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ABSTRACT 
 

The expropriation of minority shareholders by those of controlling shareholder 
is the main agency conflict in firms with concentrated ownership. The expropriation is 
obvious when cash flow rights and control rights are separated through pyramiding and 
cross-holdings. The ultimate ownership concept is used to identify the separation and 
investigate its implications on dividend. By using sample consists of firms listed in the 
Jakarta Stock Exchange for the period from 2000 to 2004, empirical evidences show 
that cash flow rights and control rights do not go together but have different 
implications. The cash flow right concentration is an incentive to avoid expropriation. 
This can be seen from evidences of positive  effects of cash flow rights on dividend. On 
the other hand, control right concentration is an incentive to generate private benefits 
through expropriation. This conclusion is supported by evidence of negative effects of 
control rights on dividend. When control rights exceed cash flow rights, the controlling 
shareholders have higher incentive to expropriate by participating in firm’s 
management. The controlling shareholders’ participation in management makes them 
more freely to generate private benefits. But the incentive is lower when a firm has the 
second controlling shareholder. The second controlling shareholder can mitigate the 
controlling shareholder’s incentive to expropriate. 
 
Keywords: expropriation, cash flow rights, control rights, cash flow right leverage, 
pyramiding, cross-holding, immediate ownership, ultimate ownership, dividend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         
     

AKPM-09   2 

1. PENDAHULUAN 

Masalah keagenan merupakan isu sentral dalam literatur keuangan sejak Berle 

dan Means (1932) menginvestigasi struktur kepemilikan perusahaan publik. Dalam 

perusahaan dengan kepemilikan tersebar, pemegang saham secara individual tidak dapat 

mengendalikan manajemen agar bertindak selaras dengan kepentingan pemegang 

saham. Masalah keagenan pokok dalam perusahaan seperti ini adalah konflik keagenan 

antara manajer dengan pemegang saham. Namun dalam perusahaan dengan kepemilikan 

terkonsentrasi, ada pemegang saham yang dapat mengendalikan manajemen atau 

bahkan bagian dari manajemen itu sendiri. Masalah keagenan yang menonjol dalam 

perusahaan seperti ini adalah konflik keagenan antara pemegang saham pengendali1 

dengan pemegang saham minoritas. 

Konsep yang selama ini lazim digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan 

konsentrasi kepemilikan adalah konsep kepemilikan imediat.2 Konsep kepemilikan 

imediat memiliki kelemahan dalam mengkaji pola kepemilikan perusahaan karena 

konsep kepemilikan ini tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi rantai 

kepemilikan, pemegang saham pengendali, pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol, 

serta mekanisme peningkatan kontrol dalam perusahaan (La Porta et al., 1999). 

Kelemahan tersebut muncul karena rangkaian kepemilikan tidak dapat ditelusuri sampai 

dengan pemilik akhir teridentifikasi. La Porta et al. (1999) merupakan peneliti pertama 

                                                 
1  Pemegang saham pengendali (controlling shareholder) adalah individu, keluarga, atau institusi yang 

memiliki kontrol terhadap sebuah perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung pada tingkat 
pisah batas (cut-off) hak kontrol tertentu (Claessens et al., 2000b). Pemegang saham pengendali disebut 
juga sebagai pemilik ultimat terbesar. 

2  Kepemilikan imediat (immediate ownership) adalah kepemilikan langsung dalam perusahaan publik. 
Berdasarkan konsep kepemilikan ini, rangkaian kepemilikan tidak ditelusuri dan besarnya kepemilikan 
seorang pemegang saham ditentukan berdasarkan persentase saham yang terlulis atas nama dirinya.  
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yang menelusuri kepemilikan perusahaan publik dengan konsep baru, yaitu kepemilikan 

ultimat.3  

Fenomena pemisahan hak aliran kas4 dan hak kontrol5 terjadi karena adanya 

konsentrasi kepemilikan perusahaan publik. Femonoma ini muncul karena pemegang 

saham dapat mengendalikan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui perusahaan lain. Fenomena tersebut hanya dapat diidentifikasi dengan 

penggunaan konsep kepemilikan ultimat. Dalam kepemilikan terkonsentrasi yang 

ditentukan berdasarkan konsep ultimat, konsentrasi kepemilikan dapat berupa 

konsentrasi hak aliran kas dan konsentrasi hak kontrol. Kedua konsentrasi tersebut 

dapat berbeda karena adanya mekanisme peningkatan kontrol yang dilakukan oleh 

pemegang saham pengendali.6  

Fenomena berbagai perusahaan di Indonesia dapat dikendalikan oleh pemegang 

saham pengendali yang sama adalah nyata. Fenomena ini terjadi karena berbagai 

mekanisme kepemilikan, khususnya kepemilikan piramida dan lintas kepemilikan, 

lazim ditemukan di negara berkembang, termasuk Indonesia, dan sebagian negara maju 

(La Porta et al., 1999; Claessens et al., 2000a; Faccio dan Lang, 2002). IAI menyadari 

adanya fenomena ini yang hal itu tercermin dalam PSAK 38 tentang akuntansi 

restrukturisasi entitas sepengendali. Dengan adanya berbagai perusahaan dalam satu 

pengengendalian tersebut, pemegang saham pengendali dimungkinkan menggunakan 

                                                 
3  Kepemilikan ultimat (ultimate ownership) adalah kepemilikan langsung dan tidak langsung terhadap 

perusahaan publik. Berdasarkan konsep kepemilikan ini, rangkaian kepemilikan harus ditelusuri sampai 
dengan pemilik ultimat dapat diidentifikasi.  

4  Hak aliran kas (cash flow right) adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan (La 
Porta et al., 1999). 

5  Hak kontrol (control right) adalah hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan perusahaan 
(La Porta et al., 1999). 

6  Deviasi hak aliran kas dari hak kontrol dinamai cash flow right leverage. Cash flow right leverage  
menunjukkan terjadinya peningkatan kontrol melalui berbagai mekanisme seperti kepemilikan 
piramida dan lintas kepemilikan (La Porta et al., 1999).  
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kekuasaan (power) untuk menentukan kebijakan keuangan dan operasi perusahaan 

dalam rangka memperoleh manfaat privat. Dengan konsep kepemilikan imediat yang 

selama ini digunakan, struktur kepemilikan piramida dan lintas kepemilikan tidak 

teridentifikasi. Untuk itu dibutuhkan konsep kepemilikan ultimat agar pola kepemilikan 

yang sesungguhnya, pemegang saham pengendali, dan mekanisme peningkatan kontrol 

terhadap perusahaan, dan potensi konflik keagenan yang terjadi dapat diidentifikasi. 

Riset ini bermaksud untuk memverifikasi fenomena pemisahan hak aliran kas 

dan hak kontrol atas kemungkinan terjadinya ekspropriasi7 oleh pemegang saham 

pengendali terhadap pemegang saham lain. Pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol 

serta deviasi kedua jenis hak tersebut berimplikasi pada kemungkinan terjadinya 

ekspropriasi dalam perusahaan. Ekspropriasi dilakukan oleh pemegang saham 

pengendali untuk mendapatkan manfaat privat atas kontrol8 yang tidak dapat dilakukan 

oleh pemegang saham minoritas. Ekspropriasi dapat dilakukan oleh pemegang saham 

pengendali melalui kebijakan perusahaan. Salah satu kebijakan penting dalam 

perusahaan adalah kebijakan dividen (Healy dan Palepu, 1989). Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah apakah pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol menyebabkan 

terjadinya ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali melalui dividen. Berdasarkan 

permasalahan penelitian tersebut, tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh hak 

aliran kas, hak kontrol, dan cash flow right leverage terhadap dividen. 

 

                                                 
7  Ekspropriasi (expropriation) adalah proses penggunaan kontrol untuk memaksimumkan kesejahteraan 

sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Claessens et al., 2000b). 
8  Manfaat privat atas kontrol (private benefits of control) adalah manfaat yang diperoleh oleh pemegang 

saham pengendali, baik berbentuk keuangan maupun nonkeuangan, melalui dominasi kontrol yang 
dimilikinya. Manfaat privat diperoleh oleh pemegang saham pengendali melalui pengaruhnya yang 
dominan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Manfaat ini disebut manfaat privat karena 
pemegang saham lain tidak dapat memperoleh manfaat yang sama seperti yang didapatkan oleh 
pemegang saham pengendali (Gilson dan Gordon, 2003). 
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2. KAJIAN LITERATUR 

2.1. Struktur Kepemilikan 

 Sebelum riset yang dilakukan oleh La Porta et al. (1999), masih sedikit bukti 

sistematis yang menunjukkan pola kepemilikan perusahaan publik. La Porta et al. 

(1999) merupakan peneliti yang pertama menginvestigasi struktur kepemilikan dengan 

konsep kepemilikan ultimat. Mereka mengkaji struktur kepemilikan 691 perusahaan 

publik di 27 negara dari benua Asia, Eropa, Amerika, dan Australia yang ekonominya 

dianggap pesat. Hal yang sama diikuti oleh Claessens et al. (2000a) serta Faccio dan 

Lang (2002). Claessens et al. (2000a) mengevaluasi struktur kepemilikan 2.980 

perusahaan publik di 9 negara Asia, termasuk 178 perusahaan publik Indonesia. Faccio 

dan Lang (2002) mengkaji struktur kepemilikan 5.232 perusahaan publik di 13 negara 

Eropa. Dalam mengkaji struktur kepemilikan, ketiga riset di atas berbeda dari riset-riset 

sebelumnya. Riset sebelumnya menggunakan konsep kepemilikan imediat, sedangkan 

ketiga riset tersebut menggunakan konsep kepemilikan ultimat. Dengan konsep 

kepemilikan ultimat, ketiga penelitian tersebut berhasil menunjukkan bahwa 

kepemilikan perusahaan publik di hampir semua negara adalah terkonsentrasi, kecuali 

di Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. 

Dengan pisah batas hak kontrol 10%, La Porta et al. (1999) menemukan bahwa 76% 

perusahaan publik dikendalikan oleh pemilik ultimat. Dengan pisah batas hak kontrol 

20%, jumlah perusahaan publik dengan kepemilikan luas menjadi 36%. Tidak jauh dari 

temuan di atas, Claessens et al. (2000a) menemukan bahwa pada pisah batas hak 

kontrol 10%, sebanyak 93% perusahaan publik Asia dikendalikan oleh pemegang 

saham pengendali. Dengan pisah batas hak kontrol 20%, jumlah perusahaan dengan 

kepemilikan terkonsentrasi sebanyak 77%. Konsentrasi kepemilikan tidak hanya terjadi 
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di Asia, tetapi juga di Eropa. Faccio dan Lang (2002) menemukan bahwa pada pisah 

batas hak kontrol 20%, hanya sebanyak 63% perusahaan publik Eropa dikendalikan 

oleh pemilik ultimat. Baik La Porta et al. (1999), maupun Claessens et al. (2000a) serta 

Faccio dan Lang (2002) menunjukkan bahwa terjadi konsentrasi kepemilikan 

perusahaan publik di hampir semua negara yang dijadikan sampel, yaitu Asia, Eropa, 

Amerika, dan Australia. 

2.2. Pemegang Saham Pengendali 

 Pemegang saham pengendali adalah individu, keluarga, atau institusi yang 

memiliki kontrol baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan 

publik pada tingkat pisah batas hak kontrol tertentu. La Porta et al. (1999), Claessens et 

al. (2000a), serta Faccio dan Lang (2002) mengklasifikasi pemegang saham pengendali 

menjadi lima, yaitu keluarga, pemerintah, institusi keuangan dengan kepemilikan luas, 

perusahaan dengan kepemilikan luas, dan pemegang saham pengendali lainnya. Sebuah 

perusahaan publik dikategorikan sebagai perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga 

apabila pemegang saham pengendali terbesar perusahaan tersebut adalah individu pada 

tingkat hak kontrol tertentu. La Porta et al. (1999), Claessens 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 (Wiwattanakantang, 2000). Dengan pisah batas hak kontrol 10%, 

keluarga adalah pemegang saham pengendali paling dominan (La Porta et al., 1999; 

Claessens et al., 2000a; Faccio dan Lang, 2002). 

 Sebuah perusahaan publik dikategorikan sebagai perusahaan yang dikendalikan 

oleh pemerintah apabila pemegang saham pengendali terbesar dalam perusahaan 
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tersebut adalah pemerintah pada tingkat hak kontrol tertentu. Pemerintah 

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). Pada pisah batas hak 

kontrol 10%, La Porta et al. (1999) dan Claessens et al. (2000a) mengidentifikasi bahwa 

masing-masing sebanyak 20% dan 9% perusahaan publik dikendalikan oleh pemerintah.  

 Pemegang saham pengendali sebuah perusahaan publik bisa jadi adalah 

perubahaan publik lain yang dimiliki secara luas oleh masyarakat. La Porta et al. (1999) 

membaginya menjadi dua, yaitu institusi keuangan dengan kepemilikan luas dan 

perusahaan dengan kepemilikan luas. La Porta et al. (1999) membuat klasifikasi ini 

karena perusahaan di mana institusi keuangan atau perusahaan publik lain menjadi 

pemegang saham pengendali kurang tepat diklasifikasi sebagai perusahaan dengan 

kepemilikan luas. Hal ini disebabkan karena adanya kenyataan bahwa perusahaan 

publik tersebut dikendalikan oleh perusahaan publik lain, walaupun perusahaan tersebut 

dimiliki secara luas oleh masyarakat. Ada sebanyak 8% (La Porta et al., 1999) dan 13% 

(Claessens et al. (2000a) institusi keuangan dengan kepemilikan luas pada pisah batas 

hak kontrol 10%. Sebanyak 4% (La Porta et al., 1999) dan 17% (Claessens et al. 

(2000a) pemegang saham pengendali adalah perusahaan dengan kepemilikan luas pada 

pisah batas hak kontrol 10%. 

 Ada kemungkinan pemegang saham pengendali dalam sebuah perusahaan 

publik bukanlah keluarga, pemerintah, institusi keuangan dengan kepemilikan luas, atau 

perusahaan publik lain degan kepemilikan luas. Kemungkinan lain pemegang saham 
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pengendali dalam sebuah perusahaan publik adalah investor asing, koperasi, dan 

karyawan. La Porta et al. (1999) melaporkan bahwa, pada pisah batas hak kontrol 10%, 

terdapat 9% perusahaan publik dikendalikan oleh pemegang saham pengendali lain. 

Faccio dan Lang (2002) melaporkan bahwa pada pisah batas hak kontrol 20%, terdapat 

3% perusahaan publik dikendalikan oleh pemegang saham pengendali lain. 

2.3. Hak Aliran Kas dan Hak Kontrol 

 Berbeda dari kepemilikan imediat, konsep kepemilikan ultimat dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi pemegang saham pengendali, hak aliran kas, hak kontrol, serta 

deviasi antara hak aliran kas dengan hak kontrol. Agar kedua hak tersebut dapat 

dibedakan secara jelas, struktur kepemilikan piramida yang ada pada Gambar 1 

dijadikan sebagai ilustrasi. Seperti tampak pada Gambar 1, B memiliki saham di PT H, 

PT I, dan PT J masing-masing 5%, 30%, dan 40%. Selain itu, PT I dan PT J memiliki 

saham PT H masing-masing 10% dan 20%. B memiliki saham pada PT H melalui tiga 

jalur kepemilikan, kepemilikan langsung, melalui PT I, dan melalui PT J.  

Hak aliran kas adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan 

(La Porta et al., 1999). 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 pengendali pada perusahaan publik atas nama dirinya sendiri. Hak 

aliran kas tidak langsung adalah penjumlahan atas hasil perkalian persentase saham 

dalam setiap rantai kepemilikan (La Porta et al., 1999). Hak aliran kas tidak langsung 

menunjukkan klaim pemegang saham pengendali terhadap dividen secara tidak 

langsung melalui mekanisme kontrol terhadap perusahaan. Hak aliran kas B di PT I dan 

PT J adalah hak aliran kas langsung sebesar masing-masing 30% dan 40%. Sedangkan 
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hak aliran kas B di PT H adalah 16% yang berasal dari hak aliran kas langsung sebesar 

5% dan hak aliran kas tidak langsung 11% (30%*10% + 40%*20%).   

 Hak kontrol adalah hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan 

penting perusahaan (La Porta et al., 1999). Ada dua jenis hak kontrol, 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; Edwards dan Weichenrieder, 

2003). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hak kontrol adalah penjumlahan 

hubungan paling lemah (weakest link) dalam setiap rantai kepemilikan.9 Dengan 

menggunakan contoh pada Gambar 1, B memiliki kontrol langsung pada PT H, PT I, 

dan PT J masing-masing 5%, 30%, dan 40%. Selain itu, B juga memiliki hak kontrol 

tidak langsung di PT H melalui PT I dan PT J masing-masing 10% (minimum 

30%;10%) dan 20% (minimum 40%;20%).  

Cash flow right leverage adalah deviasi antara hak aliran kas dengan hak 

kontrol.10 Semakin besar deviasi hak aliran kas dan hak kontrol menunjukkan semakin 

tinggi peningkatan kontrol pemegang saham pengendali melebihi hak aliran kasnya. 

                                                 
9  La Porta et al. (1999) memperkenalkan hak kontrol pemegang saham pengendali yang ditentukan 

sebesar jumlah  kepemilikan minimum dalam rantai kepemilikan. Angka kepemilikan minimum (bukan 
maksimum) ditentukan sebagai ukuran kemampuan pemegang saham pengendali untuk mempengaruhi 
sebuah perusahaan yang ada pada ujung rantai kepemilikan (perlu diingat bahwa ini bukan kepemilikan 
langsung). Seorang pemegang saham pengendali tidak dapat mengendalikan perusahaan yang berada di 
ujung rantai kepemilikan apabila yang digunakan adalah kepemilikan maksimum karena kepemilikan 
tersebut bukanlah kepemilikan langsung. Sebagai contoh, Amir memiliki saham PT X sebesar 60% dan 
selanjutnya PT X memiliki saham PT Y sebesar 20%. Apabila Amir diasumsikan mampu 
mengendalikan PT X (karena kepemilikan yang besar), maka kemampuan Amir mengendalikan PT Y 
adalah sebesar 20%, bukan sebesar 60%. Amir memang mampu mengendalikan PT X sebesar 60%, 
tetapi tidak mampu mengendalikan PT Y sebesar 60% tersebut.  

10  Dalam penelitian ini, cash flow right leverage adalah deviasi hak aliran kas dari hak kontrol. Karena 
hak kontrol lebih besar atau minimal sama dengan hak aliran kas, maka leverage hak aliran kas adalah 
positif atau nol.  
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Peningkatan hak kontrol atas hak aliran kas ini dilakukan oleh pemegang saham 

pengendali melalui berbagai mekanisme seperti kepemilikan piramida, lintas 

kepemilikan, dan saham dengan hak suara berbeda. Selain itu, kontrol pemegang saham 

pengendali pada sebuah perusahaan juga dapat meningkat melalui keterlibatan dalam 

manajemen serta tidak adanya pemegang saham pengendali lain dalam perusahaan. 

Bedasarkan struktur kepemilikan pada Gambar 1, besarnya leverage hak aliran B atas 

PT H, PT I, dan PT J masing-masing 19% (35% - 16%), 0% (30% - 30%), dan 0% 

(40% - 40%). 

2.4. Mekanisme Pemisahan Hak Aliran Kas dan Hak Kontrol 

 Pada penjelasan sebelumnya sudah diuraikan bahwa pemegang saham 

pengendali dapat meningkatkan hak kontrol melebihi hak aliran kas yang dimilikinya. 

Ada dua mekanisme yang lazim digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk 

meningkatkan hak kontrol melebihi hak aliran kas, yaitu kepemilikan piramida 

(pyramid ownership) dan lintas kepemilikan (cross-holding). Selain melalui dua 

mekanisme tersebut, kontrol pemegang saham pengendali juga dapat meningkat apabila 

terdapat saham dengan hak suara berbeda (dual class of share), terlibat dalam 

manajemen, atau tidak ada pemegang saham pengendali lain dalam perusahaan. 

 Kepemilikan piramida adalah kepemilikan secara tidak langsung terhadap suatu 

perusahaan melalui perusahaan lain, baik melalui perusahaan publik maupun 

perusahaan nonpublik (Claessens et al., 2000a; Claessens et al., 2000b). La Porta et al. 

(1999) melaporkan bahwa mekanisme peningkatan hak kontrol yang paling lazim di 

negara berkembang adalah struktur kepemilikan piramida. Dengan pisah batas hak 

kontrol 20%, kepemilikan piramida yang paling tinggi terjadi di Belgia (79%), Israel 

(53%), dan Swedia (53%). Pada pisah batas hak kontrol yang sama, Claessens et al. 
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(2000a) menemukan kepemilikan piramida paling tinggi terjadi di Indonesia (67%) dan 

Singapura (55%). Faccio dan Lang (2002) menemukan bahwa kepemilikan piramida 

paling tinggi terjadi di Norwegia (34%) dan Belgia (25%) pada pisah batas hak kontrol 

20%. 

 Lintas kepemilikan adalah kepemilikan pemegang saham pengendali terhadap 

dua atau lebih perusahaan yang saling memiliki satu dengan lainnya. Pada tingkat pisah 

batas hak kontrol 20%, La Porta et al. (1999) menyatakan bahwa sebanyak 3% 

kepemilikan perusahaan publik adalah lintas kepemilikan. Lintas kepemilikan paling 

tinggi terjadi di Jerman dan Austria masing-masing 20% dan 15%. Pada pisah batas hak 

kontrol 20%, sebanyak 10% kepemilikan perusahaan publik Asia (Claessens et al., 

2000a) dan 1% perusahaan publik Eropa (Faccio dan Lang, 2002) adalah melalui lintas 

kepemilikan.  

2.5. Pemisahan Hak Aliran Kas dan Hak Kontrol serta Kebijakan Dividen 

 Easterbrook (1984) dan Jensen (1986) adalah dua penelitian pertama yang 

mencoba menggunakan dividen dalam menjelaskan masalah keagenan. Setelah 

dikenalkan oleh Easterbrook (1984), penelitian selanjutnya menggunakan kerangka 

keagenan untuk menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap dividen dengan 

konsep kepemilikan ultimat seperti La Porta et al. (2000), Faccio et al. (2001), Gugler 

dan Yurtoglu (2003), Carvalhal-da-Silva dan Leal (2004), Zhang,(2005), serta Lefort 

dan Walker (2005). Pada dasarnya penelitian-penelitian di atas mengajukan dua 

argumen yang berbeda tentang pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap dividen, 

yaitu PIE (positive incentive effect) dan NEE (negative entrenchment effect). Argumen 

yang bertentangan ini terkait dengan adanya pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol. 

Hak aliran kas dan hak kontrol tidak berjalan secara bersamaan karena keduanya 
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memiliki implikasi yang berbeda terhadap kebijakan perusahaan (Claessens et al., 

2000b). Hak aliran kas pemegang saham pengendali, sebagai sumber insentif keuangan, 

menyebabkan ekspropriasi tidak terjadi dalam perusahaan. Hak aliran kas inilah yang 

sesungguhnya ditekankan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan pengaruh 

positif konsentrasi kepemilikan terhadap nilai perusahaan. Hak kontrol, sebagai sumber 

power untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan, menyebabkan ekspropriasi terjadi 

dalam perusahaan. Hak kontrol inilah yang ditekankan oleh Shleifer dan Vishny (1997) 

dalam menjelaskan hubungan negatif antara konsentrasi kepemilikan dengan nilai 

perusahaan (La Porta et al., 2002). 

Argumen PIE menyatakan bahwa pemegang saham pengendali memiliki insentif 

dan kemampuan untuk melibatkan diri dalam aktivitas memaksimumkan nilai 

perusahaan dengan menggunakan kepemilikannya yang tinggi dalam memonitor 

manajemen. Berdasarkan argumen ini, konsentrasi kepemilikan berhubungan positif 

dengan pembayaran dividen. Beberapa penelitian mendukung argumen PIE seperti 

Gugler dan Yurtoglu (2003) dan Carvalhal-da-Silva dan Leal (2004). Namun argumen 

NEE menyatakan bahwa pemegang saham pengendali menggunakan kontrol yang 

dimilikinya untuk mendapatkan manfaat privat dengan melakukan ekspropriasi terhadap 

pemegang saham minoritas. Insentif dan kemampuan melakukan eksproprisi ini 

semakin besar apabila kontrol pemegang saham pengendali melebihi insentif aliran kas 

yang dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti struktur kepemilikan piramida, 

lintas kepemilikan, dan saham dengan hak suara berbeda. La Porta et al. (2000), Faccio 

et al. (2001), Gugler dan Yurtoglu (2003), Carvalhal-da-Silva dan Leal (2004), serta 

Zhang (2005) menemukan bukti empiris yang mendukung argumen NEE. 
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La Porta et al. (2000) menguji dividen sebagai mekanisme untuk mengatasi 

masalah keagenan dengan menggunaan sampel perusahaan publik dari 33 negara dari 

benua Asia, Eropa, dan Amerika. Mereka mengkaji peran dividen untuk mengatasi 

masalah keagenan dalam dua hal, yaitu dividen sebagai output efektivitas perlindungan 

hukum dan dividen sebagai sarana untuk menunjukkan reputasi baik kepada pemasok 

dana dari pasar modal. Menurut La Porta et al. (2000), kualitas perlindungan terhadap 

pemegang saham minoritas merupakan proksi atas biaya keagenan yang rendah. 

Apabila masalah keagenan signifikan antara pemegang saham pengendali dan 

pemegang saham minoritas, dividen dapat memainkan peran penting. Dengan 

membayar dividen, pemegang saham pengendali memberikan laba kepada pemegang 

saham minoritas sehingga membatasi pemegang saham pengendali untuk melakukan 

ekspropriasi. Dengan kata lain, pembayaran dividen lebih tinggi apabila perlindungan 

hukum terhadap pemegang saham minoritas lebih baik. La Porta et al. (2000) juga 

menyatakan bahwa perusahaan membayar dividen untuk mendapatkan reputasi yang 

baik dalam rangka mendapatkan dana dari pasar modal. Salah satu cara untuk 

mempertahankan reputasi yang baik adalah dengan membayar dividen. Pembayaran 

dividen ini menunjukkan bahwa tidak terjadi ekspropriasi di perusahaan. Apabila 

perlindungan hukum terhadap pemegang saham kurang baik, maka tuntutan pentingnya 

mempertahankan reputasi lebih besar. Berdasarkan bukti empiris yang diperoleh, La 

Porta et al. (2000) menyimpulkan bahwa pembayaran dividen merupakan fungsi dari 

efektivitas perlindungan hukum terhadap investor. Tingkat pembayaran dividen lebih 

tinggi pada negara dengan perlindungan hukum lebih efektif daripada negara dengan 

perlindungan hukum kurang efektif.  
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 Faccio et al. (2001) menganalisis perilaku dividen berkaitan dengan pemisahan 

hak aliran kas dan hak kontrol perusahaan publik Asia dan Eropa. Sama seperti di 

Eropa, tidak banyak perusahaan di Asia yang benar-benar dimiliki secara luas oleh 

masyarakat. Sebagian besar kontrol pada perusahaan di Asia berada di tangan keluarga, 

yang seringkali juga menjadi bagian dari manajemen puncak perusahaan. Dengan 

karakteristik kepemilikan seperti itu, masalah keagenan yang menonjol adalah 

ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas oleh pemegang saham pengendali. 

Faccio et al. (2001) berargumen bahwa besar kemungkinan ekspropriasi terjadi pada 

perusahaan yang berafiliasi dengan grup karena semua kontrol dipegang oleh pemegang 

saham pengendali yang sama. Temuan empiris mendukung argumen mereka. Selain itu, 

Faccio et al. (2001) juga menemukan bahwa perusahaan publik Eropa membayar 

dividen lebih tinggi daripada perusahaan publik Asia. Pembayaran dividen juga lebih 

tinggi di negara dengan efektivitas perlindungan hukum terhadap investor yang lebih 

baik. Berdasarkan temuan ini, Faccio et al. (2001) menyatakan bahwa ekspropriasi lebih 

besar di Asia daripada di Eropa dan di negara dengan perlindungan hukum yang baik 

daripada perlindungan hukum yang kurang baik terhadap investor. 

 Kalau La Porta et al. (2000) dan Faccio et al. (2001) menggunakan sampel 

perusahaan publik dari berbagai negara Asia, Eropa, dan Amerika, Gugler dan Yurtoglu 

(2003) lebih fokus ke satu negara, yaitu perusahaan publik Jerman. Riset Gugler dan 

Yurtoglu (2003) bertujuan untuk menguji ada tidaknya konflik keagenan antara 

pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas dengan melihat reaksi 

pasar terhadap pengumuman perubahan dividen dan pengaruh pemisahan hak aliran kas 

dan kontrol terhadap dividen. Berdasarkan studi peristiwa, Gugler dan Yurtoglu (2003) 

menemukan bahwa pasar bereaksi positif terhadap pengumuman kenaikan dividen; 
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sebaliknya pasar bereaksi negatif terhadap pengumuman penurunan dividen, khususnya 

yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki konsentrasi hak kontrol mayoritas dan 

tidak ada pemegang saham pengendali kedua dalam perusahaan. Pengumuman 

penurunan dividen yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hak kontrol di bawah 

50% dan ada pemegang saham pengendali kedua dalam perusahaan tidak direaksi oleh 

pasar. Sedangkan berdasarkan hasil analisis regresi, bukti empiris menunjukkan bahwa 

konsentrasi hak aliran kas berpengaruh positif terhadap pembayaran dividen. Gugler 

dan Yurtoglu (2003) juga menemukan bahwa konsentrasi hak kontrol dan cash flow 

right leverage berpengaruh negatif terhadap pembayaran dividen.  

Dengan menggunakan sampel penelitian perusahaan publik di Brazilia, 

Carvalhal-da-Silva dan Leal (2004) melakukan riset yang bertujuan untuk mengkaji 

sejauh mana pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap kebijakan dividen dan 

penilaian pasar terhadap perusahaan. Carvalhal-da-Silva dan Leal (2004) menyatakan 

bahwa pada saat pemisahan antara hak aliran kas dan hak kontrol tidak ada, maka 

konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham 

minoritas tidak terjadi. Namun pada saat pemegang saham pengendali meningkatkan 

kontrolnya melalui berbagai mekanisme, maka muncul konflik kepentingan antara 

pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Carvalhal-da-Silva 

dan Leal (2004) menemukan bahwa hak aliran kas (hak kontrol dan cash flow right 

leverage) berpengaruh positif (negatif) terhadap dividen. 

 Zhang (2005) menyatakan bahwa perusahaan di luar AS umumnya 

dikendalikan oleh pemegang saham besar. Masalah keagenan utama dalam perusahaan 

dengan konsentrasi kepemilikan seperti ini adalah konflik antara pemegang saham 

pengendali dengan pemegang saham minoritas. Apabila tidak terdapat perlindungan 
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hukum yang memadai, pemegang saham pengendali dapat melakukan aktivitas yang 

menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham minoritas. Konflik 

keagenan ini akan semakin diperparah apabila pemegang saham pengendali memiliki 

hak kontrol yang lebih dari hak aliran kas yang dimilikinya. Kelebihan hak kontrol atas 

hak aliran kas ini menunjukkan insentif yang kuat bagi pemegang saham pengendali 

untuk melakukan ekspropriasi. Dengan menggunakan sampel perusahaan publik dari 21 

negara Asia dan Eropa, Zhang (2005) menemukan bukti empiris bahwa cash flow right 

leverage pengaruh negatif terhadap dividen. 

2.6. Hipotesis Pengaruh Hak Aliran Kas terhadap Dividen 

Pengaruh hak aliran kas dengan dividen dibangun berdasarkan argumen PIE. 

Berdasarkan argumen ini, pemegang saham pengendali berusaha untuk melakukan 

pembayaran dividen karena apabila dividen tidak dibayar, maka hal tersebut akan 

berdampak langsung lebih besar bagi pemegang saham pengendali itu sendiri. Insentif 

keuangan dapat membatasi keinginan pemegang saham pengendali untuk melakukan 

ekspropriasi. Sumber penting insentif keuangan tersebut adalah hak aliran kas 

pemegang saham pengendali. Karena hak aliran kas merupakan klaim pemegang saham 

pengendali terhadap dividen, maka semakin besar hak aliran kas, semakin besar pula 

klaim pemegang saham pengendali terhadap dividen. Apabila dividen tidak dibayar atau 

dibayar lebih rendah, maka pemegang saham pengendali akan merasakan dampak 

keuangan paling besar dibandingkan pemegang saham lainnya. Karena itu, hak aliran 

kas menunjukkan insentif pemegang saham pengendali untuk mendapatkan pembayaran 

melalui dividen. 

 Dividen dapat menjadi sarana yang ideal untuk membatasi kemungkinan 

ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali karena dividen menunjukkan 
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pembayaran terhadap pemegang saham secara pro-rata. Pembayaran dividen yang 

dilakukan secara pro-rata tersebut berlaku baik terhadap pemegang saham pengendali 

maupun pemegang saham minoritas, sesuai dengan hak aliran kas masing-masing. 

Pembayaran dividen dapat menunjukkan komitmen bahwa tidak terjadi ekspropriasi 

dalam perusahaan. Namun sebaliknya, pengurangan dividen dapat menunjukkan bahwa 

terjadi ekspropriasi dalam perusahaan karena lebih banyak aliran kas yang tersedia di 

perusahaan untuk digunakan sesuai dengan keinginan pemegang saham pengendali. 

Berdasarkan uraian di atas dihipotesiskan dalam bentuk alternatif sebagai 
berikut:  

Hipotesis 1: Hak aliran kas pemegang saham pengendali berpengaruh positif 

terhadap dividen. 

2.7. Hipotesis Pengaruh Hak Kontrol terhadap Dividen 

 Pengaruh hak kontrol terhadap dividen didasarkan pada argumen NEE. 

Berdasarkan argumen ini, pemegang saham pengendali tertarik untuk menggunakan hak 

kontrolnya untuk memperoleh manfaat pribadi dengan melakukan ekspropriasi. Shleifer 

dan Vishny (1997), La Porta et al. (1999), dan Claessens et al. (2000a) menyatakan 

bahwa konsentrasi hak kontrol oleh pemegang saham pengendali berimplikasi pada 

ekspropriasi pemegang saham minoritas karena pemegang saham pengendali lebih 

tertarik mendapatkan keuntungan privat yang tidak diberikan kepada pemegang saham 

minoritas. Mereka menemukan bahwa pada saat pemegang saham besar mengendalikan 

perusahaan, kebijakan mereka menyebabkan ekspropriasi terhadap pemegang saham 

minoritas.  

Pengaruh negatif konsentrasi kontrol terhadap dividen sejalan dengan argumen 

bahwa pemegang saham besar mampu mengendalikan perusahaan untuk memperoleh 

manfaat privat atas kontrol. Pada saat manfaat privat atas kontrol yang dimiliki besar, 
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pemegang saham pengendali akan berusaha untuk mengalokasikan sumber daya 

perusahaan untuk menghasilkan manfaat privat tersebut. Pada saat pemegang saham 

besar secara efektif mampu mengendalikan perusahaan, kebijakan mereka cenderung 

menghasilkan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Pemegang saham 

pengendali menggunakan kebijakan dividen dan insentif untuk mendapatkan manfaat 

privat atas kontrol. Insentif untuk mendapatkan manfaat privat atas kontrol meningkat 

karena pemegang saham pengendali hanya kehilangan pembayaran dividen proporsional 

dengan hak aliran kas, namun mendapatkan manfaat privat penuh atas tindakan 

ekspropriasi.  

Berdasarkan uraian di atas dihipotesiskan dalam bentuk alternatif sebagai 
berikut: 

Hipotesis 2: Hak kontrol pemegang saham pengendali berpengaruh negatif 

terhadap dividen. 

2.8. Hipotesis Pengaruh Cash Flow Right Leverage terhadap Dividen 

Pengaruh cash flow right leverage terhadap dividen didasarkan pada argumen 

NEE. Berdasarkan argumen ini, pemegang saham pengendali menggunakan cash flow 

right leverage untuk kepentingan pribadi dengan melakukan ekspropriasi terhadap 

pemegang saham minoritas. Dividen dibayar proporsional dengan hak aliran kas, 

sementara kontrol ditentukan oleh hak suara. Perbedaan kedua hal tersebut menciptakan 

insentif dan kemampuan pemegang saham pengendali untuk mencari manfaat bentuk 

lain selain pembayaran dividen yang pro-rata. Karena itu, pemisahan hak aliran kas dan 

hak kontrol berdampak terhadap pembayaran dividen yang lebih rendah agar dana yang 

tersedia dalam perusahaan lebih banyak untuk digunakan sesuai kebijakan pemegang 

saham pengendali.  
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Konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham 

minoritas semakin tinggi apabila pemegang saham pengendali juga terlibat dalam 

manajemen. Keterlibatan pemegang saham pengendali dalam manajemen cukup tinggi, 

yaitu rata-rata terdapat pada 69% perusahaan publik Asia, Eropa, dan Amerika (La 

Porta et al., 1999). Sebanyak 57% perusahaan publik Asia dikendalikan oleh pemegang 

saham pengendali yang juga terlibat dalam manajemen (Claessens et al., 2000a). 

Keterlibatan pemegang saham pengendali juga lebih tinggi di Eropa, yaitu 68% (Faccio 

dan Lang, 2002). Selain memiliki cash flow right leverage, La Porta et al. (1999) 

menyatakan kemampuan pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi 

meningkat apabila ia juga terlibat dalam manajemen. Pemegang saham pengendali tidak 

lagi sekedar mampu mempengaruhi manajemen, melainkan sudah merupakan bagian 

dari manajemen itu sendiri yang leluasa untuk melakukan tindakan yang 

menguntungkan dirinya. 

Berdasarkan uraian di atas dihipotesiskan dalam bentuk alternatif sebagai 
berikut: 

Hipotesis 3a:  Pengaruh negatif cash flow right leverage pemegang saham 
pengendali  

terhadap dividen lebih besar apabila pemegang saham pengendali  
terlibat dalam manajemen. 

 

Konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham 

minoritas juga terkait dengan apakah pemegang saham pengendali dalam perusahaan 

merupakan pemegang saham pengendali tunggal. Kemampuan pemegang saham 

pengendali tunggal untuk melakukan ekspropriasi tidak dapat dibatasi secara efektif 

oleh pemegang saham lain. Namun kemampuan pemegang saham pengendali untuk 

mempengaruhi kebijakan perusahaan yang menguntungkan dirinya dapat dibatasi 

apabila dalam perusahaan terdapat pemegang saham pengendali kedua. Sebanyak 68% 
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perusahaan publik Asia (Claessens et al., 2000a) dan 54% perusahaan publik Eropa 

(Faccio dan Lang, 2002) dikendalikan oleh pemegang saham pengendali tunggal.  

 Masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham 

minoritas berkurang apabila terdapat pemegang saham pengendali kedua dalam 

perusahaan. Gugler dan Yurtoglu (2003) dan Edwards dan Wichenrieder (2003) 

menyatakan bahwa pemegang saham besar lain memiliki insentif untuk membatasi 

tindakan ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali. Selain karena kepemilikan 

yang besar, keterwakilan pemegang saham kedua dalam komisaris dan direksi juga 

menyebabkan pengendalian terhadap kemungkinan ekspropriasi dapat dilakukan. 

Berdasarkan uraian di atas dihipotesiskan dalam bentuk alternatif sebagai 
berikut: 

Hipotesis 3b: Pengaruh negatif cash flow right leverage pemegang saham 
pengendali  

terhadap dividen lebih kecil apabila terdapat pemegang saham 
pengendali  

kedua dalam perusahaan. 

 

3. METODA PENELITIAN 

3.1. Sampel dan Data 

 Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEJ untuk periode 

tahun 2000 sampai dengan 2004. Peneliti tidak membatasi jenis industri, ukuran 

perusahaan, dan konsistensi terdaftar di bursa dalam pemilihan sampel dengan tujuan 

agar rantai kepemilikan setiap kelompok bisnis yang lintas industri dapat ditelusuri serta 

bias pemilihan sampel dan survivorship bias dapat dihindari. Data yang diolah dalam 

penelitian ini adalah data kepemilikan, data akuntansi, dan data pasar. Data tersebut 

diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: laporan keuangan tahunan, Depkeu RI, ISMD 

PPA UGM, dan website perusahaan. 
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3.2. Klasifikasi Kepemilikan 

 Kepemilikan perusahaan diklasifikasi menjadi dua, yaitu kepemilikan tersebar 

dan kepemilikan terkonsentrasi. Penentuan kepemilikan tersebar atau terkonsentrasi 

didasarkan pada lima pisah batas hak kontrol, yaitu 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. 

Penggunaan pisah batas hak kontrol terendah, yaitu 10%, sejalan dengan pandangan 

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

Claessens et al. (2002), yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali dapat 

secara efektif mengendalikan perusahaan dengan hak kontrol 10%. Penggunaan pisah 

batas hak kontrol 20%, 30%, 40%, dan 50% bertujuan untuk mengakomodasi beberapa 

kemungkinan efektivitas hak kontrol pemegang saham pengendali dalam 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. Dalam PSAK 4, PSAK 7 PSAK 22, dan PSAK 

38 dinyatakan bahwa kontrol pemegang saham dianggap efektif apabila lebih dari 50% 

hak suara. Namun dalam kondisi tertentu, dalam keempat pernyataan tersebut 

dinyatakan bahwa kontrol pemegang saham dapat dianggap efektif walaupun dengan 

hak suara kurang dari 50%. 

 Pemegang saham pengendali hanya ada pada perusahaan dengan kepemilikan 

terkonsentrasi. Pemegang saham pengendali diklasifikasi menjadi lima kelompok, yaitu 

keluarga, pemerintah, institusi keuangan dengan kepemilikan luas, perusahaan dengan 

kepemilikan luas, dan pemegang saham pengendali lain. Konsisten dengan La Porta et 

al. (1999), Claessens et al. (2000a), serta Faccio dan Lang (2002), penelitian ini 

mengidentifikasi keluarga berdasarkan kesamaan nama belakang dan hubungan 

perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi keluarga berdasarkan 

biodata dan kesamaan alamat rumah (Siregar, 2007). Pemerintah diklasifikasi tanpa 

memperhatikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Institusi keuangan 
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dengan kepemilikan luas diklasifikasi sebagai pemegang saham pengendali apabila 

pemegang saham terbesar suatu perusahaan publik adalah institusi keuangan yang juga 

dimiliki secara luas oleh masyarakat. Perusahaan dengan kepemilikan luas diklasifikasi 

sebagai pemegang saham pengendali apabila pemegang saham terbesar suatu 

perusahaan publik adalah perusahaan publik lain yang dimiliki secara luas oleh 

masyarakat. Pemegang saham pengendali meliputi investor asing, koperasi, dan 

karyawan.  

3.3. Variabel dan Pengukurannya 

 Variabel dependen penelitian ini adalah dividen (DIV). Dividen adalah distribusi 

laba perusahaan kepada pemegang saham. Dalam penelitian ini, variabel dividen 

diproksi sebagai rasio pembayaran dividen terhadap laba bersih (dividen/laba bersih). 

Pengukuran dividen ini mengacu pada La Porta et al. (2000) dan Faccio et al. (2001). 

Pengukuran variabel dependen disajikan dalam Tabel 2. 

 Ada tiga variabel independen dalam penelitian ini, yaitu hak aliran kas (cash 

flow right), hak kontrol (control right), dan cash flow right leverage. Hak aliran kas 

merupakan klaim pemegang saham untuk memperoleh distribusi laba perusahaan 

berupa dividen (La Porta et al., 1999; Claessens et al., 2000a; La Porta et al., 2002). 

Variabel hak aliran kas (CFR) adalah penjumlahan hak aliran kas langsung dan hak 

aliran kas tidak langsung. Hak kontrol merupakan hak suara untuk ikut serta dalam 

menentukan kebijakan penting perusahaan (La Porta et al., 1999). Variabel hak kontrol 

(CR) adalah penjumlahan hak kontrol langsung dan hak kontrol tidak langsung. 

Sedangkan cash flow right leverage merupakan penyimpangan hak aliran kas dari hak 

kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham dengan menggunakan berbagai mekanisme 

kepemilikan seperti piramida dan lintas kepemilikan. Sesuai dengan La Porta et al. 
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(2002) dan Claessens et al. (2002), variabel cash flow right leverage (CFRL) ditentukan 

sebesar selisih antara hak kontrol dengan hak aliran kas. Pengukuran variabel 

independen disajikan dalam Tabel 2. 

 Variabel moderasi penelitian ini meliputi keterlibatan pemegang saham 

pengendali dalam manajemen (MAN) dan keberadaan pemegang saham pengendali 

kedua (CS2). Sebanyak 69% perusahaan publik Asia, Eropa, dan Amerika memiliki 

pemegang saham pengendali yang juga terlibat dalam manajemen (La Porta et al., 

1999). Konflik keagenan semakin besar apabila pemegang saham pengendali terlibat 

dalam manajemen (La Porta et al., 1999). Hal ini terjadi karena pemegang saham 

pengendali memiliki kemampuan yang meningkat dalam melakukan ekspropriasi. 

Selain itu, sebanyak 68% perusahaan publik Asia (Claessens et al., 2000a) dan 54% 

perusahaan publik Eropa (Faccio dan Lang, 2002) dikendalikan oleh pemegang saham 

pengendali tunggal. Apabila terdapat hanya satu pemegang saham pengendali, maka 

kemampuan pemegang saham pengendali tersebut melakukan ekspropriasi semakin 

meningkat karena tidak ada pembatasan dari pemegang saham besar lainnya. Kedua 

variabel moderasi ini adalah variabel kategorial yang pengukurannya disajikan dalam 

Tabel 2. 

 Ada dua variabel kontrol penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan (SZ) dan 

profitabilitas (PR). Ukuran perusahaan dikendalikan karena konflik keagenan pada 

perusahaan besar relatif lebih tinggi. Perusahaan besar membagikan dividen lebih tinggi 

daripada perusahaan kecil untuk mengurangi masalah keagenan (Gaver dan Gaver, 

1993). Ukuran perusahaan ditentukan dengan logaritma total aktiva. Profitabilitas 

dikendalikan karena profitabilitas merupakan determinan penting dalam penentuan 

pembagian dividen (Rajan dan Zingales, 1995). Sejalan dengan Bunkanwanicha et al. 
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(2003), Yeh (2003), serta Du dan Dai (2005), variabel profitabilitas diproksikan sebagai 

rasio antara laba bersih dengan total aktiva. Selengkapnya pengukuran variabel kontrol 

disajikan dalam Tabel 2. 

3.4. Model Empiris 

 Pengujian hipotesis tentang pengaruh hak aliran kas, hak kontrol, dan cash flow 

right leverage terhadap dividen digunakan dengan mengestimasi ketiga persamaan 

berikut ini: 

DIV = α10 + α11CFR + α12CR + α13SZ + α14PR + ε01    
 (1) 

DIV =  δ10 + δ11CFRL + δ12MAN + δ13CFRL*MAN + δ14SZ + δ15PR + ε02 

 (2) 
DIV = γ10 + γ11CFRL + γ12CS2 + γ13CFRL*CS2 + γ14SZ + γ15PR + ε03 

 (3) 
 

 Hipotesis 1 tentang pengaruh positif hak aliran kas pemegang saham pengendali 

terhadap dividen didukung apabila koefisien α11 positif. Hipotesis 2 tentang pengaruh 

negatif hak kontrol pemegang saham pengendali terhadap dividen didukung apabila 

koefisien α12 negatif. Hipotesis 3a tentang pengaruh negatif cash flow right leverage 

pemegang saham pengendali terhadap dividen lebih besar apabila pemegang saham 

pengendali terlibat dalam manajemen didukung apabila koefisien δ13 negatif. Sedangkan 

hipotesis 3b tentang pengaruh negatif  cash flow right leverage pemegang saham 

pengendali terhadap dividen lebih kecil apabila terdapat pemegang saham pengendali 

kedua dalam perusahaan didukung apabila koefisien γ13 positif. 
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4. HASIL EMPIRIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Sampel 

Peneliti berhasil mendapatkan data kepemilikan ultimat sebanyak 83,33% dari 

1.602 tahun pengamatan yang ada selama periode penelitian. Dari jumlah tersebut, 

sebanyak 21 pengamatan berisi data yang ekstrim yang umumnya disebabkan oleh 

modal perusahaan yang negatif. Setelah data yang ekstrim dikeluarkan, maka jumlah 

pengamatan akhir yang diolah adalah sebanyak 1.314 tahun perusahaan. Jumlah 

pengamatan yang diolah tersebut masing-masing 236, 266, 277, 282, dan 274 

perusahaan untuk setiap tahun pengamatan. Deskripsi sampel lebih rinci disajikan 

dalam Tabel 3. 

4.2. Pola Kepemilikan Perusahaan 

 Ada empat hal yang diuraikan untuk mengetahui pola kepemilikan perusahaan 

publik dengan konsep kepemilikan ultimat. Keempat hal tersebut adalah klasifikasi 

kepemilikan, mekanisme peningkatan kontrol, pemegang saham pengendali, serta 

lapisan dan jalur kepemilikan. Pada Tabel 4 terlihat bahwa sebanyak 99% (67%) 

perusahaan publik diklasifikasi sebagai perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi 

pada pisah batas 10% (50%). Dalam struktur kepemilikan terkonsentrasi tersebut, 

pemegang saham pengendali menggunakan mekanisme kepemilikan piramida dan lintas 

kepemilikan untuk meningkatkan hak kontrol. Seperti tampak pada Tabel 5, mekanisme 

yang paling banyak digunakan adalah kepemilikan piramida, yaitu 66% (62%) pada 

pisah batas 10% (50%). Pemegang saham pengendali tersebut meliputi keluarga, 

pemerintah, institusi keuangan dengan kepemilikan luas, perusahaan dengan 

kepemilikan luas, dan pemegang saham pengendali lain. Seperti tampak pada Tabel 6, 

keluarga adalah pemegang saham pengendali utama, yaitu sebesar 56% pada pisah batas 
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10%. Keberadaan pemegang saham pengendali tersebut tidak mudah diidentifikasi 

karena banyaknya lapisan dan jalur kepemilikan. Pemegang saham pengendali bisa 

berada pada lapisan sampai dengan 10 (Tabel 7) dan memiliki sampai dengan 11 jalur 

kepemilikan (Tabel 8). 

4.3. Deskripsi Variabel Penelitian 

 Pada Tabel 9 disajikan deskripsi variabel penelitian. Dengan pisah batas 10%, 

variabel dividen (DIV) memiliki nilai minimum nol dan maksimum 397%. Hal ini 

menunjukkn bahwa ada perusahaan yang tidak membagi dividen; namun ada juga 

perusahaan yang membagi dividen melebihi labanya dalam suatu tahun tertentu. 

Dengan menggunakan pisah batas yang berbeda, tidak terdapat perubahan nilai rata-rata 

variabel dividen, yaitu berkisar 12% sampai 13%. Tabel 9 juga menunjukkan bahwa 

variabel hak aliran kas (CFR) selalu lebih rendah daripada konsentrasi hak kontrol 

(CR). Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kontrol melebihi klaim 

keuangan pemegang saham pengendali. Besarnya peningkatan hak kontrol dari hak 

aliran kas tergambar dari cash flow right leverage (CFRL). Apabila dilihat dari variabel 

keterlibatan pemegang saham pengendali dalam manajemen (MAN), sebanyak 34% 

pemegang saham pengendali juga bagian dari direksi perusahaan publik pada pisah 

batas 10%. Sebaliknya, dari variabel keberadaan pemegang saham pengendali kedua 

(CS2) diketahui bahwa hanya 16% dari perusahaan yang memiliki pemegang saham 

pengendali kedua.  

4.4. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 1 

Hipotesis 1 memprediksi bahwa hak aliran kas pemegang saham pengendali 

berpengaruh positif terhadap dividen. Hipotesis ini diuji dengan mengestimasi 

persamaan 1 sebanyak lima kali, masing-masing untuk pisah batas 10% sampai 50%. 
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Hasil estimasi persamaan 1 tampak pada Tabel 10. Diprediksi bahwa α11, yang 

merupakan koefisien hak aliran kas, adalah positif. Seperti tampak dalam tabel tersebut, 

koefisien tersebut memiliki nilai t yang positif dan signifikan secara statistis pada alpha 

5% untuk semua pisah batas. Berdasarkan hasil pengujian pada tersebut dapat 

dinyatakan bahwa hipotesis 1 berhasil didukung. Dukungan empiris terhadap hipotesis 

ini kuat karena dalam lima kali estimasi persamaan 1 menghasilkan temuan yang 

konsisten. Temuan empiris yang mendukung argumen PIE ini konsisten dengan fokus 

yang ditekankan oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa konsentrasi kepemilikan 

bermanfaat bagi perusahaan (La Porta et al., 2002). Dalam hal ini, konsentrasi 

kepemilikan yang dimaksud adalah konsentrasi hak aliran kas.  

Berdasarkan pengertiannya, hak aliran kas adalah klaim pemegang saham untuk 

mendapatkan dividen (La Porta et al., 1999). Dengan adanya konsentrasi hak aliran kas, 

maka terjadi konsentrasi klaim yang dimiliki pemegang saham pengendali terhadap 

dividen (Burkart et al., 1998). Dividen dibagi secara prorata terhadap semua pemegang 

saham sesuai dengan besarnya klaim masing-masing. Apabila tidak dibagi, maka 

pemegang saham pengendali kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dividen yang 

lebih besar daripada pemegang saham lain. Sebaliknya, dengan adanya konsentrasi hak 

aliran kas, maka pembagian dividen menyebabkan pemegang saham pengendali 

mendapatkan bagian yang lebih besar. Konsentrasi hak aliran kas inilah yang menjadi 

alasan bagi pemegang saham pengendali tidak melakukan ekspropriasi karena 

ekspropriasi tersebut terlalu mahal baginya. Temuan dalam riset ini sejalan dengan 

pernyataan La Porta et al. (1999) bahwa keinginan pemegang saham pengendali untuk 

melakukan ekspropriasi dibatasi oleh insentif keuangan. Sumber penting insentif 

keuangan tersebut adalah konsentrasi hak aliran kas. Dengan adanya konsentrasi hak 
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aliran kas, pemegang saham pengendali tidak melakukan ekspropriasi melalui dividen 

untuk menghindari dampak negatif paling besar bagi dirinya sendiri. 

4.5. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 2 

Dalam hipotesis 2 diprediksi bahwa hak kontrol pemegang saham pengendali 

berpengaruh negatif terhadap dividen. Hipotesis ini didukung apabila koefisien α12 hasil 

estimasi persamaan 1 adalah negatif dan signifikan. Seperti tampak pada Tabel 10, hasil 

estimasi persamaan 1 untuk lima kategori pisah batas menunjukkan bahwa koefisien α12 

adalah negatif dan signifikan secara statistis pada alpha 5% (untuk pisah batas 40%, dan 

50%) dan 10% (untuk pisah batas 10%, 20%, dan 30%). Konsistennya hasil pengujian 

dalam lima kali estimasi ini menunjukkan kuatnya dukungan terhadap hipotesis 2. 

Pengaruh negatif konsentrasi hak kontrol terhadap dividen sejalan dengan argumen 

NEE.  

Berdasarkan argumen NEE, pemegang saham pengendali termotivasi untuk 

menggunakan konsentrasi kontrol yang dimilikinya dalam rangka mendapatkan manfaat 

privat melalui ekspropriasi. Gaji dan tunjangan yang tinggi, bonus dan kompensasi yang 

besar, dana pensiun yang tinggi, tunnelling (perjanjian kontraktual seperti harga 

transfer), penjualan hak kontrol, dan freezing out (penjualan saham kepada pihak yang 

terkait dengan pemegang saham pengendali) merupakan contoh ekspropriasi yang 

mungkin dilakukan pemegang saham pengendali (Gilson dan Gordon, 2003; Bertrand et 

al., 2002). Dividen dibagi kepada pemegang saham proporsional dengan hak aliran 

kasnya, tidak berdasarkan hak kontrol. Apabila seorang pemegang saham pengendali 

memiliki hak aliran kas rendah, namun hak kontrol tinggi, maka tidak dibaginya dividen 

akan berdampak kecil bagi pemegang saham pengendali tersebut. Namun karena ia 

adalah pemegang saham pengendali, maka ia dapat mempengaruhi kebijakan 
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perusahaan untuk tidak membagikan dividen agar sumber daya yang dapat 

diekspropriasi lebih besar. Semakin besar selisih antara hak aliran kas dengan hak 

kontrol ini menunjukkan semakin besarnya konflik antara pemegang saham pengendali 

dengan pemegang saham lain. Temuan empiris ini mendukung besarnya konflik 

tersebut karena konsentrasi hak kontrol pemegang saham pengendali berdampak negatif 

terhadap dividen. Konsentrasi hak kontrol inilah yang menjadi dasar bagi Shleifer dan 

Vishny (1997) untuk menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berdampak negatif 

bagi perusahaan (La Porta et al., 2002). 

4.6. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 3a 

Hipotesis 3a memprediksi bahwa pengaruh negatif cash flow right leverage  

pemegang saham pengendali terhadap dividen lebih besar apabila pemegang saham 

pengendali terlibat dalam manajemen. Hipotesis ini diuji dengan mengestimasi 

persamaan 2. Hipotesis ini didukung apabila berdasarkan hasil estimasi persamaan 2 

tersebut ditemukan bahwa δ13 adalah negatif. Hasil estimasi persamaan 2 pada Tabel 11 

untuk berbagai pisah batas hak kontrol menunjukkan koefisien δ13 konsisten negatif dan 

signifikan secara statistis pada alpha 5%. Dengan bukti empiris tersebut dapat 

dinyatakan bahwa hipotesis 3a didukung secara statistis. 

Pengaruh negatif interaksi antara cash flow right leverage dengan keterlibatan 

pemegang saham pengendali dalam manajemen terhadap dividen menunjukkan bahwa 

konflik keagenan semakin besar antara pemegang saham pengendali dengan pemegang 

saham minoritas apabila pemegang saham pengendali juga bagian dari direksi 

perusahaan. Dengan jumlah 34% pemegang saham pengendali yang terlibat dalam 

manajemen menunjukkan cukup banyak pemegang saham pengendali yang berusaha 

meningkatkan kemampuannya mempengaruhi kebijakan perusahaan melalui 
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keterlibatan dalam manajemen. Bukti empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

pemegang saham pengendali tidak sekedar mampu mempengaruhi kebijakan 

perusahaan, khususnya dividen, melainkan sudah bagian dari manajemen itu sendiri. 

Temuan empiris ini juga menjadi bukti bahwa pemegang saham pengendali lebih 

leluasa untuk memanfaatkan cash flow right leverage untuk kepentingan privat melalui 

kebijakan dividen dengan keterlibatannya dalam manajemen. 

4.7. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 3b  

Dalam hipotesis 3b diprediksi bahwa pengaruh negatif cash flow right leverage 

pemegang saham pengendali terhadap dividen lebih kecil apabila terdapat pemegang 

saham pengendali kedua dalam perusahaan. Hipotesis ini diuji dengan mengestimasi 

persamaan 3. Hipotesis ini didukung apabila hasil estimasi persamaan 3 menunjukkan 

bahwa koefisien γ13 adalah positif. Seperti tampak pada Tabel 12, hasil estimasi 

persamaan 3 menunjukkan bahwa koefisien γ13 konsisten positif dan signifikan secara 

statistis pada alpha 10%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 3b 

didukung secara statistis pada alpha 10%. Dukungan terhadap hipotesis ini konsisten 

untuk estimasi pada setiap kategori pisah batas hak kontrol.  

 Temuan empiris dalam hipotesis 3b menunjukkan bahwa terjadi konflik 

keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas 

berkaitan dengan pembayaran dividen. Konflik keagenan tersebut semakin tinggi 

apabila pemegang saham pengendali juga bagian dari manajemen. Namun konflik 

tersebut semakin mengecil apabila dalam perusahaan terdapat pemegang saham 

pengendali kedua. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Gugler dan Yurtoglu (2003) 

serta Edwards dan Wichenrieder (2003) bahwa pemegang saham pengendali kedua 

dapat membatasi keinginan pemegang saham pengendali pertama untuk melakukan 
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ekspropriasi melalui dividen. Walaupun memiliki cash flow right leverage yang besar 

dan juga terlibat dalam manajemen, tindakan ekspropriasi pemegang saham pengendali 

dapat dikurangi melalui pengawasan dari pemegang saham pengendali kedua. 

Keberadaan pemegang saham pengendali kedua semakin mengurangi keleluasaan 

pemegang saham pengendali untuk mendapatkan manfaat privat. 

4.8. Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Dividen  

Bukti empiris menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap dividen, khususnya pada pisah batas 20% dan 30%. Pengaruh positif ukuran 

perusahaan terhadap dividen ini sesuai dengan prediksi. Konflik keagenan lebih besar 

pada perusahaan besar daripada perusahaan kecil (Gaver dan Gaver, 1993). Untuk 

mengurangi masalah keagenan tersebut, perusahaan besar lebih cenderung membayar 

dividen lebih tinggi. Sama seperti ukuran perusahaan, pengaruh profitabilitas terhadap 

dividen juga sesuai dengan prediksi. Konsisten dengan temuan Rajan dan Zingales 

(1995), profitabilitas merupakan determinan penting dalam penentuan pembagian 

dividen.  

 

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terjadi konsentrasi kepemilikan di 

tangan pemegang saham pengendali yang menyebabkan meningkatnya konflik 

keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. 

Konsentrasi aliran kas merupakan insentif bagi pemegang saham pengendali untuk 

menghindari tindakan ekspropriasi. Pernyataan ini didukung oleh pengaruh positif 

konsentrasi hak aliran kas terhadap dividen. Hal ini menunjukkan bahwa konflik 
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keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas dapat 

dikurangi apabila konsentrasi hak aliran kas berada di tangan pemegang saham 

pengendali.  Sebaliknya, konsentrasi hak kontrol merupakan insentif bagi pemegang 

saham pengendali untuk mendapatkan manfaat privat melalui ekspropriasi. Apabila 

terjadi konsentrasi hak kontrol, pemegang saham pengendali melakukan tindakan 

ekspropriasi melalui dividen. Hal ini didukung oleh pengaruh negatif konsentrasi hak 

kontrol terhadap dividen. Selain dengan konsentrasi hak kontrol yang tinggi, 

keterlibatan pemegang saham pengendali dalam manajemen akan meningkatkan konflik 

keagenan. Namun keberadaan pemegang saham pengendali kedua dalam perusahaan 

dapat membatasi tindakan ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham 

pengendali pertama. Kemampuan pemegang saham pengendali kedua mengurangi 

tindakan ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali menyebabkan berkurangnya 

konflik keagenan.  

5.2. Implikasi 

 Ada empat implikasi yang muncul dari temuan empiris dalam penelitian ini, 

yaitu implikasi teori, implikasi akuntansi, implikasi kebijakan, dan implikasi praktik. 

Implikasi teori terkait dengan fokus masalah keagenan. Pada saat terjadi konsentrasi 

kepemilikan, masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang 

saham minoritas muncul karena adanya pemisahan hak aliran kas dengan hak kontrol, 

bukan lagi pemisahan kepemilikan dan kontrol seperti dalam Jensen dan Meckling 

(1976). Kepemilikan piramida dan lintas kepemilikan merupakan dua mekanisme yang 

lazim digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk meningkatkan kontrol 

melebihi klaim keuangan terhadap perusahaan. Manfaat privat melalui ekspropriasi 

karena dominasi kontrol di tangan pemegang saham pengendali adalah sumber konflik 



                                                                                                                         
     

AKPM-09   33 

tersebut. Fenomena konsentrasi kepemilikan di tangan pemegang saham pengendali 

seperti ini terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Risiko terjadinya ekspropriasi 

menjadi masalah keagenan pokok pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. 

 Implikasi akuntansi terkait dengan persyaratan keberadaan kontrol dalam 

perusahaan. Persyaratan keberadaan dominasi kontrol sangat menentukan dalam 

memperlakukan berbagai transaksi akuntansi. Dalam PSAK 4, PSAK 7, PSAK 22, dan 

PSAK 38 dinyatakan bahwa kontrol yang efektif adalah lebih dari 50% hak suara. Bukti 

empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 10% pisah bataspun efektif 

mempengaruhi kebijakan penting perusahaan. Angka yang menunjukkan dominasi 

kontrol di atas 50% tersebut perlu dikaji ulang baik dari segi angka maupun konsep 

kepemilikan untuk menentukan angka tersebut. 

 Implikasi kebijakan terkait dengan pertimbangan realitas konflik keagenan 

dalam keputusan dividen. Konsentrasi kepemilikan mampu mengurangi sekaligus 

meningkatkan konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang 

saham minoritas. Manajemen yang mengambil kebijakan dalam perusahaan, khususnya 

kebijakan dividen, perlu mempertimbangkan realitas konflik ini. Keputusan dividen 

dapat mengendalikan konflik keagenan tersebut.  

 Implikasi praktik terkait dengan risiko ekspropriasi bagi investor. Risiko 

terjadinya ekspropriasi merupakan masalah pokok pada perusahaan dengan kepemilikan 

terkonsentrasi. Ada berbagai implikasi yang menuntut perlunya perlindungan bagi 

investor. Pertama, pengungkapan yang memadai tentang struktur kepemilikan ultimat 

memungkinkan semakin sulit bagi pemegang saham pengendali untuk 

mengekspropriasi investor. Kedua, dibutuhkan ketentuan pasar modal agar penegakan 

dan lingkungan hukum lebih kondusif bagi investor. Ketiga, perlu ada penyediaan 
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informasi tentang reputasi dan perilaku pemegang saham pengendali. Ketiga hal 

tersebut memungkinkan investor lebih mampu mengantisipasi kemungkinan besarnya 

risiko ekspropriasi yang dihadapi. 

5.3. Keterbatasan 

 Manfaat privat yang diperoleh melalui tindakan ekspropriasi bukanlah hal yang 

mudah untuk diukur. Bahkan Dyck dan Zingales (2002) menyatakan sulitnya 

pengukuran tersebutlah yang menyebabkan manfaat tersebut dinamai manfaat privat. 

Apabila manfaat tersebut tidak hanya diperoleh oleh pemegang saham pengendali, maka 

manfaat tersebut bukan lagi manfaat privat. Penelitian ini menguji adanya manfaat 

privat kontrol melalui pengujian pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol terhadap 

dividen. Penelitian akan lebih robust apabila manfaat privat lebih terukur sesuai 

dengan fenomena yang sesungguhnya. Apabila data tentang aktivitas ekspropriasi 

benar-benar terdokumentasi, maka pengukuran manfaat privat yang diperoleh akan 

lebih baik sehingga dapat menghasilkan pengujian yang lebih robust. 

5.4. Saran 

 Untuk menghasilkan pengujian yang lebih robust sesuai dengan kelemahan yang 

sudah diuraikan sebelumnya, penelitian selanjutnya sebaiknya mengukur manfaat privat 

secara langsung berdasarkan aktivitas ekspropriasi yang terjadi. Pengukuran seperti ini 

belum bisa dilakukan sekarang karena dokumentasi tentang transaksi dan kejadian yang 

terkait dengan ekspropriasi belum tersedia. Apabila data tentang transaksi dan kejadian 

ekspropriasi sudah tersedia, maka pengujian tentang fenomena konflik keagenan antara 

pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas diharapkan akan lebih 

robust.  
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DAFTAR TABEL 
 

 
Tabel 1: Hak Aliran Kas, Hak Kontrol, dan Cash flow right leverage 
 

Keterangan Langsung Tidak Langsung Total 
Hak Aliran Kas B di PT H 
Hak Aliran Kas B di PT I 
Hak Aliran Kas B di PT J 

5% 
30% 
40% 

3% (30%*10%) + 8% (40%*20%) 
0% 
0% 

16% 
30% 
40% 

Hak Kontrol B di PT H 
Hak Kontrol B di PT I 
Hak Kontrol B di PT J 

5% 
30% 
40% 

10% (min 30%;10%) + 20% (min 40%;20%) 
0% 
0% 

35% 
30% 
40% 

Cash flow right leverage B di PT H 
Cash flow right leverage B di PT I 
Cash flow right leverage B di PT J 

35% - 16% 
30% - 30% 
40% - 40% 

19% 
0% 
0% 

 
 
 
Tabel 2: Variabel dan Pengukurannya 
 
Variabel Dependen Pengukuran 
DIV (Dividend)  Dividend payout ratio (dividen/laba bersih). 

CFR (Cash Flow Right) 

Hak aliran kas langsung + Hak aliran kas tidak langsung. 
Hak aliran kas langsung = Persentase kepemilikan atas 
nama diri sendiri. Hak aliran kas tidak langsung = 
Perkalian % kepemilikan dalam setiap rantai 
kepemilikan. 

CR (Control Right) 

Hak kontrol langsung + Hak kontrol tidak langsung. Hak 
kontrol langsung = Persentase kepemilikan atas nama diri 
sendiri. Hak kontrol tidak langsung = Jumlah 
kepemilikan minimum di setiap rantai kepemilikan. 

CFRL (CFR Leverage) Hak kontrol – Hak aliran kas. 

MAN (Management) 
1 apabila pemegang saham pengendali terlibat dalam 
manajemen dan 0 apabila pemegang saham pengendali
tidak terlibat dalam manajemen. 

CS2 (Controlling 
Shareholder 2) 

1 apabila ada pemegang saham pengendali dalam
perusahaan dan 0 apabila tidak ada pemegang saham 
pengendali dalam perusahaan. 

SZ (Size) Logaritma total aktiva. 
PR (Profitability) Retun on asset (laba bersih/total aktiva). 
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Tabel 3: Deskripsi Sampel 
 

Tahun Perusahaan 2000 2001 2002 2003 2004 
Tahun 
Perusahaan Persentase 

Terdaftar 290 316 331 333 332 1.602 100,00 
Data tidak lengkap 54 50 54 51 58 267 16,67 
Sampel 236 266 277 282 274 1.335 83,33 

  
 
Tabel 4: Klasifikasi Kepemilikan 
 

Pisah Batas Klasifikasi Kepemilikan Jumlah Pengamatan Persentase 
Terkonsentrasi 1302 99.09 10% 
Tersebar 12 0.91 
Terkonsentrasi 1253 95.36 20% 
Tersebar 61 4.64 
Terkonsentrasi 1182 89.95 30% 
Tersebar 132 10.05 
Terkonsentrasi 1049 79.83 40% Tersebar 265 20.17 
Terkonsentrasi 894 68.04 50% 
Tersebar 420 31.96 

 
Tabel 5: Mekanisme Peningkatan Kontrol 
 

Pisah Batas Mekanisme Jumlah Pengamatan Persentase 

Piramida 865 66.44 
Lintas Kepemilikan 66 5.07 10% 
Tanpa Mekanisme 371 28.49 
Piramida 833 66.48 
Lintas Kepemilikan 65 5.19 20% 
Tanpa Mekanisme 355 28.33 
Piramida 784 66.33 
Lintas Kepemilikan 64 5.41 30% 
Tanpa Mekanisme 334 28.26 
Piramida 680 64.82 
Lintas Kepemilikan 59 5.62 40% 
Tanpa Mekanisme 310 29.55 
Piramida 555 62.08 
Lintas Kepemilikan 57 6.38 50% 
Tanpa Mekanisme 282 31.54 
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Tabel 6: Pemegang Saham Pengendali 
 

Pisah Batas Pemegang Saham Pengendali Jumlah Pengamatan Persentase 

Keluarga 724 55.61 
Pemerintah 66 5.07 
Institusi Keu. dgn Kepemilikan Luas 67 5.15 
Perusahaan dgn Kepemilikan Luas 111 8.53 

10% 

PSP Lain 334 25.65 
Keluarga 481 53.80 
Pemerintah 60 6.71 
Institusi Keu. dgn Kepemilikan Luas 25 2.80 
Perusahaan dgn Kepemilikan Luas 81 9.06 

50% 

PSP Lain 247 27.63 
 
Tabel 7: Lapisan Kepemilikan 
 

Pisah Batas Lapisan Kepemilikan Tahun Perusahaan Persentase 

2 376 28.88 
3 563 43.24 
4 226 17.36 
5 85 6.53 
6 38 2.92 

10% 

7 – 10 14 1.08 
2 285 31.88 
3 371 41.50 
4 144 16.11 
5 55 6.15 
6 25 2.80 

50% 

7 – 10 14 1.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         
     

AKPM-09   42 

Tabel 8: Jalur Kepemilikan 
 

Pisah Batas Rantai Kepemilikan Tahun Perusahaan Persentase 

1 684 52.53 
2 366 28.11 
3 132 10.14 
4 44 3.38 
5 16 1.23 
6 31 2.38 

10% 

7-11 29 2.23 
1 460 51.45 
2 247 27.63 
3 99 11.07 
4 33 3.69 
5 12 1.34 
6 19 2.13 

50% 

7-11 24 2.68 
 
 
Tabel 9: Deskripsi Variabel Penelitian 
 

N = 1.302 N = 
1.253 

N = 
1.182 

N = 
1.049 N = 894 Variab

el Minimu
m 

Maksimu
m 

Rata-
rata 

Dev. 
Standar 

Rata-
rata 

Rata-
rata 

Rata-
rata 

Rata-
rata 

DIV 0.0000 397.1800 12.30145
2 

36.92341
0 

12.46007
2 

12.68056
7 12.88401 13.17175

6 

CFR 0.3907 99.3600 48.16259
3 

23.44651
9 

49.62752
5 

51.40739
4 

54.49690
1 

58.07478
1 

CR 10.7600 99.8700 59.14359
5 

20.77934
8 

60.84763
0 

63.00492
4 

66.49067
7 

70.23983
6 

CFRL 0.0000 79.7058 11.04244
6 

15.68247
4 

11.28575
1 

11.66521
1 

12.07003
9 

12.25454
0 

MAN 0 1 0.34 0.47 0.34 0.34 0.35 0.36 
CS2 0 1 0.16 0.36 0.13 0.12 0.09 0.08 
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Tabel 10: Hasil Estimasi Persamaan 1 
 
Pisah 
Batas Prediksi α11 α11 α12 α13 α14 F R2 N Hipotesis 

10% α11 Positif 0,107** -0,072*** 0,043 0,122* 8,087* 2,4% 1.302 Didukung** 

20% α11 Positif 0,102** -0,075*** 0,051*** 0,120* 7,919* 2,5% 1.253 Didukung** 

30% α11 Positif 0,096** -0,076*** 0,048*** 0,120* 7,327* 2,4% 1.182 Didukung** 

40% α11 Positif 0,094** -0,077** 0,040 0,128* 7,120* 2,7% 1.049 Didukung** 

50% α11 Positif 0,084** -0,089** 0,028 0,152* 7,854* 3,4% 894 Didukung** 
*Didukung secara statistis pada alpha 1%; **Didukung secara statistis pada alpha 5%; ***Didukung 
secara statistis pada alpha 10%. 
 
 
Tabel 11: Hasil Estimasi Persamaan 2 
 
Pisah 
Batas 

Prediksi 
δ13

δ11 δ12 δ13 δ14 δ15 F R2 N Hipotesis 

10% δ13 Negatif 0,164* -0,193* -0,154** 0,035 0,080* 19,932* 7,1% 1.302 Didukung** 

20% δ13 Negatif 0,163* -0,195* -0,155** 0,041 0,078* 19,561* 7,3% 1.253 Didukung** 

30% δ13 Negatif 0,160* -0,194* -0,152** 0,037 0,077* 18,161* 7,2% 1.182 Didukung** 

40% δ13 Negatif 0,159* -0,202* -0,151** 0,028 0,084* 17,095* 7,6% 1.049 Didukung** 

50% δ13 Negatif 0,180* -0,205* -0,170** 0,020 0,098* 16,004* 8,3% 894 Didukung** 
*Didukung secara statistis pada alpha 1%; **Didukung secara statistis pada alpha 5%; ***Didukung 
secara statistis pada alpha 10%. 

 
 
 
Tabel 12: Hasil Estimasi Persamaan 3 
 
Pisah 
Batas 

Prediksi 
γ13

γ11 γ12 γ13 γ14 γ15 F R2 N Hipotesis 

10% γ13 Positif -
0,077** -0,097** 0,080*** 0,042 0,121* 7,279* 2,7% 1.302 Didukung*** 

20% γ13 Positif -
0,077** -0,098** 0,087*** 0,048*** 0,118* 7,049* 2,7% 1.253 Didukung*** 

30% γ13 Positif -
0,080** -0,104** 0,097*** 0,044 0,120* 6,555* 2,7% 1.182 Didukung*** 

40% γ13 Positif -
0,088** -0,116** 0,116*** 0,032 0,127* 6,390* 3,0% 1.049 Didukung*** 

50% γ13 Positif -
0,098** 

-
0,110*** 0,128*** 0,021 0,148* 6,616* 3,6% 894 Didukung*** 

*Didukung secara statistis pada alpha 1%; **Didukung secara statistis pada alpha 5%; ***Didukung 
secara statistis pada alpha 10%. 
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DAFTAR GAMBAR 
 
Gambar 1: Struktur Kepemilikan Piramida 
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