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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Masalah keagenan menjadi isu sentral dalam berbagai 

literatur keuangan karena adanya keterbatasan dari pemilik yang 

tidak dapat mengelola sendiri perusahaannya secara langsung seiring 

dengan semakin besar perusahaan dan skala usahanya. Teori 

keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan keagenan 

muncul ketika satu 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; dalam Ujiyantho dan Pramuka, 

2007). Masalah keagenan yang sering terjadi antara principal dan 

agent adalah munculnya konflik kepentingan ketika agent tidak 

selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal. Pemegang 

saham secara individual tidak dapat mengendalikan manajemen jika 

kepemilikan saham tersebar. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan 

dapat dijalankan sesuai dengan keinginan manajemen itu sendiri 

sehingga memicu munculnya biaya keagenan (agency cost). 

Pergeseran dari konflik antara pemegang saham dengan 

manajemen menjadi konflik antara pemegang saham mayoritas 

dengan pemegang saham minoritas (minority shareholders) 

menimbulkan masalah keagenan baru. Pemegang saham minoritas 

sebagai pihak-pihak yang memiliki saham perusahaan dalam jumlah 
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yang terbatas atau sedikit sehingga tidak jarang hanya dijadikan 

sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Pola pengambilan 

keputusan didasarkan atas besarnya persentase saham yang dimiliki 

sehingga dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan 

dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah 

dibanding pemegang saham mayoritas. Hal tersebut mengakibatkan 

pemegang saham mayoritas memiliki kendali mutlak dibanding 

pemegang saham minoritas, sehingga memberikan celah bagi 

pemegang saham mayoritas untuk melakukan tindakan yang 

menguntungkan dirinya dan merugikan pemegang saham minoritas 

(Shleifer dan Vishny, 1997; dalam Siregar, 2008). 

Di Indonesia, banyak kepemilikan perusahaan publik 

cenderung mengarah kepada kepemilikan terkonsentrasi. 

Kepemilikan terkonsentrasi tersebut dilakukan oleh pemegang saham 

mayoritas yang juga merupakan pemegang saham pengendali 

(controlling shareholders), baik keluarga maupun investor yang kaya 

(Yeh, Ko, dan Su, 2003). Fenomena ini terjadi karena berbagai 

mekanisme kepemilikan, khususnya kepemilikan piramida dan lintas 

kepemilikan, lazim ditemukan di negara berkembang, termasuk 

Indonesia dan sebagian negara maju. Claessens, Djankov, dan Lang 

(2000a) dalam surveinya menemukan bahwa 93% perusahaan publik 

di Asia Timur (termasuk 178 perusahaan publik di Indonesia) 

dikendalikan oleh pemegang saham pengendali dan kontrol utama 

dari mayoritas perusahaan publik adalah keluarga. Porsi kontrol 

keluarga di negara Indonesia adalah yang tertinggi yaitu 71,5%. 
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Febrianto (2005) menemukan bahwa terdapat 92% perusahaan 

publik di Indonesia yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi 

dengan pisah batas hak kontrol 20%. Siregar (2008) mendukung 

penelitian-penelitian terdahulu dan menyatakan bahwa 99% 

perusahaan publik di Indonesia memiliki kepemilikan terkonsentrasi 

dengan pisah batas hak kontrol 10%. 

Adanya konsentrasi dalam struktur kepemilikan dapat 

memicu terjadinya risiko ekspropriasi terhadap pemegang saham 

minoritas. Ekspropriasi didefinisikan sebagai suatu proses 

penggunaan kontrol untuk memaksimumkan kesejahteraan sendiri 

dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Claessens, Djankov, Fan, 

dan Lang, 2000b). Pemegang saham pengendali yang merupakan 

pemegang saham mayoritas juga dapat mengendalikan suatu 

perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 

perusahaan lain. Kemampuan pemegang saham pengendali untuk 

melakukan ekspropriasi meningkat apabila pemegang saham 

pengendali tersebut juga terlibat dalam manajemen sehingga 

kemampuan pemegang saham pengendali akan lebih besar dalam 

mempengaruhi kebijakan perusahaan (La Porta, Silanes, dan 

Shleifer, 1999). Pasar juga akan lebih waspada terhadap tindakan 

ekspropriasi pada perusahaan yang memiliki pemegang saham 

pengendali tunggal (Gugler dan Yurtoglu, 2003). 

Konsentrasi kepemilikan tersebut juga menyebabkan adanya 

pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol dalam suatu perusahaan 

karena kedua pendekatan tersebut tidak dapat berjalan secara 
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bersamaan. Hak aliran kas adalah klaim keuangan pemegang saham 

terhadap perusahaan (La Porta dkk., 1999). Klaim keuangan 

pemegang saham terhadap perusahaan diwujudkan dalam bentuk 

penerimaan dividen atas laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu 

periode. Sedangkan hak kontrol adalah hak suara untuk ikut serta 

dalam menentukan kebijakan penting perusahaan (La Porta dkk., 

1999). Hak suara atau hak voting ini berperan dalam pengambilan 

keputusan perusahaan ketika diadakan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). 

Hak aliran kas dan hak kontrol tersebut dapat berbeda karena 

adanya mekanisme peningkatan kontrol yang dilakukan oleh 

pemegang saham pengendali melalui berbagai mekanisme seperti 

kepemilikan piramida (pyramid ownership), lintas kepemilikan 

(cross-holding), dan saham dengan hak suara berbeda (dual-class 

shares) (Siregar, 2007). Berbagai mekanisme tersebut 

memungkinkan adanya peningkatan kontrol yang melebihi hak 

kepemilikan dalam perusahaan (Shleifer dan Vishny, 1997; dalam 

Siregar, 2008). Lemahnya perlindungan hukum terhadap investor 

yang menyebabkan investor yang merasa kurang terlindungi akan 

berusaha memproteksi diri dengan menjadi pemegang saham 

pengendali. Pemegang saham pengendali yang memiliki 

pengendalian penuh akan cenderung memanfaatkan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan pribadi yang tidak bisa diperoleh 

oleh pemegang saham minoritas jika kepemilikan saham telah 
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melewati batas tertentu (Shleifer dan Vishny, 1997; dalam Sanjaya, 

2010). 

Pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol tersebut juga 

memiliki implikasi yang berbeda terhadap kebijakan dan nilai 

perusahaan (Claessens dkk., 2000b). Hak aliran kas sebagai klaim 

keuangan pemegang saham pengendali dalam perusahaan 

menyebabkan besar kecilnya dampak ekspropriasi bagi pemegang 

saham pengendali tergantung pada besar kecilnya hak aliran kas 

pemegang saham pengendali. La Porta dkk. (1999) berpendapat 

bahwa adanya hak aliran kas yang lebih besar merupakan komitmen 

pemegang saham pengendali untuk membatasi ekspropriasi. 

Konsentrasi hak aliran kas yang besar di tangan pemegang saham 

pengendali akan mengakibatkan perusahaan dijalankan secara benar 

(Yeh, 2005). Pemegang saham pengendali termotivasi untuk tidak 

melakukan ekspropriasi apabila dampak negatif penurunan nilai 

perusahaan besar bagi pemegang saham pengendali. Konsekuensi 

dari ekspropriasi dinilai terlalu mahal bagi pemegang saham 

pengendali (Claessens dkk., 2000b). 

Sebaliknya, hak kontrol menjadi sumber insentif bagi 

pemegang saham pengendali untuk memperoleh manfaat privat. 

Menurut Johnson, La Porta, Silanes, dan Shleifer (2000), manfaat 

privat dari pemegang saham minoritas dapat diperoleh melalui self-

dealing transactions (penjualan aset, transfer pricing, kelebihan 

kompensasi eksekutif, dan loan guarantees) atau tanpa melalui 

transfer aset (penerbitan saham dilutif, insider trading, creeping 
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acquisitions, serta diskriminasi transaksi minoritas). Fan dan Wong 

(2002) menyatakan bahwa pemegang saham pengendali dapat 

melakukan tindakan abuse of power seperti ekspropriasi melalui hak 

kontrolnya yang dilindungi. Ketika manfaat privat atas kontrol yang 

dimiliki besar, pemegang saham pengendali akan berusaha untuk 

mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan 

manfaat privat tersebut. Apabila pemegang saham pengendali 

mampu mengendalikan perusahaan secara efektif, maka kebijakan 

mereka cenderung memicu timbulnya ekspropriasi terhadap 

pemegang saham minoritas. Perbedaan yang timbul akibat 

pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol tersebut menimbulkan 

deviasi yang disebut dengan cash flow right leverage. Semakin besar 

deviasi hak aliran kas dan hak kontrol, maka semakin tinggi kontrol 

pemegang saham pengendali terhadap perusahaan melebihi hak 

aliran kasnya sehingga kemungkinan terjadinya ekspropriasi akan 

semakin besar. Ekspropriasi yang terjadi juga akan semakin besar 

apabila terdapat selisih yang besar antara hak aliran kas dan hak 

kontrol (Claessens dkk., 2000b). 

Anggapan publik mengenai pengaruh negatif hak kontrol 

terhadap nilai perusahaan tidak sepenuhnya benar. Kontrol yang 

dimiliki oleh pemegang saham pengendali dalam kepemilikan 

terkonsentrasi juga mampu memaksimalkan nilai perusahaan karena 

dalam beberapa kasus pemegang saham pengendali sangat 

berkepentingan terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang 

juga nilai pemegang saham mencerminkan harga pasar saham 
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perusahaan. Semakin besar nilai perusahaan mencerminkan publik 

telah menilai harga pasar saham di atas nilai bukunya. Jensen dan 

Meckling (1976, dalam Kresnawati, 2007) menyatakan bahwa 

konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan akan naik jika terdapat konsentrasi 

kepemilikan dalam perusahaan karena pemegang saham mayoritas 

dapat memonitor manajer dengan lebih baik dan turunnya biaya 

keagenan dalam melakukan negosiasi dan melaksanakan kontrak 

perusahaan dengan berbagai macam pemegang saham. Nilai 

perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat 

monitoring yang efektif (Slovin dan Sushka, 1993; dalam Wahyudi 

dan Pawestri, 2006). 

Penelitian ini menggunakan konsep kepemilikan ultimat 

dalam menggambarkan fenomena konsentrasi kepemilikan yang 

menyebabkan timbulnya pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol. 

Melalui konsep ini rantai kepemilikan, pemegang saham pengendali, 

pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol, serta mekanisme 

peningkatan kontrol dalam perusahaan dapat diidentifikasi dengan 

jelas (La Porta dkk., 1999; dalam Siregar, 2008). Penggunaan konsep 

kepemilikan ultimat ini ditujukan untuk menjawab kelemahan-

kelemahan yang ada dalam berbagai penelitian mengenai struktur 

kepemilikan yang menggunakan konsep kepemilikan imediat. 

Jumlah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang meningkat setiap tahunnya mengakibatkan 

munculnya tren positif terhadap fenomena kepemilikan 
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terkonsentrasi dalam perusahaan publik di Indonesia sehingga hal 

tersebut mendasari penelitian ini untuk menggunakan periode 

penelitian tahun 2007-2011 agar lebih menggambarkan fenomena 

tersebut, sedangkan objek penelitian yang digunakan adalah 

perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode tersebut. Variabel kontrol yang digunakan adalah 

ukuran perusahaan dan profitabilitas. Ukuran perusahaan yang besar 

menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan dan 

profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang 

bagus di masa yang akan datang sehingga investor akan merespon 

positif dan nilai perusahaan akan meningkat (Sujoko dan 

Soebiantoro, 2007). Adanya pengaruh positif ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan tersebut mengindikasikan bahwa 

perusahaan-perusahaan besar cenderung memberikan hasil operasi 

yang lebih besar sehingga memiliki kemampuan yang lebih besar 

untuk memberikan imbal balik investasi yang lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil. Perusahaan 

dengan profitabilitas tinggi juga mampu menghasilkan laba yang 

tinggi sehingga mampu menjaga ekuitas tetap positif atau bahkan 

meningkat seiring dengan peningkatan laba ditahan. Perusahaan yang 

mampu menghasilkan laba lebih besar juga cenderung mampu 

melakukan pendanaan dengan sumber kas internal, sehingga laba 

yang dihasilkan bisa didistribusikan kepada pemegang saham dalam 

bentuk dividen ataupun ditahan untuk memperkuat modal yang 

berasal dari laba ditahan (Sofyaningsih dan Hardiningsih, 2011). 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan 

sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah hak aliran kas pemegang saham pengendali berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah hak kontrol pemegang saham pengendali berpengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah keterlibatan pemegang saham pengendali dalam 

manajemen mampu memperkuat pengaruh negatif cash flow right 

leverage pemegang saham pengendali terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah keberadaan pemegang saham pengendali kedua mampu 

memperlemah pengaruh negatif cash flow right leverage 

pemegang saham pengendali terhadap nilai perusahaan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menguji dan menganalisis apakah hak aliran kas pemegang 

saham pengendali berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. 

2. Menguji dan menganalisis apakah hak kontrol pemegang saham 

pengendali berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan publik 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. 

3. Menguji dan menganalisis apakah keterlibatan pemegang saham 

pengendali dalam manajemen mampu memperkuat pengaruh 

negatif cash flow right leverage pemegang saham pengendali 
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terhadap nilai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2007-2011. 

4. Menguji dan menganalisis apakah keberadaan pemegang saham 

pengendali kedua mampu memperlemah pengaruh negatif cash 

flow right leverage pemegang saham pengendali terhadap nilai 

perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2007-2011. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

Mengetahui pengaruh pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol 

dalam fenomena ekpropriasi pemegang saham minoritas dalam 

kepemilikan ultimat terhadap nilai perusahaan sehingga dapat 

digunakan sebagai wacana atau acuan bagi peneliti berikutnya 

yang berminat dengan topik sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan wacana kepada investor agar dapat mengambil 

keputusan investasi terbaik setelah mengetahui data kepemilikan 

ultimat suatu perusahaan dan sejarah dari pemilik ultimat tersebut 

berkaitan dengan tindakan ekspropriasi oleh pemegang saham 

pengendali yang tidak teridentifikasi akibat adanya pemisahan 

hak aliran kas dan hak kontrol. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, 

pengembangan hipotesis, dan model analisis. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang desain penelitian, identifikasi 

variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, 

sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik 

analisis data. 

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang karakteristik objek penelitian, 

deskripsi data, analisis data dan pembahasan. 

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. 




