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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan 

kompensasi dewan direksi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, kepemilikan 

pemerintah, dan kepemilikan publik sebagai proksi struktur kepemilikan perusahaan 

dan transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan 

menggunakan proksi transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

aset, utang, penjualan, dan pembelian. Penelitian ini menggunakan 152 perusahaan 

non keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan 

purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan 

keluarga, kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif terhadap transaksi 

pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa aset, utang, penjualan, dan 

pembelian. Sementara kepemilikan institusional dan kepemilikan publik berpengaruh 

negatif terhadap transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa aset, 

utang, penjualan, dan pembelian. Sementara untuk kepemilikan pemerintah 

diperoleh hasil yang tidak signifikan. Hasil pengujian yang lain menunjukkan bahwa 

kompensasi dewan direksi akan memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa aset, utang, 

penjualan, dan pembelian. 

Kata kunci: transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, struktur 

kepemilikan, kompensasi dewan direksi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan publik merupakan salah satu penggerak perekonomian dan 

pembangunan nasional yaitu melalui pasar modal. Karena dengan adanya 

perusahaan-perusahaan publik yang terdapat pada pasar modal tersebut 

diperoleh alternatif pembiayaan pembangunan dan dapat memberikan dorongan 

dalam perkembangan ekonomi pasar. Sebagai penggerak perekonomian, 

perusahaan-perusahaan publik harus melakukan aktivitas-aktivitas yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan agar para investor semakin 

tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.  

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan harus berdasarkan 

maksud dan tujuan perusahaan. Aktivitas-aktivitas tersebut salah satunya adalah 

transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Namun dalam 

melakukan transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, semua 

perusahaan harus memperhatikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. Adapun ketentuan dan aturan yang mengatur yaitu PSAK 7 tahun 1994 

tentang Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan 

peraturan BAPEPAM No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi 

Tertentu yang bertujuan untuk melindungi pemegang saham minoritas.  

Salah satu alasan hak-hak pemegang saham minoritas perlu untuk dilindungi 

adalah karena sifat putusan oleh pihak mayoritas di dalam suatu Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) yang tidak selamanya fair bagi pihak pemegang 

saham minoritas, meskipun cara pengambilan keputusan tersebut dianggap 
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paling demokratis. Hal ini disebabkan dengan sistem putusan mayoritas tersebut, 

seseorang yang telah membiayai perusahaan sampai 48% mempunyai 

kedudukan yang hampir sama dalam memberikan suara dengan pemegang 

hanya 1% saham dan akan sangat berbeda dengan pemegang 51% saham. 

Kemudian hal ini akan menyebabkan ketidakadilan diantara pemegang saham.  

Transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan 

dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi seringkali menimbulkan 

kerugian, baik itu bagi perusahaan maupun bagi pihak pemegang saham 

minoritas yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Kerugian pemegang 

saham minoritas yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas menimbulkan 

adanya masalah ekspropriasi terhadap pemegang saham non-pengendali 

(minoritas). Masalah ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham 

pengendali (mayoritas) terhadap pemegang saham non-pengendali (minoritas) 

biasanya dilakukan dengan banyak cara salah satu cara yaitu dengan melalui 

transaksi dengan pihak istimewa. Turnbull (2004) mengemukakan bahwa 

pemegang saham mayoritas dapat melakukan tindakan yang tidak fair melalui 

transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selain itu, penelitian 

Deng dkk (2006) membuktikan bahwa pemegang saham mayoritas melakukan 

ekspropriasi sumber daya perusahaan terhadap pemegang saham minoritas. 

Ekspropriasi yang dilakukan salah satunya dengan melalui transaksi pada pihak-

pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

Banyak kasus bangkrutnya perusahaan yang disebabkan oleh manipulasi 

manajemen perusahaan salah satunya melalui transaksi pada pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa. Seperti yang diketahui dalam kasus jatuhnya 

Enron berkaitan dengan adanya transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa dengan special purpose entity (SPE), sementara direktur dari 

SPE itu merupakan Chief Executive Officer (CEO) juga dari Enron (Wall Street 
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Journal, 12 Desember 2011). Selain Enron, terdapat pula kasus transaksi pada 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang menimpa Adelphia. 

Kasus ini bermula karena Adelphia terlibat transaksi pada pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa dengan keluarga pemegang saham utama 

perusahaan untuk menggunakan hasil dana pinjaman bank atas beban 

perusahaan (Associated PressNewswires, 25 Juli 2002). 

Fenomena kasus transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa di Indonesia juga banyak terjadi. Kasus tersebut seperti kasus yang 

disebabkan oleh praktik transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa dan telah merugikan pemegang saham minoritas yaitu kasus penjualan 

aset PT. Karwell Indonesia Tbk kepada pihak afiliasinya yaitu PT. Kaho Indah 

Citragarment. Transaksi ini terdeteksi sebagai transaksi yang mempunyai sifat 

benturan kepentingan. Hal ini karena pihak afiliasi yaitu PT. Kaho Indah 

Citragarment  memiliki hubungan kepengurusan antara perseroan dengan PT. 

Kaho Indah Citragarment. Kepala dewan direksi PT. Kaho Indah Citragarment 

juga merupakan kepala dewan direksi PT. Karwell Indonesia Tbk.  

Kasus lainnya yang bekaitan dengan praktik transaksi pada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa di Indonesia yaitu kasus yang melibatkan BUMI-

Bakrie dan sengketa berkepanjangan di PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang 

terjadi pada tahun 2012. Kalau kasus BUMI terjadi antara pemegang saham 

mayoritas (Bakrie, Samin Tan, dan Rothschild), sedangkan kasus PT. Sumalindo 

terjadi antara pemegang saham mayoritas (Putra Sampoerna dan Hasan 

Sunarko) dengan pemegang saham minoritas (Dedy Hartawan Jamin). Kasus 

yang terjadi di  PT Sumalindo sendiri terkait dengan masalah keterbukaan 

informasi (sumber: http://ekbis.sindonews.com).  

Diantara kasus-kasus transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa tersebut diperoleh data bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat 
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kasus tersebut memiliki kepemilikan yang terkonsentrasi bukannya tersebar. Hal 

ini dibuktikan dengan data per 31 Desember 2008 menyatakan bahwa struktur 

kepemilikan PT. Karwell Indonesia Tbk merupakan kepemilikan yang 

terkonsentrasi dimana pemegang saham mayoritas mempunyai 56,23% saham 

yaitu PT. Karya Estetikamulia, dimana pemilik PT. Karya Estetikamulia berada di 

jajaran dewan direksi dari PT. Karwell Indonseisa Tbk. Hal yang sama juga 

ditemukan pada PT. Bumi dan PT. Sumalindo. PT. Bumi dan PT. Sumalindo juga 

memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi terutama pada pihak keluarga. 

Data struktur kepemilikan perusahaan publik di Indonesia juga diperoleh dari 

data ICMD. Berdasarkan data dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

2009, secara umum rata-rata kepemilikan investor publik di BEJ adalah 27,6% 

dengan sebagian besar (94,4%) kepemilikan investor publik di bawah 60%. Data 

yang diperoleh dari ICMD tahun 2009 menunjukkan bahwa 37,5% perusahaan 

memiliki proporsi saham publik yang tergolong rendah (kepemilikan investor 

publik sebesar (0,12%-20%), 40,3% termasuk dalam kategori cukup rendah (20-

40%), 16,7% termasuk dalam kategori sedang (40-60%), 4,3% termasuk dalam 

kategori tinggi (60-80%), dan 1,3% termasuk dalam kategori sangat tinggi (80-

100%). Data di atas juga mengungkapkan bahwa hanya sekitar 5,6% dari 385 

perusahaan yang memiliki saham publik di atas 60%. Keadaan ini mencerminkan 

bahwa struktur kepemilikan sebagian besar perusahaan di Indonesia 

terkonsentrasi pada sedikit orang atau institusi. 

Konsep konsentrasi kepemilikan dapat diidentifikasi baik dengan kepemilikan 

langsung (immediate ownership) dan kepemilikan tidak langsung (ultimate 

ownership). Kepemilikan langsung (immediate ownership) adalah kepemilikan 

langsung terhadap perusahaan publik (Siregar, 2007). Kepemilikan tidak 

langsung (ultimate ownership) adalah kepemilikan langsung dan tidak langsung 

terhadap perusahaan publik (Siregar, 2007). Penelitian ini menggunakan 
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kepemilikan langsung dengan alasan data yang diperoleh mudah didapat karena 

hanya melihat pada kepemilikan langsung para pemegang saham.  

Terkait dengan struktur kepemilikan tidak langsung (immediate) perusahaan 

yang dapat mempengaruhi praktik transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa, telah banyak penelitian yang meneliti hal tersebut. Penelitian 

sebelumnya atas konsentrasi kepemilikan menunjukkan bahwa kepemilikan 

perusahaan di Asia Timur termasuk Indonesia ditemukan cenderung 

terkonsentrasi (Claessens, Djankov, dan Lang., 2000a dan 2002). Konsentrasi 

kepemilikan mengakibatkan konflik kepentingan (agency problem) berubah dari 

konflik pemegang saham dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976) 

menjadi konflik antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas (Shleifer 

dan Visny, 1997). 

La Porta, Lopez, dan Shleifer (1999) dalam penelitiannya di 27 negara kaya 

di dunia, menemukan bahwa lebih banyak negara yang kepemilikan 

perusahaannya tidak tersebar luas seperti pada negara-negara di Asia. Dominasi 

kepemilikan yang terbanyak adalah kepemilikan keluarga, sedangkan 

kepemilikan institusi keuangan jumlahnya terbatas. Penelitian Ang, Cole, dan 

James (2000) memperoleh hasil empiris bahwa masalah keagenan antara 

pemegang saham mayoritas dengan minoritas lebih rendah jika perusahaan 

terdapat outside investor, sedangkan masalah keagenan antara pemegang 

saham mayoritas dengan minoritas akan menjadi lebih tinggi jika kepemilikan 

manajerial semakin tinggi. Hal ini karena pihak manajer cenderung menetapkan 

kebijakan-kebijakan yang seringkali lebih menguntungkan bagi pihaknya. Salah 

satunya melalui transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

tersebut. 
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Kondisi kepemilikan perusahaan di Indonesia dijelaskan oleh Arifin (2003), 

Gul dan Tsui (2004), Siregar dan Utama (2006 dan 2008), dan Achmad (2008). 

Kondisi kepemilikan perusahaan di Indonesia mayoritas perusahaan-perusahaan 

yang didominasi oleh kepemilikan keluarga. Siregar dan Utama (2008) 

memperoleh kesimpulan bahwa perusahaan yang dikuasai keluarga memiliki 

masalah keagenan yang berbeda dengan teori keagenan yang dikemukakan 

oleh Jensen dan Meckling (1976) yaitu masalah keagenan antara manajer 

dengan pemegang saham. Namun mendukung teori yang dikemukakan oleh 

Shleifer dan Vishny (1997) yaitu masalah keagenan antara pemegang saham 

mayoritas dengan minoritas. Penelitian Claessens et al (1999) menemukan 

bahwa dari 178 perusahaan di Indonesia terdapat 67% perusahaan (tertinggi dari 

9 negara Asia Timur) dimiliki keluarga secara ultimate (tunggal) melalui struktur 

pyramid ownership. Kemudian Achmad (2008) menyebut 66% perusahaan 

Indonesia dimiliki keluarga. Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Arifin 

(2003) dan Achmad (2008) telah menggunakan berbagai definisi kepemilikan 

keluarga untuk kasus di Indonesia.  

Agrawal dan Mandelker (1990) melakukan penelitian di Amerika Serikat dan 

membuktikan bahwa kepemilikan institusi keuangan mendukung adanya active 

monitoring hypothesis. Mereka menjelaskan bahwa pemegang saham institusi 

keuangan bisa mencegah pihak manajer untuk menetapkan kebijakan-kebijakan 

yang lebih menguntungkan bagi pihaknya seperti transaksi pada pihak-pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa. Kemudian Demzets dan Villalonga (1983) 

menemukan hal yang sama, bahwa perusahaan yang kepemilikan mayoritasnya 

adalah institusional keuangan mempunyai kinerja yang tinggi. Sedangkan 

berdasarkan penelitian Lei (2010) perusahaan yang mempunyai tingkat transaksi 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang tinggi, kinerja perusahaannya 

rendah. Hal ini sejalan dengan teori pengendalian aktif oleh Shleifer dan Vishny 
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(1986) dan Siregar dan Utama (2008) yang meneliti pengaruh kepemilikan 

institusi keuangan terhadap transaksi pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa, menemukan hasil yang tidak signifikan atau yang berarti bahwa jika 

perusahaan dimiliki mayoritas oleh institusi keuangan tingkat transaksi pada 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lebih rendah. 

Kusnadi (2003) mengemukakan bahwa perusahaan kepemilikan pemerintah 

Singapura lebih efisien dan lebih kecil masalah keagenannya apabila 

dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki publik. Penelitian Firth, Fung, dan 

Fui (2008) di Cina memberikan bukti empiris bahwa tidak ada perbedaan besar 

dari masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas antara 

perusahaan kepemilikan pemerintah dan perusahaan kepemilikan publik. Hal ini 

karena apabila pemerintah dan publik atau masyarakat menjadi pemilik 

mayoritas suatu perusahaan, maka kesempatan manajemen perusahaan 

melakukan transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa menjadi kecil. 

Penelitian tentang struktur kepemilikan telah dilakukan di Indonesia, antara 

lain penelitian yang dilakukan oleh Candrasari (2011) dan Siregar (2007). 

Candrasari (2011) menguji pengaruh struktur kepemilikan yang diproksikan 

dengan kepemilikan manajerial dan institusional mendapatkan bukti empiris 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat transaksi 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang diproksikan dengan transaksi 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa aset dan utang. Sedangkan 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap transaksi pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa aset dan utang. Kemudian Siregar (2007) 

menguji kepemilikan keluarga dan pemerintah yang diukur dengan hak kontrol 

dan hak aliran kas terhadap transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

aset dan hutang. Penelitiannya membuktikan bahwa hanya kepemilikan keluarga 

yang berpengaruh positif terhadap transaksi pihak yang mempunyai hubungan 
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istimewa sedangkan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggabungkan kedua penelitian tersebut dengan menggunakan 

keempat tipe kepemilikan perusahaan sekaligus, yaitu kepemilikan manajerial, 

institusional, keluarga, dan pemerintah, serta penelitian ini juga menambahkan 

satu kepemilikan yaitu kepemilikan publik atau masyarakat. 

Kompensasi dewan direksi dapat mempengaruhi tingkat transaksi pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa. Kompensasi dewan direksi yang berupa opsi 

saham (stock option) mempunyai risiko ekspropriasi melalui transaksi pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa yang tinggi. Hal ini didasarkan bahwa jika dewan 

direksi mempunyai kepemilikan saham yang besar dalam perusahaan disisi lain 

dewan direksi merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan 

jalannya perusahaan.  

Kohlbeck et al (2004) membuktikan bahwa perusahaan yang memberikan 

kompensasi dewan direksi berupa stock option, cenderung akan mempunyai 

tingkat RPT yang tinggi. Sedangkan untuk perusahaan yang memberikan 

kompensasi dewan direksi berupa cash compensation, akan mempunyai tingkat 

transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang rendah. 

Hasil yang sama juga didapatkan penelitian yang dilakukan Cole, Robert 

Holthausen, dan David Larcker (1997). Cole et al (1997) menguji pengaruh CEO 

compensation terhadap connected transaction atau transaksi pada pihak-pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa 

kepemilikan manajerial yang tinggi yang disebabkan salah satunya dengan 

pemberian kompensasi berupa stock option berpengaruh positif terhadap 

tingginya tingkat transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini 

disebabkan adanya managerial entrechment effect. 

Penelitian ini menggunakan variabel moderasi berupa kompensasi dewan 

direksi didasarkan pada konsep managerial entrenchment theory dan adanya 
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pengaturan baru dalam PSAK no 7 setelah adopsi IFRS. Kepemilikan manajerial 

yang meningkat akan menimbulkan efek pembentengan (entrechment) yaitu 

tindakan yang bertujuan untuk mengamankan kepentingan pemegang saham 

mayoritas tersebut, tetapi seharusnya dinikmati oleh manajer dan biayanya 

dibebankan kepada pemilik. Apabila kompensasi dewan direksi yang diberikan 

berupa opsi saham, maka akan meningkatkan kepemilikan manajerial. Oleh 

karena itu dalam revisi PSAK no 7 tahun 2010 setelah adopsi IFRS, mengatur 

lebih detil pengungkapan atas pemberian kompensasi kepada anggota 

manajemen kunci perusahaan. 

Penggunaan variabel moderasi kompensasi dewan direksi diprediksi akan 

memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap transaksi pada pihak-

pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

moderasi kompensasi dewan direksi berupa opsi saham akan menjadi 

kesempatan bagi pihak manajerial untuk melakukan pembentengan 

(entrechment) sehingga dapat mempengaruhi praktik transaksi pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa.  

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, dan 

kepemilikan publik) berpengaruh terhadap transaksi pada pihak-pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa (aset, utang, penjualan, dan 

pembelian)? 

2. Apakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap transaksi pada pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa (aset, utang, penjualan, dan 
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pembelian) dapat diperkuat dengan variabel kompensasi dewan direksi 

berupa opsi saham? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

menguji secara empiris: 

1. Pengaruh struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, dan 

kepemilikan publik) terhadap transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa (aset, utang, penjualan, dan pembelian). 

2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap transaksi pada pihak-pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa (aset, utang, penjualan, dan 

pembelian)  dapat diperkuat dengan variabel kompensasi dewan direksi 

berupa opsi saham. 

 

1.4 Kontribusi Penelitian 

Kontribusi penelitian ini meliputi kontribusi teori, kontribusi praktik, dan 

kontribusi kebijakan sebagai berikut: 

1.4.1 Kontribusi Teori 

Penelitian ini membuktikan bahwa teori agensi yang terjadi di 

perusahaan-perusahaan publik di Indonesia adalah teori agensi tipe 

kedua (antara pemegang saham mayoritas dan minoritas). Hal ini 

dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa sebagian besar kepemilikan 

perusahaan publik di Indonesia adalah terkonsentrasi. Konsentrasi pihak 

yang paling banyak berpengaruh terhadap transaksi pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa adalah kepemilikan keluarga.  
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1.4.2 Kontribusi Praktik 

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi perusahaan 

dalam hal pembatasan transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa serta kebijakan insentif bagi dewan direksi dan 

karyawan yang berupa Employee Stock Ownership Program (ESOP). 

Bagi regulator, dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan peraturan 

tentang praktik transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa dan Employee Stock Ownership Program (ESOP).  

 

1.4.3 Kontribusi Kebijakan 

Kontribusi kebijakan dari penelitian ini dapat mendorong pemerintah 

dalam hal ini Bapepam membuat suatu peraturan-peraturan yang 

membatasi kepemilikan saham konsentrasi pada pihak tertentu terutama 

keluarga. Perlu adanya pengungkapan (disclosure) yang berkaitan 

dengan struktur kepemilikan. Serta lebih mengawasi praktik dari transaksi 

pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dilakukan 

oleh perusahaan publik agar pelaksanaan dan pencatatannya sesuai 

dengan aturan PSAK No.7 dan peraturan Bapepam No.IX.E.1 tentang 

Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang bertujuan untuk 

melindungi pemegang saham minoritas. 
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BAB II 

REGULASI TENTANG TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI 

HUBUNGAN ISTIMEWA DI INDONESIA 

 

2.1 Pengantar 

Kepemilikan atas suatu perusahaan mengalami perkembangan yang sangat 

pesat dengan adanya pasar modal. Perusahaan yang pada awalnya merupakan 

perusahaan keluarga dengan adanya pasar modal kepemilikan perusahaan 

menjadi terbagi-bagi menjadi kepemilikan beberapa pihak. Namun pemecahan 

kepemilikan kepada beberapa pihak tidak berjalan efektif. Hal ini karena 

seringkali masih terdapat kepemilikan mayoritas perusahaan pada beberapa 

pihak tertentu. Permasalahan ini menyebabkan terjadinya pengendalian 

kebijakan perusahaan atas pihak yang mempunyai kepemilikan mayoritas dan 

dapat merugikan bagi pihak kepemilikan minoritas.  

Salah satu bentuk pengedalian kebijakan tersebut dengan melakukan 

transaksi-transaksi terhadap pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Oleh 

karena itu, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai lembaga 

pemerintah membuat regulasi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan 

pemegang saham minoritas. Bapepam menerbitkan peraturan BAPEPAM No. 

IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. IAI juga membuat 

aturan tentang transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa yaitu PSAK no 7 tahun 1994 dan direvisi menjadi PSAK 7 tahun 2010 

setelah adanya pengadopsian IFRS. 
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2.2 Regulasi Tentang Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan 

Istimewa di Indonesia 

Praktik transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

menjadi masalah yang penting setelah banyak perusahaan-perusahaan dunia 

yang bangkrut karena adanya manipulasi yang dilakukan oleh pihak manajemen 

perusahaan. Kasus bangkrutnya Enron yang paling populer. Jatuhnya Enron 

berkaitan dengan adanya transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa dengan SPE, dimana direktur dari SPE itu adalah juga Chief 

Executive Officer (CEO) dari Enron.  Sementara di Indonesia, kasus PT. Karwell 

Indonesia Tbk diatas juga merupakan kasus praktik transaksi pada pihak-pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini karena PT. Karwell Indonesia Tbk 

menjual mesin-mesin produksi kepada perusahaan afiliasinya yaitu PT. Kaho 

Indah Citragarment. PT. Kaho Indah Citragarment merupakan perusahaan afiliasi 

PT. Karwell Indonesia Tbk, dimana terdapat hubungan kepengurusan antara PT. 

Karwell Indonesia Tbk dengan PT. Kaho Indah Citragarment. 

Permasalahan transaksi kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

semakin menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang membuat regulasi dalam hal ini 

IAI dan Bapepam sebagai lembaga pemerintah. IAI perannya dalam mengatasi 

adanya permasalahan praktik transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa yaitu dengan membuat PSAK No 7 tahun 1994 tentang 

pengungkapan transaksi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan 

direvisi dengan PSAK No 7 tahun 2010 tentang pengungkapan transaksi pihak-

pihak yang berelasi. Revisi PSAK No 7 tahun 2010 ini merupakan PSAK No 7 

yang telah mengadopsi IFRS untuk poin yang berkaitan dengan IAS no 24 

tentang transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

Bapepam berperan dengan membuat peraturan Bapepam nomor IX.E.1 tentang 
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benturan kepentingan transaksi tertentu yang bertujuan untuk melindungi 

kepentingan pemegang saham minoritas. 

 

2.2.1 PSAK No. 7 Tahun 1994 dan Revisi PSAK No. 7 Tahun 2010 

PSAK No 7 tahun 1994 dan revisi PSAK No 7 Tahun 2010 mengatur 

tentang RPT. PSAK No 7 tahun 1994 pernyataan yang berhubungan dengan 

pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi 

antara perusahaan pelapor dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

Dalam PSAK No 7 tahun 1994 ini berisikan definisi dari transaksi pihak-pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa, pengendalian dan pengendalian signifikan. 

Banyak hal yang tidak diatur dan dipaparkan lebih detil dalam PSAK No 7 tahun 

1994. Oleh karena itu, dilakukan revisi atas PSAK No 7 tahun 1994 menjadi 

PSAK No 7 tahun 2010 dan sudah melakukan adopsi IFRS tepatnya IAS 24 

tentang RPT. 

Salah satu PSAK yang direvisi terkait program konvergensi IFRS adalah 

PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. PSAK ini 

berlaku efektif sejak 1 Januari 2011 dan penerapan dini diperkenankan. PSAK 

No 7 tahun 2010 menggunakan istilah "Pihak Berelasi". Istilah "Pihak Berelasi" 

menggantikan istilah "Pihak Istimewa" yang sebelumnya digunakan pada PSAK 

No 7 Tahun 1994. Istilah "Pihak Berelasi" mengandung makna yang sama 

dengan istilah "Pihak Istimewa". PSAK ini diadopsi dari IAS No. 24 tentang 

Related Party Transaction per 4 November 2009. Pengertian Pihak-pihak 

Berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan 

laporan keuangannya, yang bisa terdiri dari: 

i. Orang atau keluarga terdekat yang memiliki pengendalian atau 

pengendalian bersama. 

ii. Orang atau keluarga terdekat yang memiliki pengaruh signifikan. 
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iii. Orang atau keluarga terdekat yang merupakan personil manajemen 

kunci. 

iv. Entitas yang merupakan sesama anggota dari kelompok usaha yang 

sama atau ventura bersama. 

v. Entitas yang merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama, baik 

langsung maupun karena berada dalam satu kelompok usaha yang 

sama. 

vi. Entitas yang merupakan suatu program imbalan pascakerja untuk 

imbalan kerja. 

vii.  Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang 

dimaksud di butir i sampai iii. 

viii. Entitas yang di dalamnya terdapat pengaruh signifikan oleh orang yang 

dimaksud di butir i sampai iii. 

 

PSAK No.7 (revisi 2010) lebih memberikan arahan bahwa dalam 

mempertimbangkan setiap kemungkinan hubungan pihak berelasi, maka 

pertimbangan lebih memfokuskan pada substansi hubungan dan tidak hanya 

dalam bentuk hukum. PSAK ini mengatur pengungkapan yang disajikan di 

Laporan Keuangan terkait keberadaan hubungan dengan pihak berelasi, 

walaupun transaksi dengan pihak berelasi tidak terjadi. Alasan pengaturan ini 

adalah adanya kekhawatiran bahwa perusahaan yang terkait satu sama lain 

akan memiliki pengaruh dalam pengaturan harga dan syarat-syarat lainnya. Jika 

transaksi ini disajikan bercampur dengan transaksi dengan pelanggan atau 

vendor yang biasa, maka pengguna laporan keuangan akan mengalami kesulitan 

dalam menilai dampak keberadaan pihak berelasi ini terhadap proyeksi 

penghasilan dan arus kas masa depan perusahaan, mengingat bahwa transaksi 

dengan pihak berelasi bisa saja berubah setiap saat.  
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Menurut PSAK No. 7 (revisi 2010), suatu hubungan dengan pihak-pihak 

berelasi dapat berpengaruh terhadap laba rugi dan posisi keuangan perusahaan. 

Pihak berelasi dapat menyepakati suatu transaksi yang mungkin tidak dapat 

dilakukan oleh pihak yang tidak berelasi. Transaksi juga dapat dilakukan antara 

pihak berelasi tanpa memandang apakah ada harga yang dibebankan. 

PSAK No. 7 (revisi 2010) berbeda dengan PSAK sebelumnya yaitu PSAK 

No. 7 (revisi 1994). PSAK No. 7 (revisi 2010) mengatur pengungkapan pihak 

berelasi dengan lebih ketat. Beberapa perbedaan penting adalah sebagai 

berikut: 

1. Mensyaratkan pengungkapan kompensasi terhadap anggota manajemen 

kunci, dimana sebelumnya hal ini tidak diatur dan tidak disyaratkan. 

2. Terdapat definisi yang lebih rinci mengenai pihak-pihak berelasi 

3. Menjelaskan pihak-pihak yang bukan sebagai pihak-pihak berelasi, yaitu 

(1) dua entitas, hanya karena memiliki direktur atau personil manajemen 

kunci yang sama, (2) dua ventura, hanya karena mengendalikan bersama 

suatu ventura bersama, dan (3) departemen dan instansi pemerintah 

yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki 

pengaruh signifikan. 

4. Mengatur lebih rinci dan lebih jelas mengenai butir apa saja yang harus 

diungkapkan terkait transaksi pihak berelasi.  

5. Selain total kompensasi pengungkapan standar yang harus dilaporkan 

terkait pihak berelasi, minimal adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah transaksi 

b. Jumlah saldo, termasuk komitmen, persyaratan, ketentuan, 

jaminan, dan rincian garansi 

c. Penyisihan piutang ragu-ragu terkait saldo tersebut 
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d.  Beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu 

atau penghapusan piutang dari pihak-pihak berelasi 

 

2.2.2 Peraturan Bapepam IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi 

Tertentu 

RPT diatur dalam peraturan Bapepam IX.E.1 tentang benturan 

kepentingan transaksi tertentu. Peraturan Bapepam IX.E.1 menjelaskan 

pengertian transaksi yang mempunyai benturan kepentingan merupakan suatu 

transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau 

Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai 

Benturan Kepentingan, maka transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui 

oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi 

wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham.  

Peraturan Bapepam IX.E.1 juga memaparkan tentang pengelompokkan 

transaksi-transaksi yang tidak tergolong ke dalam transaksi yang mempunyai 

benturan kepentingan. Transaksi-transaksi yang tidak tergolong dalam transaksi 

yang mempunyai benturan kepentingan sebagai berikut: 

a. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang 

saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh 

sembilan per seratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang 

saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh 

sembilan per seratus) oleh Perusahaan dimaksud, jika laporan keuangan 

dari Perusahaan tersebut dikonsolidasikan; 

b. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang 

saham atau modalnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham 

atau modal Perusahaan Terkendali dimiliki oleh komisaris, direktur, 
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pemegang saham utama Perusahaan dimaksud, atau Pihak 

Terafiliasinya. Apabila pemilikan saham pada Perusahaan Terkendali 

tersebut melebihi 50% (lima puluh perseratus), maka laporan 

keuangannya harus dikonsolidasikan; 

c. Transaksi yang melibatkan Perusahaan atau Perusahaan Terkendali 

dengan Pihak terafiliasi; 

d. Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawan, direksi atau 

komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau 

komisaris Perusahaan Terkendali, dan Transaksi antara Perusahaan 

Terkendali baik dengan Karyawan, direksi, atau komisaris Perusahaan 

Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris 

Perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut 

diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan semua 

Karyawan. Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang 

diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua 

Karyawan, direksi atau komisaris dengan persyaratan yang sama, 

menurut kebijaksanaan yang ditetapkan Perusahaan tersebut 

sebagaimana diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham, 

dan semua Karyawan; 

e. Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau 

Perusahaan Terkendali kepada komisaris, direktur, dan pemegang saham 

utama yang juga sebagai Karyawan yang langsung berhubungan dengan 

tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan tersebut dan sesuai 

dengan kebijaksanaan Perusahaan yang disampaikan kepada Bapepam 

sebagai informasi kepada masyarakat; 

f. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan atau manfaat khusus 

yang diberikan kepada komisaris, direktur dan pemegang saham utama 
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yang juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari 

imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala; dan 

g. Pembelian tanah dan atau bangunan rumah tinggal dari seorang 

komisaris, direktur, dan pemegang saham utama, atau setiap Pihak yang 

mereka ketahui terafiliasi dengan perusahaan pada saat itu dalam jumlah 

tidak lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau kurang dari 

0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai kekayaan bersih Perusahaan, 

sesuai dengan laporan keuangan terakhir yang diperiksa oleh Akuntan. 

Pembelian dimaksud harus sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan 

yang berlaku bagi semua Karyawan dan telah diungkapkan kepada 

Bapepam, para pemegang saham dan Karyawan. Pembelian dimana 

terdapat Benturan Kepentingan dan yang jumlahnya lebih dari 

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) wajib dinilai oleh Penilai 

independen. 

h. Transaksi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung 

oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam rangka restrukturisasi 

perusahaan dan pemulihan ekonomi nasional. 

 

Transaksi-transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang akan 

dilakukan oleh perusahaan harus diberitahukan terlebih dahulu dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham perusahaan. Dan transaksi tersebut boleh untuk 

dilakukan apabila telah mendapatkan perijinan dari Rapat Umum Pemegang 

Saham tersebut. Pemberitahuan yang dilakukan berupa penyampaian laporan 

detil dari transaksi tersebut. Rincian laporan tersebut diantara terdiri dari, jenis 

transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dilakukan, 

jumlah atau nilai dari transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa, nama pihak yang melakukan transaksi pada pihak-pihak yang 



 

20 
 

 
 

mempunyai hubungan istimewa, dan sifat dari benturan kepentingan pihak-pihak 

yang berkaitan dengan transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa tersebut. 
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BAB III 

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

3.1 Pengantar 

Permasalahan praktik transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa di Indonesia semakin menjadi perhatian banyak pihak seperti IAI dan 

Bapepam. Hal ini disebabkan adanya pelanggaran terhadap kepentingan 

pemegang saham minoritas pada suatu perusahaan melalui transaksi pada pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa. Oleh karena itu IAI dan Bapepam sebagai 

lembaga yang berkaitan mengeluarkan aturan dalam mengatur praktik transaksi 

pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. IAI dengan membuat PSAK 

no. 7 tahun 1994 tentang transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa dan Bapepam dengan peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan 

Kepentingan Transaksi Tertentu yang bertujuan untuk melindungi pemegang 

saham minoritas.  

Penelitian ini menggunakan dasar teori yang menjelaskan hubungan antara 

varibel dependen dengan variabel independen. Teori yang mendasari dari 

hubungan antara tiap variabel yaitu hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen dapat dijelaskan dengan menggunakan teori agensi. 

3.2 Teori Agensi 

Landasan teori dalam penelitian ini adalah agency theory (teori 

keagenan). Teori agensi (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan agensi 

muncul ketika orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) 

untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). 



 

22 
 

 

 

Dengan kata lain hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara principal 

dan agent. Inti dari hubungan dalam teori keagenan adalah adanya pemisahan 

antara pihak kepemilikan (principal) dengan pengendalian (agent). 

 Pada dasarnya pemegang saham memiliki harapan bahwa manajer akan 

menghasilkan pengembalian (return) dari uang yang diinvestasikan. Namun, 

pada kenyataannya, manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan 

pemegang saham sehingga menimbulkan masalah agensi yang diakibatkan oleh 

perbedaan kepentingan kedua belah pihak.  

 Teori agensi yang berhubungan dengan konflik kepentingan antara pihak 

principal dengan pihak agent, mengalami perkembangan yang disebabkan oleh 

ditemukannya kebanyakan struktur kepemilikan perusahaan merupakan 

kepemilikan yang terkonsentrasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat 

dua potensial agency problem yang berkaitan dengan kepemilikan, yaitu agency 

problem antara manajemen dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976) 

dan agency problem antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Shleifer 

dan Vishny, 1997).  

Agency problem yang pertama terjadi jika kepemilikan tersebar di tangan 

banyak pemegang saham sehingga tidak satu pihakpun yang dapat atau yang 

mau mengontrol manajemen, sehingga hanya ada pihak manajemen yang relatif 

tanpa adanya kontrol untuk menjalankan perusahaan. Hal ini menyebabkan 

perusahaan bisa dijalankan sesuai dengan keinginannya manajemen sendiri. 

Sedangkan agency problem yang kedua akan terjadi jika terdapat seorang 

pemegang saham memegang saham mayoritas dan beberapa pemegang saham 

lain yang kepemilikannya minoritas. Hal ini menyebabkan pemegang saham 

mayoritas memiliki kendali absolut sehingga dapat melakukan tindakan yang 



 

23 
 

 

 

menguntungkan pemegang saham mayoritas tetapi merugikan pemegang saham 

minoritas. 

3.3 Kerangka Konseptual Penelitian 

Struktur kepemilikan dapat diklasifikasi menajdi lima tipe kepemilikan 

yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan individu atau 

keluarga, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan publik atau masyarakat. 

Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan mengimplikasikan adanya 

pengorbanan dalam penggunaan sumber daya secara efisien untuk 

memaksimumkan profit yang diperoleh, kepemilikan yang tersebar akan 

mengurangi insentif bagi manajer untuk memaksimumkan profit. Pemusatan 

kepemilikan berpengaruh positif terhadap risiko transaksi pada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa. (Classens et al, 1999; Shleifer dan Vishny, 

1997). Kepemilikan manajerial salah satunya dapat mempengaruhi praktik 

transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Manajerial dalam hal 

ini dewan direksi mempunyai hak control yang semakin tinggi jika dewan direksi 

diberi kompensasi berupa opsi saham seperti yang ditemukan dalam penelitian 

Kohlbeck (2004). 

Perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi, pemegang saham 

mayoritas dapat mengendalikan manajemen dan bahkan bisa menjadi bagian 

dari manajemen itu sendiri. Hal ini yang menyebabkan timbulnya masalah antara 

pemegang saham pengendali (mayoritas) dengan pemegang saham non 

pengendali (minoritas) yaitu terjadinya masalah agensi yang dilakukan oleh 

pemegang saham pengendali (mayoritas) terhadap pemegang saham non 

pengendali (minoritas). Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan 

dalam gambar 3.1 sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 

 Kerangka Konseptual Penelitian 

   

   

  

 

  

 

 

 

Dari kerangka konseptual tersebut, penelitian ini akan melakukan enam 

pengujian. Pertama, menguji pengaruh kepemilikan publik atau masyarakat 

terhadap transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kedua, 

menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap transaksi pada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa. Ketiga, menguji pengaruh kepemilikan individu 

atau keluarga terhadap transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa. Keempat, menguji pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap 

transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kelima, menguji 

pengaruh kepemilikan manajerial terhadap transaksi pada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa. Keenam, menguji kompensasi dewan direksi 

sebagai variabel moderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap transaksi 

pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

Transaksi pada pihak 

yang mempunyai 

hubungan istimewa 

terdiri dari: 

- Asset 

- Liabilities 

- Purchase 

- Sales 
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Institusional 

Kepemilikan 
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3.4 Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan dapat diklasifikasikan menjadi blok kepemilikan 

eksternal (external block ownership) dan blok kepemilikan internal (insider block 

ownership) atau kepemilikan manajerial (managerial block ownership). Struktur 

kepemilikan dalam suatu perusahaan mengimplikasikan adanya pengorbanan 

dalam penggunaan sumber daya secara efisien untuk memaksimumkan profit 

yang diperoleh, di mana kepemilikan yang tersebar akan mengurangi insentif 

bagi manajer untuk memaksimumkan profit.  

Pada negara yang perlindungan terhadap investornya lemah, pemusatan 

kepemilikan menjadi pengganti dari sebuah perlindungan legal. Dengan 

demikian, pemegang saham mayoritas dapat mengharapkan untuk memperoleh 

pengembalian investasi mereka (La Porta et al., 1999). Pemusatan kepemilikan 

berpengaruh positif terhadap transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa sehingga dapat memaksimumkan agency problem antara pemegang 

saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Classens et al, 1999; La 

Porta, 1999). 

 

3.4.1 Kepemilikan Manajerial 

 Kepemilikan manajerial (managerial ownership) merupakan besarnya 

kepemilikan saham perusahaan oleh dewan komisaris dan dewan direksi 

perusahaan. Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen 

perusahaan baik sebagai dewan direksi maupun dewan komisaris disebut 

sebagai kepemilikan manajerial. Adanya kepemilikan manajerial dalam suatu 

perusahaan dapat memberikan dampak, baik itu dampak yang menguntungkan 

maupun yang merugikan.  

Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan akan 

menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 
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perusahaan. Masalah teknis tidak akan timbul jika kepemilikan dan pengelolaan 

perusahaan tidak dijalankan secara terpisah. Pemilik (pemegang saham) 

bertujuan untuk memaksimumkan kekayaannya dengan melihat nilai sekarang 

dari arus kas yang dihasilkan oleh investasi perusahaan sedangkan manajer 

bertujuan pada peningkatan pertumbuhan dan ukuran perusahaan. 

Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan 

(alignment) antar manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial 

akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, 

sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang 

diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari 

pengambilan keputusan yang salah. Argumen tersebut mengindikasikan 

mengenai pentingnya kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan 

perusahaan. Argumen ini sejalan dengan yang dikemukakan Jensen dan 

Meckling (1976) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yang lebih 

besar akan menurunkan masalah agensi antara manajer dengan pemegang 

saham. 

Kepemilikan manajerial disisi lain juga dapat memberikan dampak yang 

negatif. Tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga dapat berdampak 

buruk terhadap perusahaan, dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer 

mempunyai hak kontrol yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang 

kuat untuk mengendalikan perusahaan. Fama dan Jensen (1983) memberi 

argumen bahwa manajer dapat meningkatkan persentase kepemilikan mereka 

pada suatu tingkat tertentu yang memungkinkan bagi mereka untuk mendominasi 

dewan komisaris, sehingga mengisolasi kepentingan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan terhadap pengendalian internal maupun eksternal. Hal ini dapat 

menimbulkan masalah pertahanan, dalam artian, adanya kesulitan bagi para 

pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer. Adanya 
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negative entrechment effect (NEE) dapat menjelaskan bahwa pihak manajemen 

yang mempunyai kepemilikan saham atas perusahaan akan menguatkan posisi 

manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan pihak manajemen selain sebagai 

pihak yang mengelola jalannya perusahaan, juga turut serta dalam sebagai 

pemegang saham perusahaan. hal ini menyebabkan pihak manajemen 

cenderung melakukan tindakan-tindakan yang lebih menguntungkan bagi 

pihaknya seperti dengan melakukan transaksi pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa.  

Negative Entrechment Effect (NEE) sejalan dengan penelitian Shleifer 

dan Vishny (1997). Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa pemegang 

saham besar lebih tertarik menggunakan kontrol yang dimilikinya untuk 

mendapatkan manfaat privat. Claessens et al (2000 dan 2002) menemukan 

bahwa pemegang saham pengendali perusahaan publik Asia menggunakan hak 

kontrolnya untuk kepentingan pribadi. 

3.4.2 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi, dan institusi keuangan lainnya baik asing maupun domestik. Tingkat 

kepemilikan institusional yang tinggi akan member pengawasan yang lebih besar 

oleh pihak investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku 

opportunistic manajer. Bricley, Lease, and smith (1988) menemukan bahwa 

investor institusi melakukan monitoring lebih baik dibanding dengan investor 

lainnya. Brockman dan Chung (2003) menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan 

institusional baik yang domestik maupun asing dapat mengurangi ekspropriasi 

melalui transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 
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Investor institusional memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan 

investor individual, diantaranya yaitu: 

1. Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih daripada investor 

individual untuk mendapatkan informasi. 

2. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa 

informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi. 

3. Investor institusional, secara umum, memiliki realsi bisnis yang lebih kuat 

dengan manajemen. 

4. Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan 

pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. 

 

Investor institusional lebih aktif dalam melakukan jual beli saham 

sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di 

tingkat harga. Adanya pemegang saham seperti institusional ownership memiliki 

arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional 

seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi, dan 

kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan 

yang lebih optimal. Mekanisme pengawasan (monitoring) tersebut akan 

menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikasi institusional 

ownership sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang 

cukup besar dalam pasar modal. Apabila institusional merasa tidak puas atas 

kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. 

Agrawal dan Mandelker (1990) melakukan penelitian di Amerika Serikat 

dan membuktikan bahwa kepemilikan institusi keuangan berpengaruh positif 

pada kesejahteraan pemegang saham. Mereka menjelaskan bahwa pemegang 

saham mayoritas institusi keuangan menjadi sebuah pengawasan (monitoring) 

pihak manajemen perusahaan untuk mengurangi melakukan aktivitas transaksi 
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pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini sejalan dengan teori 

pengendalian aktif oleh Shleifer dan Vishny (1986) dan Demzets (1983). 

 

3.4.3 Kepemilikan Keluarga 

Sebuah perusahaan publik dikategorikan sebagai perusahaan yang 

dikendalikan oleh keluarga apabila pemegang saham pengendali terbesar 

perusahaan tersebut adalah individu atau keluarga pada tingkat hak kontrol 

tertentu. La Porta et al. (1999), Classens et al  (2000a), serta Faccio dan Lang 

(2002) mengidentifikasi keluarga berdasarkan kesamaan nama belakang dan 

ada tidaknya hubungan perkawinan. Anggota keluarga dikategorikan sebagai 

satu kesatuan pemegang saham pengendali dengan asumsi bahwa mereka 

memberikan hak suara sebagai koalisi. Walaupun dimungkinkan terjadi 

persaingan dalam suatu keluarga, namun dalam berbagai penelitian 

kemungkinan tersebut tidak dipertimbangkan. 

Berbeda dari La Porta et al. (1999), Classens et al. (2000a), serta Faccio 

dan Lang (2002) mengkategorikan keluarga sebagai pemegang saham 

pengendali relatif berbeda. Classens et al. (2000a), serta Faccio dan Lang (2002) 

yakin bahwa pemegang saham pengendali perusahaan non-publik dalam sebuah 

grup dapat dipastikan adalah individu atau keluarga. Berdasarkan penelitian di 

berbagai negara, peneliti berhasil menunjukkan bahwa umumnya perusahaan 

publik dikendalikan oleh keluarga. 

Kepemilikan keluarga berhubungan dengan tingkat transaksi pada pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa, telah diteliti oleh Claessens et al (2000b). 

Penelitian dilakukan pada sembilan negara di Asia Timur. Dari kesembilan 

negara tersebut sebanyak lima puluh persen perusahaan dikendalikan oleh 

keluarga. Penelitian Claessens et al (2000b) memperoleh bukti empiris bahwa 

kepemilikan perusahaan yang didominasi oleh kepemilikan keluarga cenderung 
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mempunyai tingkat ekspropriasi yang tinggi pula. Yeh et al (2003) juga 

memperoleh hasil yang sama. Penelitiannya dilakukan pada perusahaan-

perusahaan publik di Taiwan. Penelitian Yeh et al (2003) membuktikan bahwa 

perusahaan yang mayoritas dikendalikan oleh keluarga memiliki kinerja yang 

lebih buruk daripada perusahaan yang tidak dikendalikan oleh keluarga. Amzaleg 

(2011) melakukan penelitian yang sama di Israel. Dalam penelitiannya juga 

membuktikan bahwa perusahaan yang kepemilikannya oleh pihak keluarga 

memiliki tingkat transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

yang tinggi. 

 

3.4.4 Kepemilikan Pemerintah 

Sebuah perusahaan publik dikategorikan sebagai perusahaan yang 

dikendalikan oleh pemerintah apabila pemegang saham pengendali terbesar 

dalam perusahaan tersebut adalah pemerintah pada tingkat hak kontrol tertentu. 

Pemerintah, tanpa ada klasifikasi pemerintah pusat dan daerah, dikelompokkan 

sebagai pemegang saham pengendali karena tujuan pemerintah mengendalikan 

perusahaan relatif berbeda dari tujuan pemegang saham pengendali lainnya. 

Tujuan pokok pemerintah mengendalikan sebuah perusahaan adalah untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah mengendalikan 

perusahaan untuk tujuan politik (Shleifer dan Vishny, 1994). Kepentingan politik 

ini tentu saja berbeda dari kepentingan publik sehingga pemerintah layak 

diklasifikasikan sebagai pemegang saham pengendali tersendiri dan pemegang 

saham pengendali terpenting terhadap perusahaan publik. 

Shleifer dan Vishny (1994) menjelaskan bahwa pada perusahaan yang 

kepemilikan pemerintah lebih tidak efisien dibanding yang bukan dimiliki 

pemerintah. Kepentingan politik dapat sangat berpengaruh bagi pencapaian 

kinerja perusahaan. Hipotesis lainnya yang bertentangan dikemukakan 
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Broadman (1999) bahwa kepemilikan pemerintah justru memberikan arah tujuan 

yang jelas bagi manajemen dan berarti dapat menekan masalah keagenan 

antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas. Hasil yang sama diperoleh 

penelitian Claessens et al. (2000a) yang menemukan beberapa kesimpulan 

salah satunya menyatakan bahwa risiko praktik transaksi pada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa kecil terjadi pada perusahaan apabila pemegang 

saham pengendali adalah pemerintah. 

 

3.4.5 Kepemilikan Publik 

Kepemilikan perusahaan publik diklasifikasi menjadi dua, yaitu perusahaan 

dengan kepemilikan tersebar dan perusahaan dengan kepemilikan 

terkonsentrasi. Klasifikasi kepemilikan tersebar atau terkonsentrasi didasarkan 

pada pisah batas (cut-off) hak kontrol 10%. Hak kontrol adalah hak suara untuk 

ikut serta dalam menentukan kebijakan penting perusahaan (La Porta et 

al.,1999). Penggunaan pisah batas hak kontrol 10% sejalan dengan pandangan 

beberapa peneliti, misalnya Claessens et al. (2000b), La Porta et al. (2002), dan 

Claessens et al (2002), yang 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. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andersen dan Reebs (2003) menyimpulkan 

kepemilikan saham pengendali oleh keluarga menimbulkan konflik keagenan. 

Konflik keagenan yang dimaksud yaitu antara pemegang saham pengendali 

dengan pemegang saham non pengendali. Konflik keagenan ini mempunyai 

tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan jika pemegang saham terbesar adalah 

publik (masyarakat). 
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3.5 Kompensasi Dewan Direksi 

Teori yang menjelaskan kompensasi dewan direksi dapat dilihat dengan 

menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan nilai, pendekatan keagenan, 

dan pendekatan simbolik. Teori ini dikemukakan oleh Otten (2008). Menurut 

Otten (2008) pendekatan nilai untuk menjawab pertanyaan berapa banyak 

membayar (how much to pay) dan didasarkan atas mekanisme pasar dan 

kekuatan pasar. Teori yang mendukung pendekatan ini adalah marginal 

productivity theory, efficiency wage theory, human capital theory, opportunity cost 

theory dan superstar theory. Pendekatan keagenan untuk menjawab pertanyaan 

bagaimana cara membayar (how to pay) dan berdasarkan atas pentingnya 

pengaturan tata kelola pada tingkat perusahaan. Pendukung pendekatan ini 

adalah complete contract theory, prospect theory, managerial theory, dan class 

hegemony theory. Pendekatan ini paling banyak digunakan dalam menjelaskan 

kompensasi eksekutif, Otten (2008). Pendekatan simbolik digunakan untuk 

menjawab pertanyaan kompensasi apa yang seharusnya diberikan (what pay 

ought to represent or reflect). Pendekatan ini memberikan tambahan 

pemahaman konsep kompensasi eksekutif sebagai suatu fenomena sosial. Teori 

yang termasuk dalam pendekatan ini adalah tournament theory, figurehead 

theory, stewardship theory, crowding-out theory, socially enacted proportionality 

theory, social comparison theory dan implicit/ psychological contract theory, 

Otten (2008).   

Implikasi pemberian kompensasi dewan direksi dalam kaitannya dengan 

transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa berbeda dengan 

implikasi pemberian kompensasi pada konsep konflik keagenan yang telah 

diketahui. Menurut teori keagenan tipe pertama, kompensasi dewan direksi 

berupa pemberian opsi saham (stock option) dapat memberikan impilikasi 

mengurangi masalah keagenan antara pemegang saham dengan manajemen. 
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Hal ini dikarenakan apabila dewan direksi memiliki bagian kepemilikan terhadap 

perusahaan, dewan direksi dalam hal ini pihak manajer akan bekerja dengan 

sebaik-baiknya. Implikasi yang berbeda apabila kompensasi dewan direksi 

berupa opsi saham dikaitkan transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa. Jika dewan direksi diberi kompensasi berupa opsi saham maka 

kepemilikan dewan direksi semakin besar. Hal ini menimbulkan kesempatan 

dewan direksi untuk melakukan transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa. Kepemilikan manajerial atas perusahaan semakin besar, kesempatan 

untuk melakukan transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

dengan memanfaatkan kewenangan dewan direksi dalam menetapkan 

kebijakan-kebijakan perusahaan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya 

pembentengan (entrenchment), yaitu tindakan yang bertujuan untuk 

mengamankan kepentingan pemegang saham mayoritas tersebut, tetapi 

seharusnya dinikmati oleh manajer dan biayanya dibebankan kepada pemilik 

juga. 

 

3.6 Transaksi Pada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa 

Para direktur dan manajer di perusahaan bertugas untuk memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham (Maximize shareholder wealth). Tugas ini dilakukan 

dengan cara meningkatkan modal, mendapatkan faktor input produksi, menjual 

output, mempekerjakan karyawan, menyewakan aset, membeli dan menjual 

asset, dan lain-lain. Pada prakteknya direktur dan manajer seringkali melakukan 

hal tersebut dengan melibatkan kenalan, pemegang saham mayoritas, 

perusahaan lain yang memiliki hubungan dengan mereka, atau bahkan dengan 

diri mereka sendiri. Praktek tersebut dikenal dengan istilah Transaksi dengan 

Pihak yang memiliki hubungan Istimewa (Related Party Transaction). 
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Chhaochharia dan Grinstein (2005) mendefinisikan transaksi pada pihak-

pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah transaksi antara perusahaan 

dan insiders-nya atau afiliasinya. Transaksi seperti pembelian atau penjualan 

barang atau jasa dari atau pada insiders, pemberian pinjaman pada eksekutif, 

seluruhnya merupakan transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa. Karena pihak istimewa ini dapat mempengaruhi bentuk dan syarat 

(term and condition) yang menguntungkan mereka dalam sebuah transaksi, ini 

akan bertentangan dengan konsep Shareholder Wealth Maximization. 

3.6.1 Peraturan Mengenai Transaksi pada Pihak yang Mempunyai 

Hubungan Istimewa 

Regulasi mengenai transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki 

hubungan istimewa antara lain: 

1. PSAK No 7 tahun 1994 tentang pengungkapan transaksi pihak-pihak 

yang memiliki hubungan istimewa. 

2. Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. IX E.1 tentang transaksi 

afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu. 

3. Peraturan menteri keuangan nomor 140/PMK03/2010 tentang 

penetapan wajib pajak sebagai pihak yang sebenarnya melakukan 

pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau 

badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose entity) 

yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain dan terdapat 

ketidakwajaran penetapan harga 

4. Peraturan Dirjen pajak Nomor Per-43/PJ/2010 tentang penerapan 

prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib 

pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 
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Perusahaan melakukan transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa 

untuk tiga motivasi yaitu pertama, transaksi pihak yang memiliki hubungan 

istimewa digunakan untuk meminimalkan biaya transaksi (Fishman dan Khanna, 

1998). Transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi pihak yang memiliki 

hubungan istimewa untuk tujuan ekonomi. Kedua, transaksi pihak berelasi dapat 

digunakan untuk memanipulasi laba (Jian dan Wong, 2003; Alharony et al, 

2005). Ketiga, transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa digunakan untuk 

tujuan ekspropriasi (Cheung et al, 2009a; Cheung et al, 2009b; Cheung et al, 

2006). Transaksi kedua dan ketiga dikategorikan sebagai transaksi pihak yang 

memiliki hubungan istimewa untuk tujuan oportunis. 

Di negara berkembang seperti Indonesia dengan karakteristik tingkat 

perlindungan investor rendah, keterbatasan informasi  dan regulasi mengenai 

transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa menyebabkan kesulitan bagi 

pengguna laporan keuangan untuk menilai apakah transaksi pihak yang memiliki 

hubungan istimewa dilakukan untuk tujuan ekonomi atau oportunis. Hal ini yang 

akan sangat merugikan bagi para pemegang saham minoritas, tanpa disadari. 

 

3.6.2 Karakteristik Transaksi pada Pihak yang Mempunyai Hubungan 

Istimewa 

Pemegang saham pengendali dapat menggunakan perusahaan lain yang 

didirikan dan dikontrolnya untuk menerima transfer sumber daya. SPE adalah 

institusi instrumental yang digunakan untuk tujuan khusus bagi perusahaan 

seperti untuk tujuan off balance sheet, memperbaiki rating kredit, dan 

perencanaan pajak. SPE memberikan keuntungan ekonomi dan bisnis. Akan 

tetapi, SPE juga memiliki record yang buruk. Skandal bisnis, keuangan dan 

akuntansi lazimnya melibatkan penggunaan SPE (Naimah dan Utama, 2006). 

Hal tersebut karena kurangnya peraturan berkaitan dengan SPE,  sehingga SPE 
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dapat digunakan untuk menyembunyikan identitas, hutang, dan 

menyembunyikan aset non produktif.  

SPE dapat digunakan untuk menipu investor sehingga mereka tidak 

dapat menentukan nilai dan risiko perusahaan dan investasi secara tepat 

(Naimah dan Utama, 2006). Skandal keuangan dan akuntansi seperti kasus 

Enron melibatkan penggunaan SPE untuk tidak melaporkan atau undervaluing 

debt dan overvaluingnent worth. SPE biasanya didirikan di wilayah yurisdiksi 

spesifik seperti Cayman Island, Mauritus, Bermuda, dan Labuan. Yurisdiksi 

tersebut menawarkan perlindungan hukum dan insentif pajak, sehingga menarik 

investor untuk mendirikan formal contracting party di wilayahnya. 

 

3.7 Hipotesis Penelitian 

Kerangka konseptual dan teori yang mendasari penelitian telah dijelaskan 

pada pembahasan di atas. Berdasarkan kerangka konseptual dan teori penelitian 

tersebut, dapat ditarik beberapa hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dapat 

memberikan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian ini. Adapun hipotesis 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

 

Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Transaksi pada Pihak yang 

Mempunyai Hubungan Istimewa 

 Struktur kepemilikan pada penelitian ini dijelaskan dengan menggunakan 

lima tipe kepemilikan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan publik atau 

masyarakat. Adapun transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

yang digunakan dalam penelitian adalah keempat jenis dari transaksi pada pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa sesuai yaitu transaksi pada pihak yag 

mempunyai hubungan istimewa aset, utang, penjualan, dan pembelian. 
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3.7.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Perusahaan Terhadap Transaksi 

pada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa 

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa kepemilikan 

manajerial yang lebih besar akan menurunkan masalah keagenan. Dimulai 

dengan menggambarkan perusahaan yang dikelola sepenuhnya oleh pemiliknya 

sendiri, maka masalah keagenan antara manajemen dengan pemegang saham 

kemungkinan terjadinya kecil. Hal ini bertentangan dengan argumen Shleifer dan 

Vishny (1997) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial yang sangat 

tinggi menyebabkan terjadinya pembentengan oleh pihak manajemen 

(entrenchment), yaitu tindakan yang bertujuan untuk mengamankan kepentingan 

pemegang saham mayoritas tersebut, tetapi seharusnya dinikmati oleh manajer 

dan biayanya dibebankan kepada pemilik juga. 

Penelitian Ang et al (2000) memperoleh hasil empiris bahwa masalah 

keagenan antara pemegang saham dengan pihak manajemen lebih rendah jika 

perusahaan dikelola oleh manajer yang juga menjadi pemilik perusahaan, 

sedangkan masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan 

minoritas akan menjadi lebih tinggi jika kepemilikan manajerial semakin tinggi.  

Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Agrawal dan Meldeker 

(1990) dan Demzets (1983). Penelitian Agrawal dan Mendelker (1990) 

membuktikan bahwa kepemilikan manajerial meningkatkan pelanggaran yang 

dilakukan pemegang saham mayoritas terhadap minoritas. Salah satunya 

dengan transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

Demzets (1983) dalam penelitiannya juga memperoleh bukti empiris bahwa 

pemegang saham outsider bisa menjadi pemonitor aktif  pihak manajer sehingga 

pihak manajer tidak mudah melakukan transaksi pada pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa. 
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Berdasarkan literatur dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1a : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap transaksi penjualan 

aset secara kredit pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

(piutang). 

H1b : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap transaksi pembelian 

secara kredit pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (utang). 

H1c : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap transaksi penjualan 

barang dan jasa pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

H1d : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap transaksi pembelian 

barang dan jasa pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

 

3.7.2 Kompensasi Dewan Direksi sebagai Variabel Moderasi Pengaruh 

Kepemilikan Manajerial Perusahaan Terhadap Transaksi pada Pihak 

yang Mempunyai Hubungan Istimewa 

Kompensasi dewan direksi dalam kaitannya dengan transaksi pada pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa berbeda dengan konsep konflik keagenan 

yang telah diketahui. Menurut teori keagenan antara manajer dengan pemegang 

saham (tipe 1), kompensasi dewan direksi berupa pemberian opsi saham (stock 

option) dapat mengurangi masalah keagenan antara pemegang saham dengan 

pihak manajemn. Hal ini dikarenakan apabila dewan direksi memiliki bagian 

kepemilikan terhadap perusahaan, dewan direksi dalam hal ini pihak manajer 

akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Implikasi yang berbeda apabila 

kompensasi dewan direksi berupa opsi saham dikaitkan transaksi pada pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa. Jika dewan direksi diberi kompensasi 

berupa opsi saham maka kepemilikan dewan direksi semakin besar. Hal ini 
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menimbulkan kesempatan dewan direksi untuk melakukan transaksi pada pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa. Kepemilikan dewan direksi atas 

perusahaan semakin besar, kesempatan untuk melakukan transaksi pada pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa dengan memanfaatkan kewenangan 

dewan direksi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan.  

Hasil penelitian Kohlbeck et al (2004) menyatakan bahwa perusahaan 

yang memiliki tingkat corporate governance yang rendah akan mempunyai 

tingkat transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang 

tinggi. Dalam penelitian ini tingkat corporate governance yang diukur adalah 

kompensasi dewan direksi dan mekanisme monitoring. Kohlbeck (2004) 

membuktikan bahwa perusahaan yang memberikan kompensasi dewan direksi 

berupa stock option, cenderung akan mempunyai tingkat transaksi pada pihak-

pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang tinggi. Sedangkan untuk 

perusahaan yang memberikan kompensasi dewan direksi berupa cash 

compensation, akan mempunyai tingkat transaksi pada pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa yang rendah. 

Cole et al (1997) menguji pengaruh CEO compensation terhadap 

transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (connected 

transaction) di perusahaan-perusahaan publik di USA. Penelitiannya dilakukan 

selama tiga tahun, dari tahun 1982 sampai 1984. Cole et al (1997) memperoleh 

bukti empiris bahwa CEO compensation berupa cash compensation dapat 

menurunkan tingkat praktik transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa.  

Berdasarkan literatur dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
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H2a : Kompensasi dewan direksi berupa stock option memperkuat pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap transaksi penjualan aset secara kredit pada 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa (piutang). 

H2b : Kompensasi dewan direksi berupa stock option memperkuat pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap transaksi pembelian secara kredit pada 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa (utang). 

H2c : Kompensasi dewan direksi berupa stock option memperkuat pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap transaksi penjualan barang dan jasa pada 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

H2d : Kompensasi dewan direksi berupa stock option memperkuat pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap transaksi pembelian barang dan jasa pada 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

 

3.7.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Perusahaan Terhadap Transaksi 

pada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa 

Peran manajer investasi (fund manager) sangat penting dalam 

perekonomian modern, terutama di negara-negara maju. Menurut Kompas pada 

tanggal 10 Maret 2011 dan dari data Hedge Fund Research Inc., jumlah dana 

yang dikelola manajer investasi besar (hedge fund) tahun 2010 mencapai 

US$1.92 trilyun, sedangkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 

tahun yang sama sebesar Rp6.24 trilyun (hanya US$0,69 trilyun). Banyak 

penelitian yang menyimpulkan bahwa investor yang merupakan institusi 

keuangan dapat berperan dalam pengendalian atau pemantauan tindakan 

manajemen (Shleifer dan Vishny, 1986, 1997; Agrawal dan Mandelker, 1990). 
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Kepemilikan institusi keuangan didefinisikan oleh Agrawal dan Mandelker (1990) 

sebagai lembaga investasi yang meliputi dana pensiun, bank dan perusahaan 

trust, endowments, reksa dana, dan penasehat investasi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Andersen dan Reebs (2003) yang menguji 

kepemilikan institusi terhadap biaya keagenan, menyimpulkan bahwa 

kepemilikan saham mayoritas oleh institusi keuangan mempunyai biaya 

keagenan yang rendah. Biaya keagenan yang dimaksud adalah konflik antara 

pemegang saham dengan manajer. Selain itu, ditemukan bahwa kepemilikan 

mayoritas intitusi keuangan mengurangi konflik antara pemegang saham 

mayoritas dengan minoritas. Hal ini dikarenakan institusi keuangan dapat 

menjadi pihak yang memonitor secara aktif kebijakan-kebijakan yang ditetapkan 

pihak manajer. 

Berdasarkan literatur dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3a : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap transaksi penjualan 

aset secara kredit pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

(piutang). 

H3b : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap transaksi pembelian 

secara kredit pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (utang). 

H3c : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap transaksi penjualan 

barang dan jasa pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

H3d : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap transaksi pembelian 

barang dan jasa pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

pembelian. 
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3.7.4 Pengaruh Kepemilikan Keluarga Perusahaan Terhadap Transaksi 

pada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa 

Penelitian Claessens et al. (2000b) menemukan beberapa kesimpulan 

bahwa praktik transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

terbesar terjadi apabila pemegang saham pengendali adalah keluarga. Risiko 

praktik transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa kecil terjadi 

pada perusahaan apabila pemegang saham pengendali adalah selain keluarga. 

Hal ini disebabkan karena dominasi kepemilikan dan keterlibatan keluarga yang 

tinggi dalam pengelolaan manajemen perusahaan membuat kecenderungan 

mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan dengan kepentingan bukan 

keluarga. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak manajemen cenderung 

untuk memberikan keuntungan hanya pada pihak keluarga saja.   

 Penelitian yang dilakukan oleh Andersen dan Reebs (2003) dan Isakov 

(2008) menyimpulkan kepemilikan saham pengendali oleh keluarga 

menimbulkan tingkat transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewayang tinggi. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik keagenan. Konflik 

keagenan yang dimaksud yaitu antara pemegang saham pengendali dengan 

pemegang saham non pengendali. Konflik keagenan ini mempunyai tingkatan 

yang lebih tinggi dibandingkan jika pemegang saham terbesar adalah suatu 

institusi seperti bank ataupun publik. Pihak keluarga menjadi pemegang saham 

pengendali akan meningkatkan hak kontrol dalam manajemen perusahaan 

(cashflow leverage). 

 Hasil penelitian yang ditemukan oleh Claessens et al (2000b) sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andersen dan Reebs (2003) dan 

Isakov (2008). Hasil penelitiannya menemukan bukti bahwa kepemilikan keluarga 



 

43 
 

 

 

berpengaruh positif terhadap transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa. 

 Berdasarkan literatur dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4a : Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap transaksi penjualan aset 

secara kredit pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (piutang). 

H4b : Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap transaksi pembelian 

secara kredit pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (utang). 

H4c : Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap transaksi penjualan 

barang dan jasa pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

H4d : Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap transaksi pembelian 

barang dan jasa pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

pembelian. 

 

3.7.5 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Perusahaan Terhadap Transaksi 

pada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa 

Pemerintah yang menanamkan uang negara dalam perusahaan lazimnya 

sesuai dengan tujuan dan kebijakan bidang politik, sosial, ekonomi, maupun 

lainnya (Shleifer, 1998 dan La Porta, et al, 1999). Shleifer dan Vishny (1994) 

menjelaskan bahwa pada perusahaan yang kepemilikan pemerintah lebih tidak 

efisien dibanding yang bukan dimiliki pemerintah. Kepentingan politik dapat 

sangat berpengaruh bagi pencapaian kinerja perusahaan. Hipotesis lainnya yang 

bertentangan dikemukakan Broadman (1999) bahwa kepemilikan pemerintah 

justru memberikan arah tujuan yang jelas bagi manajemen dan berarti dapat 

menekan masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan 
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minoritas. Penelitian Claessens et al. (2000) menemukan beberapa kesimpulan 

salah satunya menyatakan bahwa risiko praktik transaksi pada pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa kecil terjadi pada perusahaan apabila pemegang 

saham pengendali adalah pemerintah. 

 Kepemilikan pemerintah pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sangat terbatas, tetapi relatif merupakan perusahaan yang besar 

(kapitalisasi pasar besar) dan pada bidang industri yang dianggap strategis, 

misalnya pada bidang telekomunikasi, perbankan, dan konstruksi (bekas Badan 

Usaha Milik Negara). Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Arifin (2003) 

menunjukkan kepemilikan pemerintah memiliki masalah keagenan antara 

pemegang saham mayoritas dengan minoritas yang lebih sedikit. Berdasarkan 

kondisi, karakteristik kepemilikan pemerintah di Indonesia lebih sesuai dengan 

hipotesis Broadman (1999), yaitu diharapkan kepemilikan pemerintah akan dapat 

mengurangi terjadinya masalah keagenan yang terjadi antara pemegang saham 

mayoritas dengan minoritas. 

Berdasarkan literatur dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5a : Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap transaksi penjualan 

aset secara kredit pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

(piutang). 

H5b : Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap transaksi pembelian 

secara kredit pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (utang). 

H5c : Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap transaksi penjualan 

barang dan jasa pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

penjualan. 
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H5d : Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap transaksi pembelian 

barang dan jasa pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

pembelian. 

 

3.7.6 Pengaruh Kepemilikan Publik Perusahaan Terhadap Transaksi pada 

Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa 

Konsentrasi kepemilikan publik atau masyarakat dapat digunakan sebagai 

proksi tingkat pemantauan manajemen perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 

dan Agrawal dan Mandelker, 1990). Institusi sering membuat kesepakatan dalam 

memantau manajer secara bersama (joint monitoring). Praktik ini juga umum 

terjadi pada pemilik yang tidak ikut menjalankan manajemen. Terdapat dua 

hipotesis yang dicari untuk menjelaskan perbedaan perilaku pemegang saham 

besar (Pound, 1988). Hipotesis tersebut yaitu hipotesis pemantauan efisien 

(efficient monitoring hypothesis) dan hipotesis penyatuan strategik (strategic 

alliance hypothesis). Pada hipotesis atau teori pemantauan efisien mempunyai 

argumentasi bahwa kepemilikan yang besar memiliki insentif untuk 

mengendalikan dan memperoleh informasi yang memadai untuk peran 

pengendalian tersebut. Pada teori penyatuan strategik berpandangan bahwa 

pemegang saham besar lebih efektif dalam melakukan kerjasama dengan 

manajemen dalam banyak hal. Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No. 

8 tahun 1995 tentang Pasar Modal diatur tentang transparasi dan proses 

kepemilikan saham 5% atau lebih. Hal ini mencerminkan batasan 5% sudah 

dianggap signifikan di Bursa Efek Indonesia. Hal yang sama dalam penelitian 

Agrawal dan Mandelker (1990) menggunakan definisi konsentrasi kepemilikan 

publik akumulasi pemegang saham 5% atau lebih.  
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 Penelitian yang dilakukan oleh Andersen dan Reebs (2003) dan Isakov 

(2008) menyimpulkan kepemilikan saham pengendali oleh keluarga 

menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan yang dimaksud yaitu antara 

pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali. Konflik 

keagenan ini mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan jika pemegang 

saham terbesar adalah suatu institusi seperti bank ataupun publik. 

 Berdasarkan literatur dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H6a : Kepemilikan publik atau masyarakat berpengaruh negatif terhadap transaksi 

penjualan aset secara kredit pada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa (piutang). 

H6b : Kepemilikan publik atau masyarakat berpengaruh negatif terhadap transaksi 

pembelian secara kredit pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

(utang). 

H6c : Kepemilikan publik atau masyarakat berpengaruh negatif terhadap transaksi 

penjualan barang dan jasa pada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa penjualan. 

H6d : Kepemilikan publik atau masyarakat berpengaruh negatif terhadap transaksi 

pembelian barang dan jasa pada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa pembelian. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

 Adanya beberapa hipotesis yang dirumuskan dan ingin diuji dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini termasuk penelitian eksplanatori. 

Hal ini karena berusaha menjelaskan adanya hubungan sebab akibat antara 

struktur kepemiliikan dan kompensasi dewan direksi terhadap transaksi pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk 

menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara 

variabel yang diteliti. Dengan demikian penelitian ini baru dapat dilakukan apabila 

informasi-informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup banyak, artinya 

telah ada teori sebelumnya dan telah ada penelitian empiris yang menguji 

berbagai hipotesis. (Sekaran dan Bougie: 108 dan 110).  

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non finansial yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012. Alasan penggunaan 

perusahaan non finansial karena adanya penerapan regulasi yang lebih ketat 

oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan finansial. Regulasi yang 

berkaitan dengan struktur kepemilikan dan transaksi pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa. Data penelitian yang digunakan adalah data laporan 

keuangan, laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI periode 

2009-2012 yang diperoleh dari situs resmi BEI di www.idx.co.id serta dari 

Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Pemilihan periode penelitian tahun 

http://www.idx.co.id/
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2009-2012 karena periode ini sebelum dan setelah adanya aturan penerapan 

PSAK 7 tahun 2010 yang sudah mengadopsi IFRS diterapkan. Hal ini karena di 

dalam PSAK 7 tahun 2010 terdapat pengaturan yang lebih mendetil tentang 

kompensasi kepada anggota manajemen kunci dan konsep pihak-pihak yang 

dianggap sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa lebih luas.  

 Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dan 

dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu (Sekaran dan Bougie, 2010: 276-

277). Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan non finansial yang laporan keuangannya tersedia secara 

konsisten dan lengkap selama periode 2009-2012 dan melakukan 

transaksi transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa aset, 

utang, penjualan, dan pembelian selama berturut-turut dalam periode 

penelitian.  

2. Perusahaan non finansial yang tercatat memberikan kompensasi pada 

dewan direksi baik itu berupa tunai maupun stock option selama berturut-

turut dalam periode pengamatan. Hal ini karena dalam penelitian ini 

menguji pengaruh variabel kompensasi dewan direksi terhadap transaksi 

pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

3. Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial, keluarga, institusional, 

pemrintah, dan publik minimal sebesar 5%. 

4.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dipilih tergantung pada fasilitas yang 

tersedia, tingkat akurasi yang disyaratkan, keahlian peneliti, kisaran waktu studi, 
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biaya, dan sumber daya lain yang terkait dan tersedia untuk pengumpulan data 

(Sekaran dan Bougie, 2010: 184-186). 

4.3.1 Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni 

data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, 

catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 

yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 

2002:147). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah laporan keuangan 

auditan dan tahunan perusahaan periode 2009-2012, yang diperoleh melalui 

www.idx.co.id serta ICMD.  

4.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan data arsip (archival) (Jogiyanto, 2010:117). Data yang dikumpulkan 

berupa data sekunder. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menyalin atau 

mencatat data dan informasi lain yang diperlukan dari laporan keuangan auditan 

dan tahunan perusahaan sampel.  

4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

  Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengoperasikan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti 

lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau 

mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik. Pengukuran 

construct berkaitan dengan fungsi variabel untuk memberi gambaran yang lebih 

http://www.idx.co.id/
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konkrit mengenai abstrak construct yang diwakilinya (Indriantoro dan Supomo, 

2002:69). 

4.4.1 Variabel Dependen 

 Menurut Sugiyono (2009:39), variabel dependen sering disebut sebagai 

variabel output, kriteria. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat 

yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas atau variabel independen. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa. 

Transaksi pada Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa 

 Transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa 

merupakan transaksi yang dilakukan perusahaan pada pihak yang terafiliasi 

(direktur, komisaris, atau pemegang saham), dalam penelitian ini menggunakan 

definisi yang digunakan oleh Isakov (2008) dan Siregar (2007). Alasan 

menggunakan pengertian diatas karena sesuai dengan pengertian Transaksi 

dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang diatur dalam PSAK 

no 7 tahun 2010 dan peraturan BAPEPAM. Penelitian ini menggunakan transaksi 

dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa ke dalam empat jenis 

yaitu: transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa Sales, Purchase, 

Assets, dan Liablities.  

1. RPT-Sales (RPTS) 

Transaksi penjualan barang dan jasa pada pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa merupakan rasio yang menunjukkan total penjualan 

barang dan atau jasa kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan 

istimewa terhadap total penjualan barang dan atau jasa. 
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2. RPT- Purchase (RPTP) 

Transaksi pembelian barang dan jasa pada pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa merupakan rasio yang menunjukkan total pembelian 

barang dan atau jasa beban kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan 

istimewa terhadap total pembelian dan atau beban. 

3. RPT-Assets (RPTA) 

Transaksi penjualan aset secara kredit (piutang) pada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa merupakan rasio yang menunjukkan total 

piutang kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap 

total piutang. 

4. RPT-Liablities (RPTL) 

Transaksi pembelian secara kredit (utang) pada pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa merupakan rasio yang menunjukkan total utang 

kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap total 

utang. 

4.4.2 Variabel Independen 

 Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 

antecendent yang mana variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variable bebas (Sugiyono, 2009:39). Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel independen adalah struktur kepemilikan yang terdiri dari 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan individu atau 

keluarga, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan publik. 

4.4.2.1 Struktur Kepemilikan 

 Struktur kepemilikan dalam penelitian ini menggunakan ukuran 

konsentrasi kepemilikan langsung (immediate). Konsentrasi kepemilikan 
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immediate yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pisah batas 5%. 

Pisah batas ini sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar 

Modal. Hal ini mencerminkan batasan 5% sudah dianggap signifikan di Bursa 

Efek Indonesia. Hal yang sama dalam penelitian Agrawal dan Mandelker (1990) 

menggunakan definisi konsentrasi kepemilikan akumulasi pemegang saham 5% 

atau lebih. 

4.4.2.1.1 Kepemilikan Manajerial (DMAN) 

 Kepemilikan manajerial menggunakan pengertian yang digunakan oleh 

Ang et al (2000) yang didefinisikan sebagai suatu konsentrasi kepemilikan saham 

oleh pihak manajemen apabila didalam daftar nama struktur kepemilikan terdapat 

nama yang juga menjadi dewan direksi perusahaan yang dimiliki minimal 

sebesar 5%. Kepemilikan manajerial dalam penelitian ini diukur dengan 

persentase kepemilikan saham oleh manajer atas jumlah seluruh saham. 

4.4.2.1.2 Kepemilikan Institusional (DINS) 

 Kepemilikan institusional dengan menggunakan pengertian yang 

digunakan oleh Agrawal dan Mandelker (1990) yang didefinisikan sebagai 

persentase kepemilikan saham oleh sebuah perusahaan atau lembaga 

keuangan yang meliputi dana pensiun, bank, dan perusahaan trust, 

endowments, reksadana, dan penasehat investasi. Kepemilikan institusional 

dalam penelitian ini diukur dengan persentase kepemilikan saham oleh institusi 

keuangan baik domestik maupun internasional atas jumlah seluruh saham. 

Apabila suatu perusahaan terdapat lebih dari satu pemilikan institusi keuangan 

yang memiliki saham perusahaan, maka kepemilikan saham diukur dengan 

menghitung total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemilikan institusi 

keuangan tersebut. 
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4.4.2.1.3 Kepemilikan Keluarga (DKEL) 

 Kepemilikan keluarga dengan menggunakan pengertian yang digunakan 

oleh La Porta et al (1999) dan Siregar (2007) yang didefinisikan sebagai 

persentase konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh nama individu yang 

sekaligus menjadi pendiri perusahaan atau nama individu yang merupakan 

keturunan pendiri perusahaan atau atas nama perusahaan lokal. Kepemilikan 

keluarga dalam penelitian ini diukur dengan persentase kepemilikan saham oleh 

keluarga atas seluruh saham.     

4.4.2.1.4 Kepemilikan Pemerintah (DPEM) 

 Kepemilikan pemerintah dengan menggunakan pengertian yang 

digunakan oleh Shleifer dan Vishny (1994) yang didefinisikan sebagai 

persentase konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah. Kepemilikan pemerintah dalam 

penelitian ini diukur dengan persentase kepemilikan saham oleh pemerintah atas 

seluruh saham.   

4.4.2.1.5 Kepemilikan Publik (DPUB) 

 Kepemilikan publik menggunakan pengertian yang digunakan oleh 

Agrawal dan Mandelker (1990) yaitu kepemilikan perusahaan publik didefinisikan 

sebagai persentase konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau 

masyarakat luas yang sahamnya diperjualbelikan secara bebas di bursa efek. 

Kepemilikan publik dalam penelitian ini diukur dengan persentase kepemilikan 

saham oleh publik atau masyarakat luas atas seluruh saham. 
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4.4.3 Variabel Moderasi 

 Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat 

atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2009:197). Variabel moderasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kompensasi dewan direksi. 

Kompensasi Dewan Direksi (KDD) 

Kompensasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

pengertian yang digunakan dalam penelitiannya Kohlbeck (2005). Pengertian 

kompensasi adalah sejumlah penghasilan yang didapatkan oleh dewan direksi 

setiap tahun selama tahun pengamatan yang berupa bonus dan kompensasi 

yang diberikan perusahaan. Data kompensasi dewan direksi diperoleh dari 

laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini variabel kompensasi dewan 

direksi merupakan variabel dummy, bernilai 0 jika kompensasi dewan direksi 

berupa cash compensation, 1 jika kompensasi dewan direksi berupa stock 

option. 

4.6 Metode Analisis Data 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa, serta menguji 

pengaruh kepemilikan manajerial terhadap transaksi pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa yang dimoderasi dengan variabel kompensasi dewan direksi. 

Berdasarkan tujuan di atas, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) 

(Ghozali, 2009:197). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji 

pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap sebuah variabel dependen 

(Y).  
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4.6.1 Uji Regresi Berganda 

 Model estimasi regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

RPTAit = α0 + β1 DMAN + β2 DINS + β3 DKEL + β4 DPEM + β5 DPUB + εit (1a) 

RPTLit = α0 + β1 DMAN + β2 DINS + β3 DKEL + β4 DPEM + β5 DPUB + εit (1b) 

RPTSit = α0 + β1 DMAN + β2 DINS + β3 DKEL + β4 DPEM + β5 DPUB + εit (1c) 

RPTPit = α0 + β1 DMAN + β2 DINS + β3 DKEL + β4 DPEM + β5 DPUB + εit (1d) 

RPTAit = α0 + β1 DMANit + β2 KDDit + β3 DMAN*KDDit + εit (2a) 

RPTLit = α0 + β1 DMANit + β2 KDDit + β3 DMAN*KDDit + εit (2b) 

RPTSit = α0 + β1 DMANit + β2 KDDit + β3 DMAN*KDDit + εit (2c) 

RPTPit = α0 + β1 DMANit + β2 KDDit + β3 DMAN*KDDit + εit (2d) 

Keterangan: 

RPTA = Total aset (asset) terkait transaksi hubungan istimewa (RPT) 

RPTL = Total utang (liability) terkait transaksi hubungan istimewa (RPT 

RPTS = Total penjualan (sales) terkait transaksi hubungan istimewa (RPT) 

RPTP = Total pembelian (purchase) terkait transaksi hubungan istimewa 

(RPT) 

DMAN = Kepemilikan Manajerial  

DINS = Kepemilikan Institusional 

DKEL = Kepemilikan Keluarga 
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DPEM = Kepemilikan Pemerintah 

DPUB = Kepemilikan Publik 

KDD = Kompensasi dewan direksi 

Untuk menguji hipotesis 1, 3, 4, 5 dan 6 yaitu menguji pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, kepemilikan 

pemerintah, dan kepemilikan publik terhadap transaksi pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa aset, utang, penjualan, dan pembelian, menggunakan model 

persamaan 1a sampai 1d. Pengujian hipotesis kedua yaitu menguji pengaruh 

kompensasi dewan direksi memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap RPT aset, utang, penjualan, dan pembelian, menggunakan model 

persamaan 2a sampai 2d. 

4.6.2 Pengujian Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik bertujuan untuk menghilangkan penyimpangan-

penyimpangan yang mungkin terjadi dalam analisis regresi, sehingga hasil yaang 

akan diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. 

Uji asumsi klasik yang dilakukan yakni: 

a. Pengujian Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normalitas populasi suatu data 

menggunakan grafik normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan 

dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya (Ghozali, 2011:160). 
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b. Pengujian Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan linear yang sempurna diantara variabel-varaibel independen. 

Pengujian multikolinearitas pada penelitian ini mencari nilai tolerance dan 

variance inflation factors (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya (Ghozali, 2011). Nilai cut off yang umumnya dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah tollerance < 0,10 atau 

sama dengan VIF > 10. (Ghozali, 2011:105) 

c. Pengujian Heteroskedastisitas 

Uji hetoroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel 

bebas yang sama (konstan dalam model regresi yang digunakan). 

Pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji 

Glejser. Metode ini didasarkan pada nilai F-stat dan Obs*R-Squared. Jika 

nilai p-value Obs*R-Squared > tingkat kepercayaan (α), maka H0 diterima 

atau tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai p-value 

Obs*Squared < tingkat kepercayaan (α), maka H0 ditolak atau terdapat 

heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011:139). 

d. Pengujian Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi adalah 

dengan menggunakan uji durbin watson. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi dalam uji durbin watson adalah membandingkan nilai DW 

dengan nilai tabel yang menggunakan nilai signifikansi 5%,  (Ghozali, 

2011:110). 
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4.6.3 Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis 1a sampai 1d tentang pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa aset, 

Kewajiban, Penjualan, dan Pembelian dengan melihat koefisien dari β1 dari 

persamaan 1a sampai 1d. Hipotesis 3a sampai 2d tentang pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa aset, kewajiban (liabilities), penjualan, dan pembelian dengan melihat 

koefisien dari β2 dari persamaan 1a sampai 1d. Hipotesis 4a sampai 4d tentang 

pengaruh kepemilikan keluarga terhadap transaksi pada pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa aset, Kewajiban, Penjualan (Sales), dan 

Pembelian dengan melihat koefisien dari β3 dari persamaan 1a sampai 1d. 

Hipotesis 5a sampai 5d tentang pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap 

transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa aset, 

Kewajiban, Penjualan, dan Pembelian (Purchase) dengan melihat koefisien dari 

β4 dari persamaan 1a sampai 1d. Hipotesis 6a sampai 6d tentang pengaruh 

kepemilikan publik (masyarakat) terhadap transaksi pada pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa Aset, Kewajiban, Penjualan, dan Pembelian 

(Purchase) dengan melihat koefisien dari β5 dari persamaan 1a sampai 1d. 

Hipotesis 2a sampai 2d tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

transaksi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa Aset, Utang, 

Sales, dan Purchase apabila dimoderasi dengan kompensasi dewan direksi 

dapat dilihat dari koefisien β
3  

pada persamaan 2a sampai 2d. Apabila koefisien 

β3 positif maka kompensasi dewan direksi berpengaruh positif terhadap transaksi 

pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kemudian apabila 

koefisien β3 lebih besar daripada β1 dan β2 maka kompensasi dewan direksi 
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memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap transaksi pada pihak-

pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Deskripsi Sampel Penelitian 

 Penelitian ini mengambil sampel perusahaan non finansial yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2009 sampai dengan 2012. Kriteria secara 

khusus adalah perusahaan melakukan pengungkapan transaksi pada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa (aset, utang, penjualan, dan pembelian), adanya 

pengungkapan struktur kepemilikan perusahaan secara lengkap, serta adanya 

program kompensasi atau pemberian bonus kepada dewan direksi yang 

diberikan oleh perusahaan. Berdasarkan teknik purposive sampling diperoleh 

sampel sebanyak 152 perusahaan yang terdiri dari berbagai kelompok 

perusahaan. Adapun rincian jumlah perusahaan yang diperoleh dengan 

menggunakan teknik purposive sampling adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.1 

Sampel Penelitian 

Kriteria Sampel  Jumlah 

   
Perusahaan yang terdaftar di BEI 
selama tahun 2009-2012 

 446 

Perusahaan yang delisting selama 
tahun 2009-2012 

 (29) 

Perusahaan finansial selama tahun 
2009-2012 

 (132) 

   

Perusahaan yang tidak mengungkapkan 

transaksi pihak istimewa (aset, utang, 

penjualan, dan pembelian) dan 

perusahaan yang tidak memberikan 

kompensasi dewan direksi 

 (133) 

Total Sampel  152  
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 Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu transaksi pada pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa (aset, utang, penjualan, dan pembelian). 

Adapun data yang menunjukkan rata-rata nilai transaksi pada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa (aset, utang, penjualan, dan pembelian) dari 

sampel penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.2 

Rata-Rata Nilai Transaksi pada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa 

Tahun RPTA RPTL RPTP RPTS 

2009 0,69 0,34 0,08 0,04 

2010 0,63 0,19 0,04 0,01 

2011 0,64 0,29 0,05 0,02 

2012 0,63 0,36 0,09 0,03 

 

Tabel 5.2 menunjukkan rata-rata nilai transaksi pada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa (aset, utang, penjualan, pembelian) perusahaan 

sampel penelitian ini. Nilai rata-rata transaksi pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa aset (RPTA) mempunyai nilai tertinggi pada tahun 2009 sebesar 0,69. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 69% piutang perusahaan pada tahun 2009 

dilakukan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kemudian untuk nilai 

rata-rata rata transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa utang (RPTL) 

mempunyai nilai tertinggi pada tahun 2012 sebesar 0,36. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebesar 36 % utang perusahaan pada tahun 2012 dilakukan pada pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa. Sementara untuk rata-rata nilai transaksi 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa pembelian (RPTP) mempunyai nilai 

tertinggi pada tahun 2012 sebesar 0,09. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 

sebesar 9 % pembelian perusahaan pada tahun 2012 dilakukan pada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa. Rata-rata nilai transaksi pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa penjualan (RPTS) mempunyai nilai tertinggi pada tahun 2009 
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sebesar 0,04. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebesar 4 % pembelian 

perusahaan pada tahun 2009 dilakukan pada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa. Nilai ini terendah dibandingkan dengan rata-rata transaksi pada pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa asset, utang, dan pembelian. Berdasarkan 

Tabel 5.2 dapat disimpulkan bahwa kebanyakan perusahaan publik melakukan 

transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa asset yaitu melalui 

transaksi penjualan secara kredit (piutang) pada pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa. 

 Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepemilikan manajerial, institusional, keluarga, pemerintah, dan publik. Tabel 5.3 

menjelaskan gambaran tentang kepemilikan manajerial, institusional, keluarga, 

pemerintah, dan publik perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5.3 

Ringkasan Kepemilikan Saham Perusahaan 

Rentang 
Kepemilikan 
Manajerial 

Kepemilikan 
Institusional 

Kepemilikan 
Keluarga 

Kepemilikan 
Pemerintah 

Kepemilikan 
Publik 

5% - 25% 145 114 85 2 92 

25% - 50% - 20 56 9 53 

> 50% - 11 4 2 7 

Total 145 145 145 13 152 

 

a. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase saham yang dimiliki 

pengelola perusahaan atau manajemen. Perusahaan yang menjadi 

sampel harus memiliki kepemilikan saham manajerial minimal sebesar 

5%. Jika dalam suatu perusahaan terdapat kepemilikan manajerial 
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dibawah 5%, maka perusahaan tersebut tidak dijadikan sampel 

penelitian. Pada tabel 5.3 menjelaskan tentang gambaran kepemilikan 

manajerial pada perusahaan publik. 

b. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional menunjukkan jumlah persentase saham yang 

dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga keuangan. Perusahaan yang 

menjadi sampel harus memiliki kepemilikan saham institusional minimal 

sebsar 5%. Jika dalam suatu perusahaan terdapat kepemilikan 

institusional dibawah 5%, maka perusahaan tersebut tidak dijadikan 

sampel penelitian. Pada tabel 5.3 menjelaskan tentang gambaran 

kepemilikan institusional pada perusahaan publik. 

c. Kepemilikan Keluarga 

Kepemilikan keluarga menunjukkan jumlah persentase saham yang 

dimiliki oleh individu atau perusahaan lokal. Perusahaan yang menjadi 

sampel harus memiliki kepemilikan saham keluarga minimal sebesar 5%. 

Jika dalam suatu perusahaan terdapat kepemilikan keluarga yang 

dibawah 5%, maka perusahaan tersebut tidak dijadikan sampel. Pada 

tabel 5.3 menjelaskan tentang gambaran kepemilikan keluarga pada 

perusahaan publik. 

d. Kepemilikan Pemerintah 

Kepemilikan pemerintah menunjukkan jumlah persentase saham yang 

dimiliki oleh badan atau lembaga milik pemerintah. Perusahaan yang 

menjadi sampel harus memiliki kepemilikan saham pemerintah minimal 

sebesar 5%. Jika dalam suatu perusahaan terdapat kepemilikan 

pemerintah dibawah 5%, maka perusahaan tersebut tidak dijadikan 

sampel. Pada tabel 5.3 menjelaskan tentang gambaran kepemilikan 

pemerintah pada perusahaan publik. 
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e. Kepemilikan Publik 

Kepemilikan publik menunjukkan jumlah persentase saham yang dimiliki 

oleh masyarakat luas, yang diperjualbelikan secara bebas di BEI. 

Perusahaan yang menjadi sampel harus memiliki kepemilikan saham 

publik minimal sebesar 5%. Jika dalam suatu perusahaan terdapat 

kepemilikan publik dibawah 5%, maka perusahaan tersebut tidak 

dijadikan sampel. Pada tabel 5.3 menjelaskan tentang gambaran 

kepemilikan publik atau masyarakat pada perusahaan publik. 

 

5.2 Hasil Analisis Deskriptif  

 Statistik deskriptif membahas gambaran umum variabel-variebal yang 

akan digunakan. Dalam penelitian ini variabel dependen dan independen yang 

digunakan yaitu variabel dependen yang terdiri dari RPT sales, purchase, aset, 

dan liabilities. Kemudian varaibel independen kepemilikan manajerial, 

institusional, keluarga, pemerintah, dan publik. Rangkuman statistik deskriptif dari 

kesembilan variabel dapat dilihat pada tabel 5.4 di bawah ini: 
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Tabel 5.4  

Statistik Deskriptif 

Variabel Minimum Maksimum Rata-rata 
 Deviasi 
standar 

RPT Aset .165 .998 .734 .135 
RPT Utang .0002 .986 .298 .313 
RPT 
Pembelian .0001 .985 .069 .167 
RPT 
Penjualan .0002 .998 .026 .087 
Kepemilikan 
Manajerial .050 .409 .085 .073 
Kepemilikan 
Institusional .050 .843 .341 .154 
Kepemilikan 
Keluarga .123 .664 .240 .138 
Kepemilikan 
Publik .050 .655 .283 .120 
Kepemilikan 
Pemerintah .050 .900 .570 .254 
Kompensasi 
Dewan 
Direksi .00 1.00 .546 .498 

 

5.2.1 Transaksi pada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (RPT) 

Berdasarkan data di tabel 5.4, untuk variabel RPT assets, banyaknya 

data yang diproses adalah 152 perusahaan dan 608 perusahaan selama 4 

tahun. Nilai maksimum RPT assets sebesar 0,998 diraih oleh perusahaan PT 

Yanaprima Hastapersada pada tahun 2012 yang memiliki arti bahwa nilai rasio 

antara aset transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa 

dengan total aset tahun itu adalah sebesar 0,998 dan tertinggi dibandingkan ke-

151 perusahaan lainnya pada rentang tahun 2009-2012. PT Wintemar Offshore 

Marine adalah perusahaan dengan nilai RPT assets minimum yaitu 0,165 pada 

tahun 2011. Nilai standar deviasi sebesar 0,135 yang lebih kecil dari nilai rata-

rata sebesar 0,734 menunjukkan bahwa persentase RPT assets perusahaan 

sampel mempunyai besaran yang sama. 
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Berdasarkan data di tabel 5.4, untuk variabel RPT liabilities, banyaknya 

data yang diproses adalah 152 perusahaan dan 608 perusahaan selama 4 

tahun. Nilai maksimum RPT liabilities sebesar 0,986 diraih oleh perusahaan PT 

Greenwood Sejahtera pada tahun 2011 yang memiliki arti bahwa nilai rasio 

antara transaksi penjualan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa 

dengan total penjualan tahun itu adalah sebesar 0,986 dan tertinggi 

dibandingkan ke-151 perusahaan lainnya pada rentang tahun 2009-2012. PT 

Bakrie Sumatra Plantation adalah perusahaan dengan nilai RPT liabilities 

minimum yaitu 0,0002 pada tahun 2011. Nilai standar deviasi sebesar 0,313 

yang lebih besar dari nilai rata-rata sebesar 0,298 menunjukkan bahwa 

persentase RPT liabilities perusahaan sampel mempunyai besaran yang 

bervariasi. 

RPT purchase merupakan data dalam bentuk rasio yang berasal dari 

perbandingan antara pos-pos pembelian dengan pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa dengan total pembelian perusahaan pada tahun itu. Jumlah 

sampel yang diproses adalah 152 perusahaan. PT Greenwood Sejahtera 

memiliki nilai RPT purchase maksimum dibandingkan 151 perusahaan lain. Hal 

ini menunjukkan bahwa Greenwood Sejahtera berdasarkan penelitian ini memiliki 

rasio pos-pos pembelian dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa 

terbesar dibandingkan perusahaan yang lain. Sedangkan nilai minimum dimiliki 

oleh HM sampoerna. Karena standar deviasi variabel ini (0,167) lebih besar dari 

mean (0,06), maka dapat disimpulkan bahwa variasi data sampel pada variabel 

RPT purchase sangat tinggi.  

Dari 152 sampel data variabel RPT sales diperoleh nilai maksimum RPT 

sales sebesar 0,998 dimiliki oleh PT Total Bangun Persada pada tahun 2009, 

mengindikasikan bahwa pada tahun 2009 perusahaan ini memiliki rasio pos-pos 
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penjualan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa terbesar 

dibandingkan dengan 151 perusahaan lainnya pada rentang waktu 2009-20012. 

Nilai minimum dimiliki oleh PT Bakrie Sumatra Plantation dengan nilai RPT sales 

sebesar 0,0002. Nilai standar deviasi (0,087) yang jauh lebih besar dari mean 

atau rata-rata data (0,026) menunjukkan bahwa data variabel ini sangat variatif.  

5.2.2 Kepemilikan Manajerial 

 Berdasarkan tabel 5.4 variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai 

minimum 0,05, nilai maksimum 0,409, dan rata-rata sebesar 0,085. Kondisi 

tersebut menunjukkan rata-rata perusahaan yang menjadi sampel, sahamnya 

dimiliki oleh manajerial sebesar 8,581 % (nilai mean) dan sisanya dimiliki oleh 

institusi, keluarga, pemerintah, dan publik. Nilai standar deviasi sebesar 0,075 

yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa persentase kepemilikan 

saham perusahaan sampel yang dimiliki oleh kelompok manajerial mempunyai 

besaran yang hampir sama. 

5.2.3 Kepemilikan Institusional 

 Berdasarkan tabel 5.4 variabel kepemilikan institusional memiliki nilai 

minimum 0,05, nilai maksimum 0,843, dan rata-rata sebesar 0,341. Kondisi 

tersebut menunjukkan rata-rata perusahaan yang menjadi sampel, sahamnya 

dimiliki oleh institusi sebesar 34,17 (nilai mean) dan sisanya dimiliki oleh publik, 

keluarga, dan pemerintah. Nilai standar deviasi sebesar 0,154 yang lebih kecil 

dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa persentase kepemilikan saham 

perusahaan sampel yang dimiliki oleh kelompok institusional mempunyai besaran 

yang hampir sama. 

5.2.4 Kepemilikan Keluarga 

 Berdasarkan tabel 5.4 variabel kepemilikan keluarga memiliki nilai 

minimum 0,123, nilai maksimum 0,662 dan rata-rata sebesar 0,240. Kondisi 

tersebut menunjukkan rata-rata perusahaan yang menjadi sampel, sahamnya 
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dimiliki oleh keluarga sebesar 24,02% (nilai mean) dan sisanya dimiliki oleh 

publik dan pemerintah. Nilai standar deviasi sebesar 0,138 yang lebih kecil dari 

nilai rata-rata menunjukkan bahwa persentase kepemilikan saham perusahaan 

sampel yang dimiliki oleh kelompok keluarga mempunyai besaran yang hampir 

sama. 

5.2.5 Kepemilikan Pemerintah 

 Berdasarkan tabel 5.4 variabel kepemilikan pemerintah memiliki nilai 

minimum 0,05, nilai maksimum 0,90 dan rata-rata sebesar 0,570. Kondisi 

tersebut menunjukkan rata-rata perusahaan yang menjadi sampel, sahamnya 

dimiliki oleh pemerintah sebesar 57,07% (nilai mean) dan sisanya dimiliki oleh 

publik. Nilai standar deviasi sebesar 0,254 yang lebih kecil dari nilai rata-rata 

menunjukkan bahwa persentase kepemilikan saham perusahaan sampel yang 

dimiliki oleh kelompok pemerintah mempunyai besaran yang hampir sama. 

5.2.6 Kepemilikan Publik 

 Berdasarkan tabel 5.4 variabel kepemilikan publik memiliki nilai minimum 

0,05, nilai maksimum 0,655, dan rata-rata sebesar 0,283. Kondisi tersebut 

menunjukkan rata-rata perusahaan yang menjadi sampel, sahamnya dimiliki oleh 

publik sebesar 28,35 (nilai mean). Nilai standar deviasi sebesar 0,120 yang lebih 

kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa persentase kepemilikan saham 

perusahaan sampel yang dimiliki oleh kelompok publik mempunyai besaran yang 

hampir sama. 

 

5.3 Hasil Analisis Data (Uji Asumsi Klasik) 

 Suatu model dkatakan baik apabila bersifat BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator), yaitu memenuhi asumsi klasik atau terhindar dari masalah-masalah 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Untuk itu 
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perlu dilakukan uji terhadap model regresi, apakah terjadi penyimpangan-

penyimpangan asumsi klasik (Ghozali, 2011). Uji asumsi klasik dalam penelitian 

ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik: 

5.3.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal, seperti 

diketahui uji t mengasumsikan nilai residual berdistribusi normal. Kalau 

asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil (Ghozali, 2011). Pengujian untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini dengan melihat grafik 

Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Normal Probability Plot dari RPT Aset, 

utang, penjualan, dan pembelian yang terbentuk tercantum pada lampiran 5. 

Jika dilihat berdasarkan grafik 1 sampai dengan grafik 4 di lampiran 5, 

maka dalam model regresi, error mempunyai distribusi normal. Hal ini karena 

semua data menyebar mengikuti garis normalitas. 

5.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan linear yang sempurna diantara variabel-variabel independen. 

Pengujian multikolinearitas pada penelitian ini mencari nilai tollerance dan 

variance inflation factors (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya 
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(Ghozali, 2011). Nilai cut off yang umumnya dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinearitas adalah tollerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10. 

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada lampiran 5. 

Berdasarkan tabel uji multikolinearitas pada lampiran 5, hasil perhitungan 

nilai tollerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai 

tolerance kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel 

independen. Selain itu hasil perhitungan nilai variance inflation factor (VIF) 

juga menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF 

lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar 

variabel independen dalam model regresi. 

5.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu observasi ke observasi 

lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan nilai absolut 

residual dengan variabel independenya. Ada tidaknya heteroskedastisitas 

dapat diketahui dengan melihat tingkat signifikansinya. Pada penelitian ini 

digunakan pengujian dengan metode glejser. Hasil uji heteroskedastisitas 

dapat dilihat pada tabel di lampiran 5. 

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas pada lampiran 5 dengan jelas 

menunjukkan semua variabel independen tidak signifikan pada 0,05 yang 

berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. 

5.3.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan 

penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Cara mendeteksi adanya 
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autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji durbin watson, hasilnya 

disajikan pada lampiran 5. 

 Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam uji durbin watson 

adalah membandingkan nilai DW dengan nilai tabel yang menggunakan nilai 

signifikansi 5%, jumlah sampel 152 (n) dan jumlah varaibel independen 5 

(k=5), nilai tabel di durbin watson didapat dL 1,525 dan dU 1,703. Hasil dari 

output SPSS diketahui nilai durbin watson (DW) sebesar 2,259. Oleh karena 

nilai DW hitung terletak antara dU dan 4-dU, maka koefisien autokorelasi 

sama dengan nol, berarti tidak terdapat autokorelasi. 

 

5.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

 Bagian ini berisi penjelasan tentang output statistik pengujian hipotesis 

RPT. Selain penjelasan output statistik, pada bagian ini juga disajikan 

pembahasan tentang didukung atau tidaknya prediksi dalam hipotesis. Ketepatan 

fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai akrual dapat diukur dari goodness of 

fitnya. Secara statistik dapat diukur dari nilai koefisien determinasinya (Adjusted 

R2) dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik 

apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (dimana H0 ditolak). 

Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 

dimana H0 tidak dapat ditolak. 

 Besarnya pengaruh variabel independen (kepemilikan manajerial, 

institusional, keluarga, pemerintah, dan publik) dengan variabel dependen (RPT 

Aset, utang, penjualan, dan pembelian) secara bersama-sama dapat dilihat 

sebagai berikut: 
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Tabel 5.5 

Hasil Uji Regresi Berganda 

  RPTA RPTL RPTP RPTS 

Kepemilikan 
Manajerial 

0,108*** 0,123*** 0,062** 0,067*** 

(2,839) (3,151) (2,196) (3,505) 

Kepemilikan 
Institusional 

(0,101)*** (0,099)** (0,039)*** (0,583)*** 

(-2,567) (-2,560) (-3,631) (-18,077) 

Kepemilikan Keluarga 

0,215*** 0,257*** 0,058*** 0,024** 

(5,218) (6,423) (3,131) (2,404) 

Kepemilikan 
Pemerintah 

0,055 0,062 0,017 0,015 

(1,452) (1,349) (1,370) (0,740) 

Kepemilikan Publik 

(0,179)*** (0,067)** (0,016)*** (0,022)** 

(-4,729) (-2,660) (-3,102) (-2,136) 

F 15,640*** 17,143*** 7,042*** 75,048*** 

R2 0,116 0,126 0,056 0,386 

Adjusted R2 0,108 0,118 0,048 0,381 

*** Signifikan pada alfa 1%, ** pada alfa 5%, * pada alfa 10% 
 

 Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui bahwa variabel independen yang 

paling berpengaruh terhadap variabel dependen berupa RPT Aset yaitu variabel 

kepemilikan keluarga dengan koefisien sebesar 0,215. Kemudian diikuti oleh 

variabel kepemilikan publik dengan koefisien 0,179, variabel kepemilikan 

manajerial dengan koefisien 0,108. Sedangkan variabel yang berpengaruh paling 

rendah yaitu variabel kepemilikan pemerintah dan institusional sebesar 0,055 

dan 0,101. Dari tabel uji regresi RPTA dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

masing-masing variabel independen di bawah 5% kecuali variabel kepemilikan 

pemerintah. Hal ini berarti variabel independen (kepemilikan manajerial, 

institusional, keluarga, dan pemerintah) berpengaruh terhadap RPT Aset. 

Sedangkan untuk variabel kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap RPT Aset. 
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 Tabel 5.5 dapat diketahui bahwa nilai koefisien adjusted korelasi 

berganda (Adjusted R2) adalah sebesar 0,108. Adjusted Koefisien determinasi 

(Adjusted R2) digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh 

serentak variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai 

Adjusted R2 pada tabel 5.5 sebesar 0,108, dengan demikian berarti variabel 

independen (kepemilikan manajerial, institusional, keluarga, pemerintah, dan 

publik) secara serentak mempengaruhi variabel dependen (RPT Aset) sebesar 

10,8%. Sementara sisanya 89,2% ditentukan oleh variabel-variabel lain yang 

tidak disertakan dalam penelitian ini.   

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui bahwa variabel independen yang 

paling berpengaruh terhadap variabel dependen berupa RPT utang yaitu variabel 

kepemilikan keluarga dengan koefisien sebesar 0,257. Kemudian diikuti oleh 

variabel kepemilikan manajerial dengan koefisien 0,123 dan variabel kepemilikan 

institusional dengan koefisien 0,099. Sedangkan variabel yang berpengaruh 

paling rendah yaitu variabel kepemilikan pemerintah dan publik sebesar 0,062 

dan 0,067. Dari tabel 5.5 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi masing-masing 

variabel independen di bawah 5% kecuali kepemilikan pemerintah yang memiliki 

nilai signifikansi lebih dari 5%. Hal ini berarti variabel independen (kepemilikan 

manajerial, institusional, keluarga, dan publik) berpengaruh terhadap RPT Utang 

tapi variabel kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan.  

 Dari tabel uji 5.5 diketahui bahwa nilai koefisien adjusted korelasi 

berganda (Adjusted R2) adalah sebesar 0,118. Adjusted koefisien determinasi 

(Adjusted R2) digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh 

serentak variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai 

Adjusted R2 pada tabel 5.5 sebesar 0,118, dengan demikian berarti variabel 

independen (kepemilikan manajerial, institusional, keluarga, pemerintah, dan 
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publik) secara serentak mempengaruhi variabel dependen (RPT Utang) sebesar 

11,8%. Sementara sisanya 88,2% ditentukan oleh variabel-variabel lain yang 

tidak disertakan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan tabel uji 5.5 dapat diketahui bahwa variabel independen 

yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen berupa RPT Penjualan 

yaitu variabel kepemilikan institusional dengan koefisien sebesar 0,583. 

Kemudian diikuti oleh variabel kepemilikan manajerial dengan koefisien 0,067 

dan variabel kepemilikan keluarga dengan koefisien 0,024. Sedangkan variabel 

yang berpengaruh paling rendah yaitu variabel kepemilikan pemerintah dan 

publik sebesar 0,015 dan 0,022. Dari tabel 5.5 dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi masing-masing variabel independen di bawah 5% dan kepemilikan 

pemerintah mempunyai nilai signifikansi diatas 5%. Hal ini berarti variabel 

independen (kepemilikan manajerial, institusional, keluarga, dan publik) 

berpengaruh terhadap RPT Penjualan sementara kepemilikan pemerintah tidak 

berpengaruh signifikan. 

 Dari tabel 5.5 diketahui bahwa nilai koefisien adjusted korelasi berganda 

(Adjusted R2) adalah sebesar 0,381. Adjusted Koefisien determinasi (Adjusted 

R2) digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh serentak 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai Adjusted R2 

pada tabel 5.5 sebesar 0,381, dengan demikian berarti variabel independen 

(kepemilikan manajerial, institusional, keluarga, pemerintah, dan publik) secara 

serentak mempengaruhi variabel dependen (RPT Penjualan) sebesar 38,1%. 

Sementara sisanya 61,9% ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak 

disertakan dalam penelitian ini. 
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Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui bahwa variabel independen yang 

paling berpengaruh terhadap variabel dependen berupa RPT Pembelian yaitu 

variabel kepemilikan manajerial dengan koefisien sebesar 0,062. Kemudian 

diikuti oleh variabel kepemilikan keluarga dengan koefisien 0,058 dan variabel 

kepemilikan institusional dengan koefisien 0,039. Sedangkan variabel yang 

berpengaruh paling rendah yaitu variabel kepemilikan publik dan pemerintah 

sebesar 0,016 dan 0,017. Dari tabel 5.5 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

masing-masing variabel independen di bawah 5%, untuk kepemilikan pemerintah 

pun untuk RPT pembelian juga tidak berpengaruh signifikan. Hal ini berarti 

variabel independen (kepemilikan manajerial, institusional, keluarga, dan publik) 

berpengaruh terhadap RPT Pembelian. 

 Dari tabel 5.5 diketahui bahwa nilai koefisien Adjusted korelasi berganda 

(Adjusted R2) adalah sebesar 0,048. Koefisien determinasi (Adjusted R2) 

digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh serentak 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai Adjusted R2 

pada tabel 5.5 sebesar 0,048, dengan demikian berarti variabel independen 

(kepemilikan manajerial, institusional, keluarga, pemerintah, dan publik) secara 

serentak mempengaruhi variabel dependen (RPT Pembelian) sebesar 4,8%. 

Sementara sisanya 95,2% ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak 

disertakan dalam penelitian ini. 

 Hipotesis kedua yang menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (asset, utang, 

penjualan, dan pembelian) dengan dimoderasi variable kompensasi dewan 

direksi. Dalam menguji hipotesis kedua ini menggunakan uji Moderated 

Regression Analysis (MRA). Adapun hasil uji tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.6 

Hasil Uji Regresi Moderasi (Model 3) 

Koefisien Variabel 
Independen 

Variabel Dependen 

RPTA RPTL RPTP RPTS 

Kepemilikan 
Manajerial 

0,109*** 0,018** 0,091*** 0,085*** 

(2,647) (2,155) (3,114) (3,654) 

F-Change 13,589*** 16,256*** 4,175*** 8,771*** 

Adjusted R2 0,020 0,035 0,015 0,028 

Kompensasi Dewan 
Direksi 

0,183*** 0,142** 0,017*** 0,031*** 

(2,567) (2,193) (3,646) (2,964) 

F-Change 19,452*** 16,024*** 4,384*** 8,127*** 

Adjusted R2 0,050 0,050 0,020 0,040 

Interaksi DMAN dan 
KDD 

0,187*** 0,169*** 0,116*** 0,351*** 

(3,672) (4,006) (3,884) (2,556) 

F-Change 19,702*** 22,934*** 9,865*** 18,271*** 

Adjusted R2 0,051 0,059 0,025 0,041 

*** Signifikan pada alfa 1%, ** pada alfa 5%, * pada alfa 10% 
  

 Pada tabel 5.6 diatas menguji moderasi variabel kompensasi dewan 

direksi berupa opsi saham pada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (aset, utang, 

penjualan, dan pembelian). Dari tabel diatas menunjukkan nilai Adjusted R2 dan 

F change RPTA, RPTL, RPTP, dan RPTS yang mengalami peningkatan setelah 

adanya moderasi. Dan semua signifikan pada tingkat signifikansi 5% dan 

mempunyai koefisien positif.  

5.4.1 Pengujian Hipotesis 1 

 Variabel kepemilikan manajerial dirumuskan melalui hipotesis 1a sampai 

dengan hipotesis 1d dengan menggunakan pengujian hipotesis one tailed. Dari 

analisis tabel 5.5 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

positif terhadap RPT aset, utang, Penjualan, dan Pembelian. Hal ini dapat 



 

77 
 

 
 

ditunjukkan dengan nilai t-statistic pada tabel 5.5. Nilai t-statistic menunjukkan 

nilai di atas dari nilai t-table untuk hipotesis one tailed yaitu 1,645. Sedangkan 

taraf signifikansi variabel kepemilikan manajerial terhadap RPT Aset, utang, 

Penjualan, dan Pembelian yaitu 0,000 kurang dari 5%. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap RPT Aset, 

utang, Penjualan, dan Pembelian. 

5.4.2 Pengujian Hipotesis 2 

 Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan nilai Adjusted R2  moderasi RPTA, 

RPTL, RPTP, RPTS secara berturut-turut sebesar 0,051; 0,059; 0,025; dan 

0,041. Nilai ini lebih besar daripada Adjusted R2 sebelum moderasi. Serta dapat 

dilihat dari nilai F change moderasi RPTA, RPTL, RPTP, dan RPTS secara 

berturut-turut sebesar 19,702; 22,934; 9,865; dan 18,271. Nilai ini lebih besar 

daripada F change sebelum moderasi Hal ini menjelaskan bahwa variabel 

moderasi kompensasi dewan direksi memperkuat pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap RPT Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian. 

5.4.3 Pengujian Hipotesis 3 

 Variabel kepemilikan institusional dirumuskan melalui hipotesis 3a sampai 

dengan hipotesis 3d dengan menggunakan pengujian hipotesis one tailed. Dari 

analisis tabel 5.5 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap RPT Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan nilai t-statistic pada tabel 5.5. Nilai t-statistic menunjukkan 

nilai di atas dari nilai t-table untuk hipotesis one tailed yaitu 1,645. Sedangkan 

taraf signifikansi variabel kepemilikan institusional terhadap RPT Aset, Utang, 

Penjualan, dan Pembelian yaitu 0,000 kurang dari 5%. Hal ini menunjukkan 
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bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap RPT Aset, 

Utang, Penjualan, dan Pembelian. 

5.4.4 Pengujian Hipotesis 4 

 Variabel kepemilikan keluarga dirumuskan melalui hipotesis 4a sampai 

dengan hipotesis 4d dengan menggunakan pengujian hipotesis one tailed. Dari 

analisis tabel 5.5 menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif 

terhadap RPT Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan nilai t-statistic pada tabel 5.5. Nilai t-statistic menunjukkan nilai di atas 

dari nilai t-table untuk hipotesis one tailed yaitu 1,645. Sedangkan taraf 

signifikansi variabel kepemilikan keluarga terhadap RPT Aset, Utang, Penjualan, 

dan Pembelian yaitu 0,000 kurang dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap RPT Aset, Utang, 

Penjualan, dan Pembelian. 

5.4.5 Pengujian Hipotesis 5 

 Variabel kepemilikan pemerintah dirumuskan melalui hipotesis 5a sampai 

dengan hipotesis 5d dengan menggunakan pengujian hipotesis one tailed. Dari 

analisis tabel 5.5 menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap RPT Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian. 

Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai t-statistic pada tabel 5.5. Nilai t-statistic 

menunjukkan nilai di atas dari nilai t-table untuk hipotesis one tailed yaitu 1,645. 

Sedangkan taraf signifikansi variabel kepemilikan pemerintah terhadap RPT 

Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian di atas dari 5%. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap RPT Aset, Utang, 

Penjualan, dan Pembelian. 
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5.4.6 Pengujian Hipotesis 6 

 Variabel kepemilikan publik dirumuskan melalui hipotesis 6a sampai 

dengan hipotesis 6d dengan menggunakan pengujian hipotesis one tailed. Dari 

analisis tabel 5.5 menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif 

terhadap RPT Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan nilai t-statistic pada tabel 5.5. Nilai t-statistic menunjukkan nilai di atas 

dari nilai t-table untuk hipotesis one tailed yaitu 1,645. Sedangkan taraf 

signifikansi variabel kepemilikan publik terhadap RPT Aset, Utang, Penjualan, 

dan Pembelian yaitu 0,000 kurang dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan publik memiliki pengaruh negatif terhadap RPT Aset, Utang, 

Penjualan, dan Pembelian. 

 

5.5 Pembahasan 

 Bagian ini merupakan hasil diskusi atas data yang telah diperoleh. 

Selanjutnya sistematika pembahasan disusun secara berurutan dengan 

mengacu pada rumusan masalah yang diajukan. 

5.5.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Transaksi pada Pihak 

yang Mempunyai Hubungan Istimewa (RPT Aset, Utang, Penjualan, dan 

Pembelian) 

Hipotesis pertama yang diajukan adalah kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap RPT Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian. 

Pengujian pengaruh kepemilikan manajerial dengan menggunakan regresi 

berganda menunjukkan hasil yang signifikan terhadap RPT Aset, Utang, 

Penjualan, dan Pembelian. Hasil yang diperoleh nilai p-value pada nilai 



 

80 
 

 
 

signifikansinya sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05. Berdasarkan hasil 

pengujian regresi berganda dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap RPT 

Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian dapat dibuktikan atau hipotesis pertama 

yang diajukan diterima. 

 Alasan mengapa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

RPT Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian disebabkan karena negative 

entrechment effect (NEE) dapat menjelaskan bahwa pihak manajemen yang 

mempunyai kepemilikan saham atas perusahaan akan menguatkan posisi 

manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan pihak manajemen selain sebagai 

pihak yang mengelola jalannya perusahaan, juga turut serta dalam sebagai 

pemegang saham perusahaan. Hal ini menyebabkan pihak manajemen 

cenderung melakukan tindakan-tindakan yang lebih menguntungkan bagi 

pihaknya seperti dengan melakukan transaksi pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa. 

 Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Shleifer dan Vishny (1997). Shleifer dan Vishny (1997) yang menyatakan bahwa 

pemegang saham besar lebih tertarik menggunakan kontrol yang dimilikinya 

untuk mendapatkan manfaat privat. Claessens et al (2000 dan 2002) 

menemukan bahwa pemegang saham pengendali perusahaan publik Asia 

menggunakan hak kontrolnya untuk kepentingan pribadi. 

5.5.2 Kompensasi Dewan Direksi Memperkuat Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial Terhadap Transaksi pada Pihak yang Mempunyai Hubungan 

Istimewa (RPT Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian) 

 Hipotesis kedua yang diajukan adalah kompensasi dewan direksi 

memperkuat pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap RPT Aset, Utang, 
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Penjualan, dan Pembelian. Pengujian kompensasi dewan direksi memperkuat 

pengaruh kepemilikan manajerial dengan menggunakan moderated regression 

analysis menunjukkan hasil yang signifikan terhadap RPT Aset, Utang, 

Penjualan, dan Pembelian. Hasil yang diperoleh nilai adjusted R2 change dan F 

change moderasi mengalami peningkatan setelah adanya moderasi. 

Berdasarkan hasil pengujian moderated regression analysis dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kompensasi dewan direksi 

dapat memoderasi kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap RPT 

Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian dapat dibuktikan atau hipotesis kedua 

yang diajukan diterima. 

Alasan mengapa kompensasi dewan direksi memperkuat pengaruh 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap RPT Aset, Utang, 

Penjualan, dan Pembelian disebabkan kompensasi dewan direksi berupa osi 

saham semakin memperkuat posisi manajerial dalam perusahaan sehingga 

menimbulkan kesempatan dewan direksi untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

yang dapat menguntungkan pihaknya seperti transaksi pada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa. Kepemilikan dewan direksi atas perusahaan 

semakin besar, sehingga kesempatan untuk melakukan transaksi pada pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa dengan memanfaatkan kewenangan 

dewan direksi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Kohlbeck et al (2004) dan Cole et al (1997) menyatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki tingkat corporate governance yang rendah akan mempunyai tingkat 

Related Party Transactions (RPT) yang tinggi. Dalam penelitian ini tingkat 

corporate governance yang diukur adalah kompensasi dewan direksi dan 

mekanisme monitoring. Kohlbeck (2004) membuktikan bahwa perusahaan yang 

memberikan kompensasi dewan direksi berupa stock option, cenderung akan 
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mempunyai tingkat Related Party Transactions (RPT) yang tinggi. Sedangkan 

untuk perusahaan yang memberikan kompensasi dewan direksi berupa cash 

compensation, akan mempunyai tingkat Related Party Transactions (RPT) yang 

rendah. 

5.5.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Transaksi pada Pihak 

yang Mempunyai Hubungan Istimewa (RPT Aset, Utang, Penjualan, dan 

Pembelian) 

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap RPT Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian. 

Pengujian pengaruh kepemilikan institusional dengan menggunakan regresi 

berganda menunjukkan hasil yang signifikan terhadap RPT Aset, Utang, 

Penjualan, dan Pembelian. Hasil yang diperoleh nilai p-value pada nilai 

signifikansinya sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05. Berdasarkan hasil 

pengujian regresi berganda dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap RPT 

Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian dapat dibuktikan atau hipotesis ketiga 

yang diajukan diterima. 

 Alasan mengapa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

RPT Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian disebabkan karena usaha 

pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat 

menghalangi perilaku opportunistic manajer. Adanya pemegang saham seperti 

institusional ownership memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. 

Adanya kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan-perusahaan investasi, dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain 

akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. 
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 Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Agrawal dan Mandelker (1990) di Amerika Serikat dan membuktikan bahwa 

kepemilikan institusi keuangan berpengaruh positif pada kesejahteraan 

pemegang saham. Mereka menjelaskan bahwa pemegang saham mayoritas 

institusi keuangan menjadi sebuah pengawasan (monitoring) pihak manajemen 

perusahaan untuk mengurangi melakukan aktivitas transaksi pada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa. Hal ini sejalan dengan teori pengendalian aktif 

oleh Shleifer dan Vishny (1986) dan Demzets (1983). 

5.5.4 Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Transaksi pada Pihak yang 

Mempunyai Hubungan Istimewa (RPT Aset, Utang, Penjualan, dan 

Pembelian) 

Hipotesis keempat yang diajukan adalah kepemilikan keluarga 

berpengaruh positif terhadap RPT Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian. 

Pengujian pengaruh kepemilikan keluarga dengan menggunakan regresi 

berganda menunjukkan hasil yang signifikan terhadap RPT Aset, Utang, 

Penjualan, dan Pembelian. Hasil yang diperoleh nilai p-value pada nilai 

signifikansinya sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05. Berdasarkan hasil 

pengujian regresi berganda dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang 

menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap RPT 

Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian dapat dibuktikan atau hipotesis keempat 

yang diajukan diterima. 

 Alasan mengapa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap RPT 

Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian disebabkan karena risiko praktik 

transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa kecil terjadi pada 

perusahaan apabila pemegang saham pengendali adalah selain keluarga. Hal ini 

disebabkan karena dominasi kepemilikan dan keterlibatan keluarga yang tinggi 
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dalam pengelolaan manajemen perusahaan membuat kecenderungan 

mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan dengan kepentingan bukan 

keluarga. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak manajemen cenderung 

untuk memberikan keuntungan hanya pada pihak keluarga saja. 

 Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Andersen dan Reebs (2003) dan Isakov (2008) menyimpulkan kepemilikan 

saham pengendali oleh keluarga menimbulkan tingkat RPT yang tinggi. Hal ini 

menyebabkan timbulnya konflik keagenan. Konflik keagenan yang dimaksud 

yaitu antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non 

pengendali. Konflik keagenan ini mempunyai tingkatan yang lebih tinggi 

dibandingkan jika pemegang saham terbesar adalah suatu institusi seperti bank 

ataupun publik. Pihak keluarga menjadi pemegang saham pengendali akan 

meningkatkan hak kontrol dalam manajemen perusahaan (cashflow leverage). 

5.5.5 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Transaksi pada Pihak 

yang Mempunyai Hubungan Istimewa (RPT Aset, Utang, Penjualan, dan 

Pembelian) 

Hipotesis kelima yang diajukan adalah kepemilikan pemerintah 

berpengaruh negatif terhadap RPT Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian. 

Pengujian pengaruh kepemilikan pemerintah dengan menggunakan regresi 

berganda tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap RPT Aset, Utang, 

Penjualan, dan Pembelian. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan bahwa kepemilikan 

pemerintah berpengaruh negatif terhadap RPT Aset, Utang, Penjualan, dan 

Pembelian tidak terbukti atau hipotesis kelima yang diajukan ditolak. 

Alasan mengapa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap 

RPT Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian disebabkan karena pada 
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perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah kepentingan politik lebih cenderung 

berpengaruh dalam melakukan RPT. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Firth et al (2008) dan Shleifer dan Vishny (1994). 

Faktor kepentingan politik yang dimaksud adalah adanya praktik korupsi di 

lingkungan pemerintahan. Kepentingan politik yang dimaksudkan juga adanya 

intervensi pihak-pihak tertentu pada pihak yang ada di lingkungan pemerintahan, 

sehingga perusahaan publik yang kepemilikan mayoritas adalah pemerintah 

seringkali tidak memihak pada masyarakat.  

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Penelitian Claessens et al (2000) dan Broadman (1999) yang menemukan 

beberapa kesimpulan salah satunya menyatakan bahwa risiko praktik Related 

Party Transaction (RPT) kecil terjadi pada perusahaan apabila pemegang saham 

pengendali adalah pemerintah. 

5.5.6 Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Transaksi pada Pihak yang 

Mempunyai Hubungan Istimewa (RPT Aset, Utang, Penjualan, dan 

Pembelian) 

Hipotesis keenam yang diajukan adalah kepemilikan publik berpengaruh 

negatif terhadap RPT Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian. Pengujian 

pengaruh kepemilikan publik dengan menggunakan regresi berganda 

menunjukkan hasil yang signifikan terhadap RPT Aset, Utang, Penjualan, dan 

Pembelian. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis keenam yang menyatakan bahwa kepemilikan publik 

berpengaruh negatif terhadap RPT Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian dapat 

dibuktikan atau hipotesis keenam yang diajukan diterima. 

Alasan mengapa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap RPT 

Aset, Utang, Penjualan, dan Pembelian disebabkan karena konsentrasi 

kepemilikan publik atau masyarakat dapat digunakan sebagai proksi tingkat 
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pemantauan terhadap tindakan manajemen perusahaan. Penelitian ini sesuai 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andersen dan Reebs (2003) 

dan Isakov (2008) menyimpulkan kepemilikan saham pengendali oleh publik 

menimbulkan konflik keagenan yang kecil. Konflik keagenan yang dimaksud yaitu 

antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi pada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa (RPT) ditentukan oleh beberapa faktor dan salah 

satunya adalah struktur kepemilikan perusahaan publik tersebut. Penelitian ini 

membuktikan bahwa kepemilikan manajerial, institusional, keluarga, dan publik 

mempengaruhi praktik RPT dalam suatu perusahaan. Karena semakin 

terkonsentrasi kepemilikan perusahaan pada pihak tertentu akan menimbulkan 

kerugian bagi pihak pemegang saham minoritas melalui transaksi pada pihak 

yang mempunyai istimewa (RPT). 

 Penelitian ini juga membuktikan bahwa kepemilikan pemerintah tidak 

mempunyai pengaruh terhadap praktik RPT perusahaan. Hal ini disebabkan 

karena kebijakan transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

pada perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah lebih dipengaruhi oleh faktor 

sosial dan politik. 

 Kompensasi dewan direksi juga terbukti menjadi variabel moderasi 

memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap RPT (Aset, Utang, 

Penjualan, dan Pembelian). Kompensasi dewan direksi berupa cash 

compensation membuktikan akan membatasi kepemilikan manajerial, sehingga 

praktik RPT dapat dihindari juga. 
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6.2 Keterbatasan Penelitian 

 Peneliti menyadari terdapat keterbatasan pada penelitian ini. Pertama, 

penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan langsung (immediate). 

Kepemilikan immediate merupakan kepemilikan yang perhitungannya tidak 

menelusuri lebih mendalam dan rinci tentang kepemilikan akhir sebuah 

perusahaan publik. Sementara kebanyakan perusahaan di Indonesia merupakan 

perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh keluarga. Sehingga penelitian ini tidak 

secara rinci menelusuri tentang kepemilikan perusahaan sampai kepemilikan 

akhir (ultimate).  

 Kedua, penelitian ini menggunakan tahun penelitian dari tahun 2009 

sampai tahun 2012, tahun 2012 PSAK No. 7 tahun 2010 adopsi IFRS telah 

diterapkan. Namun, penelitian ini tidak meneliti lebih mendalam pengaruhnya 

sebelum dan setelah adanya penerapan PSAK No. 7 tahun 2010 tersebut. 

 Ketiga, penelitian ini menggunakan indikator penggunaan nama belakang 

keluarga sebagai proksi untuk mengukur kepemilikan keluarga. Namun, dalam 

prosesnya ditemukan terdapat kepemilikan individu yang namanya 

menggunakan nama keluarga tetapi sebenarnya memiliki hubungan keluarga 

dengan pendiri perusahaan, sehingga peneliti tidak memasukkan nama individu 

tersebut ke dalam kepemilikan keluarga. 

 Keempat, penelitian ini menggunakan kepemilikan instittusional yang 

menggabungkan antara domestik dan asing. Penelitian ini tidak memisahkan 

antara kepemilikan institusional domestik dan asing. 

 Kelima, penelitian ini hanya melihat pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penelitian 
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ini tidak meneliti lebih jauh mengenai dampak negatif dari adanya transaksi pada 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

 Keenam, penelitian ini menggunakan analisis data yang menguji struktur 

kepemilikan saham terhadap transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa secara parsial. Pengujian secara simultan tidak dilakukan dalam 

penelitian ini. 

 Ketujuh, penelitian ini tidak mengukur seberapa besar kompensasi yang 

diberikan kepada dewan direksi dapat mempengaruhi transaksi pada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa. Penelitian ini menggunakan kompensasi dewan 

direksi berupa variabel dummy dengan menggunakan cash compensation dan 

stock option compensation. 

6.3 Saran 

 Berdasarkan keterbatasan penelitian yang dialami oleh peneliti, peneliti 

dapat memberikan masukan sebagai berikut: 

6.3.1 Penelitian Selanjutnya 

 Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik 

dan subjek penelitian yang sama adalah pertama, peneliti selanjutnya bisa 

menggunakan kepemilikan ultimate yang lebih mendetil dibandingkan dengan 

kepemilikan immediate. Peneliti selanjutnya juga bisa menambahkan 

pembahasan yang berkaitan dengan pengaruh penerapan IFRS untuk transaksi 

pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

 

 



 

90 
 

 
 

6.3.2 Kebijakan 

 Peraturan bapepam & LK No IX.E.1 mengatur tentang transaksi afiliasi 

dan benturan kepentingan. Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan wajib 

mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada 

masyarakat. Transaksi yang merupakan kegiatan utama perusahaan atau 

perusahaan terkendali dikecualikan dari kewajiban pelaporan. Hal ini perlu 

dilakukan untuk menghindari praktik ekspropriasi. Risiko terjadinya ekspropriasi 

merupakan masalah pokok pada perusahaan dengan kepemilikan 

terkonsentrasi. Dalam kondisi seperti ini, investor membutuhkan perlindungan 

dari kemungkinan terjadinya ekspropriasi. 

6.3.3 Praktik 

Pengungkapan transaksi pada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa diatur dalam PSAK no 7 tahun 1994 dan revisi PSAK no 7 tahun 2010. 

Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa, termasuk komitmen dalam laporan 

keuangan. Kualitas pengungkapan merupakan hal yang penting sebagai dasar 

untuk pengambilan keputusan oleh penggunaan laporan keuangan. 

Pentingnya kualitas pengungkapan ini berkaitan dengan pemberian 

informasi kepada pihak lain dalam menilai besarnya konflik keagenan dalam 

perusahaan. Akan tetapi dalam praktiknya, pengungkapan transaksi pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa dalam laporan keuangan sangat terbatas. 

Kebanyakan ditemukan informasi yang tercantum dalam catatan atas laporan 

keuangan diatas tidak memberikan informasi yang rinci mengenai hubungan 

antara perusahaan dengan pihak istimewa. Fenomena diatas menunjukkan 

rendahnya kualitas pengungkapan mengenai transaksi pada pihak istimewa. 
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Oleh karena itu, penelitian ini sekaligus sebagai dukungan dikeluarkannya revisi 

PSAK no 7 tahun 2010 sebagai upaya peningkatan kualitas pengungkapan 

transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 
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