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Abstract
The objective of this research is to analyze the influence of ultimate ownership on firm’s value
of companies listed in indonesia stock exchange. Ultimate ownership is proxied by cash flows
right and cash flows right leverage of the ultimate owner, while firm value is measured using
Tobin’s Q. Sample of this research are 117 companies which are listed in Indonesia Stock
Exchange with the study period of 2015 which are chosen by using purprosive sampling
method. Multiple regression and hypotheses testing are used as the data analysis method in this
research. The result of this research shows that cash flows right does not have influence on
firm’s value, while cash flows right leverage has positive influence on firm’s value.
Keywords: Ultimate Ownership; Cash Flow Right; Cash Flow Right Leverage; Firm’s
Value.
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PENDAHULUAN
Pada perusahaan publik, saham perusahaan dimiliki oleh banyak pihak. Apabila
kepemilikan saham tersebar, maka sulit bagi pemegang saham untuk mengendalikan
manajemen agar membuat keputusan yang menguntungkan pemegang saham. Kondisi seperti
ini berisiko menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham dengan manajemen.
Namun, apabila terdapat satu pihak yang memiliki konsentrasi kepemilikan yang cukup besar
sehingga mampu untuk mengendalikan manajemen, maka konflik keagenan akan bergeser,
yang semula antara manajemen dengan pemegang saham, menjadi konflik antara pemegang
saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali. Konflik antara pemengang saham
pengendali dengan pemegang saham nonpengendali terjadi karena pemegang saham pengendali
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mampu mengendalikan manajemen agar mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya,
tanpa memikirkan apakah keputusan itu dapat merugikan pemegang saham lainnya. Tindakan
pemegang saham pengendali dalam menggunakan hak kontrolnya untuk memaksimumkan
kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain disebut sebagai ekspropriasi
pemegang saham nonpengendali (Stijn Claessens, Djankov, Fan, & Lang, 1999).
Salah satu kebijakan yang dapat menimbulkan ekspropriasi adalah pemberian gaji yang
tinggi, bonus dan kompensasi yang besar, terutama jika pemegang saham pengedali terlibat
dalam manajemen. Kebijakan lainnya yaitu, tidak membagikan dividen, penetapan harga
transfer yang tidak wajar kepada perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham
pengendali, berutang dengan motif nondilusi kontrol, kebijakan penjualan hak kontrol, yaitu
menjual hak kontrol yang dimilikinya kepada pihak lain dengan harga premium, dan kebijakan
freezing out, yaitu menjual saham perusahaan kepada pihak lain yang juga terkait dengan
pemegang saham pengendali dengan harga yang lebih murah dari harga pasar (Siregar, 2008).
Konsep yang selama ini sering digunakan untuk mengidentifikasi pemegang saham pengendali
adalah konsep kepemilikan langsung atau kepemilikan imediat. Berdasarkan konsep
kepemilikan ini, rangkaian kepemilikan tidak ditelusuri sampai akhir dan besarnya kepemilikan
pemegang saham ditentukan berdasarkan persentase saham yang tertulis atas nama dirinya
(Siregar, 2008). Konsep ini memiliki kelemahan untuk mengidentifikasi siapa sesungguhnya
pihak yang mengendalikan suatu perusahaan. Misalnya, pada suatu perusahaan publik,
mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan lain, yang disebut sebagai perusahaan induk.
Dalam konsep kepemilikan imediat ini, yang dianggap sebagai pengendali perusahaan adalah
perusahaan induk tersebut. Namun, perusahaan induk tersebut mungkin juga memiliki
pemegang saham pengendali. Hal ini berarti, pemegang saham yang mengendalikan perusahaan
induk juga dapat mengendalikan perusahaan anak, walaupun secara tidak langsung.
(La Porta, de Silanes, & Shleifer, 1999) mengumpulkan data mengenai struktur
kepemilikan perusahaan yang tersebar di 27 negara dan menelusuri rantai kepemilikan
berdasarkan hak voting untuk mengidentifikasi pemegang saham ultimat dari perusahaanperusahaan tersebut. Penelitiannya mengenalkan konsep kepemilikan ultimat. Kepemilikan
ultimat adalah kepemilikan langsung dan tidak langsung terhadap perusahaan publik.
Kepemilikan langsung menggambarkan persentase saham yang dimiliki pemegang saham atas
nama dirinya sendiri. Kepemilikan tidak langsung adalah kepemilikan terhadap sebuah
perusahaan publik melalui rantai kepemilikan (Liris & Sanjaya, 2013). Berdasarkan konsep
kepemilikan ultimat, (La Porta et al., 1999) membagi perusahaan publik menjadi dua yaitu
perusahaan dengan kepemilikan luas (widely held) dan perusahaan dengan kepemilikan ultimat
(ultimate ownership). Lebih lanjut, pemilik ultimat diklasifikasi dalam lima jenis, yaitu
keluarga atau individu, pemerintah, institusi keuangan dengan kepemilikan luas, perusahaan
dengan kepemilikan luas, dan pemegang saham ultimat lainnya.
Konsep kepemilikan ultimat juga mengenalkan mengenai pemisahan hak arus kas dan
hak kontrol pemegang saham ultimat terhadap suatu perusahaan. Melalui mekanisme
kepemilikan piramida dan lintas kepemilikan, seorang pemegang saham ultimat dapat
meningkatkan hak kontrol melebihi hak aliran kasnya. Berdasarkan argumen Negative
Entrenchment Effect (S Claessens, Djankov, Fan, & Lang, 2002), jika pemegang saham
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pengendali memiliki hak kontrol yang melebihi hak aliran kas, maka pemegang saham
pengendali tersebut cenderung akan melakukan tindakan ekspropriasi. Hal ini disebabkan oleh
konsentrasi hak kontrol yang dimilikinya akan memberinya kesempatan untuk membuat
kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya, sementara hak aliran kas yang lebih rendah akan
mengurangi risiko kerugian dari penurunan nilai perusahaan. Adanya risiko ekspropriasi
membuat investor lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan investasi. Jika investor
menilai adanya risiko ekspropriasi dari suatu perusahaan publik, maka hal itu akan menurunkan
reputasi perusahaan tersebut di mata investor, dan berpengaruh juga terhadap harga saham.
Sebaliknya, jika investor menilai bahwa tidak akan terjadi ekspropriasi dalam perusahaan maka
mereka akan menilai saham perusahaan lebih tinggi.
(Stijin Claessens, Djankov, Fan, & Lang, 2002) membahas tentang 2 teori yang menjadi
landasan pengaruh struktur kepemilikan ultimat terhadap nilai perusahaan. yaitu Positive
Insentive Effect (PIE) dan Negatif Entrenchment Effect (NEE). Teori PIE menjelaskan bahwa,
hak aliran kas yang tinggi akan membuat pemegang saham pengendali sebagai pihak yang
paling merasakan keuntungan dan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Semakin tinggi hak
aliran kas dari pemegang saham pengendali, maka makin tinggi motivasi bagi pemegang saham
pengendali tersebut untuk menjalankan perusahaan dengan benar guna meningkatkan
kemakmuran dirinya. Hal ini akan mendorong kenaikan nilai perusahaan. Teori NEE
membahas mengenai pengaruh hak kontrol dari pemegang saham pengendali terhadap nilai
perusahaan. Pada saat hak kontrol dari pemegang saham pengendali besar, maka ia dapat
menggunakan hak suaranya untuk membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri.
Tindakan ini akan menimbulkan ekspropriasi pemegang saham nonpengendali. Risiko
ekspropriasi akan makin besar ketika pemegang saham pengendali memiliki hak kontrol yang
melebihi hak aliran kas. Risiko ini timbul karena konsentrasi hak kontrol yang dimilikinya akan
memberinya kesempatan untuk membuat kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya,
sementara hak aliran kas yang lebih rendah akan mengurangi risiko kerugian dari penurunan
nilai perusahaan. Berdasarkan teori ini, makin besar hak kontrol, dan selisih antara hak kontrol
dan hak aliran kas (cash flow right leverage), maka risiko ekspropriasi akan makin besar,
sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan.
(Xia, 2008) Nmengungkapkan dua teori kontradiktif yang menjadi alasan seorang
pemegang saham ultimat memisahkan hak aliran kas dari hak kontrolnya melalui struktur
kepemilikan piramida, yaitu opportunistic view dan efficiency view. Berdasarkan opportunistic
view, alasan dibentuknya struktur piramida adalah keinginan pemegang saham ultimat untuk
melakukan tunneling, yaitu perilaku manajemen atau pemegang saham ultimat untuk
melakukan transfer aset dan laba perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, dengan merugikan
pemegang saham minoritas. Teori opportunistic view memprediksi bahwa cash flow right
leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, efficiency view
menjelaskan bahwa struktur piramida dibuat oleh pemegang saham ultimat untuk mengurangi
kesulitan pendanaan dari luar, meningkatkan nilai perusahaan dan mengatur risiko.
Berdasarkan efficiency view, cash flows right leverage yang timbul dari struktur kepemilikan
piramida akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
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(Peng & Jiang, 2010) juga berpendapat bahwa dengan kepemilikan piramida, pemegang
saham ultimat mengendalikan beberapa perusahaan dalam suatu grup bisnis, yang mana dapat
saling berbagi sumber daya dan informasi yang akan berguna untuk keseluruhan grup.
Perusahaan yang tergabung dalam afiliasi dapat memberikan akses keuangan dan teknologi.
Jika satu perusahaan mengalami masalah sehingga performanya menjadi buruk, perusahaan
lainnya dapat menolong perusahaan tersebut antara lain dengan memberikan suntikan dana dan
keahlian yang dibutuhkan. Sehingga, perusahaan dengan struktur kepemilikan piramida dapat
menunjukkan performa yang lebih baik dibanding dengan perusahaan tanpa mekanisme
piramida, atau perusahaan yang tidak tergabung dalam grup bisnis. Sehingga, adanya
pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol dapat meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa
penelitian telah dilakukan berdasarkan teori-teori tersebut. (Malan, Salamudin, & Ahmad,
2013) meneliti pengaruh struktur piramida terhadap nilai perusahaan pada perusahaan di
Malaysia. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kepemilikan piramida berpengaruh negatif
terhadap nilai perusahaan karena adanya perbedaan hak aliran kas dan hak kontrol yang dimiliki
oleh pemegang saham ultimat. Hasil penelitian (Malan et al., 2013) tersebut mendukung teori
negative entrenchment effect dan teori opportunistic view. (Siregar, 2008) meneliti mengenai
ekspropriasi pemegang saham minoritas dalam konsep kepemilikan ultimat. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa hak aliran kas berpengaruh positif terhadap nilai perusahan,
yang artinya mendukung teori positive insentive effect. Namun, hak kontrol dan cash flow right
leverage tidak menunjukkan pengaruh terhadap nilai perusahaan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Xia, 2008), tidak mendukung teori opportunistic
view, tetapi mendukung teori efficiency view. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa cash
flow right leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang dikendalikan oleh
pendiri perusahaan. Studi lain mengenai penelitian ultimat yang mendukung teori efficiency
view yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Tandiyo & Stephanus, 2014). Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa hak aliran kas dan hak kontrol berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan. Cash flows right leverage akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
apabila pemegang saham pengendali terlibat di dalam manajemen. Berdasarkan uraian di atas,
peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepemilikan ultimat karena (1)
fenomena ekspropriasi atas pemegang saham nonpengendali pada perusahaan publik di
Indonesia adalah isu penting bagi kegiatan investasi di Indonesia, (2) penelitian yang
menggunakan konsep kepemilikan ultimat masih jarang dilakukan di Indonesia, penelitian
sebelumnya lebih banyak menggunakan konsep kepemilikan imediat, (3) terdapat teori dan
hasil penelitian yang kontradiktif mengenai pengaruh kepemilikan ultimat terhadap nilai
perusahaan, sehingga peneliti tertarik untuk membuktikan sendiri apakah pemilik ultimat di
Indonesia membentuk struktur piramida untuk melakukan ekspropriasi atau untuk
meningkatkan nilai perusahaannya.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Malan et
al., 2013). (Malan et al., 2013) menggunakan cash flows right leverage sebagai pengukuran
untuk variabel independen, serta menggunakan variabel risiko, kas, ukuran, capital
expenditure, debt ratio, dividend payout ratio, duality, kepemilikan institusional, dan likuiditas
saham sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan hak aliran kas dan cash flows right
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leverage sebagai pengukuran untuk variabel independen, serta menggunakan variabel return on
asset, ukuran perusahaan, dan debt ratio sebagai variabel kontrol. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mendapatkan bukti empiris atas pengaruh positif kepemilikan ultimat yang diproksikan
dengan hak aliran kas terhadap nilai perusahaan. Kontribusi penelitian ini, bagi akademisi dan
penelitian selanjutnya sebagai tambahan referensi, bukti empiris, informasi, dan wawasan
teoritis tentang pengaruh kepemilikan ultimat terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini
juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya. Bagi praktisi, hasil
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam melakukan
aktivitas investasi dengan memperhatikan struktur kepemilikan demi menghindari risiko
ekspropriasi.
LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Konsep Kepemilikan Ultimat
Kepemilikan ultimat adalah kepemilikan langsung dan tidak langsung terhadap
perusahaan publik. Kepemilikan langsung menggambarkan persentase saham yang dimiliki
pemegang saham atas nama dirinya sendiri. Kepemilikan tidak langsung adalah kepemilikan
terhadap sebuah perusahaan publik melalui rantai kepemilikan. (Liris & Sanjaya, 2013). (La
Porta et al., 1999) menelusuri rantai kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang tersebar di
27 negara berdasarkan hak voting untuk mengidentifikasi pemilik ultimat dari perusahaanperusahaan tersebut. Ada lima klasifikasi pemilik ultimat, yaitu:
1.

Keluarga atau individu
Salah satu klasifikasi pemilik ultimat adalah individu atau gabungan individu yang
memiliki hubungan keluarga. Anggota keluarga dikategorikan sebagai satu kesatuan
pemegang saham ultimat dengan asumsi bahwa mereka berkoalisi dalam mengatur
kebijakan perusahaan.

2.

Pemerintah
Pemerintah diklasifikasikan sebagai pemegang saham pengendali karena pemerintah
dapat mengendalikan perusahaan untuk tujuan politik dan publik sebagai pemegang saham
nonpengendali yang berisiko menanggung kerugiannya.

3.

Institusi keuangan yang dimiliki secara luas
(La Porta et al., 1999) membuat klasifikasi terpisah untuk institusi keuangan yang
dimiliki secara luas karena suatu perusahaan yang dikendalikan institusi keuangan yang
dimiliki secara luas kurang tepat diklasifikasikan sebagai perusahaan dengan kepemilikan
luas. Walaupun institusi keuangan tersebut tidak memiliki pemegang saham pengendali,
tetapi institusi keuangan tersebut yang mengendalikan suatu perusahaan publik.
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4.

Perusahaan yang dimiliki secara luas
Apabila pengendali dari suatu perusahaan publik adalah sebuah perusahaan (induk
perusahaan) maka dapat ditelusuri pengendali dari induk perusahaan tersebut. Apabila induk
perusahaan tersebut tidak memiliki satu pihak pengendali, atau dengan kata lain, merupakan
perusahaan yang dimiliki secara luas, maka perusahaan induk tersebut merupakan pemegang
saham ultimat yang diklasifikasikan sebagai perusahaan yang dimiliki secara luas.
5.

Pemegang saham ultimat lainnya

Menurut (La Porta et al., 1999), pemegang saham ultimat lainnya adalah pemegang saham
di luar empat kategori sebelumnya, misalnya koperasi, voting trust, dan sebuah grup yang tidak
dikendalikan oleh satu investor pengendali. Seorang pemegang saham ultimat dapat
mengendalikan suatu perusahaan baik secara langsung, maupun secara tidak langsung melalui
perusahaan lain. Ada dua mekanisme yang lazim digunakan pemegang saham ultimat untuk
mengendalikan suatu perusahaan melalui perusahaan lain, yaitu kepemilikan piramida
(pyramid ownership) dan lintas kepemilikan (cross-holding). Kepemilikan piramida adalah
kepemilikan secara tidak langsung terhadap suatu perusahaan melalui perusahaan lain.
Sementara itu, struktur lintas kepemilikan terjadi ketika perusahaan memiliki saham dari
perusahaan induknya, atau salah satu perusahaan dalam rantai kepemilikan (Siregar, 2008). (La
Porta et al., 1999) menyatakan bahwa sebuah perusahaan dapat disebut memiliki struktur
kepemilikan piramida jika memenuhi kriteria (1) memiliki pemilik ultimat dan (2) ada minimal
satu perusahaan yang tidak dimiliki 100% di antara pemilik ultimat dengan perusahaan tersebut
dalam rantai kepemilikan. Menurut Xia (2008), penyebab adanya struktur piramida dapat
dilihat dari dua pandangan yang berbeda yaitu opportunistic view dan efficiency view.
Berdasarkan opportunistic view, penyebab struktur piramida adalah keinginan pemegang
saham ultimat untuk melakukan tunneling, yaitu perilaku manajemen atau pemegang saham
ultimat untuk melakukan transfer aset dan laba perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, dan
merugikan pemegang saham minoritas. Contoh tindakan tunneling yaitu tidak membagikan
dividen, transfer aset dengan harga di bawah harga pasar, dan melakukan nepotisme. Sementara
itu, berdasarkan efficiency view, struktur piramida dibuat oleh pemegang saham ultimat untuk
mengurangi kesulitan pendanaan dari luar, meningkatkan nilai perusahaan dan mengatur risiko.
Pemegang saham ultimat dapat menggunakan seluruh laba yang dimiliki oleh perusahaan untuk
membentuk grup bisnis (struktur piramida). Oleh karena itu, ketika biaya dari pendanaan luar
mahal, pemegang saham ultimat memiliki keinginan untuk membentuk struktur piramida (Xia,
2008).
Kepemilikan Ultimat dan Nilai Perusahaan
Karena adanya pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol dalam konsep struktur
kepemilikan, hak aliran kas dan hak kontrol tidak berjalan secara bersamaan dan keduanya
memiliki implikasi yang berbeda terhadap kebijakan dan nilai perusahaan (Stijn Claessens et
al., 1999) Hak aliran kas merupakan sumber insentif keuangan yang mampu membatasi
tindakan ekspropriasi. Hal ini sejalan dengan (Jensen & Meckling, 1976a) yang menyatakan
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pengaruh positif konsentrasi kepemilikan terhadap nilai perusahaan. Namun sebaliknya, hak
kontrol merupakan sumber insentif untuk memperoleh manfaat privat (Siregar, 2008).
(Stijn Claessens et al., 1999), (La Porta et al., 1999), (Stijin Claessens et al., 2002), dan
(Lemmon, Lins, & Davidson, 2003) dalam (Siregar, 2008) mengajukan dua argumen mengenai
pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap nilai perusahaan, yaitu Positive Insentive Effect
(PIE) dan Negatif Entrenchment Effect (NEE). Argumen PIE menyatakan bahwa pemegang
saham pengendali tidak akan melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas
karena pemegang saham pengendali merupakan pihak yang paling merasakan dampak negatif
dari penurunan nilai perusahaan atas tindakan ekspropriasi tersebut. Dengan argumen PIE,
kemampuan pemegang saham pengendali untuk mengendalikan manajemen tidak ditujukan
untuk kepentingan pribadi, melainkan justru untuk menunjukkan kepada pemegang saham
minoritas bahwa tidak terjadi ekspropriasi dalam perusahaan. Inti argumen ini adalah
konsekuensi ekspropriasi terlalu mahal bagi pemegang saham pengendali. Argumen PIE ini
konsisten dengan (Jensen & Meckling, 1976b) yang menyatakan bahwa konsentrasi
kepemilikan berdampak positif terhadap nilai perusahaan.
Sementara itu, argumen NEE bertolak belakang dengan argumen PIE dan NEE
menyatakan bahwa pemegang saham pengendali menggunakan kemampuannya
mengendalikan manajemen untuk kepentingan pribadi dengan melakukan ekspropriasi
terhadap pemegang saham minoritas. Kemampuan pemegang saham pengendali untuk
melakukan ekspropriasi ditunjukkan oleh besar kecilnya kontrol yang dimiliki pemegang
saham pengendali tersebut terhadap perusahaan. Pemegang saham minoritas (investor luar)
yang waspada akan kemampuan pemegang saham pengendali mempengaruhi kebijakan
perusahaan untuk kepentingan pribadi akan menilai perusahaan lebih rendah. Karena itu,
argumen ini menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berdampak negatif terhadap nilai
perusahaan. Inti argumen ini adalah pemegang saham pengendali lebih tertarik untuk
mendapatkan manfaat privat atas kontrol yang dimiliki (Siregar, 2008). Ekspropriasi ini akan
lebih besar apabila terdapat selisih yang lebih besar antara hak aliran kas dan hak kontrol.
Argumen ini konsisten dengan (Stijn Claessens, Djankov, Fan, & Lang, 2005) yang menyatakan
bahwa konsentrasi kepemilikan berdampak negatif terhadap nilai perusahaan.
(Stijin Claessens et al., 2002) juga mengemukakan bahwa nilai saham meningkat sejalan
dengan kenaikan hak aliran kas. Hal ini sejalan dengan konsep PIE. Namun, makin tinggi hak
kontrol, nilai perusahaan justru makin rendah. Hal ini sejalan dengan konsep NEE. Nilai
perusahaan juga akan menjadi makin kecil ketika selisih antara hak kontrol dan hak aliran kas
makin besar. Apabila hak pemegang saham minoritas terlindungi dari kemungkinan
ekspropriasi pemegang saham mayoritas, maka mereka lebih bersedia untuk menyerahkan
dananya kepada perusahaan melalui ekuitas atau utang. Pembatasan terhadap ekspropriasi dapat
merangsang kenaikan harga sekuritas perusahaan yang selanjutnya berdampak pada
peningkatan nilai perusahaan. Apabila investor minoritas percaya bahwa tidak terjadi
ekspropriasi dalam perusahaan, maka mereka akan menilai saham perusahaan lebih tinggi
(Siregar, 2008).
(Peng & Jiang, 2010) mengemukakan 2 teori kontradiktif mengenai pengaruh struktur
kepemilikan piramida terhadap nilai perusahaan. Struktur kepemilikan piramida dapat
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merugikan pemegang saham minoritas dikarenakan pemisahan hak kepemilikan dengan hak
kontrol membuat pemilik ultimat cenderung mengejar manfaat privat yang dapat merugikan
pemegang saham minoritas. Melalui struktur piramida, seorang pemegang saham ultimat dapat
mengendalikan lebih dari satu perusahaan publik, yang mana masing-masing perusahaan publik
tersebut memiliki pemegang saham minoritas. Pemilik ultimat dapat menyalurkan sumber daya
dari satu perusahaan yang dikuasainya kepada perusahaan lain yang berafiliasi dalam grup
bisnis yang dimilikinya, sehingga dapat memperoleh manfaat privat. Di sisi lain, struktur
kepemilikan piramida juga dapat berdampak positif bagi nilai perusahaan. (Peng & Jiang, 2010)
berargumen bahwa dengan kepemilikan piramida, pemegang saham ultimat mengendalikan
beberapa perusahaan dalam suatu grup bisnis, yang mana dapat saling berbagi sumber daya dan
informasi yang akan berguna untuk keseluruhan grup. Perusahaan yang tergabung dalam
afiliasi dapat memberikan akses keuangan dan teknologi. Jika satu perusahaan mengalami
masalah sehingga performanya menjadi buruk, perusahaan lainnya dapat menolong perusahaan
tersebut antara lain dengan memberikan suntikan dana dan keahlian yang dibutuhkan.
Sehingga, perusahaan dengan struktur kepemilikan piramida dapat menunjukkan performa
yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan tanpa mekanisme piramida, atau perusahaan
yang independen (tidak tergabung dalam grup bisnis).
(Malan et al., 2013) meneliti pengaruh struktur piramida terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan di Malaysia. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kepemilikan piramida
berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan karena adanya perbedaan hak aliran kas dan hak
kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham ultimat. (Tandiyo & Stephanus, 2014) menemukan
bahwa hak aliran kas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hak kontrol berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan, sementara cash flow right leverage berpengaruh positif
terhadap nilai perusahaan apabila pemegang saham pengendali terlibat di dalam manajemen,
dan cash flow right leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan apabila terdapat
pemegang saham pengendali kedua. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2008)
menunjukkan bahwa hak aliran kas berpengaruh positif terhadap nilai perusahan. Namun, hak
kontrol dan cash flow right leverage tidak menujukkan adanya pengaruh terhadap nilai
perusahaan. Hak kontrol dan cash flow right leverage tidak berpengaruh terhadap nilai
perusahaan disebabkan karena lapisan rantai kepemilikan yang kompleks dan informasi dalam
laporan keuangan yang terputus membuat investor kesulitan untuk mengidentifikasi pemegang
saham ultimat dari suatu perusahaan dan pola kepemilikan yang sesungguhnya.
Xia (2008) menginvestigasi apakah terdapat perbedaan pengaruh cash flow right
leverage terhadap nilai perusahaan apabila suatu perusahaan dikendalikan oleh pendiri dan
bukan pendiri. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa cash flow right leverage berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan yang dikendalikan oleh pendiri perusahaan. Hal ini berarti
investor yakin bahwa kepentingannya lebih dilindungi oleh perusahaan yang dikendalikan oleh
pendiri, dibandingkan dengan perusahaan yang tidak dikendalikan oleh pendiri perusahaan.
(Ishak & Napier, 2006) menyimpulkan bahwa hak kontrol dari pemegang saham ultimat
terbesar berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal senada juga diungkapkan dalam
penelitian (Stijin Claessens et al., 2002) yang meneliti mengenai hubungan kepemilikan ultimat
terhadap nilai perusahaan. (Stijin Claessens et al., 2002) menemukan bahwa nilai perusahaan
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meningkat sejalan dengan hak aliran kas dari pemegang saham terbesar, konsisten dengan teori
PIE. Namun, nilai perusahaan jatuh ketika hak kontrol dari pemegang saham terbesar melebihi
hak aliran kasnya, atau dengan kata lain cash flow right leverage memiliki hubungan negatif
dengan nilai perusahaan. Hal ini konsisten dengan teori NEE.
Penelitian yang dilakukan oleh (Boubaker, 2007) terhadap perusahaan publik di
Perancis membuktikan bahwa pemegang saham yang memiliki hak kontrol tinggi sementara
hak aliran kasnya rendah cenderung melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham
minoritas yang kemudian akan berpengaruh terhadap penurunan nilai perusahaan. Selain itu,
penelitian tersebut juga membuktikan bahwa skema piramida merupakan alat utama yang
mendorong pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi. (Peng & Jiang, 2010)
meneliti apakah kepemilikan keluarga berdampak baik, buruk, atau tidak berpengaruh terhadap
perusahaan. (Peng & Jiang, 2010) meneliti 744 perusahaan publik di 8 negara Asia.
Penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda-beda jika diuji berdasarkan masing-masing
negara, tetapi hasil uji terhadap keseluruhan sampel secara sekaligus menujukkan bahwa
kepemilikan keluarga dan struktur kepemilikan piramida tidak berpengaruh terhadap nilai
perusahaan.
(Lemmon et al., 2003)meneliti pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan
selama krisis keuangan pada perusahaan di Asia Timur. Hasil penelitian mengungkapkan
bahwa perusahaan yang memisahkan hak aliran kas dengan hak kontrol melalui struktur
piramida mengalami penurunan harga saham lebih buruk selama krisis dibanding dengan
perusahaan lain yang tidak menggunakan struktur piramida. Lebih lanjut, (Lemmon et al., 2003)
menemukan bahwa underperformance saham selama periode krisis lebih buruk 20% untuk
perusahaan dengan pemegang saham pengendali yang mempunyai hak kontrol tinggi.
Pengaruh Kepemilikan Ultimat yang Diproksikan dengan Hak Aliran Kas terhadap Nilai
Perusahaan
Pengaruh hak aliran kas terhadap terhadap nilai perusahaan didasari oleh argumen
Positive Incentive Effect (PIE). Argumen ini menyatakan bahwa pemegang saham pengendali
tidak akan melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas karena ia merupakan
pihak yang paling merasakan dampak negatif dari penurunan nilai perusahaan atas tindakan
ekspropriasi tersebut. Semakin besar konsentrasi hak aliran kas, maka semakin besar klaim
keuangan pemegang saham pengendali terhadap perusahaan. Klaim keuangan yang
terkonsentrasi ini menyebabkan pemegang saham pengendali pada posisi yang paling
diuntungkan sekaligus paling dirugikan dengan adanya kenaikan atau penurunan nilai
perusahaan (Siregar, 2008). Semakin tinggi hak aliran kas dari pemegang saham pengendali,
maka semakin tinggi motivasi bagi pemegang saham pengendali tersebut untuk menjalankan
perusahaan dengan benar guna meningkatkan kemakmuran dirinya (Stijin Claessens et al.,
2002). Hal ini akan mendorong kenaikan nilai perusahaan. Apabila tingkat hak aliran kas
rendah, pemegang saham pengendali kurang termotivasi untuk membuat kebijakan yang dapat
meningkatkan nilai perusahaan, karena hasil yang diperoleh dari perusahaan tidak berdampak
terlalu besar terhadap kemakmuran dirinya. Dalam hal ini, pemegang saham pengendali lebih
tertarik untuk menggunakan cara lain dengan memanfaatkan kekuasaannya demi memperoleh
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keuntungan pribadi walaupun cara ini dapat merugikan pemegang saham nonpengendali,
misalnya melalui kebijakan gaji yang tinggi (apabila pemegang saham pengendali terlibat
dalam manajemen), tidak membagikan dividen, menerapkan harga transfer pricing yang tidak
wajar dengan perusahaan lain yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali tersebut.
Tindakan ekspropriasi terhadap pemegang saham pengendali ini akan menurunkan kepercayaan
investor terhadap perusahaan sehingga akan menurunkan nilai perusahaan.
Konsentrasi hak aliran kas memberikan efek alignment, atau penyelarasan antara
pemegang saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali sehingga bisa
mengurangi biaya keagenan. Pemegang saham pengendali yang memiliki hak arus kas yang
lebih tinggi, memiliki insentif untuk menjalankan perusahaannya secara benar sehingga dapat
mencegah pemegang saham pengendali tersebut untuk mengekspropriasi pemegang saham
nonpengendali (Sanjaya, 2010). Apabila kepentingan pemegang saham nonpengendali
terlindungi dari kemungkinan ekspropriasi pemegang saham pengendali, maka mereka lebih
bersedia memberikan dananya kepada perusahaan sehingga dapat mendorong kenaikan harga
saham yang selanjutnya akan meningkatkan nilai perusahaan (Siregar, 2008). Hal ini berarti,
makin tinggi hak aliran kas dari pemegang saham ultimat, maka makin tinggi nilai perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh (Tandiyo & Stephanus, 2014), (Siregar, 2008), dan (Stijin
Claessens et al., 2002) telah membuktikan bahwa hak aliran kas berpengaruh positif terhadap
nilai perusahaan. Hasil penelitian mereka sejalan dengan argumen PIE.
Ha1:

Hak aliran kas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Ultimat yang Diproksikan dengan Cash Flows Right Leverage
terhadap Nilai Perusahaan
Ada dua sudut pandang mengenai pengaruh cash flow right leverage terhadap nilai
perusahaan, yaitu opportunistic view dan efficiency view. Berdasarkan opportunistic view,
motivasi seorang pemegang saham ultimat untuk memisahkan hak aliran kas melalui struktur
piramida adalah keinginan pemegang saham ultimat untuk melakukan tunneling, yaitu perilaku
manajemen atau pemegang saham ultimat untuk melakukan transfer aset dan laba perusahaan
demi mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan yang menanggung kerugian akibat tindakan
tersebut adalah pemegang saham nonpengendali. Contoh tindakan tunneling seperti tidak
membagikan dividen, transfer aset dengan harga di bawah harga pasar, dan melakukan
nepotisme (Xia, 2008). Opportunistic view sejalan dengan teori negative entrenchment effect
yang dikemukakan oleh (Stijin Claessens et al., 2002). Teori negative entrenchment effect
menyatakan bahwa jika pemegang saham ultimat memiliki hak kontrol yang melebihi hak aliran
kas, maka pemegang saham ultimat tersebut cenderung akan melakukan tindakan ekspropiasi.
Hal ini disebabkan oleh konsentrasi hak kontrol yang dimilikinya akan memberinya
kesempatan untuk membuat kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya, sementara hak
aliran kas yang lebih rendah akan mengurangi risiko kerugian dari penurunan nilai perusahaan.
Sementara itu, berdasarkan efficiency view, seorang pemegang saham ultimat
memisahkan hak aliran kas dan hak kontrol melalui struktur kepemilikan piramida adalah untuk
membentuk grup bisnis dengan tujuan mengurangi kesulitan pendanaan dari luar,
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meningkatkan nilai perusahaan dan mengatur risiko. Ketika perusahaan yang dikendalikan oleh
pemegang saham ultimat mengalami kesulitan keuangan, perusahaan lain yang tergabung
dalam grup bisnisnya dapat membantu perusahaan tersebut agar dapat bertahan. Berdasarkan
efficiency view, cash flow right leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Xia,
2008).
(Peng & Jiang, 2010), juga berpendapat bahwa pemisahan hak aliran kas dari hak
kontrol melalui struktur piramida dapat meningkatkan nilai perusahaan karena dengan struktur
piramida, pemegang saham ultimat mengendalikan banyak perusahaan, di mana masing-masing
perusahaan tersebut tergabung dalam grup bisnis yang dapat melakukan transaksi internal untuk
mengalokasikan sumber daya di antara perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam grup
bisnis. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat berbagi informasi yang berguna, menyediakan
akses keuangan dan teknologi. Ketika perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham
ultimat mengalami kondisi yang buruk, anggota grup bisnis lainnya dapat menolong perusahaan
tersebut dengan menyuntikkan dana dan sumber daya nonkeuangan lainnya, seperti sumber
daya manusia yang memiliki keahlian tertentu. Sehingga, perusahaan dengan struktur
kepemilikan piramida dapat mencapai nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
perusahaan yang independen, atau dengan kata lain, tidak tergabung dalam grup bisnis.Hasil
penelitian yang dilakukan oleh (Tandiyo & Stephanus, 2014) menunjukkan bahwa cash flow
right leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian (Xia, 2008) juga
mendukung teori efficiency view dengan membuktikan pengaruh positif cash flow right
leverage terhadap nilai perusahaan.
Ha2:

Cash flow right leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

METODE PENELITIAN
Definisi Operasional Variabel
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Yaitu
sebuah nilai yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat kepentingan sebuah
perusahaan yang dilihat dari sudut pandang investor (Gultom & Wijaya, 2013) Dalam
penelitian ini, nilai perusahaan diukur menggunakan Tobin’s Q. Skala yang digunakan adalah
rasio, diukur dengan menggunakan formula berikut (Mitra, 2014):
𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′ 𝑠 Q =
Di mana :
Nilai Pasar Ekuitas

(Nilai Pasar Ekuitas + Nilai Buku Liabilitas)
(Nilai Buku Ekuitas + Nilai buku Liabilitas)

= closing price x jumlah saham yang beredar.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan ultimat.
Kepemilikan ultimat didefinisikan sebagai kepemilikan langsung dan tidak langsung terhadap
suatu perusahaan. Kepemilikan langsung menggambarkan persentase saham yang dimiliki
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pemegang saham atas nama dirinya sendiri. Kepemilikan tidak langsung adalah kepemilikan
terhadap sebuah perusahaan melalui rantai kepemilikan. (Liris & Sanjaya, 2013). Dalam
penelitian ini, kepemilikan ultimat diproksikan melalui hak aliran kas dan cash flow right
leverage.
Hak aliran kas adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan. Hak
aliran kas terdiri atas hak aliran kas langsung dan hak aliran kas tidak langsung. Hak aliran kas
langsung adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham ultimat pada perusahaan
atas nama dirinya sendiri. Hak aliran kas tidak langsung adalah penjumlahan atas hasil perkalian
persentase saham dalam setiap rantai kepemilikan. Hak aliran kas tidak langsung menunjukkan
klaim pemegang saham pengendali terhadap dividen secara tidak langsung melalui mekanisme
kontrol terhadap perusahaan (La Porta et al., 1999).
Hak aliran kas diukur dengan skala rasio. Pengukuran hak aliran kas mengacu pada penelitian
(S Claessens et al., 2002) dan (Siregar, 2008) :
Hak Aliran Kas = Hak Aliran Kas Langsung + Hak Aliran Kas Tidak Langsung
Di mana:
Hak Aliran Kas Langsung
Hak Aliran Kas Tidak langsung

= Persentase kepemilikan atas nama diri sendiri.
= Perkalian persentase kepemilikan dalam setiap rantai
Kepemilikan.

Cash flows right leverage adalah deviasi antara hak aliran kas dengan hak kontrol.
Semakin besar deviasi hak aliran kas dan hak kontrol menunjukkan semakin tinggi kontrol
pemegang saham pengendali terhadap perusahaan melebihi hak aliran kasnya. Hak kontrol
merupakan hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan penting perusahaan. Hak
kontrol terdiri dari dua jenis, yaitu hak kontrol langsung dan hak kontrol tidak langsung. Hak
kontrol langsung adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali atas
nama dirinya pada sebuah perusahaan. Hak kontrol tidak langsung adalah penjumlahan atas
hasil kontrol minimum dalam setiap rantai kepemilikan. (La Porta et al., 1999). Angka
kepemilikan yang ditentukan sebagai hak kontrol terhadap perusahaan yang ada diujung rantai
kepemilikan adalah persentase kepemilikan minimum, bukan maksimum, di sepanjang rantai
kepemilikan. Cash flows right leverage diukur menggunakan skala rasio. Formula untuk
mengukur cash flows right leverage mengacu pada penelitian (S Claessens et al., 2002) dan
(Siregar, 2008) :
Cash Flows Right Leverage =

Hak Kontrol — Hak Aliran Kas

Pengukuran hak kontrol berdasarkan pada penelitian (S Claessens et al., 2002) dan
(Siregar, 2008) sebagai berikut:
Hak Kontrol

=

Hak Kontrol Langsung + Hak Kontrol Tidak Langsung

Di mana:
Hak Kontrol Langsung
Hak Kontrol Tidak Langsung
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Metode Penyampelan dan Pengumpulan Data
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Unit analisis yang digunakan adalah perusahaan. Metode pengambilan sampel
yang digunakan yaitu purposive sampling method dengan kriteria sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015.
Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan per 31
Desember 2015.
Menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode pengamatan.
Merupakan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi berdasarkan pisah batas 20%.
Mengungkapkan struktur kepemilikan ultimat perusahaan dalam laporan tahunan.
Memiliki cash flow right leverage lebih dari nol.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu:
1.
2.

Laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 yang
diperoleh dari laman IDX http://www.idx.co.id.
Data harga saham penutupan (closing price) yang diperoleh dari laman
https://finance.yahoo.com/.

Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan ultimat
terhadap nilai perusahaan adalah analisis regresi berganda (multiple regression analysis).
Analisis regresi merupakan metode yang mengembangkan sebuah model, atau persamaan, yang
menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan fungsi regresi
sebagai berikut:
NP = ß0 + ß1 HAK + ß2 CFRL + ß3 ROA + ß3 UP + ß3 DR + e
Keterangan:
NP

: Nilai perusahaan

ß0

: Konstanta

tetap

ß1... ß10

: Koefisien

regresi

HAK

: Hak aliran kas

CFRL

: Cash flows right leverage

ROA

: Return on asset

UP

: Ukuran perusahaan

DR

: Debt Ratio

e

: Error
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Obyek Penelitian
Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2015. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebanyak 130 perusahaan yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai
berikut:
Tabel 1
Prosedur Pemilihan Sampel
Kriteria Sampel
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
tahun 2015
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan per 31
Desember 2015
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam
mata uang Rupiah
Bukan merupakan perusahaan dengan kepemilikan
terkonsentrasi berdasarkan pisah batas 20%
Perusahaan yang tidak mengungkapkan struktur kepemilikan
ultimat dalam laporan tahunan
Perusahaan yang memiliki cash flow right leverage sama
dengan dari nol
Total perusahaan sampel
Data outlier
Total data yang digunakan

Jumlah Perusahaan
525
(39)
(77)
(46)
(99)
(134)
130
(13)
117

Sumber: data yang dikumpulkan

Tabel 1 menunjukkan jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
tahun 2015 bejumlah 525 perusahaan. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan per
31 Desember 2015 berjumlah 39 perusahaan dan perusahaan yang tidak menyajikan laporan
keuangan dalam mata uang Rupiah berjumlah 77 perusahaan. Terdapat 46 perusahaan yang
bukan merupakan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi berdasarkan pisah batas 20%
dan 99 perusahaan yang tidak mengungkapkan struktur kepemilikan ultimat perusahaan dalam
laporan tahunan. Perusahaan yang memiliki cash flow right leverage sama dengan dari nol
berjumlah 134 perusahaan. Berdasarkan prosedur pemilihan sampel, perusahaan yang terpilih
menjadi sampel adalah 130 perusahaan. Setelah dilakukan uji outlier dan menghilangkan
sebanyak 13 perusahaan, data menjadi berdistribusi normal. Oleh karena itu, data perusahaan
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 117 perusahaan.

HASIL PENELITIAN
Statistik deskriptif variable penelitian menunjukkan nilai rata-rata, standar deviasi,
maksimum, dan minimum untuk masing-masing variabel penelitian selama periode penelitian
yang dapat dilihat pada tabel 2:
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Tabel 2
Statistik Deskriptif
N
NP
HAK
CFRL
ROA
UP
DR

117
117
117
117
117
117

Minimum
0,0438
0,0127
0,0001
-0,1611
24,7085
0,0008

Maximum
3,5248
0,9274
0,4082
0,2078
34,0185
3,0291

Mean
1,313779
0,344612
0,138818
0,033446
29,087416
0,549918

Std. Deviation
0,7968900
0,1948265
0,0981740
0,0534094
1,9045844
0,3419550

Sumber: Pengolahan data SPSS 21

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada table 2 menunjukkan bahwa rata-rata dari
semua perusahaan sampel sebesar 1,313779, hal ini menunjukkan Tobin’s Q di atas satu, yang
berarti secara rata-rata, perusahaan sampel dinilai overvalued oleh investor. Nilai rata-rata dari
hak aliran kas adalah sebesar 0,344612 Nilai rata-rata dari cash flow right leverage adalah
sebesar 0,138818. Rata-rata tingkat profitabilitas dari perusahaan sampel adalah sebesar
0,033446. Nilai rata-rata dari ukuran perusahaan adalah 29,087416. Nilai rata-rata dari debt
ratio adalah 0,549918.
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS
Hasil uji koefisien determinasi (Adjusted R-Square) menunjukkan nilai 0,434, berarti
besarnya variasi variabel dependen (nilai perusahaan) yang dapat dijelaskan oleh variabel
variabel hak aliran kas, cash flow right leverage, return on asset, ukuran perusahaan, dan debt
ratio adalah sebesar 43,4% dan sisanya sebesar 56,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
terdapat dalam model. Dari hasil pengujian uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000.. Hal
ini menunjukkan bahwa data layak digunakan dalam model penelitian.
Hasil uji setiap variabel menunjukkan bahwa hak aliran kas memiliki nilai signifikansi
sebesar 0,475. Nilai ini lebih besar daripada nilai alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hak
aliran kas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan proksi kepemilikan ultimat
kedua yaitu Cash flow right leverage, yang merupakan selisih dari hak aliran kas dari hak
kontrol, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,016. Nilai ini lebih kecil daripada nilai alpha 0,05.
Nilai koefisien beta bertanda positif, yaitu sebesar 1,428. Hal ini menunjukkan bahwa cash flow
right leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
Penelitian ini juga menguji variable kontrol. Hasil uji untuk variabel kontrol return on
asset (ROA) menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai siginifikansi tersebut
lebih kecil dibandingkan nilai alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa return on asset
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan (UP) menunjukkan nilai
signifikansi sebesar 0,033, lebih rendah daripada nilai alpha 0,05. Hal ini memiliki arti bahwa
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai signifikansi untuk variabel
kontrol debt ratio (DR) adalah sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan
nilai alpha 0,05, yang artinya debt ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil uji
hipotesis dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:
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Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis
Variabel

B

Sig.(2-tailed)

Sig (1-tailed)

Expected sign

Keputusan

(Constant)

2,160

HAK

0,021

0,949

0,475

(+)

Ha1 ditolak

CFRL

1,428

0,032

0,016

(+)

Ha2 diterima

ROA

10,005

0,000

UP

-0,065

0,033

0,934
sig: 0.000

0,000

DR
F test:
Adj R2: 43,4%

Sumber: Pengolahan Data SPSS 21
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan ultimat yang diproksikan
dengan hak aliran kas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Peng & Jiang, 2010), yang menyatakan
bahwa hak aliran kas dari pemilik ultimat tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun,
tidak konsisten dengan hasil penelitian (Siregar, 2008), (Tandiyo & Stephanus, 2014), (S
Claessens et al., 2002) yang menyatakan bahwa hak aliran kas berpengaruh positif terhadap
nilai perusahaan.
Teori yang mendasari prediksi hipotesis satu adalah teori positive incentive effect.
Berdasarkan teori positive incentive effect, Semakin besar konsentrasi hak aliran kas, maka
semakin besar klaim keuangan pemegang saham pengendali terhadap perusahaan. Klaim
keuangan yang terkonsentrasi ini menyebabkan pemegang saham pengendali pada posisi yang
paling diuntungkan sekaligus paling dirugikan dengan adanya kenaikan atau penurunan nilai
perusahaan (Siregar, 2008). Berdasarkan teori ini, pemegang saham ultimat tidak akan
melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham nonpengendali. Semakin tinggi hak aliran
kas dari pemegang saham ultimat, maka akan memberikan insentif bagi pemegang saham
ultimat untuk menjalankan perusahaannya dengan benar, demi meningkatkan kemakmuran
dirinya, hal ini akan mendorong kenaikan nilai perusahaan. Sehingga, berdasarkan teori positive
incentive effect, hak aliran kas akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun,
pengujian dalam penelitian ini tidak mendukung prediksi teori ini dalam hipotesis pertama.
Berdasarkan koefisien beta, hak aliran kas memiliki hubungan positif dengan nilai perusahaan,
tetapi nilai signifikansinya menunjukkan bahwa hak aliran kas tidak berpengaruh terhadap nilai
perusahaan. Seorang pemegang saham ultimat memiliki kekuasaan untuk mengendalikan
manajemen dalam pembuatan keputusan, juga dapat menunjuk, memberhentikan, atau
mengganti manajer perusahaan. Semakin tinggi hak aliran kas, akan semakin memotivasi
pemegang saham ultimat untuk menjalankan perusahaannya dengan benar agar memperoleh
nilai perusahaan yang tinggi. Namun, keberhasilan untuk memperoleh nilai perusahaan yang
tinggi, bergantung dari efektivitas pemegang saham ultimat dalam menjalankan bisnisnya. Agar
dapat menjalankan perusahaan dengan efektif, seorang pemegang saham ultimat harus
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memahami lingkungan bisnis dari perusahaan yang dikendalikannya. Walaupun seorang
pemegang saham ultimat memiliki hak aliran kas yang tinggi, belum tentu perusahaan yang ia
kendalikan dapat berhasil memperoleh nilai perusahaan yang tinggi apabila tidak didukung oleh
kemampuan dan pengetahuan yang memadai dari pemegang saham ultimat tersebut. Hal ini
yang menyebabkan tidak berpengaruhnya hak aliran kas terhadap nilai perusahaan.
Hasil pengujian hipotesis kedua, menunjukkan bahwa kepemilikan ultimat yang
diproksikan dengan cash flow right leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tandiyo & Stephanus,
2014) dan (Xia, 2008) yang menyatakan bahwa cash flow right leverage berpengaruh positif
terhadap nilai perusahaan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Lemmon et al., 2003), (Boubaker, 2007), dan (Malan et al., 2013) yang
menyatakan bahwa cash flow right leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan,
serta penelitian yang dilakukan oleh (Peng & Jiang, 2010) dan (Siregar, 2008) yang menyatakan
bahwa cash flow right leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Xia (2008) mengungkapkan bahwa ada dua sudut pandang mengenai alasan seorang
pemegang saham ultimat melakukan pemisahan hak aliran kas dari hak kontrolnya, yaitu
opportunistic view dan efficiency view. Berdasarkan opportunistic view, penyebab
dilakukannya pemisahan hak aliran kas dengan hak kontrol melalui struktur piramida adalah
keinginan pemegang saham ultimat untuk melakukan transfer aset dan laba perusahaan untuk
kepentingan diri sendiri, dan merugikan pemegang saham nonpengendali. Opportunistic view
sejalan dengan teori negative entrenchment effect. Berdasarkan teori negative entrenchment
effect, Risiko ekspropriasi timbul ketika terdapat pemisahan hak kontrol dengan hak aliran kas.
Melalui mekanisme piramida, hak aliran kas dari pemegang saham ultimat menjadi lebih rendah
daripada hak kontrolnya. Berdasarkan teori negative entrenchment effect, hak kontrol yang
dimiliki pemegang saham ultimat dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang
menguntungkan dirinya sendiri, sementara hak aliran kan yang rendah akan mengurangi
dampak kerugian dari pemegang saham ultimat apabila nilai perusahaannya menurun. Selisih
hak aliran kas dari hak kontrol disebut sebagai cash flow right leverage. Semakin besar cash
flow right leverage, maka risiko ekspropriasi akan semakin tinggi. Apabila investor menyadari
adanya risiko ekspropriasi, maka akan mengurangi kepercayaan investor terhadap perusahaan
tersebut sehingga akan berdampak pada menurunnya nilai perusahaan. Sehingga berdasarkan
teori negative entrenchment effect, cash flow right leverage berpengaruh negatif terhadap nilai
perusahaan. Sementara itu, berdasarkan efficiency view, seorang pemegang saham ultimat
memisahkan hak aliran kas dan hak kontrol melalui struktur kepemilikan piramida adalah untuk
membentuk grup bisnis dengan tujuan mengurangi kesulitan pendanaan dari luar,
meningkatkan nilai perusahaan dan mengatur risiko. Ketika perusahaan yang dikendalikan oleh
pemegang saham ultimat mengalami kesulitan keuangan, perusahaan lain yang tergabung
dalam grup bisnisnya dapat membantu perusahaan tersebut agar dapat bertahan. Berdasarkan
efficiency view, cash flow right leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
Hasil penelitian ini tidak mendukung teori opportunistic view, tetapi mendukung teori
efficiency view yang menyatakan bahwa cash flow right leverage berpengaruh positif terhadap
nilai perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemegang saham ultimat
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memisahkan hak aliran kas dengan hak kontrolnya bukan untuk mengekspropriasi pemegang
saham nonpengendali. Pemegang saham ultimat membentuk skema piramida untuk membentuk
grup bisnis agar jaringan perusahaannya memiliki kekuatan finansial, mengurangi risiko
melalui diversifikasi, dan dapat meningkatkan nilai perusahaannya.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI
Simpulan
Kepemilikan ultimat yang diproksikan dengan hak aliran kas tidak berpengaruh terhadap
nilai perusahaan. Hasil penelitian ini konsiten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Peng &
Jiang, 2010), tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian (Siregar, 2008), (Tandiyo &
Stephanus, 2014), dan (S Claessens et al., 2002).
Kepemilikan ultimat yang diproksikan dengan cash flow right leverage berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Tandiyo & Stephanus, 2014) dan (Xia, 2008). Namun, hasil penelitian ini tidak
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lemmon et al., 2003), (Boubaker, 2007), dan
(Malan et al., 2013), (Peng & Jiang, 2010) dan (Siregar, 2008).
Keterbatasan
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan yang berpengaruh
terhadap hasil penelitian, diantaranya adalah:
1. Masih banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan kepemilikan ultimat dengan jelas
di laporan tahunan sehingga banyak perusahaan yang tidak bisa dipakai sebagai sampel.
2. Hasil penelitian ini belum dapat merepresentasikan semua perusahaan yang ada di Bursa
Efek Indonesia karena pengambilan sampel yang menggunakan purposive sampling,
sehingga kurang tepat untuk memprediksi perusahaan yang tidak memenuhi kriteria
sampel.
3. Pengujian tindakan ekspropriasi pemegang saham ultimat terhadap pemegang saham
nonpengendali tidak dilakukan dengan mengukur manfaat privat yang diperoleh oleh
pemegang saham ultimat, tetapi dengan menganalisis implikasi dari pemisahan hak
kontrol dan hak aliran kas terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini tidak menggunakan
pengukuran langsung terhadap manfaat privat karena manfaat privat tersebut sulit
diukur dan data tentang aktivitas ekspropiasi tidak terdokumentasi.
Implikasi Penelitian Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin
meneliti mengenai topik sejenis. Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, diharapkan peneliti
selanjutnya dapat:
1. Menggali informasi mengenai rantai kepemilikan ultimat dari sumber lain karena
minimnya informasi yang disediakan dalam laporan tahunan.
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2.

3.

Jika data transaksi atau kejadian ekspropriasi terhadap pemegang saham nonpengendali
telah tersedia, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengukur manfaat privat secara
langsung berdasarkan kejadian ekspropriasi yang terjadi.
Meneliti lebih lanjut terkait jenis dari pemegang saham ultimat untuk mengetahui apakah
terdapat perbedaan pengaruh kepemilikan ultimat terhadap nilai perusahaan jika
pemegang saham ultimat merupakan keluarga, pemerintah, atau institusi yang dimiliki
secara luas.

Implikasi Manajerial.
1.

Bagi regulator
Masih banyak perusahaan yang belum mengungkapkan pemilik ultimat secara
terbuka dan jelas di laporan keuangan tahunan sehingga masih ada risiko ekspropriasi
terhadap pemegang saham nonpengendali yang belum disadari oleh investor. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi regulator dalam pembuatan
kebijakan terkait dengan perlindungan pemegang saham nonpengendali.

2.

Bagi manajer perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan manajemen
bahwa dengan membentuk struktur piramida, dapat meningkatkan nilai perusahaan, serta
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan agar tidak
terjadi ekspropriasi terhadap pemegang saham nonpengendali.

3.

Bagi investor
Fenomena konsentrasi kepemilikan dan struktur piramida terjadi di banyak negara,
termasuk Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor
dalam pembuatan keputusan investasi agar dapat menghindari ekspropriasi. Investor
dapat mempertimbangkan kepemilikan ultimat, bukan hanya kepemilikan imediat dalam
menilai suatu perusahaan.
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