
  

 
 
  

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian ini secara umum membuktikan adanya tunneling  pinjaman 

berelasi pada perusahaan  publik di Indonesia.  Struktur kepemilikan piramida dan 

pengendali   akhir    keluarga   sebagai    karakteristik   perusahaan    di   Indonesia 

berpengaruh  positif  terhadap  aktivitas  tunneling  pinjaman  berelasi.  Pengendali 

akhir asing dalam penelitian  ini ditemukan berpengaruh positif terhadap pinjaman 

berelasi  yang berbeda  dengan penelitian  sebelumnya  yang menunjukkan  bahwa 

pengendali  asing  selain berpotensi  sebagai  mekanisme  tata  kelola  yang  efektif 

juga mempunyai risiko pengambilalihan. 

Kepemilikan  Institusi   non  pengendali  ditemukan   dalam  penelitian  ini 

sebagai   salah   satu    mekanisme   pengendalian   tunneling   pinjaman    berelasi. 

Berdasarkan  hasil  analisis  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  dirumuskan 

kesimpulan sebagai berikut. 

1.   Struktur   kepemilikan    piramida   mempunyai    pengaruh   positif   terhadap 

tunneling  pinjaman berelasi.  Struktur  kepemilikan piramida  memungkinkan 

pemilik memiliki arus kas  kecil dapat mempunyai hak kendali  (control right) 

besar.  Selisih  antara  hak  kontrol dengan  hak  arus  kas  pemilik  pengendali 

berpotensi dimanfaatkan untuk tunneling pinjaman berelasi. 

2.    Pengendali  akhir  keluarga  mempunyai pengaruh  positif  terhadap  tunneling 

pinjaman berelasi.  Hasil  ini memberikan  gambaran bahwa  kontrol  keluarga 
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yang  tinggi memungkinkan  mereka  memiliki  kontrol yang  lebih  ketat  atas 

perusahaan  dan   mengurangi  masalah  agensi  I,   namun  juga   menciptakan 

kesempatan untuk  mengambil  alih  kekayaan dari  pemegang  saham lainnya 

melalui tunneling pinjaman berelasi. 

3.    Pengendali   akhir  asing   mempunyai  pengaruh   positif  terhadap   tunneling 

pinjaman   berelasi.    Temuan   hasil    penelitian   ini    menunjukkan   bahwa 

pengendali asing selain berpotensi  sebagai mekanisme tatakelola yang efektif 

namun juga  ketika investor  asing  memiliki control  yang tinggi  memberikan 

insentif  bagi pemegang  saham untuk  melakukan tindakan  pengambil alihan 

sumberdaya perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri. 

4.    Komisaris   independen   tidak   berpengaruh   signifikan   terhadap  tunneling 

pinjaman  berelasi.  Tinggi  rendahnya  proporsi  komisaris  independen  tidak 

diikuti   dengan   semakin  tinggi/   rendahnya   peluang   tunneling   pinjaman 

berelasi. Hasil  penelitian  ini masih  konsisten dengan  penelitian sebelumnya 

yang   juga   menemukan   bahwa   pengawasan   dewan   komisaris   terhadap 

manajemen pada  umumnya tidak efektif.  Tidak efektifnya monitoring dewan 

komisaris independen dapat disebabkan:  kedudukan direksi yang sangat kuat, 

kompetensi  dan  integritas  komisaris  yang  lemah,  dewan  komisaris  belum 

benar-benar  independen,  serta   komisaris  menduduki  posisi  yang  sama  di 

beberapa perusahaan,  sehingga perlu  dilakukan pembatasan  rangkap jabatan 

bagi anggota dewan komisaris dan  direksi yang merupakan salah satu praktik 

yang telah diterapkan di internasional. 
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5.    Kepemilikan   Institusi   mempunyai   pengaruh   negatif   terhadap   tunneling 

pinjaman berelasi. Hasil  ini menyampaikan bahwa  Kepemilikan Institusional 

non pengendali merupakan komponen tata kelola yang baik untuk mengontrol 

tindakan   oportunistik  dari   pemegang   saham   pengandali  karena   mereka 

Memiliki  profesionalisme   dalam   menganalisis   informasi  sehingga   dapat 

menguji   keandalan  informasi   dan   Memiliki   motivasi   yang  kuat   untuk 

melaksanakan  pengawasan  lebih ketat  atas  aktivitas  yang  terjadi  di  dalam 

perusahaan untuk menjaga investasi mereka. 

6.    Krisis  keuangan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  terhadap  tunneling 

pinjaman  berelasi.  Variabel  dummy  krisis  tidak  dapat  menjelaskan  variasi 

tunneling    pinjaman    berelasi   selama    periode    penelitian    (2007-2012). 

Perbedaan    hasil   penelitian    ini    dengan   penelitian    sebelumnya    dapat 

disebabkan   oleh   periode   krisis   yang    berbeda   yang   digunakan   dalam 

penelitian,  yaitu  krisis  Asia  1997  dan  krisis keuangan  Global  2008.  Pada 

penelitian ini menggunakan data krisis keuangan  global tahun 2008, dan pada 

periode krisis  tersebut Indonesia  tidak terkena dampak  parah karena  kondisi 

fundamental dari sektor  ekternal, fiskal dan perbankan Indonesia  cukup kuat. 

Krisis  berpeluang  meningkatkan transaksi  internal  dalam  kelompok  bisnis, 

namun belum tentu mendorong tunneling pinjaman berelasi. 
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5.2 Implikasi Penelitian 

Penelitian  ini  memberikan kontribusi  dengan  memberikan  bukti  empiris  risiko 

struktur  kepemilikan  piramida   terhadap  tunneling  pinjaman   berelasi  di  pasar 

modal   Indonesia.    Struktur    kepemilikan   piramida    memungkinkan   pemilik 

pengendali yang mempunyai hak kontrol besar namun memiliki hak arus kas kecil 

dimanfaatkan untuk  tunneling  pinjaman berelasi.  Struktur kepemilikan  piramida 

kepemilikan  piramida   merupakan  karakteristik   penting  perusahaan   publik  di 

Indonesia. Kontrol dan  kepemilikan tinggi pemegang  saham pengendali terutama 

dalam  struktur   kepemilikan   piramida  tidak   dapat  dihindarkan.   Selain  risiko 

tunneling (33,18%),  kontrol dan kepemilikan tinggi  pemegang saham pengendali 

terutama dalam  struktur kepemilikan piramida  memberi manfaat, seperti:  kontrol 

manajemen  dan  saling  dukungan  antara  anggota  perusahaan  dalam  kelompok 

bisnis  (66,82%).  Kepemilikan saham  yang  tersebar  juga  tidak dapat  menjamin 

tidak ada masalah keagenan seperti yang terjadi pada krisis keuangan global tahun 

2007-2008  yang  terjadi  di  Amerika.  Dalam   hal  ini  mekanisme  kontrol  dapat 

diperbaiki. Investor    terutama investor institusi    dapat berperan dalam 

menggunakan   infromasi    yang   tersedia,    mendorong   keterbukaan   informasi 

sehingga mekanisme  kontrol dari  pasar akan  lebih efektif.  Kepemilikan institusi 

non  pengendali sebagai  mekasnisme  tatakelola  yang efektif  untuk  menghindari 

pemegang saham  pengendali dan  manajemen terhadap aktivitas  pengambilalihan 

sumberdaya dari  nonpengendali yang  tidak memberikan  konstribusi positif  pada 

nilai  perusahaan.  Kepemilikan   institusi  non  pengendali  mempunyai   kapasitas 
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monitoring,   mendorong    transparansi   dan    perbaikan   perlindungan   investor 

minoritas. 

Kepemilikan keluarga  dan asing tidak  selalu buruk, namun  temuan penelitian ini 

memberikan  bukti   risiko  dari   jenis  kepemilikan   tersebut.  Temuan   tunneling 

pinjaman    berelasi   oleh    perusahaan    yang   dikontrol    keluarga    dan   asing 

menunjukkan  bahwa   perlindungan  pemegang  saham   minoritas  tetap   menjadi 

masalah besar bagi tata kelola perusahaan di Indonesia. Penelitian ini memberikan 

bukti  bahwa   transaksi  pinjaman   dengan  pihak  berelasi   adalah  sarana   untuk 

tunneling, meskipun  kerangka regulasi  telah  banyak mengalami  perbaikan sejak 

krisis keuangan  Asia 1997. Berkaitan  dengan ketentuan-ketentuan formal,  PSAK 

7 (R2009)  misalnya belum  mengatur ketentuan  hak kontrol  yang selaras dengan 

kepemilikan,   serta   batasan   kepemilikan  asing.   Belum   diaturnya   ketentuan- 

ketentuan  tersebut  dapat   disebabkan  diantaranya  karena  tidak  memungkinkan 

perusahaan pengendali dengan kepemilikan saham besar menjual sahamnya dalam 

jumlah   besar.   Disamping    itu   pembatasan   kepemilikan    asing   justru   akan 

menyebabkan hilangnya  peluang investasi  potensial dari  asing terutama  investor 

skala besar di  pasar modal Indonesia. Hal  yang dapat dilakukan adalah perbaikan 

mekanisme tatakelola, penegakan hukum dan edukasi bagi investor. 

Meskipun  Indonesia  telah   mengadopsi  ketentuan-ketentuan  formal,  efektifitas 

pelaksanaan masih menjadi pertanyaan. PSAK 7  (R2009) misalnya telah merevisi 

PSAK  7   (1994)   yang   mensyaratkan  pengungkapan   :   1)  transaksi,   garansi, 

penyisihan   piutang  dan   penyelesaian   hutang,  2)   pengungkapan   pihak  yang 

diperlakukan setara  dalam  transaksi wajar,  3) pengakuan  beban  atas penyisihan 
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dan  penghapusan piutang,  4)  klasifikasi  pengungkapan  pihak  berelasi, serta  5) 

nama  entitas  yang  paling  mengendalikan.  Namun  hasil  penelitian menemukan 

potensi    tunneling    pinjaman    berelasi    yang    menunjukkan    masih    adanya 

pengungkapan  transaksi  berelasi  belum   memadai  (misal:  penjelasan  transaksi 

dibawah   nilai  buku   (wajar)),  serta   hanya   34,24%  sampel   perusahaan  yang 

mengungkapkan  secara  jelas  nama entitas  yang  paling  mengendalikan  struktur 

grup.  Pengungkapan  transaksi  wajar  dalam  kentutan  PSAK  7  (R2009)  berarti 

tidak sama persis, namun perlu juga diungkapkan kriteria  lain yang mendasarinya, 

misal karena  kompetisi, rantai  pasokan  atau saling  dukungan. Berkaitan  dengan 

hal  tersebut   maka  tidak  hanya   perbaikan  peraturan  untuk   transaksi  berelasi, 

namun pelaksanaan  dan penegakan  hukum juga  penting. Penggunaan  kepatuhan 

dan pengungkapan  sukarela perlu  didukung oleh perlindungan  hukum yang  kuat 

untuk menjadi  solusi yang baik.  Di samping itu  diperlukan edukasi bagi  investor 

artinya  investor   perlu   memahami  metode   untuk  menyelidiki   adanya  prinsip 

kewajaran dan kelaziman usaha  (arm’s length principle). Dengan  begitu, investor 

bisa  menilai  apakah  transaksi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  publik  dengan 

perusahaan afiliasinya mengandung unsur tunneling atau tidak. 
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5.3 Keterbatasan dan Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini  memiliki  beberapa kelemahan  dan keterbatasan.  Penelitian 

ini fokus  pada  pembuktian tunneling  pinjaman berelasi.  Namun,  masih terdapat 

jenis tunneling  lain untuk dieksplorasi  yang berpotensi sebagai sarana  pengambil 

alihan, seperti  transfer pricing, penjualan  dan pembelian aset,  jaminan pinjaman, 

dan   kompensasi   insentif   berbasis   ekuitas.   Oleh   karena   itu,   penelitian   ini 

merekomendasikan  penelitian  masa  depan  untuk lebih  mengekplorasi  berbagai 

jenis transaksi yang berpotensi untuk menjadi sarana tunneling. 

Ditinjau dari  pengukuran  pinjaman berelasi,  penelitian  ini menggunakan 

ukuran  selisih  hutang   lain-lain  pihak  berelasi  dengan  piutang   lain-lain  pihak 

berelasi sebagai  proxy utama tunneling.  Namun demikian,  masih banyak metode 

lain  untuk   mengukur  tunneling  seperti   yang  direkomendasikan  oleh   literatur 

sebelumnya seperti dengan memisahkan  transaksi normal dan tidak normal  (Ying 

dan  Wang (2013);  Jiang  dan  Wong,  2010), memisahkan  kelompok  perusahaan 

pemberi dan penerima  dana serta melihat  dampak hutang dalam  kelompok bisnis 

terhadap kejutan laba (Gopalan et  al., 2007), membandingkan nilai buku dan nilai 

pasar dari  hutang terhadap  rata-rata  industri (Bertrand  et al.,  2002; Holmén  dan 

Högfeldt, 2009). Penelitian akan datang dapat  menggunakan ukuran yang berbeda 

selain  yang digunakan  dalam penelitian  ini  untuk memberikan  bukti  hasil yang 

konsisten. 

Temuan sebelumnya  banyak memberi bukti tunneling  meskipun beberapa 

mekanisme    regulasi   telah    mengalami    perbaikan,   sehingga    membutuhkan 

penelitian  lebih   lanjut  mengenai  cara   yang  efektif  untuk   mencegah  perilaku 
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tunneling.    Penelitian    selanjutnya    dapat    menganalisis    tentang    efektivitas 

pengungkapan  pihak berelasi  dan  transaksi  berelasi dan  mekanisme  tata  kelola 

untuk   jenis  kepemilikan   keluarga  dan   asing.   Sisi  negatif   dari  karakteristik 

kepemilikan keluarga dan asing ditemukan dalam penelitian ini. Tingginya tingkat 

kepemilikan  keluarga  dan  asing   menyebabkan  manfaat  dari  perusahaan  yang 

merugikan pemegang saham minoritas. 
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