempunyai  arti 

bahwa perusahaan yang mempunyai peluang  tunneling pinjaman berelasi (piutang 

lain-lain   lebih   besar   dari   hutang  lain-lain)   cenderung   mempunyai   struktur 

kepemilikan piramida lebih tinggi sebesar  e0,014=atau 1,014 dibanding perusahaan 
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yang  tidak  mempunyai  peluang  tunneling  pinjaman  berelasi  (piutang  lain-lain 

lebih kecil dari hutang lain-lain), dengan catatan variabel lainnya konstan. 

4.2.1.2 Pengaruh Pengendali Akhir Keluarga terhadap Tunneling  Pinjaman 

Berelasi 

Hasil pengujian regresi (tabel  4.13) menemukan pengaruh pengendali akhir 

keluarga (Dfam) terhadap  tunneling pinjaman berelasi p=0,075,  dengan demikian 

hipotesis   Penelitian   yang   menyatakan   terdapat    pengaruh   positif   pengaruh 

pengendali   akhir    keluarga   terhadap   tunneling    pinjaman   berelasi   terbukti. 

Pengendali  akhir  keluarga  pada perusahaan  diikuti  dengan  tunneling  pinjaman 

berelasi, sehingga hipotesis Penelitian ke-2 terbukti. Nilai koefisien regresi (slope) 

β=0,658, mempunyai  arti bahwa perusahaan  yang mempunyai  peluang  tunneling 

pinjaman berelasi  (piutang lain-lain  lebih  besar dari  hutang lain-lain)  cenderung 

merupakan  perusahaan   dengan  pengendali  akhir   keluarga  sebesar  e0,658=atau 

1,930 peluangnya dibanding perusahaan yang tidak mempunyai peluang   tunneling 

pinjaman  berelasi  (piutang  lain-lain  lebih  kecil  dari  hutang  lain-lain),  dengan 

catatan variabel lainnya konstan. 

4.2.1.3 Pengaruh Pengendali Akhir Asing terhadap Tunneling  Pinjaman 

Berelasi 

Hasil pengujian regresi (tabel  4.13) menemukan pengaruh pengendali akhir 

asing (Dasing)  terhadap tunneling  pinjaman berelasi  p= 0,029,  dengan demikian 

hipotesis   Penelitian   yang   menyatakan   terdapat    pengaruh   positif   pengaruh 

pengendali akhir  asing terhadap tunneling  pinjaman berelasi terbukti.  Pengendali 

akhir asing pada perusahaan  diikuti dengan tunneling pinjaman berelasi,  sehingga 

98 



  

 
 
  

hipotesis   Penelitian  ke-3   terbukti.   Nilai   koefisien   regresi   (slope)   β=0,854, 

mempunyai arti bahwa  perusahaan yang mempunyai  peluang tunneling  pinjaman 

berelasi (piutang lain-lain  lebih besar dari hutang lain-lain)  cenderung merupakan 

perusahaan dengan  pengendali akhir  asing sebesar  e0,854=atau  2,350 peluangnya 

dibanding perusahaan yang tidak mempunyai peluang tunneling  pinjaman berelasi 

(piutang  lain-lain   lebih  kecil   dari  hutang  lain-lain),   dengan  catatan   variabel 

lainnya konstan. 

4.2.1.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tunneling  Pinjaman 

Berelasi 

Hasil pengujian  regresi (tabel 4.13)  tidak menemukan  pengaruh signifikan 

proporsi  komisaris  independen  terhadap  tunneling  pinjaman  berelasi  p=0,831, 

dengan demikian  hipotesis  Penelitian yang  menyatakan  tidak terdapat  pengaruh 

proporsi   komisaris   independen   terhadap   tunneling   pinjaman   berelasi   tidak 

terbukti.  Semakin  besar/  kecil proporsi  komisaris  independen  pada  perusahaan 

tidak  diikuti dengan  perubahan  tunneling pinjaman  berelasi,  sehingga  hipotesis 

Penelitian ke-4 tidak terbukti. 

4.2.1.5 Pengaruh Kepemilikan Institusi non Pengendali terhadap  Tunneling 

Pinjaman Berelasi 

Hasil   pengujian    regresi   (tabel    4.13)   menemukan    pengaruh   negatif 

kepemilikan   institusi   non  pengendali   terhadap   tunneling   pinjaman   berelasi 

p=0,048,   dengan   demikian   hipotesis   Penelitian   yang   menyatakan   terdapat 

pengaruh  negatif   kepemilikan   institusi  terhadap   tunneling  pinjaman   berelasi 

terbukti.  Semakin  besar  kepemilikan  institusi  pada  perusahaan  diikuti   dengan 
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semakin rendahnya tunneling pinjaman  berelasi, sehingga hipotesis Penelitian ke- 

5  terbukti.   Nilai  koefisien   regresi  (slope)   β=-0.017,  mempunyai   arti  bahwa 

perusahaan yang  mempunyai peluang  tunneling  pinjaman berelasi  (piutang lain- 

lain  lebih besar  dari hutang  lain-lain)  cenderung merupakan  perusahaan dengan 

kepemilikan institusi lebih rendah sebesar e-0,017=atau 0,983 dibanding perusahaan 

yang  tidak   mempunyai  peluang  tunneling   pinjaman  berelasi,  dengan   catatan 

variabel lainnya konstan. 

4.2.1.6 Pengaruh Krisis terhadap Tunneling Pinjaman Berelasi 

Hasil  pengujian  regresi  (tabel  4.13)   tidak  menemukan  pengaruh  positif 

secara signifikan  krisis keuangan  terhadap tunneling  pinjaman berelasi  p=0,269, 

dengan demikian hipotesis penelitian ke-6 tidak terbukti. 

4.2.2 Pengujian Model Fit 

Model  fit diuji  dengan  Hosmer-Lemeshow Tests.  Uji  Hosmer-Lemeshow 

Tests  yang  menguji bahwa  data  empiris  cocok atau  sesuai  dengan  model. Jika 

nilai  signifikansi  Hosmer-Lemeshow  Tests   lebih  kecil  dari  0,05   maka  model 

dikatakan  fit artinya  tidak  ada  perbedaan signifikan  antara  model dengan  data. 

Sebaliknya jika  nilai  nilai signifikansi  Hosmer-Lemeshow Tests  lebih  besar dari 

0,05  maka  model  dikatakan  tidak  fit   artinya  ada  perbedaan  signifikan  antara 

model  dengan  data.  Hasil   pengujian  diperoleh  nilai  Hosmer-Lemeshow  Tests 

=26,687  (p-value=   0,001  <  0,05),   sehingga  dapat  disimpulkan   model  dapat 

diterima artinya tidak ada perbedaan antara data observasi dengan model. 
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Hasil  persamaan  regresi   diperoleh  nilai  McFadden  R-squared   sebesar 

0,042.  Yang  berarti  variabilitas  variabel  dependen  yang  dapat  dijelaskan  oleh 

variabilitas  variabel independen  sebesar  4,2%.  Berdasarkan  nilai McFadden  R- 

squared  yaitu   sebesar  0,04   atau  4,2%   mencerminkan  bahwa  variabel   bebas 

struktur  kepemilikan  piramida   (Piramida),  pengendali  akhir  keluarga   (Dfam), 

pengendali   akhir   Asing   (Dasing),   komisaris   independen   (KI),   kepemilikan 

institusi (KIN), krisis (Dkrisis)  dan variabel kontrol arus kas bebas  (FCF), ukuran 

perusahaan  (Size),   tobin’q  (Tobinq),   leverage  (lev)   dan   industri  (Dindustri) 

mampu  menjelaskan  variasi perubahan  yaitu  peningkatan  atau  penurunan pada 

variabel terikat  tunneling pinjaman  berelasi sebesar  4,2%,  adapun sisanya  yaitu, 

sebesar 96%  dipengaruhi oleh  variabel-variabel lain yang  tidak dilibatkan  dalam 

model penelitian ini. 

Kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan variabel Y 

(tunneling   pinjaman   berelasi)    hanya   4,2%   (rendah),   namun   cukup    dapat 

diandalkan (memenuhi  kriteria  model fit  karena  signifikansi  Hosmer-Lemeshow 

Tests  lebih  kecil  dari   0,05)  dan  memberikan  bukti  adanya  tunneling.   Martin 

(2015)  dalam artikel  yang  berjudul “Can  a  Regression  Model with  a  Small R- 

squared Be  Useful?” menjelaskan bahwa  R-squared kecil tetap  dapat digunakan. 

Martin (2015) mengambil contoh tentang  faktor-faktor yang mempengaruhi status 

kesehatan seseorang. Faktor-faktor  perilaku hidup sehat,  pengendalian kesehatan, 

umur,   riwayat   penyakit,   tingkat   stres,   riwayat   keluarga    penyakit,   kondisi 

pekerjaan dapat  menjadi konstributor utama,  namun bagimana  jika peneliti ingin 

melihat pengaruh  agama. Konstribusi agama terhadap  status kesehatan seseorang 

101 



  

  

dapat kecil,  namun dapat  bermakna besar.  Berkaitan dengan  tunneling  pinjaman 

berelasi, ada  beberapa variabel yang  banyak digunakan  oleh penelitian  terdahulu 

yang  belum dimasukkan dalam  model  dipenelitian ini,  seperti: Asset  Berwujud, 

Financial  Distress,  Market  to   Book  Ratio,  Koneksi  Politik  dan   Pertumbuhan 

Penjualan  mungkin   dapat  memberikan   kontribusi  dalam   menjelaskan  variasi 

perubahan variabel tunneling pinjaman berelasi lebih tinggi,  maka dari itu peneliti 

menyarankan   untuk    memasukkan   variabel   tersebut   didalam    model   untuk 

penelitian berikutnya. 

Alasan   lain  rendahnya   kontribusi   variabel  bebas   dalam   menjelaskan 

tunneling  pinjaman   berelasi   adalah  pengukuran   variabel  tunneling   pinjaman 

berelasi.  Penelitian  ini  menggunakan  cut  off tunneling  jika  nilai  selisih  antara 

piutang lain-lain  berelasi dikurangi  hutang lain-lain  berelasi <  0 atau  sebaliknya 

selisih  antara hutang  lain-lain  berelasi  dikurangi  piutang lain-lain  berelasi  ≥  0. 

Hasil  tersebut   telah  didukung   temuan  pengaruh  antara   struktur   kepemilikan 

terhadap  tunneling  pinjaman  berelasi,  yang   menunjukkan  bukti  ada  tunneling 

pinjaman berelasi di perusahaan publik di Indonesia. Namun demikian,  cut off = 0 

hanya berdasarkan  perkiraan terhadap  potensi tunneling.  Tunneling dapat  terjadi 

hanya pada nilai selisih antara piutang lain-lain  berelasi dikurangi hutang lain-lain 

berelasi yang  lebih  tinggi. Model  penentuan cut  off  tunneling diantaranya  dapat 

dikembangkan dengan mengadopsi literatur perilaku keuangan dalam 

memprediksi   harga  saham   dengan   memisahkan  transaksi   normal   dan  tidak 

normal. Namun demikian, literatur  yang mengembangkan model cut off  tunneling 

sejauh sepengetahuan penelitian belum tersedia. 
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4.3 PEMBAHASAN 

Salah  satu   tantangan   yang  paling   penting  untuk   struktur  tata   kelola 

perusahaan  adalah   pengendalian  peluang  pemegang   saham  pengendali  untuk 

tunneling   (mengambilalih)   sumber   daya   perusahaan  dari   pemegang   saham 

nonpengendali.  Penelitian  ini meneliti  pengaruh  struktur kepemilikan  piramida, 

pengendali   akhir   keluarga,   pengendali   akhir   asing,   komisaris   independen, 

kepemilikan institusi  non pengendali dan  krisis terhadap perilaku  tunneling  pada 

perusahaan publik di pasar modal Indonesia.  Istilah tunneling dalam penelitian ini 

berkaitan  dengan   upaya  pemegang   saham  pengendali  untuk   mengeksploitasi 

pemegang  saham minoritas  dengan  menstransfer sumber  daya  ekonomi melalui 

transaksi   pinjaman   pihak   berelasi.   Berkaitan   dengan   struktur    kepemilikan 

perusahaan, penelitian ini memasukkan tiga faktor utama: (a) struktur kepemilikan 

piramida, (b) pengendali akhir keluarga; dan (c) pengendali akhir  asing. Berkaitan 

dengan  mekanisme tata  kelola  perusahaan,  penelitian  ini fokus  pada  komisaris 

independen dan kepemilikan institusi. Selain  struktur kepemilikan dan tata kelola, 

penelitian ini memasukkan faktor lingkungan yaitu krisis. 

Penelitian  ini menemukan  piutang  lain bersih  dari  pihak  berelasi (RPT) 

sebagai proxy  tunneling secara statistik  (t-test) lebih  rendah dari nol  (lihat Tabel 

4.5). Nilai rata-rata tunneling adalah 33,18% selama periode penelitian yang  mirip 

dengan  tingkat  tunneling di  hasil  penelitian  Guo  (2008)  di China  dan  Juliarto 

(2012)  di pasar  modal  Asean.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  tunneling 

pada  perusahaan terdaftar  di pasar  modal  Indonesia.  Hasil penelitian  ini  secara 

umum menemukan bahwa Struktur kepemilikan piramida (Piramida), kepemilikan 
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keluarga,  kepemilikan  asing   berpengaruh  positif  terhadap  tunneling  pinjaman 

berelasi,  sedangkan  kepemilikan  institusi  non  pengendali  berpengaruh  negatif. 

Penelitian  ini tidak  menemukan  pengaruh  signifikan komisaris  independen  dan 

krisis terhadap  tunenling pinjaman  berelasi di  perusahaan publik di  pasar modal 

Indonesia.  Diskusi   lebih  lanjut   dari  temuan   penelitian  ini   disajikan  sebagai 

berikut. 

4.3.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan Piramida terhadap  Tunneling 

Pinjaman Berelasi 

Sebagian  besar  perusahaan di  Indonesia  berada  dalam  kelompok  bisnis 

yang mengadopsi  Struktur kepemilikan  piramida. Struktur  kepemilikan piramida 

tersebut merupakan kepemilikan secara  tidak langsung terhadap suatu  perusahaan 

melalui  perusahaan  lain,  baik  melalui perusahaan  publik  (listed)  maupun  non- 

publik   (tidak   listed).  Struktur   kepemilikan   piramida   merupakan  salah   satu 

mekanisme  yang  pada  umumnya  dilakukan  oleh  pemegang  saham  pengendali 

dalam   mengendalikan    perusahaan    lain   dalam    kelompok   bisnis.    Struktur 

kepemilikan piramida  memungkinkan pemilik  memiliki arus kas  kecil (biasanya 

juga  identik dengan  porsi  modal  yang  ditanam) dapat  mempunyai  hak  kendali 

(control  right)  besar  (32,10%  dari  total sampel)   (Tabel 4.6).  Kondisi  tersebut 

memberikan peluang  pemegang  saham pengendali  untuk mentransfer  kekayaan, 

atau  mendapatkan  manfaat   khusus  melalui  transaksi  antara   pemegang  saham 

pengendali dan perusahaan yang dikendalikan  (Gilson dan Gordon, 2003), namun 

berdampak  kecil   pada  pemegang   saham  pengendali   (Johnson  et   al.,  2000). 
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Penelitian  sebelumnya   menemukan  bahwa   terdapat  berbagai   cara  pemegang 

saham  pengendali untuk  mentransfer  proporsi sumberdaya  yang  signifikan  dari 

sebuah perusahaan  di mana  pemegang saham  pengendali memiliki  hak arus  kas 

kecil  ke sebuah  perusahaan di  mana  mereka memiliki  hak  arus kas  yang  besar 

(Johnson    et    al.,    2000).     Melalui    piramida,    pemilik    pengendali    dapat 

mengendalikan  beberapa  perusahaan  publik   yang  memiliki  banyak  pemegang 

saham minoritas, dan: (a) dapat  mentansfer sumber daya keluar perusahaan dalam 

kelompok  usaha (Claessens  et  al.,  2000);  (b)  membeli barang  dari  perusahaan 

dalam kelompok  bisnis dengan harga  di bawah  pasar (Johnson et  al., 2000.); (c) 

untuk  menjual aset  perusahaan untuk  diri  mereka sendiri  atau pihak  berelasi  di 

bawah    harga    pasar;    atau    (d)    menstransfer    bagian    sumberdaya    paling 

menguntungkan  dari  sebuah   perusahaan  ke  perusahaan  lain   kelompok  bisnis 

(Jiang dan Peng, 2011). 

Hasil penelitian ini menemukan bukti pengaruh positif  struktur kepemilikan 

piramida  dalam  aktivitas  tunneling   pinjaman  berelasi  (Tabel  4.13).  Pinjaman 

berelasi dalam kelompok  bisnis dengan struktur  kepemilikan piramida berpotensi 

digunakan   oleh    pemegang    saham    pengendali   untuk    melakukan    transfer 

sumberdaya  perusahaan   dalam  kelompok  bisnis   yang  hanya   menguntungkan 

kelompok  pemegang  saham  mayoritas.  Aset  lancar  dipindahkan  ke  pemegang 

saham pengendali  dengan  menggunakan pinjaman  berelasi melalui  piutang  atau 

hutang lain-lain  berelasi.  Hak kontrol  yang lebih  tinggi dibanding  hak arus  kas, 

diiringi   dengan  peluang   tunneling   pinjaman   berelasi.   Rata-rata   selisih   hak 

kepemilikan dan hak kontrol dalam struktur  kepemilikan piramida pada kelompok 
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dengan  indikasi  tunneling  (rata-rata=6,785)   lebih  tinggi  dibandingkan  dengan 

kelompok dengan indikasi bukan tunneling (rata-rata=5.453) (Tabel 4.12). 

Temuan  hasil  penelitian   ini  mendukung  penelitian   sebelumnya  tentang 

adanya  tunneling pada  kelompok bisnis  di  Indonesia pada  aktivitas  merger dan 

akuisisi  (Mutaminah,  2009),   transfer  pricing  (Wayan  et   al.,  2012),  transaksi 

penjualan, hutang  dan aset  (Sari, 2012),  serta pinjaman  berelasi (Juliarto,  2012). 

Hasil penelitian  ini memberikan manfaat  temuan tentang bukti  pengaruh struktur 

kepemilikan piramida dalam memfasilitasi aktivitas    tunneling, dengan 

memisahkan  hak  kontrol   dan  hak  kepemilikan   perusahaan  pengendali.  Hasil 

penelitian  ini   juga   mendukung  studi   sebelumnya  tentang   pengaruh   struktur 

piramida dalam memfasilitasi aktivitas  tunneling investasi (Bertrand et al.,  2002), 

dan  menambahkan  bukti   pada  aktivitas  tunneling  pinjaman   berelasi  di  pasar 

modal negara berkembang seperti Indonesia. 

Kasus  riil  praktik  tunneling  pinjaman  berelasi  yang  terjadi di  Indonesia 

diantaranya adalah kasus Bank Century Tbk. yang terjadi pada tahun 2008 dengan 

Robert  Tantular  sebagai pemegang  saham  pengendali  yang  mengucurkan  dana 

kredit bagi kedua perusahaan  miliknya dan pemberian hibah  senilai US$ 416 juta 

kepada Bank  Duta  yang terjadi  pada tahun  2007 oleh  tiga pemegang  sahamnya 

perusahaan  tersebut   dipandang   sebagai  hubungan   keluarga   (Santosa,   2008). 

Deregulasi sektor  riil pada  Tahun 1970an-1980an  menyebabkan banyak  pemilik 

perusahaan  mengembangkan perusahaan-perusahaan  baru  di  sektor-sektor  yang 

sedang  di dukung  oleh  pemerintah. Kredit-kredit  bank  pemerintah  juga banyak 

yang   diarahkan   ke   sektor-sektor   yang   menjadi   prioritas.   Sejak   deregulasi 
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perbankan pada tahun 1988,  bank diijinkan menjadi bagian  dari kelompok bisnis. 

Hal  tersebut   menyebabkan   banyak  bank   yang   hanya  menjadi   sarana  untuk 

mengumpulkan  dana  untuk  proyek-proyek  pemilik  kelompok  bisnis. Pinjaman 

berelasi banyak terjadi, banyak yang macet atau bermasalah. 

Potensi tunneling  dalam transaksi pinjaman  berelasi pada  kelompok bisnis 

tidak  selalu  melibatkan   lembaga  keuangan  seperti  bank,  namun   juga  banyak 

terjadi  perusahaan  keuangan  non-bank  atau perusahaan  non-keuangan.  Hal  ini 

karena  transaksi  pinjaman  berelasi  pada  kelompok  bisnis   tidak  diatur  seketat 

perbankan,  atau karena  perhatian  media  dan investor  tidak  banyak  diberitakan. 

Padahal,  apabila kasus-kasus  tersebut  banyak  terjadi  (investor  minoritas curiga 

haknya  tidak  dilindungi),  dalam  jangka  panjang  dapat  merusak  reputasi  pasar 

modal.  Keterbatasan  civil law  yang  ada  di  Indonesia  berdampak pada  kualitas 

perlindungan pemegang saham  yang rendah, sehingga  aktivitas tunneling   banyak 

terjadi.   Negara   yang  memiliki   kualitas   perlindungan   investor   yang   rendah 

cenderung memiliki banyak perusahaan dengan struktur kepemilikan 

terkonsentrasi dengan sistem piramida. 

Perusahaan dalam  kelompok  binsis dengan  struktur kepemilikan  piramida 

merupakan  karakteristik  banyak  perusahaan  di  Indonesia.  Keberadaan  struktur 

kepemilikan piramida  memungkinkan  hak kontrol  lebih besar  dari  hak arus  kas 

berpotensi  disalahgunakan  untuk  kegiatan  yang   merugikan  pemilik  minoritas, 

namun  demikian  keberadaan   struktur  kepemilikan  piramida  di   mana  pemilik 

pengendali mempunyai hak  kontrol tinggi dan lebih tinggi dari  hak arus kas tidak 

dapat   dihilangkan.  Artinya   perusahaan   tidak   dapat  dengan   mudah   menjual 
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kepemilikan sahamnya agar  konsentrasi kepemilikan saham rendah  atau agar hak 

kontrol  sama   dengan  hak  arus   kas.  Investor   juga  tidak  dengan   serta  merta 

meninggalkan pasar modal  atau saham dengan kepemilikan terkonsentrasi,  dalam 

kelompok bisnis  dengan  kepemilikan piramida.  Di sisi  lain,  kepemilikan saham 

yang tersebar juga tidak dapat menjamin tidak ada masalah keagenan. 

Krisis   keuangan   global    tahun   2007-2008   yang    terjadi   di   Amerika 

menunjukkan kepemilikan  saham yang tersebar  juga tidak  dapat menjamin  tidak 

ada  masalah keagenan.  Kepemilikan  tersebar menyebabkan  kendali  manajemen 

yang  rendah. Pada  kasus  krisis  keuangan global  tahun  2007-2008  di  Amerika, 

manajer/CEO  diberikan bonus  berdasarkan  harga  saham.  Semakin tinggi  harga 

saham, semakin  tinggi bonus  yang diterima  manajer. Akhirnya,  menjadi insentif 

manajer untuk  melakukan manipulasi  agar harga saham  bisa tinggi.  Kontrol dari 

pemilik  pengendali   yang  tersebar  juga   mendukung  kondisi  tersebut.   Hal  ini 

menunjukkan  bahwa  perusahaan  kepemilikan   terkonsentrasi,  dalam  kelompok 

bisnis dengan  kepemilikan piramida selain  memberikan risiko  masalah keagenan 

juga mempunyai manfaat,    diantaranya    berkaitan    dengan:     pengendalian 

manajemen (Fama dan Jensen, 1983),  mekanisme kontrol internal yang lebih baik 

dan  akses  yang  lebih  baik  ke  sumberdaya  (Arregle  et  al.,  2007;  Durand  dan 

Vargas,  2003; Dyer,  2006;  Sirmon dan  Hitt,  2003). Transfer  sumberdaya  antar 

perusahaan dalam  kelompok  bisnis  juga tidak  selamanya  memberikan kerugian 

bagi pemegang saham  minoritas dalam bentuk  tunneling, namun juga  merupakan 

kebijakan grup  yang dapat  memberikan manfaat  dalam bentuk  dukungan (usaha 
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yang saling mendukung) antar perusahaan dalam kelompok bisnis  (Gopalan et al., 

2007; Ying dan Wang 2013). 

Di sisi  lain,  investor (terutama  investor  minoritas) harus  dilindungi untuk 

jaga reputasi  pasar  modal Indonesia.  Kontrol pemegang  saham pengendali  yang 

besar   dalam   struktur   kepemilikan   piramida   (sebagai   agen   dalam   masalah 

keagenan tipe II) berpotensi disalahgunakan untuk penyimpangan yang merugikan 

pemegang saham minoritas (sebagai prinsipal dalam masalah keagenan tipe II). 

Hasil penelitian  ini memberkan implikasi perlunya  perlindungan terhadap 

pemegang  saham   minoritas.  Kerangka  hukum   di  Indonesia  sebenarnya   telah 

memberikan  perlindungan  terhadap  pemegang   saham  minoritas.  Perlindungan 

hukum yang diberikan  pada pemegang saham minoritas  dalam perseroan terbatas 

terbuka di  pasar  modal berupa  dua bentuk  perlindungan hukum  yaitu,  preventif 

dan  represif.  Undang-undang  No.  40  Tahun 2007  misalnya  telah  memberikan 

perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dengan  memberikan pemegang 

saham  minoritas:  1)  hak  meminta  keterlibatan   pengadilan,  2)  hak  melakukan 

pemeriksaan dokumen  perusahaan, 3)  hak mengusulkan  dilaksanakannya RUPS, 

4)  hak untuk  meminta RUPS  membubarkan  perseroan, dan  5) hak  memperoleh 

keterbukaan informasi. UU  Pasar Modal 1995  dan peraturan terkait lainnya  lebih 

menggunakan  pendekatan preventif  untuk  menerapkan prinsip  Good  Corporate 

Governance   (GCG),   dengan   mengedepankan:  keterbukaan   informasi   (misal 

Peraturan  Bapepam  dan  LK  No.  X.K.1  tentang  Keterbukaan  Informasi   Yang 

Harus   Segera  Diumumkan   Kepada   Publik),   independensi  (misal:   Peraturan 

Bapepam   dan   LK    No.   IX.E.1   tentang    Transaksi   Afiliasi   dan    Benturan 
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Kepentingan  Transaksi Tertentu),  akuntabilitas  (misal:  Peraturan  Bapepam  dan 

LK  No.  IX.I.5 tentang  Pembentukan  dan  Pedoman  Pelaksanaan  Kerja  Komite 

Audit),   kewajaran   (misal:   eraturan   Bapepam   dan   LK   No.   X.K.1   tentang 

Keterbukaan  Informasi  Yang  Harus   Segera  Diumumkan  Kepada  Publik)  dan 

bertanggung  jawab  (misal:  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007,  Peraturan 

Bapepam dan LK  No. X.K.6 tentang corporate  social responsibility) serta  PSAK 

7   (Revisi  Tahun   2009)  terutama   berkaitan   dengan  pengungkapan   transaksi 

berelasi. 

UUPT  2007 mengatur  hak-hak  pemegang  saham minoritas  yang  berupa 

hak  untuk  mendapatkan  perlakuan   yang  sama,  hak  suara  dalam  rapat  umum 

pemegang saham, dan  hak appraisal, namun demikian  dalam ketentuan-ketentuan 

tersebut belum cukup  melindungi kepentingan pemegang saham  minoritas karena 

adanya   kekuasaan   yang    dimiliki   oleh   pemegang   saham   mayoritas   untuk 

memonopoli  jalannya perusahaan.  Disisi  lain, pendekatan  preventif  juga  belum 

efektif   karena   sebagian   besar    pemegang   saham   minoritas   terutama   yang 

mempunyai  kepemilikan  kurang  dari  5%  hanya  berorientasi  pada  keuntungan 

sesaat seperti  perubahan harga  saham, tidak  peduli dengan  aktivitas perusahaan, 

kurang rasional, lugas, tidak  canggih serta tidak terbiasa menganalisis detil situasi 

dan  kondisi   sektor   usahanya,  mengalami   kesulitan  menempuh   jalur   hukum 

sehingga   lebih   memilih   untuk    menjual   sahamnya   (Jogiyanto,   2010:   395; 

Kartasova, 2013:72). 

Kerangka  hukum di  Indonesia  juga  belum  mensyaratkan  pengungkapan 

pemilik pengendali akhir  dalam struktur grup perusahaan.  Pengungkapan pemilik 
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pengendali akhir (ultimate owner) perusahaan,  diperlukan agar publik mengetahui 

siapa   yang   berada   pada   puncak   piramida   kepemilikan.   Namun   demikian, 

peraturan   perundang-undangan  seperti   Undang-Undang   No.   40  tahun   2007 

tentang Perseroan  Terbatas, Undang-Undang  No. 19  Tahun 2003  tentang Badan 

Usaha  Milik  Negara  (BUMN),   PSAK  7  (Revisi  Tahun  2009)   dan  Peraturan 

Bapepam LK sebagai otoritas pengawas pasar  modal bagi perusahaan terbuka No. 

8 Tahun 1995 belum  mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan  siapa 

ultimate  owner perusahaan,  sehingga publik  tidak  dapat mengetahui  siapa yang 

berada  pada  puncak  piramida   kepemilikan  tersebut.  Informasi  tersebut  hanya 

mungkin  didapatkan  lewat  prospektus   perusahaan  saat  perusahaan  melakukan 

initial  public  offering (penawaran  saham  perdana,  IPO)  sehingga  informasinya 

tersedia di  Pusat  Referensi Pasar  Modal di  Bursa  Efek Indonesia.  Informasi ini 

merupakan   informasi  yang   wajib  dipublikasikan   perusahaan   secara  lengkap 

menurut  ketentuan Bapepam LK  (Peraturan Nomor  IX.C.2: Pedoman  Mengenai 

Bentuk   dan  Isi   Prospektus   dalam  Rangka   Penawaran   Umum).   Sayangnya, 

pengungkapan akan informasi  ini tidak diwajibkan dilakukan  pada setiap laporan 

tahunan perusahaan. Padahal pengungkapan tersebut mungkin dapat 

mempengaruhi keputusan investor  karena menunjukkan penguasaan  kontrol yang 

sesungguhnya akan  perusahaan. Selain  itu, bentuk tidak  transparannya informasi 

ini  juga  mungkin menyebabkan  permasalahan  lain.  Misalnya,  adanya  transaksi 

antara  dua pihak  yang  karena  tidak  diungkapkannya informasi  ini,  tidak  dapat 

diketahui  sebagai related  party  transactions.  Padahal,  transaksi tersebut  terjadi 
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antara  dua   pihak  yang   berelasi  dan  bukan   diperlakukan  sebagai   arm-length 

transaction. 

Kerangka  hukum  di   Indonesia  juga  belum   mensyaratkan  struktur  grup 

perusahaan dengan hak  kontrol pemegang saham pengendali  yang selaras dengan 

kepemilikan.  Menurut  pendapat  Claessens  et  al.,  (2000)   dan La  Porta   et  al., 

(1999)  bahwa kontrol  tinggi  pemegang  saham pengendali  perlu  diringi  dengan 

kepemilikan,   sehingga    tindakan   yang    merugikan   pemilik   minoritas    akan 

merugikan dirinya sendiri juga secara  langsung sehingga pemilik pengendali akan 

mengurangi/ tidak  melakukan tindakan tersebut. Pada  kondisi hak kontrol seiring 

dengan  konsentrasi  kepemilikan,   pemegang  saham  pengendali  akan   berusaha 

menghindari tindakan yang merugikan pemilik minoritas yang akan 

memposisikan  dirinya   pada  kondisi  yang   paling  dirugikan   pada  saat   terjadi 

konsentrasi  hak   aliran  kas.   Pada  kondisi   hak  kontrol  lebih   tinggi  dari   hak 

kepemilikan,  tidak   ada  insentif  pemegang   saham  pengendali  untuk  berusaha 

menghindari  tindakan  yang  merugikan  pemilik  minoritas.  Besarnya  cash  flow 

right  leverage  menunjukkan  besarnya  potensi  penggunaan  manfaat  privat  atas 

kontrol.  Dengan   mendapatkan  manfaat   privat  atas   sumber  daya  perusahaan, 

pemegang    saham    pengendali   memiliki    kesempatan    untuk    meningkatkan 

kekayaannya tanpa khawatir bahwa tindakan tersebut  berdampak baginya. Potensi 

pengambilalihan lebih tinggi apabila struktur kepemilikan piramida lebih tinggi. 
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4.3.2 Pengaruh Pengendali Akhir Keluarga terhadap Tunneling  Pinjaman 

Berelasi 

Kelompok bisnis  keluarga merupakan  salah satu karakteristik  perusahaan 

di   Indonesia.    Hasil   penelitian   ini    menemukan   bahwa   sebanyak    62,04% 

perusahaan sampel di  kontrol dan dimiliki keluarga  (lihat Tabel 4.6).  Misal, grup 

Salim   Indonesia   yang   memiliki  perusahaan   di   antaranya   Indofood   Sukses 

Makmur dan Indomobil, atau  grup Bakrie yang memiliki  bisnis di bidang sumber 

daya  (Bumi Plc,  PT  Bakrie Sumatera  Plantations  Tbk),  media (PT  Visi  Media 

Asia Tbk), telekomunikasi (PT Bakrie Telecom Tbk), dan lain-lain. 

Perusahaan kecil  ketika pemilik  perusahaan adalah  pendiri atau  keluarga 

tunggal  tidak   ada   masalah  keagenan.   Pada   saat   perusahaan  tumbuh   besar, 

perusahaan  mendaftarkan diri  di pasar  modal  dan  menjual sahamnya  ke publik 

untuk  meningkatkan modal  dari luar  keluarga.  Pada  kondisi tersebut  mulai  ada 

pemilik  di luar  keluarga  dan masalah  keagenan  mulai muncul  (La  Porta et  al., 

1999). Banyak  perusahaan  keluarga di  Indonesia tetap  mempertahankan kontrol 

dan  kepemilikan   keluarga  yang   tinggi  yaitu   diatas  50%   (sebanyak   69,60% 

perusahan,  lihat Tabel  4.6) untuk  memberikan  kekuasaan dalam  mengendalikan 

perusahaan.  Kepemilikan tinggi  memberikan  insentif yang  kuat  bagi pemegang 

saham pengendali (keluarga) untuk memantau perusahaan dan manajemen. 

Di  sisi  lain,  dominasi  pemegang  saham  pengendali yang  tinggi  (diatas 

20% menurut  Claessens et al.,  2000 dan diatas 50%  menurut Ang, Cole dan  Lin, 

2000)   memberikan   kekuasaan   yang   dapat   disalahgunakan   untuk   memaksa 

perusahaan   untuk    melakukan    aktivitas    operasional   yang    menguntungkan 
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kepentingan mereka sendiri  dan hal tersebut dapat  memiliki dampak negatif pada 

pemegang   saham    minoritas   (Chen   dan   Wu,    2010).   Hasil   penelitian    ini 

menemukan  bahwa  perusahaan   dengan  pengendali  akhir  keluarga   berpeluang 

untuk  tunneling  pinjaman   berelasi  lebih  tinggi  dibanding   perusahaan  dengan 

pengendali   akhir  bukan   keluarga   (Tabel   4.13).   Jumlah  perusahaan   dengan 

pengendali akhir  keluarga yang  mempunyai indikasi tunneling  pinjaman berelasi 

152 observasi (23,46%) lebih  besar dibandingkan yang tidak mempunyai  indikasi 

tunneling pinjaman  147 observasi (22,69%)  (Tabel 4.12). Hasil  ini menunjukkan 

bahwa  pengendali  akhir   keluarga  berpeluang  untuk   mengambil  sumber  daya 

perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali tersebut. 

Dengan    adanya   struktur    kepemilikan    yang    terkonsentrasi   keluarga 

cenderung menimbulkan  pergeseran konflik  keagenan yaitu  konflik  yang terjadi 

antara  prinsipal  dengan   agen  yang  disebut  sebagai   masalah  keagenan  tipe   I 

menjadi  konflik  antara  pemegang  saham  pengendali  bersama  manajer  dengan 

pemegang saham non-pengendali (masalah keagenan tipe II). Permasahalan dalam 

hubungan   agensi   berdampak  pada   pihak   internal   perusahaan,   direktur  dan 

pemegang  saham   pengendali  akan   memposisikan  dirinya  dalam   penggunaan 

kekuasaannya  untuk  melakukan transaksi  dalam  hal perampasan  kekayaan  dari 

pihak stakeholder eksternal (Ryngaert dan Thomas, 2007). 

Temuan  ini konsisten  dengan pandangan  mengenai  dampak  negatif dari 

kontrol perusahaan yang terkonsentrasi pada pengendali akhir keluarga (Claessens 

et  al.,  2000;.  Fan dan  Wong,  2002;  Welford  2007).  Kontrol  perusahaan  yang 

terkonsentrasi pada  pengendali akhir  keluarga  berpotensi meningkatkan peluang 
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keluarga  pengendali  untuk  melakukan aktifitas  tunneling  kekayaan  keluar  dari 

pemegang saham  lainnya (Claessens et al.,  2000;. Faccio  et al., 2001; Villalonga 

dan Amit, 2006). Claessens et  al., (2000), mengemukakan bahwa pada umumnya, 

pemegang  saham  pengendali  keluarga  mendapatkan kontrol  yang  kuat  dengan 

menggunakan    struktur   kepemilikan    piramida    (yaitu    memperoleh   kendali 

perusahaan  melalui  perusahaan  lain)  (Faccio  et  al.,  2001;  Claessens  dan  Fan 

2002). Misalnya,  di Malaysia  dan Filipina,  lebih dari  35% dari perusahaan  yang 

terdaftar   dikendalikan  dengan   struktur   kepemilikan   piramida,  sedangkan   di 

Indonesia dan Singapura lebih dari 50% (Welford, 2007). 

Kontrol   keluarga   yang   terkonsentrasi   pada   perusahaan    tidak   dapat 

dihindarkan.  Ada  beberapa  alasan   mengapa  pengendali  keluarga  adalah  jenis 

struktur  kepemilikan  yang   banyak  terjadi  di  pasar   modal  Indonesia.  Kontrol 

pengendali  keluarga yang  tinggi  merugikan  pemegang  saham minoritas  namun 

perusahaan  keluarga tetap  menarik  investor.  Kepemilikan  saham  yang  tersebar 

juga  tidak dapat  menghindarkan  krisis  keuangan  global tahun  2007-2008  yang 

terjadi di Amerika.  Kepemilikan tersebar menyebabkan  kendali manajemen yang 

rendah, menjadi  insentif manajer  untuk melakukan manipulasi  agar harga  saham 

bisa  tinggi.  Kontrol  dan  kepemilikan  perusahaan  yang  tinggi  sering  dikaitkan 

dengan  efektivitas perlindungan  hukum  di negara-negara  berkembang.  Artinya, 

kontrol dan kepemilikan terkonsentrasi cenderung menjadi pengganti 

perlindungan  hukum  yang  lemah (Bank  Dunia,  2001).  Di  negara  berkembang 

karena   lingkungan  kelembagaan  yang   lemah,   banyak  perusahaan-perusahaan 

besar di  bawah  kendali keluarga  pendiri (Young  et al.,  2004;  Liu et  al.,  2006). 
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Apabila  kepemilikan  saham  tersebar, pemegang  saham  secara  individual  tidak 

dapat mengendalikan  manajemen. Akibatnya  perusahaan dapat  dijalankan sesuai 

keinginan   manajemen   itu  sendiri.   Kontrol   dan   kepemilikan   keluarga   yang 

terkonsentrasi akan  membantu monitoring  dengan pihak manajemen  perusahaan, 

sehingga perusahaan tak membutuhkan ”mekanisme pemisahan antara manajemen 

dan  pengendalian  keputusan  yang  memakan  biaya”  (Fama  dan  Jensen  1983). 

Saham  akan diurus  oleh  agen-agen  yang  memiliki  hubungan  istimewa dengan 

agen-agen pengambil  keputusan lainnya,  sehingga problem-problem  agensi akan 

dapat  ditanggulangi.   Sebagai  contoh,   para  anggota   keluarga  menguntungkan 

dalam  mengawasi   dan  mendisiplinkan  agen-agen   pengambil  keputusan   yang 

masih terikat hubungan  saudara (Fama dan  Jensen 1983). Perusahaan-perusahaan 

besar biasanya  juga mengatur  kelompok bisnis  untuk mengurangi  ketidakpastian 

(Almeida dan Wolfenzon, 2006). 

Selain  manfaat, peluang  pengambilalihan  hak  minoritas meningkat  pada 

perusahaan   dengan  pengendali   keluarga   (Claessens   et   al.,   2000).  Masalah 

keagenan  kedua  terjadi  jika  terdapat  pemegang  saham  mayoritas  (konsentrasi 

kepemilikan),   sehingga    terdapat   pemegang    saham   mayoritas    yang   dapat 

mengendalikan  manajemen   atau  bahkan  menjadi   bagian  dari  manajemen   itu 

sendiri.   Akibatnya,    pemegang   saham   mayoritas    memiliki   kendali   mutlak 

dibanding pemegang saham  minoritas, sehingga pemegang  saham mayoritas  bisa 

melakukan  tindakan   yang  menguntungkan  dirinya   dan  merugikan   pemegang 

saham  minoritas.  Namun  demikian,  upaya pengambilalihan  oleh  pihak  insider 

dalam kelompok bisnis harus memiliki kedua  aspek yaitu adanya kemampuan dan 
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insentif  untuk mengalihkan  dana  untuk  keuntungan privat.  Kemampuan  adalah 

dukungan hak kontrol pengendali. Insentif adalah manfaat, risiko dan kesempatan. 

Pada umumnya,  transaksi  ini termasuk  transaksi yang  menguntungkan (manfaat 

privat)  bagi pemegang  saham pengendali  (misalnya:  pinjaman tanpa  bunga dan 

jaminan,  pembayaran  yang  tidak  ditentukan  jangka   waktunya).  Risiko  adalah 

risiko hukum atau penurunan kepercayaan  investor (Claessens et al., 2000 dan  La 

Porta et  al., 1999). Kesempatan  adalah seperti adanya  celah hukum (missal  pada 

kasus PT Bumi Resource  Tbk. (Sya’bani, 2014) .  Secara keseluruhan, perusahaan 

8 

milik    keluarga   mengendalikan    pemegang    saham    minoritas    dan   konflik 

kepentingan kemungkinan akan  meningkat di negara berkembang seperti  di pasar 

modal Indonesia  di  mana peraturan  dan  lembaga masih  berkembang  sedangkan 

mekanisme   kontrol  oleh   pasar  terhadap   perusahaan  kurang   efektif.  Dengan 

demikian,  perusahaan yang  dikendalikan  keluarga lebih  berpeluang  mempunyai 

perilaku tunneling berdasarkan bukti dalam penelitian ini. 

Struktur kepemilikan terkonsentrasi tidak hanya diadopsi  oleh perusahaan- 

perusahaan di Indonesia,  namun banyak juga  diterapkan di banyak perusahaan  di 

negara  lain   (Claessens  et  al.,   2000).  Kepemilikan  tersebar   juga  tidak  dapat 

menjamin  lebih  baik.  Kepemilikan  tersebar  banyak  diadopsi  oleh  perusahaan- 

perusahaan di Amerika,  namun demikian krisis  finansial global tahun  2007-2008 

juga dimulai di negara tersebut. 

Hasil penelitian ini memberikan  implikasi perlunya perlindungan terhadap 

pemegang  saham  minoritas.  Perlindungan   kepada  pemegang  saham  minoritas 

8transaksi yang terjadi pada perbedaan tahun fiscal. 
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menjadi penting untuk  meningkatkan integritas dari pasar  modal dan merangsang 

minat investor kecil untuk  berinvestasi dalam pasar modal. Apabila tidak  terdapat 

perlindungan terhadap pemegang saham  minoritas, tidak akan ada minat investasi 

yang   cukup   sehingga   mengakibatkan   tertekannya   harga   saham    dan   tidak 

optimalnya alokasi  sumber daya.  Namun di  sisi lain,  jika perlindungan terhadap 

pemegang saham minoritas  terlalu tinggi seperti melalui pembatasan  kepemilikan 

saham,   justru  akan   menutup  pintu   bagi   investor  besar   dan  potensial   yang 

bermaksud  mengambil  alih  sebuah  perusahaan.  Karena   itu,  diperlukan  aturan 

yang berimbang guna menjaga gairah berinvestasi di pasar modal. 

4.3.3 Pengaruh Pengendali Akhir Asing terhadap Tunneling  Pinjaman 

Berelasi 

Berdasarkan data rangking  100 kelompok bisnis  dengan penjualan tertinggi 

di  Indonesia  versi   majaleh  Globe  Asia,  dapat   diketahui  bahwa  sebanyak  12 

kelompok  bisnis di  kontrol  dan dimiliki  pemilik  asing. Sebanyak  192  dari 648 

sampel-observasi (29,6%) perusahaan dalam  penelitian ini di kontrol dan  dimiliki 

pemilik  asing.   Perusahaan  asing   dapat  merupakan   perusahaan  ekspansi   dari 

perusahaan   asing  (seperti   grup   Astra  Internasional/   UK,   Khazanah   Group/ 

Malaysia,  Holcim   Indonesia/   Swiss)  atau   juga  merupakan   perusahaan  lokal 

banyak   menjual  sahamnya   ke   asing   sehingga  pemilik   lokal   tidak   menjadi 

pengendali  lagi  (seperti  akuisisi  Philip  Morris  International  terhadap  PT   HM 

Sampoerna Tbk dari generasi ketiga keluarga Sampoerna). 
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Kepemilikan  asing   berpotensi  untuk   mendorong  penawaran  yang   lebih 

transparan   dan    penekanan   tata    kelola   untuk    meningkatkan   perlindungan 

pemegang  saham  minoritas  (Peng,  2003).  Pemilik  asing  mungkin  lebih  tahan 

terhadap  tekanan   yang  dihasilkan  dari   masalah  pemegang   saham  mayoritas- 

minoritas dibandingkan  pemilik lokal  (Kochhar dan  David 1996;  Tihanyi  et al., 

2003).  Permintaan  untuk transparansi  akan  mengurangi  asimetri  informasi  dan 

mencegah   perilaku    oportunistik   seperti    tunneling   (Young    et   al.,    2008). 

Kepemilikan  asing  dapat  dilihat   sebagai  mekanisme  yang  efektif  yang   dapat 

melengkapi  struktur  tata  kelola  saat   ini  dalam  rangka  untuk  lebih  mencegah 

manajemen   dari   kegiatan    memaksimalkan   manfaat   privat    (Dahlquist   dan 

Robertsson  2001). Investor  asing  memiliki kemampuan  pemantauan  yang lebih 

baik,  yang  dapat membantu  perusahaan-perusahaan  untuk  melepaskan diri  dari 

ketergantungan  yang  berlebihan  pada  kepemilikan  terkonsentrasi  (Khanna  dan 

Palepu, 2000). 

Kepemilikan asing  berpotensi sebagai  mekanisme  yang efektif  yang dapat 

melengkapi  struktur  tata  kelola   saat  ini  dalam  rangka  untuk  lebih   mencegah 

manajemen  dari   kegiatan  memaksimalkan   manfaat  privat   aktivitas  pinjaman 

berelasi  (Juliarto,  2012).  Temuan  penelitian   Juliarto  (2012)  didukung  dengan 

penelitian   sebelumnya   di   negara-negara    Asia   Timur   menunjukkan   bahwa 

perusahaan dengan  kepemilikan asing  secara signifikan  lebih produktif  daripada 

mereka yang  tidak dimiliki  oleh pengendali  asing (Hallward-Driemeier,  Larossi, 

dan   Sokoloff  2002).   Sejalan   dengan  temuan   penelitian   ini,   penelitian  lain 

melaporkan  bahwa  partisipasi  kepemilikan  asing  mempunyai  pengaruh  positif 
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berkaitan   dengan   praktek-praktek   tata   kelola   perusahaan   yang   lebih    baik 

(Chevalier, Prasetyantoko,  dan Rokhim  2006; Kim  et  al., 2010.).  Investor asing 

menunjukkan  kepekaan   lebih   besar  terhadap   isu-isu   tata   kelola  perusahaan 

dibandingkan dengan investor domestik (Kim et al.,  2010). 

Berbeda    dengan    hasil   penelitian    sebelumnya,    hasil    penelitian    ini 

menemukan  bahwa ketika  pemilik  asing  menjadi pengendali  utama perusahaan 

juga   berpotensi   memberikan   risiko   pengambilalihan   hak   minortitas   dalam 

kegiatan  tunneling  pinjaman   berelasi.  Kelompok   perusahaan  dengan  indikasi 

tunneling memiliki tingkat kepemilikan asing lebih tinggi dibandingkan kelompok 

perusahaan bukan  indikasi tunneling  (Tabel 4.12).  Dengan kata  lain,  pengendali 

akhir   asing   perusahaan,   disertai  dengan   resiko   disertai   aktivitas   tunneling 

pinjaman  berelasi. Temuan  hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa pengendali 

asing   selain   berpotensi   sebagai   mekanisme   tata   kelola   yang   efektif   juga 

mempunyai risiko pengambilalihan. 

Temuan  dampak  positif  kepemilikan  asing   terhadap  tunneling  pinjaman 

berelasi  seperti  hasil  penelitian  ini  didukung  beberapa  kasus  yang  ditemukan 

penelitian  sebelumnya  seperti  penjualan  Produk   minyak  sawit  mentah  (crude 

palm oil)  ke perusahaan afiliasi di  luar negeri dengan harga  dibawah harga pasar 

oleh PT  Asian  Agri  Group, penjualan  Barubara  oleh PT  Adaro  dibawah  harga 

standar internasional dengan  rata-rata US$ 26,3 per  ton selama tahun 2005  -2006 

terhadap perusahaan afiliasinya yang  berada di Singapura yaitu  Coaltrade Service 

International  Ltd.  (Oktavia  et  al.,   2012).  Seperti  penelitian  sebelumnya  yang 

menemukan tunneling  penjualan dibawah harga  pasar dengan perusahaan  afiliasi 
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di  luar   negeri,  penelitian   ini   menemukan  perusahaan  asing   juga   berpotensi 

melakukan tunneling melalui pinjaman berelasi. 

Meskipun  penelitian  ini  menemukan  pengaruh  positif  kepemilikan  asing 

terhadap tunneling pinjaman  berelasi, namun hasil pengujian  regresi logistik juga 

menemukan   bahwa  prediksi   tunneling  hanya   57   dari  192   sampel-observasi 

(29,68%) (Tabel 4.12),  sedangkan sisanya sebanyak 66,82%  dalam bentuk bukan 

tunneling.  Beberapa  perusahaan  dengan  kontrol  dan  kepemilikan   asing  tinggi 

termasuk  dalam  50 perusahaan  dengan  ranking  tata  kelola  terbaik  versi  Asian 

Development  Bank  Tahun  2013-2015  seperti  Grup  Astra  (PT.  Astra  Autopart 

Tbk.,   PT.   Astra   Internasional   Tbk.,   PT.   United   Tractor   Tbk.,   PT.   Hero 

Supermarket Tbk.), Unilever (pengendali: Unilever N.V., based  in Rotterdam, and 

Unilever   plc,   based  in   London)   dalam   responsibilitas   dewan  (direksi   dan 

komisaris),   pengungkapan   dan   transparansi,   pengelolaan   pemegang   saham, 

keadilan   dan   hak    pemegang   saham.   Penelitian    tentang   ekonomi   transisi 

menyarankan   bahwa  jika   pemilik  asing   menjadi  pemilik   berpengaruh   yang 

melakukan lebih  banyak lagi  restrukturisasi di  perusahaan BUMN  dibandingkan 

pemilik baru  pada kepemilikan  tersebar (Djankov  dan Murrell,  2002). Beberapa 

uraian diatas dapat  menjadikan alasan perbedaan temuan  penelitian ini dibanding 

penelitian Juliarto (2012). 

Hasil penelitian ini  dan beberapa penelitian sebelumnya  (seperti Jualiarto, 

2012)  memberikan implikasi  bahwa  pemegang  saham asing  berpotensi  sebagai 

pengendalian tunneling pinjaman berelasi untuk  mendorong tata kelola yang lebih 

transparan,  namun   jika  pemilik   asing   menjadi  pemegang   saham  pengendali 
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mempunyai potensi untuk  melakukan aktivitas yang  merugikan pemegang saham 

minoritas. Perlindungan  kepada  pemegang saham  minoritas di  satu sisi  menjadi 

penting untuk  meningkatkan  integritas  dari pasar  modal dan  merangsang  minat 

investor kecil  (baik investor lokal  maupun asing) untuk  berinvestasi dalam pasar 

modal. Namun di sisi  lain, jika perlindungan terhadap pemegang saham  minoritas 

terlalu  tinggi seperti  melalui  pembatasan kepemilikan  saham  asing, justru  akan 

menutup pintu  bagi aliran  modal asing berupa  investor besar  dan potensial  yang 

bermaksud mengambil alih sebuah perusahaan. 

Kerangka  regulasi   seperti  Undang-Undang  No.   40  tahun  2007   tentang 

Perseroan  Terbatas, Undang-Undang  No.  19 Tahun  2003  tentang Badan  Usaha 

Milik  Negara (BUMN),  dan  Peraturan Bapepam  LK  sebagai otoritas  pengawas 

pasar  modal   bagi  perusahaan  terbuka  No.   8  Tahun  1995   tidak  memberikan 

batasan  terhadap   kepemilikan   saham.  UU   Pasar   Modal  No   8/1995  beserta 

peraturannya,  tidak ada  ketentuan  mengenai  batasan pemilikan  saham di  Bursa 

Efek.  Batasan  pemilikan  yang  ada,  hanyalah  mengenai  pemilikan  pihak  asing 

maksimum 49 persen atas saham yang tercatat di Bursa Efek. UU Pasar Modal No 

2/2004 memberikan batasan  kepemilikan saham yang berbeda  berdasarkan sektor 

(antara 20% sampai 98%).  Berkaitan dengan hal tersebut,  diperlukan aturan yang 

berimbang guna menjaga gairah berinvestasi di pasar modal. 
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4.3.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tunneling  Pinjaman 

Berelasi 

Menurut Undang-Undang  Nomor 40  tahun 2007  Dewan Komisaris adalah 

salah  satu organ  perseroan  yang  bertugas untuk  melakukan  pengawasan secara 

umum   dan   atau   khusus   serta   memberikan   nasihat   kepada   Direksi   dalam 

menjalankan  perseroan.  Komisaris  independen  diangkat  dari  pihak  yang  tidak 

terafiliasi  dengan  pemegang  saham  utama,  anggota  direksi  dan/  atau  anggota 

dewan komisaris  lainnya.  Kedudukan komisaris  independen sangat  penting agar 

pengambilan keputusan dewan komisaris dapat bersifat objektif dan  mengevaluasi 

kinerja   manajemen   perusahaan.    Sehingga   dengan   semakin   besar   proporsi 

komisaris  independen  dalam  dewan  komisaris   diharapkan  pemilik  pengendali 

akan   berhati-hati   dalam   melakukan   kegiatan    yang   dapat   mengambil   hak 

pemegang  saham  minoritas,  sehingga  masalah  keagenan  tipe  II  seperti  dalam 

aktivitas tuneling pinjaman berelasi akan semakin rendah atau tidak akan terjadi. 

Meskipun   demikian,   hasil   penelitian   ini  tidak   menemukan   pengaruh 

efektivitas   komisaris   independen   dalam  mengendalikan   tunneling   pinjaman 

berelasi  (Hipotesis  Penelitian  4  tidak  terbukti).  Mekanisme  monitoring  dewan 

komisaris  independen tidak  efektif terhadap  tunneling pinjaman  berelasi terlihat 

dari koefisien yang tidak signifikan  dan arahnya justru positif. Hasil  penelitian ini 

masih  konsisten  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  juga   menemukan  bahwa 

pengawasan dewan  komisaris  terhadap manajemen  pada umumnya  tidak efektif 

(Arifin,  2003;  Siregar  dan Utama,  2008;  Purwanto,  2009;  Farida  et al.,  2010; 

Agustia, 2013). 

123 



  

 
 
  

Proses  pemilihan  dewan  komisaris  independen  di  Indonesia   sebenarnya 

sudah cukup baik,  paling tidak jika melihat  adanya ketentuan tentang persetujuan 

pemegang saham minoritas  dalam penetapan seseroang menjadi  dewan komisaris 

independen.  Undang-Undang  Nomor  40  tahun 2007  juga  menyebutkan  bahwa 

komisaris  independen diangkat  berdasarkan  keputusan Rapat  Umum  Pemegang 

Saham   (RUPS).   Pada  periode   tahun   2010-2012   juga   telah  terjadi   banyak 

perbaikan regulasi  seperti Peraturan  Bapepam Nomor  IX.I.5 tahun  2011. Dalam 

aturan  ini   dijelaskan  bahwa   yang   mencakup  independensi   di  antaranya   tak 

memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik,  anggota dewan 

komisaris  dan   direksi,  dan   pemegang  saham   utama   serta  tidak   mempunyai 

hubungan usaha dan saham di emiten atau perusahaan publik tersebut. 

Tidak   efektifnya   monitoring   dewan   komisaris    menunjukkan   dewan 

komisaris  belum benar-benar  independen  yang dapat  disebabkan  oleh  beberapa 

kecenderungan seperti peran komisaris  yang terlalu lemah atau terlalu kuat  dalam 

perusahaan.  Peran komisaris  yang  lemah dalam  melaksanakan  fungsinya, dapat 

disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti  kedudukan  direksi  yang  sangat  kuat, 

kompetensi  dan  integritas   komisaris  yang  lemah,  serta   komisaris  menduduki 

posisi  yang  sama di  beberapa  perusahaan.  Apabila  ini  terjadi,  maka komisaris 

dapat   menjadi   terlalu  mengintervensi   direksi   dalam   menjalankan  tugasnya. 

Sehingga  efektifitas  direksi  dalam   mengambil  keputusan  yang  bersifat  teknis 

menjadi  terhambat,  bahkan  dapat  tidak  melibatkan  direksi  sama  sekali  dalam 

proses pengambilan keputusan perusahaan. 
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Keluarga Bakrie 

VIVA UNSP ENRG 

Gambar 4.1  Contoh Kasus Anggota  Dewan Komisaris Adalah  Pihak Yang Sama 

Dengan Anggota Direksi 

Fenomena lain  adalah anggota  dewan komisaris  adalah pihak  yang sama 

dengan  anggota  direksi.  Keadaan seperti  ini  tidak  hanya  ada  pada  perusahaan 

kecil tetapi  juga perusahaan besar  yang sahamnya  diperdagangkan di bursa  efek. 

Dari perspektif perusahaan yang go public dapat diketahui beberapa perusahaan di 

manajer dapat  hubungan keluarga  antara anggota  dewan direksi  dengan anggota 

dewan  komisaris.  Seorang  direktur  perusahaan  induk  menjadi  komisaris   pada 

perusahaan anak, dan sebaliknya direktur  dari perusahaan anak menjadi komisaris 

pada  perusahaan  induk  (Santosa,   2008).  Gambar  4.1  menggambarkan  contoh 

kasus  kelompok binis  di  Indonesia,  dimana satu  keluarga  (Bakrie)  mempunyai 

anggota   keluarga   yang   mempunyai   kedudukan    sebagai   komisaris   di   tiga 

perusahaan anak.  Pada perusahaan VIVA  keluarga Bakrie berkedudukan  sebagai 
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anggota dewan komisaris (Anindya N. Bakrie) sekaligus anggota direksi (Anindya 

A.  Bakrie).  Anggota  keluarga  Bakrie   juga  ditempatkan  pada  perusahaan  lain 

dalam  kelompok  bisnis  (Anindya  N.  Bakrie  sebagai  Komisaris  di  UNSP  dan 

Syailendra S. Bakrie sebagai direksi di ENRG). 

Gambar  4.2   juga  menggambarkan  anggota   keluarga  dapat  menempati 

posisi anggota  komisaris dan direksi  pada beberapa perusahaan  dalam kelompok 

bisnis.  Pada  perusahaan  LSIP,  keluarga  Salim   berkedudukan  sebagai  anggota 

dewan komisaris (Axton  Salim dan Werianty Setiawan) sekaligus anggota  direksi 

(Tjhie  Tje   Fie).   Axton  Salim,   Werianty  Setiawan   dan   Tjhie  Tje   Fie  juga 

menduduki  anggota   komisaris  dan   direksi  pada   beberapa  perusahaan   dalam 

kelompok bisnis  keluarga Salim.  Struktur  demikian memberikan  manfaat dalam 

keputusan  transfer  sumberdaya dalam  memberikan  dukungan  antar  perusahaan 

dalam  kelompok bisnis  namun  juga  memberikan peluang  untuk  manfaat  privat 

pada kelompok  tertentu (pengendali)  melalui  tunneling yang  merugikan pemilik 

minoritas. 

126 



  

  

Keluarga Salim 

INDF 

SIMP LSIP ICBP 

Gambar  4.2  Contoh  kasus  Anggota  keluarga  dapat  menempati  posisi  anggota 

komisaris  dan  direksi pada  beberapa  perusahaan  dalam  kelompok 

bisnis 
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UU No.  40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas dan UU  No. 8 Tahun 

1995  tentang Pasar  Modal  belum  mengatur tentang  rangkap  jabatan  komisaris. 

Pembatasan   rangkap    jabatan   bagi   anggota   dewan    komisaris   dan   direksi 

merupakan   salah    satu   praktik    yang   diterapkan    di   internasional.    Praktik 

keteladanan internasional mensyaratkan pembatasan rangkap jabatan bagi anggota 

dewan   komisaris   dan   direksi.   Potensi   peran    komisaris   independen   untuk 

mengendalikan   perilaku   tunneling   tidak    didukung   oleh   bukti-bukti   dalam 

Penelitian  ini.  Sebagian  besar  perusahaan telah  memenuhi  “minimum”  jumlah 

komisaris  independen  yang  diperlukan oleh  regulasi.  Namun,  hal  ini  mungkin 

hanya    formalitas.   Dewan    cenderung   dipengaruhi    oleh   pemegang    saham 

pengendali (Klein, 2002). 

4.3.5 Pengaruh Kepemilikan Institusi non Pengendali terhadap  Tunneling 

Pinjaman Berelasi 

Penelitian  ini   menemukan  pengaruh  negatif  dan   signifikan  efektivitas 

kepemilikan  institusi non  pengendali  dalam  mengendalikan tunneling  pinjaman 

berelasi   (Hipotesis   Penelitian   5  terbukti).    Hasil  penelitian   ini   mendukung 

penelitian sebelumnya  (Luo  dan Jackson,  2012;  Qian et  al.,  2011; Moscariello, 

2013)  yang  berpendapat  bahwa  pemegang  saham  institusional  non  pengendali 

cenderung   berperilaku  aktif   dalam  pengambilan   suara  dibandingkan   dengan 

pemegang  saham  lain,  meskipun  mereka  tidak memiliki  kekuatan  yang  cukup 

dalam hak  suara. Hasil  penelitian ini  menyarankan pentingnya pemegang  saham 

institusional  selain  pengendali  untuk  mengontrol  pemegang  saham  pengendali 
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terhadap aktivitas  tunneling pinjaman.  Distribusi saham  antara pemegang  saham 

dari   luar    yaitu   investor    institusional   dan    shareholders   dispersion    dapat 

mengurangi    masalah   keagenan.    Adanya   kepemilikan    institusional    seperti 

perusahaan  asuransi, bank,  perusahaan  investasi  dan  kepemilikan oleh  institusi 

lain  akan   mendorong  peningkatan   pengawasan  yang   lebih  optimal   terhadap 

kinerja manajemen. 

Shleifer    dan    Vishny    (1986)    berpendapat    semakin    besar    tingkat 

kepemilikan  saham  oleh  institusi  non  pengendali,   maka  semakin  efektif  pula 

mekanisme  kontrol  terhadap  kinerja  manajemen.   Institusi  mempunyai  sumber 

daya, kemampuan dan kesempatan  untuk memonitor dan mendisiplinkan  manajer 

agar  lebih  terfokus  pada nilai  perusahaan.  Kepemilikan  institusi  adalah  saham 

perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain  baik yang berada di dalam maupun 

di  luar negeri  serta  saham pemerintah  dalam  maupun luar  negeri.  Dengan kata 

lain,  kepemilikan   institusi  merupakan   saham  perusahaan   yang  dimiliki   oleh 

institusi atau lembaga. 

Kepemilikan   institusi  non   pengendali   memiliki  peranan   yang  sangat 

penting dalam  meminimalisasi konflik  keagenan yang  terjadi tidak  hanya antara 

antara manajer  dan pemegang  saham (Masalah  Agensi I) (Jensen  dan Meckling, 

1976),  namun  juga antara  pemegang  saham  mayoritas  dan  minoritas  (Masalah 

Agensi  II).   Keberadaan   investor   institusi  non   pengendali  dianggap   mampu 

menjadi mekanisme monitoring yang  efektif dalam setiap keputusan yang diambil 

oleh manajer.  Hal ini disebabkan  investor institusi  non pengendali terlibat  dalam 

pengambilan  keputusan  yang  strategis sehingga  tidak  mudah  percaya  terhadap 
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keputusan   dalam    aktivitas    pinjaman   berelasi.    Kepemilikan   institusi    non 

pengendali  memiliki arti  penting  dalam  mekanisme monitoring/  kontrol  karena 

dengan  adanya   kepemilikan   oleh  institusi   non   pengendali  akan   mendorong 

peningkatan pengawasan  yang  lebih optimal.  Monitoring oleh  pemegang saham 

institusi  non  pengendali  sebagai agen  pengawas  dapat  efektif  karena  investasi 

mereka yang  cukup besar  dalam pasar  modal. Tingkat  kepemilikan institusi  non 

pengendali  yang tinggi  akan  menimbulkan usaha  pengawasan  yang  lebih besar 

oleh pihak investor  institusi non pengendali sehingga dapat  menghalangi perilaku 

opportunistic  manajer. Menurut  Shleifer  and Vishny  (1997)  bahwa institutional 

shareholders,  dengan  kepemilikan  saham  yang  besar,  memiliki  insentif  untuk 

memantau pengambilan  keputusan perusahaan.  Semakin  besar kepemilikan  oleh 

institusi non  pengendali maka  semakin besar  pula kekuatan  suara dan  dorongan 

untuk   mengoptimalkan  nilai   perusahaan.  Kepemilikan   institusional   memiliki 

kelebihan antara  lain: 1) Memiliki profesionalisme  dalam menganalisis informasi 

sehingga  dapat  menguji  keandalan  informasi.  2)  Memiliki  motivasi yang  kuat 

untuk melaksanakan  pengawasan lebih  ketat atas  aktivitas yang  terjadi di  dalam 

perusahaan. 

Pendapat  ini didukung  oleh  bukti  empiris yang  ditemukan  oleh Barclay 

dan  Holderness  (1990),   yang  menemukan  pengaruh   positif-signifikan  tingkat 

kepemilikan   institusional   dalam   jumlah    yang   cukup   besar   terhadap   nilai 

perusahaan. Aktivitas monitoring institusi  mampu mengubah struktur pengelolaan 

perusahaan  dan  mampu  meningkatkan  kemakmuran pemegang  saham.  Hal  ini 

didukung   oleh   Slovin   and   Sushka   (1993)   yang   menyatakan   bahwa   nilai 
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perusahaan   dapat    meningkat   jika    investor   institusi   mampu    menjadi   alat 

pengawasan  yang efektif  sebagaimana  telah dijelaskan  sebelumnya.  Monitoring 

yang  dilakukan   investor  institusi   mampu  mensubstutisi   biaya  keagenan   lain 

sehingga biaya  keagenan menurun  dan nilai  perusahaan meningkat.  Pengawasan 

yang efektif   tersebut  mendorong manajer  untuk bekerja  keras sehingga  mampu 

meningkatkan   produktifitas  perusahaan   dan   penjualan  yang   menguntungkan 

pemegang saham. Dengan demikian kemakmuran pemegang saham meningkat. 

Sesuai  dengan  yang  dinyatakan  oleh Schleiver   dan Vishny  (1986)  dan 

Coffe (1991)  yang menyatakan  bahwa kepemilikan  institusional sangat  berperan 

dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa manajer untuk lebih berhati-hati 

dalam mengambil keputusan yang oportunis. Komunitas  bisnis menaruh perhatian 

yang  besar  untuk  meningkatkan  investor  institusional  di  pasar  sehingga  dapat 

lebih  banyak   mempengaruhi  kebijakan   perusahaan.  Investor   institusi  dengan 

kepemilikan   saham    yang   relatif   besar    dalam   perusahaan    mungkin   akan 

mempercepat   manajemen    perusahaan   untuk   menyajikan    disclosure   secara 

sukarela. Hal ini terjadi  karena investor institusional dapat melakukan  monitoring 

dan dianggap  sophisticated  investors  yang tidak  mudah  dibodohi oleh  tindakan 

manajer.   Investor   institusi   dengan   investasi   yang   substansial   pada   saham 

perusahaan  memperoleh  insentif yang  besar  untuk  secara  aktif  memonitor  dan 

mempengaruhi tindakan manajemen. 

Keberadaan  kepemilikan   institusi   non  pengendali   dalam   kepemilikan 

saham di  perusahaan  publik yang  termasuk kelompok  perusahaan  dengan tanpa 

indikasi tunneling  pinjaman berelasi  diantaranya  adalah seperti:  PT. Sentul  City 
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Tbk. (BKSL)  dengan pemegang saham  pengendali Keluarga  Winata dan Roselly 

Tjung (32,36%),  sedangkan pemilik  insitusi adalah HSBC  Private Bank  (Suisse) 

SA  (13,94%)  Singapore.  Contoh  lain  adalah  perusahaan  telekomunikasi   yang 

mengalami  privatisasi   ke  pemilik  asing   tahun  2008   yaitu  PT.   Indosat  Tbk. 

Perusahaan tersebut dimiliki asing yaitu Qatar Telecom Pte. Ltd (55,79%), dengan 

kepemilikan insitusi negara (14,29%) dan kepemilikan  insitusi bank (The Bank of 

New York Mellon DR) Amerika  Serikat (11,70%), sedangkan kepemilikan publik 

18,21%).  Kepemilikan   institusi  dalam  PT.   Indosat  Tbk.   juga  tidak   menjadi 

indikasi   tunneling  pinjaman   berelasi   (zero   tunneling).  Contoh   lainnya   dari 

keberadaan  kepemilikan  institusi adalah  PT.  Chandra  Asri  Petrochemical  Tbk. 

(TPIA) yang dimiliki oleh Prajogo Pangestu (59,35%) dengan pemilik insitusi  non 

pengendali  SCG   Chemical   Company  Limited   (30,06%)  juga   tidak   menjadi 

indikasi tunneling pinjaman berelasi. 

Peran    kepemilikan    institusi   dalam     mengendalikan   aktivitas    yang 

merugikan pemegang saham  minoritas diantaranya akhir-akhir  ini pada kasus  PT 

Bumi  Resource  Tbk,  PT  Media  Nusantara  Citra  Tbk  dan  dan  PT  Sumalindo 

Lestari Jaya  Tbk. Pada kasus  PT Bumi Resource  Tbk, pemegang saham  institusi 

non pengendali seperti  (Samin Tan dan Rothschild)  menggugat pemegang saham 

pengendali  (keluarga   Bakrie)  karena  adanya   pengambilalihan  dari  pemegang 

saham  publik  karena  harga  transaksi  yang  jauh di  atas  nilai  buku.  Sementara 

perusahaan dan perusahaan  induknya, PT Bakrie  & Brothers sudah dililit  hutang, 

transaksi   ini  juga   akan  menempatkan   beban   lebih   lanjut  pada   perusahaan. 

Transaksi   juga   terjadi   pada   perbedaan  tahun   fiscal.   Meskipun   pihak   non 
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pengendali  seperti  (Samin Tan  dan  Rothschild)  kalah  dalam  peradilan,  namun 

kasus  tersebut   menunjukkan   bukti  adanya   mekanisme   kontrol  dari   pemilik 

institusi non pengendali. 

4.3.6 Pengaruh Krisis Keuangan terhadap Tunneling Pinjaman Berelasi 

Pasar  negara  berkembang  dengan   regulasi  yang  lemah  kadang-kadang 

tumbuh pesat tunneling  terutama pada krisis ekonomi dan keuangan  (Friedman  et 

al., 2003). Dalam kondisi krisis, pemegang saham pengendali  mentransfer sumber 

daya untuk  melindungi kekayaan mereka sendiri  seperti yang terjadi dalam  krisis 

keuangan   Asia    pada   tahun   1997    (Friedman   et    al.,   2003),    Polsiri   dan 

Wiwattanakantang, 2004; Gopalan et al., 2007; Rokhim, 2004). 

Hasil penelitian  ini menemukan bahwa  variabel dummy krisis  tidak dapat 

menjelaskan  variasi   tunneling   selama  periode   penelitian  (2007-2012).   Hasil 

penelitian ini  mendukung hasil  penelitian Juliarto  (2012) yang  juga menemukan 

tidak ada perbedaan  yang signifikan dari tingkat  tunneling melalui RPT  sebelum, 

selama dan setelah krisis  keuangan global di perusahaan publik pada  pasar modal 

Indonesia. 

Hasil  penelitian  ini  berbeda dengan  penelitian  Friedman  et  al.,  (2003), 

Polsiri  dan  Wiwattanakantang (2004),  (Gopalan  et  al.,  2007),  Rokhim  (2004). 

OJK  telah  membuat   perbaikan  regulasi  mereka   sebagai  pelajaran  dari   krisis 

keuangan  1997. Hal  yang  sama dilakukan  di  beberapa  negara ASEAN  (Kawai 

2008;  CLSA  2010). Temuan  ini  didukung  oleh  argumentasi  yang  menyatakan 
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bahwa  krisis   keuangan  tidak   menyebabkan  reformasi  struktural   fundamental 

konsentrasi kepemilikan perusahaan yang merupakan penyebab tunneling. 

Perbedaan hasil penelitian tersebut  dapat disebabkan oleh perbedaan krisis 

Asia 1997 dan  krisis keuangan Global 2008.  Dampak krisis Asia  1997 dan krisis 

Global 2008  terhadap  Indonesia memiliki  dampak  yang berbeda  karena kondisi 

fundamental makroekonomi Indonesia dan  penyebab krisis yang berbeda  diantara 

dua periode waktu.  Secara relatif, posisi  Indonesia pada 2008 tidak  seburuk pada 

tahun  1997.  Dampak  krisis   keuangan  global  masih  menahan  Indonesia   pada 

tingkat  perekonomian 6,1  persen. Indonesia  tidak  terkena dampak  parah karena 

kondisi fundamental  dari  sektor ekternal,  fiskal dan  perbankan Indonesia  cukup 

kuat. Faktor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah tingkat 

pertumbuhan konsumsi masyarakat yang  ikut menopang melalui tingkat daya  beli 

masyarakat.  Daya  beli  masyarakat  meningkat   disebabkan  adanya  peningkatan 

pendapatan  masyarakat   akibat  kenaikan   komoditas  pangsa  ekspor   Indonesia, 

kenaikan tingkat  pendapatan  pekerja  kelas menengah  ke  atas dengan  kebijakan 

pemerintah kenaikan gaji  pegawai negeri dalam  bentuk sertifikasi, dan  kebijakan 

Jaring  Pengaman  Pemerintah-Bantuan Langsung  Tunai  untuk  mengkompensasi 

kenaikan harga bahan bakar minyak. 
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Tabel 4.14 

Kondisi Makro ekonomi Indonesia, 1997 dan 2008 

1997(%) Indikator 2008(%) 

6,1 

11,06 

Pertumbuhan Ekonomi 

Inflasi 

4,7 

45,5 

Eksternal 

-Transaksi Berjalan(%PDB) 

-Utang Luar Negeri(%PDB) 

Fiskal 

-2,3 

62,2 

0,1 

29,0 

-Fiskal Balance(%PDB) 

-Public Debt(%PDB) 

Perbankan 

2,2 

62,2 

0,1 

32 

-CAR(%) 

-NPL(%) 

9,19 

8,15 

16,2 

3,8 

Sumber: Bank Indonesia 2010 

Peran  pemerintah  dalam  mengatasi  krisis  lebih  terarah  pada  kebijakan 

moneter  dan  melakukan   pengetatan  fiskal  untuk   mendukung  stimulus  fiskal. 

Pemulihan pasca  krisis  1997 tergolong  lebih  lambat  dan kepanikan  krisis  lebih 

besar. Perbedaan  krisis, 1997 Indonesia  merupakan negara  yang terparah terkena 

dampak,   sementara  2008   Indonesia   masih   cukup  stabil   laju   perekonomian 

dibanding negara lain yang terkena krisis. 

4.3.7 Pengaruh variabel Kontrol terhadap Tunneling Pinjaman Berelasi 

Di antara  lima variabel  kontrol yang digunakan  dalam penelitian  ini, dua 

variabel  kontrol,  yaitu ukuran  perusahaan  dan  industri  adalah  variabel  kontrol 

signifikan  secara  statistik  terhadap  tunneling  pinjaman  berelasi.  Penelitian   ini 

menemukan   bahwa   ukuran   perusahaan    sebagai   variabel   kontrol   memiliki 

hubungan  positif   dengan  tunneling  pinjaman   berelasi.  Temuan  menunjukkan 

bahwa  perusahaan   besar   lebih  rentan   terhadap  tunneling   pinjaman   berelasi. 
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Perusahaan besar cenderung  memiliki visibilitas yang lebih  baik oleh para analis, 

namun  perusahaan  besar pada  umumnya  merupakan  perusahaan  induk  dimana 

pemilik pengendali memiliki  hak kontrol besar  dalam mengendalikan perusahaan 

induk atau  perusahaan dalam kelompok  bisnis (Claessens  et al., 2000),  sehingga 

potensi tunneling pinjaman berelasi besar seiring dengan skala perusahaan. 

Penelitian  ini  menggunakan  semua  industri  kecuali  bank  dan  lembaga 

keuangan  dalam   pengujian  tunneling   pinjaman  berelasi.   Hasil  penelitian   ini 

menemukan  potensi  tunneling   pinjaman  berelasi  berbeda   dengan  berbedanya 

industri.  Aktivitas   tunneling  pinjaman  berelasi   berpotensi  tinggi  pada   sektor 

industri  tertentu,   dan  rendah  pada   industri  lain.  Misal,   sektor  industri  yang 

mengalami pertumbuhan akan cenderung membutuhkan sumberdana lebih banyak 

baik  yang  diperoleh  dalam  kelompok  bisnis   maupun  diluar  kelompok  bisnis. 

Ketika sumberdana dari luar kelompok  bisnis lebih mahal, maka hal tersebut akan 

memfasilitasi   tunneling.   Demikian   juga  pada   kondisi   sektor   industri   yang 

mengalami  pertumbuhan  negatif,  maka  kebutuhan   sumberdana  internal  dalam 

kelompok   bisnis   yang    dibutuhkan   akan   meningkat   untuk   menyelamatkan 

perusahaan anggota dari kebangkrutan, sehingga hasil penelitian ini 

merekomendasikan  penelitian  selanjutnya  untuk  pengujian  tunneling  pinjaman 

berelasi pada sektor industri tertentu. 

Berbeda dengan ukuran  perusahaan, hasil penelitian  ini tidak menemukan 

pengaruh variabel kontrol  arus kas bebas dan  kesempatan pertumbuhan. Menurut 

Jensen (1986), potensi  pengambilalihan hak minoriotas  meningkat pada saat  arus 

kas   bebas   tinggi    sedangkan   kesempatan   pertumbuhan   rendah.   Pada    saat 
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pertumbuhan tinggi,  maka perusahaan akan  lebih banyak  membutuhkan arus kas 

bebas  untuk  aktivitas investasi  dan  pembayaran.  Namun,  apabila  pertumbuhan 

rendah  maka  ketersediaan  arus   kas  bebas  yang  tinggi  dihindari   karena  akan 

meningkatkan biaya  memegang kas. Jika ketersediaan  arus kas bebas tetap  tinggi 

pada saat pertumbuhan rendah  akan meningkatkan peluang disalahgunakan untuk 

transaksi seperti  dalam  pinjaman berelasi  yang hanya  menguntungkan  beberapa 

kelompok saja.  Penelitian ini  menggunakan  variabel kontrol  arus kas  bebas dan 

kesempatan    pertumbuhan    secara   terpisah,    sehingga    hasil    penelitian    ini 

merekomendasikan  penelitian   selenjutnya  untuk  mengukur   kondisi  ”arus  kas 

bebas  tinggi  pada  saat  kesempatan  pertumbuhan  rendah”  dalam  satu  variabel 

tunggal jika ingin mengamati pengaruhnya terhadap tunneling pinjaman berelasi. 

Penelitian  ini tidak  menemukan  pengaruh leverage  yang  signifikan bagi 

perilaku  tunneling.  Total   hutang  dalam  rasio  leverage   tidak  hanya  berkaitan 

dengan pinjaman  lain-lain berelasi  namun juga  pinjaman yang  lebih luas  seperti 

pinjaman usaha, pinjaman  pihak ketiga dan  pinjaman jangka panjang.  Kelompok 

tunneling dan non-tunneling  memiliki tingkat leverage  yang sama dan  perbedaan 

antara kedua  kelompok tidak  signifikan secara statistik.  Oleh karena  itu, temuan 

penelitian tidak  mendukung hubungan  antara leverage  perusahaan dan  tunneling 

seperti  yang disarankan  oleh  Gao  dan  Kling  (2008). Hal  ini  dapat  disebabkan 

leverage yang  tinggi yang  memberikan tekanan  keuangan bagi  perusahaan tidak 

mendorong   tunneling   pinjaman   berelasi,   namun   dapat   juga   hanya   sebuah 

dukungan (propping). 
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