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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 
Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam suatu grup bisnis atau dalam 

perusahaan multinasional sering melakukan transaksi antar perusahaan didalam 
satu grup bisnis. Transaksi tersebut disebut transaksi afiliasi dan dapat terjadi pada 
suatu perusahaan dengan entitas lainnya yang berhubungan seperti pemegang 
saham pengendali, direktur, manajer serta perusahaan dibawah pengendalian yang 
sama (Nekhili et al. 2011). Salah satu tujuan transaksi afiliasi adalah sebagai 
antisipasi meredam ketidakpastian (uncertainty) dalam alokasi sumber daya 
secara efisien (Coase 1937). Kemudahan internalisasi pasar dalam grup bisnis 
memungkinkan perusahaan-perusahaan cenderung melakukan transaksi afiliasi 
dibandingkan transaksi non afiliasi (Yeh et al. 2012).  

Transaksi afiliasi merupakan transaksi terkendali (controlled transactions) 
yang didefinisikan sebagai : "transactions between two enterprises that are 
associated enterprises with respect to each other" (OECD 2010). Transaksi 
afiliasi yang dikontrol oleh pihak-pihak berelasi membuat kondisi hubungan 
secara komersial dan finansial tidak dipengaruhi tekanan pasar (OECD 2010). 
Transaksi afiliasi memungkinkan secara substansi maupun harga antara pihak-
pihak yang berelasi tidak sama dengan pihak yang independen atau disebut 
sebagai non arm's length transactions (OECD 2010). Sebagai contoh pinjam 
meminjam antar perusahaan terafiliasi  akan lebih mudah dilakukan daripada 
pinjam meminjam kepada pihak tidak terafiliasi seperti bank atau kreditur pihak 
ketiga. Pinjam meminjam antara perusahaan afiliasi tidak akan membutuhkan 
persyaratan yang ketat seperti pinjam meminjam kepada bank yang tidak 
terafiliasi atau kreditur pihak ketiga. 

Transaksi afiliasi atau sering disebut related party transaction (RPT) 
menurut International Accounting Standard 24 (IASB 2010) didefinisikan 
sebagai : "a transfer of resources, services, or obligations between related parties, 
regardless of whether a price is charged". Secara praktek transaksi afiliasi 
diklasifikasikan berupa akuisisi asset, penjualan asset, pertukaran asset, 
perdagangan barang dan jasa, pembayaran kas, penerimaan kas serta transaksi 
kepada perusahaan afiliasi (Cheung et al. 2006). Pengungkapan informasi 
transaksi afiliasi merupakan hal yang penting dan berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan berdasarkan penelitian Benston et al. (2002), Cheung et al. (2006) 
serta Huyghebaert and Wang (2012).  

Siaran pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada setiap akhir tahun yang 
bersumber dari www.ojk.go.id menyatakan bahwa transaksi afiliasi sebenarnya 
merupakan bagian dari aksi korporasi emiten secara keseluruhan. Aksi korporasi 
pada perusahaan-perusahaan masuk bursa selain transaksi afiliasi dapat berupa 
transaksi material, penggabungan usaha, tata cara kuasi organisasi, pembelian 
kembali saham, perubahan nama emiten, pengambil alihan perusahaan terbuka 
serta transaksi lainnya. Siaran pers OJK pada akhir tahun tidak merinci satu 
persatu perusahaan-perusahaan mana saja yang melakukan aksi korporasi. Secara 
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keseluruhan aksi korporasi para emiten yang terdaftar di BEI dapat terlihat secara 
rinci pada tabel berikut : 

 
Tabel 1.1  Aksi korporasi perusahan emiten di Bursa Efek Indonesia  

Uraian  Tahun  
 2012 2013 2014 

Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan 165 245 194 
Transaksi Material 48 75 39 
Perubahan Kegiatan Usaha Utama 3 6 4 
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek 

Terlebih Dahulu 
 

21 
 

9 
 

25 
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha 3 1 6 
Tata Cara Kuasi Organisasi 5 0 0 
Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh 

Emiten 
 

4 
 

40 
 

0 
Obligasi yang dibeli kembali Emiten 10 6 0 
Perubahan Nama Emiten 8 0 0 
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka 4 4 5 

Total 271 386 273 
Sumber : Data diolah dari www.ojk.go.id 

 
Berdasarkan Tabel 1 di atas maka tahun 2012 tercatat 165 transaksi afiliasi 

dari total 271 aksi korporasi (60.89%). Tahun 2013 tercatat 245 transaksi afiliasi 
dari total 386 aksi korporasi (63.47%). Tahun 2014 tercatat 194 transaksi afiliasi 
dari total 273 aksi korporasi (71.06%). Data tersebut menunjukkan aktivitas 
transaksi afiliasi secara persentase semakin meningkat dari tahun ke tahun. Fakta 
ini menunjukkan bahwa meneliti transaksi afiliasi merupakan suatu hal yang 
penting dalam mempelajari perilaku (behavior) para perusahaan emiten dalam 
melakukan aksi korporasi di Bursa Efek Indonesia. 

Secara khusus OJK telah mengeluarkan peraturan berdasarkan Keputusan 
Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor : 412/BL/2009 tentang Transaksi 
Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Namun demikian 
pelanggaran-pelanggaran atas transaksi afiliasi tetap masih terjadi di Bursa Efek 
Indonesia. Media www.investasi.kontan.co.id tanggal 24 Desember 2013 
menyebutkan pada akhir tahun 2013 terdapat 34 kasus pelanggaran pasar modal 
yang sebagian besar terkait dengan transaksi afiliasi. Media 
www.jambiekspress.co.id tanggal 24 Desember 2013 menyatakan OJK telah 
mengawasi berbagai tindakan emiten dan perusahaan publik yang terdiri atas 484 
transaksi aksi korporasi mencakup 215 transaksi afiliasi, 47 transaksi material, 
dan 19 di antaranya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS. OJK 
melakukan pemeriksaan teknis terhadap 28 emiten dan telah mengenakan sanksi 
terhadap sejumlah perusahaan. Media www.infovesta.com tanggal 24 Desember 
2013 menyatakan hingga pekan ke tiga Desember 2013 pihak OJK telah 
memberikan sanksi terhadap 286 pelanggaran. Secara keseluruhan pelanggaran-
pelanggaran tersebut sebagian besar adalah pelanggaran atas transaksi afiliasi. 
Fenomena tersebut di atas menurut hemat penulis hanya merupakan "puncak 
gunung es" dari pelanggaran-pelanggaran transaksi afiliasi yang dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan masuk bursa. Masalah yang lebih besar sangat mungkin 
tidak terdeteksi oleh pemantauan pihak OJK.  
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Penggambaran wujud transaksi afiliasi dapat dilihat pada contoh skema 
transaksi afiliasi di perusahaan multinasional Samsung sebagai berikut : 

 

 
Sumber : http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/42195924.pdf 
Gambar 1.1 Contoh skema transaksi afiliasi pada perusahaan multinasional     

Samsung 
 

Skema pada Gambar 1.1 di atas menunjukkan hubungan transaksi afiliasi 
yang kompleks dimana pada akhirnya bermuara kepada keluarga Lee sebagai 
pemegang saham mayoritas Samsung. Skema ini sering disebut sebagai struktur 
kepemilikan piramida (pyramidal ownership) dimana pucuk kendali grup bisnis 
berada pada keluarga. La Porta et al. (1999) dan Claessens et al. (2000) 
menyatakan bahwa di emerging markets struktur kepemilikan cenderung 
terkonsentrasi dengan pemegang saham pengendali terdiri dari keluarga atau 
negara. Claessens et al. (2006) menyatakan bahwa delapan dari sembilan negara 
di Asia dimiliki oleh 15 kelompok keluarga yang mengendalikan lebih dari 20% 
asset perusahaan yang listing di bursa. Faccio and Lang (2002) menyatakan pada 
13 negara di Eropa Barat ditemukan perusahaan-perusahaan pada 10 negara 
dikendalikan oleh keluarga lebih dari 45 %. Skema struktur kepemilikan piramida 
memungkinkan transaksi afiliasi digunakan sebagai alat ekspropriasi untuk 
memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham mayoritas dengan beban 
pemegang saham minoritas.  
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Transaksi afiliasi bersifat positif sebagai alat internalisasi pasar secara 
efisien namun dapat juga dapat bersifat negatif sebagai alat yang memungkinkan 
ekspropriasi pemegang saham mayoritas terhadap pemegang minoritas (Gordon et 
al. 2004; Cheung et al. 2006). Yeh et al. (2012) membuat hipotesis transaksi 
afiliasi menjadi dua yaitu propping up hypothesis dan internal capital market 
hypothesis. Propping diartikan menyangga perusahaan yang kesulitan dengan 
mengalirkan dana dari perusahaan yang kuat ke perusahaan lemah dalam satu 
grup bisnis. Kondisi tersebut umumnya berhubungan dengan perusahaan afiliasi 
yang akan mengeluarkan saham dalam periode berikutnya dan melaporkan laba 
yang lebih rendah dari periode sebelumnya sehingga perlu di propping. Teknik 
yang digunakan dalam propping melalui penjualan kepada pihak afiliasi yang 
bersifat abnormal. Selanjutnya internal capital market hypothesis merupakan 
implikasi dari penggunaan transaksi afiliasi sebagai pengganti arm's length market. 
Perusahaan yang membutuhkan internal capital ditandai dengan peningkatan 
capital expenditure dan modal kerja dengan tingkat lending dan guarantee yang 
rendah ke pihak afiliasi serta tingkat pinjaman yang tinggi dari afiliasi. Sebaliknya 
perusahaan dengan cash flow yang sangat bagus berhubungan dengan tingginya 
tingkat lending dan guarantee ke pihak afiliasi dan rendahnya tingkat pinjaman 
dari afiliasi. Kondisi internal capital market di proxy melalui lending dan 
guarantee serta borrowing. Yeh et al. (2012) menunjukkan corporate governance 
berperan besar dalam menyeimbangkan pengaruh positif dan negatif transaksi 
afiliasi terhadap nilai perusahaan. 

Sebagai potret awal apakah transaksi afiliasi dapat berperanan dalam 
menentukan nilai perusahaan dapat dilihat dari contoh PT. Indofood Sukses 
Makmur Tbk (kode perusahaan emiten INDF) serta PT. Bumi Resources Tbk 
(kode perusahaan emiten BUMI). Rentang waktu data selama 9 tahun mulai dari 
tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Rentang waktu data tersebut mencapture 
krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008. Data INDF yang menyangkut 
transaksi afiliasi serta nilai saham terlihat dari tabel berikut :  

 
Tabel 1.2 Transaksi afiliasi serta nilai saham PT. Indofood Sukses Makmur,Tbk 

tahun 2005-2013 di BEI 

Sumber : data diolah dari www.idx.co.id 
 

Selanjutnya data BUMI yang menyangkut transaksi afiliasi serta nilai saham 
dapat terlihat dari tabel berikut : 
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Tabel 1.3 Transaksi afiliasi serta nilai saham PT. Bumi Resources, Tbk tahun 

2005-2013 di BEI 

Sumber : data diolah dari www.idx.co.id 
 

Berdasarkan kedua tabel di atas maka dibuatkan grafik di bawah ini untuk 
lebih memudahkan menganalisis pengaruh transaksi afiliasi terhadap nilai 
perusahaan. Berdasarkan Tabel 1.2 digambarkan grafik berkaitan dengan transaksi 
afiliasi INDF sebagai berikut : 
 

 
Sumber : data diolah dari www.idx.co.id 
Gambar 1.2 Grafik transaksi afiliasi PT. Indofood Sukses Makmur,Tbk periode 

2005-2013 di BEI 
 

Selanjutnya berdasarkan Tabel 1.2 digambarkan grafik berkaitan dengan 
harga saham INDF pada saat terjadinya transaksi afiliasi sebagai berikut : 
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Sumber : data diolah dari www.idx.co.id 
Gambar 1.3 Grafik harga saham PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk periode 

2005-2013 di BEI 
 

Berdasarkan Tabel 1.3 dibuatkan digambarkan grafik transaksi afiliasi 
BUMI sebagai berikut : 

 

 
Sumber : data diolah dari www.idx.co.id 
Gambar 1.4  Grafik transaksi afiliasi PT. Bumi Resources, Tbk periode 2005-2013 

di BEI 
 

Kemudian berdasarkan Tabel 1.3 digambarkan grafik berkaitan dengan 
harga saham BUMI pada saat terjadinya transaksi afiliasi sebagai berikut : 
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Sumber : data diolah dari www.idx.co.id 
Gambar 1.5 Grafik harga saham PT. Bumi Resources, Tbk periode 2005-2013 di 

BEI 
 

 Data-data serta grafik di atas menunjukkan potret awal yang menarik jika 
dianalisis dengan menggunakan proxy yang digunakan Yeh et al. (2012). Tabel 
1.2 dan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa penjualan INDF ke pihak berelasi 
selama 9 tahun relatif normal dan stabil dibandingkan dengan BUMI. Berdasarkan 
Tabel 1.3 dan Gambar 1.4 menunjukkan bahwa BUMI secara mendadak 
melaporkan penjualan ke pihak berelasi pada tahun 2008 sebesar 
US$ 151,964,730 serta tahun 2009 sebesar US$ 249,776,218. Kedua tahun 
tersebut adalah tahun dimana krisis keuangan global terjadi. Sementara INDF 
pada periode krisis tersebut relatif tidak terlalu terjadi lonjakan penjualan ke pihak 
berelasi secara signifikan. Fenomena ini jika dianalisis menggunakan propping up 
hypothesis dari Yeh et al. (2012) menunjukkan BUMI melakukan propping 
kepada perusahaan dalam grupnya secara signifikan. 

Selanjutnya Tabel 1.2 dan Gambar 1.2 menunjukkan lending INDF ke pihak 
berelasi  lebih besar daripada borrowing ke pihak berelasi (kecuali untuk tahun 
2013 namun relatif tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan BUMI). Hal ini 
menunjukkan cash flow INDF sangat baik sehingga dapat memberikan lending 
kepada grup bisnisnya. BUMI memiliki kondisi yang berbeda jika dilihat dari 
Tabel 1.3 dan Gambar 1.4 yang memperlihatkan pada tahun 2010 serta dua tahun 
terakhir (2012 dan 2013) melakukan borrowing lebih besar daripada lending.  
Berdasarkan internal capital market hypothesis dari Yeh et al. (2012) 
menunjukkan BUMI cenderung melakukan tunneling kepada perusahaan dalam 
grupnya secara signifikan. 

Pengaruh dari transaksi afiliasi terhadap nilai saham perusahaan yang 
dilakukan oleh INDF dan BUMI memperlihatkan hasil yang berbeda. Berdasarkan 
Gambar 1.3 maka saham INDF relatif stabil dan cenderung meningkat. Harga 
saham INDF hanya sempat turun ditahun 2008 yaitu saat tahun krisis terjadi 
namun selanjutnya harga saham INDF pulih dan meningkat kembali. Hal berbeda 
terjadi terhadap saham BUMI. Berdasarkan Gambar 1.5 maka harga saham BUMI 
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yang sebelum krisis sangat perkasa sebesar Rp 7,593 menjadi terpuruk menjadi 
sebesar Rp 380 di akhir tahun 2013. Investor yang membeli saham BUMI pada 
akhir tahun 2007 dan menahannya sampai akhir tahun 2013 tentu akan menderita 
kerugian yang tidak sedikit. 

Fenomena antara INDF dan BUMI menunjukkan dugaan pengaruh kuat 
transaksi afiliasi terhadap nilai saham perusahaan. Namun demikian pengaruh 
tersebut memberikan pengaruh yang berbeda. Pada INDF transaksi afiliasi justru 
dapat meningkatkan kinerja dari saham perusahaan dan pada BUMI malahan 
sebaliknya yakni kinerja harga saham terus menurun. Pada kasus INDF dan 
BUMI di atas sangat dimungkinkan corporate governance memegang peranan 
yang penting dalam mengendalikan suatu transaksi afiliasi berpengaruh positif 
atau negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan 
Chien et al. (2010) menunjukkan mekanisme corporate governance dapat 
memindahkan transaksi afiliasi dari perspektif "conflict of interest" menjadi 
"efficient transactions".  

Aspek penting transaksi afiliasi menurut Claessens et al. (2000) adalah 
corporate governance yang lemah tetapi dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. 
Penelitian oleh Claessens et al. (2000) dilakukan di negara-negara ASEAN 
termasuk Indonesia. Hasilnya menyatakan struktur kepemilikan di Indonesia 
cenderung terkonsentrasi dan dikendalikan oleh keluarga melalui struktur 
piramida. Corporate governance yang lemah memungkinkan terjadinya 
ekspropriasi pemegang saham minoritas. 

Salah satu perangkat yang umum digunakan untuk mencegah dan 
mengendalikan sifat abusive transaksi afiliasi adalah melalui Good Corporate 
Governance (GCG). Terdapat banyak studi atau jurnal ilmiah yang menjelaskan 
hubungan antara transaksi afiliasi dengan GCG antara lain sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Ho et al. (2001), Bianchi et al. (2010) dan Chaghadari et al. 
(2011). Penelitian tersebut berkaitan dengan pengungkapan sukarela (voluntary 
disclosure) melalui organ corporate governance yaitu kepengurusan direktur atau 
komisaris independen, komite audit, jumlah keluarga dalam direksi. Pizzo (2009) 
menyatakan solusi untuk mengatasi conflict of interest antara lain dapat melalui 
monitoring prosedur oleh direktur atau komisaris independen serta opini 
independen eksternal. 

Berdasarkan literatur sebelumnya disebutkan audit eksternal yang dilakukan 
oleh kantor akuntan publik yang besar akan berpengaruh terhadap GCG serta 
meminimalisir peluang penyimpangan transaksi afiliasi (Gordon et al. 2004; 
Mitton 2002; Cheung et al. 2006; serta Nekhili et al. 2011). Istilah kantor akuntan 
besar sering dikaitkan dengan "Big Five Family" namun sejak Arthur Anderson 
ditutup karena kasus Enron maka istilah tersebut menjadi "Big Four Family". 
Sebutan "Big Four" terdiri dari kantor akuntan publik Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited (Deloitte), PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young Global 
Limited (EY) serta Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). Kantor akuntan 
publik yang besar mempertahankan reputasi mereka dengan cara memberikan 
informasi yang transparan dan simetris terhadap investor sehingga meningkatkan 
kepercayaan investor terhadap GCG perusahaan (Gordon et al. 2004; Mitton 
2002; Cheung et al. 2006; serta Nekhili et al. 2011). 

Kasus pelanggaran transaksi afiliasi yang fenomenal di dunia internasional 
salah satunya adalah kasus Enron di Amerika Serikat. Menurut Benston et al. 
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(2002) salah satu penyebab kasus tersebut adalah ketidakcukupan pengungkapan 
transaksi afiliasi, konflik kepentingan serta biaya-biaya terhadap pemegang saham. 
Ketidakcukupan pengungkapan tersebut menyebabkan tidak diketahuinya  
"entities" yang digambarkan dalam catatan kaki (footnote). "Entities" tersebut 
melakukan thinly capitalized sehingga pemegang saham tidak terproteksi yang 
berakibat seluruh kerugian besar dari underlying value menimpa perusahaan 
tersebut (Bierman 2008). Kelalaian pengungkapan transaksi afiliasi tersebut 
mengakibatkan Arthur Andersen - kantor akuntan nomor satu di dunia - sebagai 
auditor Enron dikenakan sanksi dan terhapus selamanya dari ranah kantor akuntan 
publik di dunia. 

Pengaruh dari kasus tersebut akhirnya mendorong pemerintah Amerika 
Serikat mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act 2002 (SOX). Dinamakan Sarbanes-
Oxley karena yang mengusung peraturan tersebut adalah dua orang yaitu Senator 
Paul Sarbanes dan Repsentative Michael G. Oxley.  Peraturan SOX juga dikenal 
sebagai "Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act". 
Peraturan SOX mendorong peningkatan akurasi standar pelaporan keuangan 
dengan meningkatkan peran jajaran direksi dan auditor independen dari luar untuk 
mereview laporan keuangan perusahaan. Peraturan SOX selain mencakup auditor 
independen juga meliputi corporate governance, internal control assesment dan 
peningkatan pengungkapan laporan keuangan. Selanjutnya peraturan SOX 
mempengaruhi negara lainnya dan berlaku di Kanada, Jerman, Afrika Selatan, 
Perancis, Australia, India, Jepang, Italia, Israel dan Turki. 

Peraturan SOX tidak menyurutkan kreativitas para ahli keuangan untuk 
memanfaatkan transaksi afiliasi sebagai sarana rekayasa keuangan melalui 
penciptaan Special Purpose Vechicle (SPV) atau juga sering disebut sebagai 
Special Purpose Entity (SPE). SPV umum digunakan sebagai : (1) securitisation, 
(2) asset transfer, (3) financing, (4) risk sharing, (5) financial engineering, (6) 
raising capital (PwC 2011). Kasus subprime mortgage yang menyebabkan krisis 
finansial di tahun 2008 salah satunya penyebabnya adalah penggunaan SPV 
sebagai alat securitisation. Cara yang dilakukan adalah bank mengkonversi 
kumpulan mortgages yang berisiko menjadi surat berharga (marketable securities) 
dan menjualnya kepada investor melalui SPV. Selanjutnya SPV mendanai 
pembelian asset dengan mengeluarkan obligasi yang di backup dengan mortgages.  

Fenomena yang menarik dari cerita di atas adalah kasus-kasus keuangan 
raksasa yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari peran transaksi afiliasi yang 
direkayasa menjadi suatu transaksi keuangan yang bersifat "greedy", 
"uncontrolled", "expropriation", yang pada akhirnya dapat menghancurkan 
tatanan keuangan dunia. Sejarah mencatat bahwa semakin meningkat kecanggihan 
rekayasa keuangan maka akan semakin banyak digunakan transaksi afiliasi 
sebagai "kendaraan atau vehicle" untuk "menipu" stakeholder baik pemegang 
saham minoritas, investor maupun pemerintah. Dalam kurun waktu tahun 1994 
sampai dengan tahun 2008 terjadi peristiwa Tower Financial tahun 1994, Enron 
tahun 2001, Bear Sterns (2008) dan Lehman Brothers (2008). Ketiga peristiwa 
tersebut dianalisis oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) melalui suatu report 
dengan judul "Creating an understanding of Special Purpose Vehicle" (2011) 
melalui bagan serta analisis sebagai berikut : 
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Sumber : www.pwc.com 
Gambar 1.6  Fenomena transaksi afiliasi sebagai SPV dalam krisis finansial dunia 
  

Dari Gambar 1.6 di atas terlihat pada tahun 1994 SPV digunakan untuk 
menyembunyikan secara massive kerugian dan pendapatan overstate sebelum 
dideklarasikannya Tower Financial Bankruptcy tahun 1994. Selanjutnya tahun 
2000, Enron menciptakan ratusan SPV untuk menyembunyikan miliaran dollar 
utang yang bakal gagal bayar dari suatu proyek dan persekutuan. Harga saham 
Enron meningkat dan perusahaan mengumumkan laba besar. Ketika utang-utang 
tersebut tidak dapat dilunasi maka harga saham jatuh dari $90 menjadi $1 dalam 
beberapa minggu pada tahun 2001 dengan kerugian pemegang saham mendekati 
$ 11 milyar. Pada Desember 2001 Enron mengajukan permohonan kebangkrutan. 
Kejadian berikutnya tahun 2008 Bear Stern mengalami kegagalan dalam transaksi 
mortgage backed assets sehingga harus dijual ke JP Morgan. Terakhir, 
bangkrutnya Lehman Brothers pada tahun 2008 akibat skema subprime mortages 
juga dengan menggunakan SPV. Akibat dari peristiwa-peristiwa terjadi perubahan 
peraturan terkait dengan SPV yang antara lain (PwC 2011) : (1) pengetatan 
persyaratan dalam dokumentasi pinjaman, (2) praktek pengetatan manajemen 
risiko secara legal baik dari pihak bank maupun regulator, (3) meningkatkan 
penekanan risiko ketergantungan dalam struktur pasar modal, (4) peningkatan 
penggunaan pre-packs dan konversi debt for equity dalam restrukturisasi serta 
perselisihan atas model penilaian. 

Transaksi afiliasi juga dapat digunakan sebagai sarana transfer pricing yang 
tujuannya untuk mengurangi pajak perusahaan (Lo et al. 2010b). Transfer pricing 
didefinisikan menurut OECD Glossary (2003) sebagai : "a transfer price is a 
price, adopted for book- keeping purposes, which is used to value transactions 
between affiliated enterprises integrated under the same management at 
artificially high or low levels in order to effect an unspecified income payment or 
capital transfer between those enterprises." Penelitian oleh Lo et al. (2010b) 
menunjukkan good corporate governance membantu untuk membatasi sifat 
oportunistik manipulasi transfer pricing dalam hal penjualan kepada pihak 
berelasi. Lo et al. (2010b) menemukan bahwa manipulasi transfer pricing dapat 

Tower	
Financial		
(1994)	

Bear	
Stearns		
(2008)	

Lehman	
Brothers		
(2008)	
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dicegah melalui : (1) perusahaan dengan persentase jumlah direktur/komisaris 
independen yang tinggi atau persentase yang rendah untuk "parent" director 
(direktur yang ada hubungan dengan pemegang saham), (2) mempunyai orang-
orang yang berbeda di posisi CEO dengan chair of the board, (3) mempunyai ahli 
keuangan dalam komite audit. 

Transfer pricing salah satunya dapat dilakukan melalui thin capitalisation 
yaitu situasi dimana perusahaan didanai melalui utang yang relatif tinggi terhadap 
ekuitas perusahaan (OECD 2012b). Semakin besar rasio leverage atau rasio utang 
terhadap modal menandakan terjadinya praktek pengurusan ekuitas artinya utang 
yang terjadi seharusnya diakui sebagai ekuitas. Konsekuensinya adalah biaya 
bunga yang timbul dari utang dan mengurangi pajak terutang seharusnya tidak 
terjadi karena sebenarnya adalah pembagian dividen yang seharusnya timbul dari 
ekuitas. Perkembangan terakhir pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tanggal 9 
September 2015 yang membatasi rasio utang terhadap modal sebesar 4 banding 1. 
Peraturan ini erat kaitannya dengan praktek thin capitalisation yang dapat 
mengurangi pajak perusahaan. 

Era globalisasi semakin mendorong perusahaan-perusahaan dalam suatu 
grup bisnis atau perusahaan multinasional meningkatkan peran transaksi afiliasi. 
Eden et al. (2011) menerangkan bahwa ukuran perusahaan multinasional terhadap 
ekonomi global sangat luar biasa. Saat ini terdapat lebih dari 82,000 perusahaan 
multinasional diseluruh dunia dengan rata-rata 10 perusahaan afiliasi di luar 
negeri. Nilai tambah kegiatan perusahaan multinasional lebih dari 25 persen GDP 
dunia pada tahun 2010 (UNCTAD 2011). Pada tahun 2010, 42 dari 100 besar 
kegiatan ekonomi didunia adalah perusahaan multinasional bukan negara. 
Menurut Eden et al. (2011) total pendapatan 5 besar perusahaan multinasional 
(Wal-Mart, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, BP dan Toyota) sebesar US$ 1,428 
triliun lebih besar daripada kombinasi 110 GDP negara-negara miskin di dunia 
sebesar US$ 1,423 triliun. Jika diasumsikan seluruh perusahaan multinasional 
melakukan transaksi afiliasi maka dapat dibayangkan betapa besarnya pengaruh 
transaksi afiliasi terhadap perekonomian suatu negara dan perekonomian dunia 
secara keseluruhan. 

Penelitian terhadap grup bisnis di Jepang (Japanese keiretsu) dilakukan oleh 
Dow et al. (2009) untuk mengetahui tunneling dan propping pada situasi ekonomi 
yang berbeda. Menurut Riyanto et al. (2008) tunneling diartikan sebagai transfer 
sumber daya dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi dalam 
rantai piramida. Sebaliknya propping berkaitan dengan transfer yang berlawanan 
arah yaitu dari yang lebih tinggi ke lebih rendah dalam rantai piramida yang 
bertujuan mem bail out perusahaan penerima tercegah dari kebangkrutan. Dow et 
al. (2009) menemukan dalam situasi ekonomi yang kuat maka tunneling terjadi 
secara lemah diantara perusahaan afiliasi dalam grup bisnis. Sebaliknya pada saat 
situasi krisis propping terjadi secara lemah diantara perusahaan afiliasi dalam 
grup bisnis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dow et al. (2009) adalah penelitian transaksi 
afiliasi yang berhubungan situasi ekonomi makro berhubungan dengan propping 
dan tunneling yang terjadi pada saat situasi krisis. Secara spesifik Dow et. al 
(2009) tidak menganalisis variabel ekonomi yang berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Ketidakpastian yang menekan nilai perusahaan dalam pasar modal 
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menurut beberapa literatur disebabkan oleh variabel ekonomi makro. Kwon et al. 
(1997) menjelaskan hubungan imbal hasil di pasar modal dalam negara 
berkembang khususnya Korea dipengaruhi oleh hasil dividen, kurs nilai tukar, 
harga minyak dan money supply. Selanjutnya Kirativanich (2000) dalam 
disertasinya berjudul "The Effects of Macroeconomic Variables on the Southeast 
Asian Stock Markets : Indonesia, Malaysia, The Philippines and Thailand" 
menjelaskan pengaruh variabel makroekonomi terhadap imbal hasil saham yang 
meliputi real activity, inflasi, tingkat bunga dan money supply. Namun demikian, 
penelitian Kwon et al. (1997) dan Kirativanich (2000) tidak menghubungkan 
transaksi afiliasi sebagai bagian dari analisis. 

Penelitian secara spesifik terhadap variabel ekonomi makro harga minyak, 
tingkat bunga, kurs serta produk domestik bruto pernah dilakukan sebelumnya. 
Arouri and Nguyen (2010) menyatakan bahwa hubungan antara perubahan harga 
minyak dan harga saham bersifat inconclusive dan berbeda dari suatu negara ke 
negara lainnya. Selanjutnya Arouri and Nguyen (2010) juga menyatakan selama 
lebih dari 1 dekade peningkatan harga minyak, respon pasar modal terhadap 
perubahan harga minyak bersifat ambigu. Peningkatan harga minyak satu sisi 
meningkatkan biaya transportasi serta produksi yang dapat menurunkan 
penghasilan perusahaan. Peningkatan harga minyak juga dapat menimbulkan 
inflasi dan mengurangi diskresi pengeluaran konsumen. Namun disisi lainnya, 
investor juga menghubungkan peningkatan harga minyak dengan booming 
economy. Jadi, peningkatan harga minyak juga merefleksikan kinerja bisnis yang 
semakin kuat (Arouri and Nguyen 2010). 

Sebagian besar ekonom dan analisis finansial setuju bahwa terdapat 
hubungan terbalik antara tingkat bunga dan nilai saham (Siddiqui 2003). Hal 
tersebut menurut Siddiqui (2003) disebabkan tiga hal yaitu : (1) tingkat bunga 
yang rendah berimplikasi terhadap saham dinilai lebih rendah untuk saat 
mendiskontokan future cash flows, sehingga meningkatkan present value dari 
nilai saham, (2) penurunan tingkat bunga menurunkan biaya pinjaman perusahaan 
sehingga akan meningkatkan outlook pendapatan dimasa mendatang, (3) ketika 
tingkat bunga bunga jatuh kepada tingkat yang kurang menarik, investor akan  
mencari ekuitas yang secara historis menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. 

Jorion (1990) menjelaskan bahwa nilai tukar merupakan sumber utama dari 
ketidakpastian dari perusahaan multinasional, secara tipikal 4 kali lebih volatil 
daripada tingkat bunga dan 10 kali lebih volatil dari inflasi. Perusahaan domestik 
yang menjual barang bersaing dengan impor akan lebih terekspos pergerakan nilai 
tukar. Perusahaan multinasional Amerika yang menggantungkan sepenuhnya 
terhadap ekspor melihat apresiasi US Dollar akan tidak menguntungkan, 
sebaliknya perusahaan asset riil yang memproduksi barang untuk diimpor ke 
Amerika Serikat akan melihat apresiasi nilai US Dollar akan menguntungkan 
mereka. Kesimpulan dari Jorion (1990) adalah perusahaan multinasional di 
Amerika Serikat dengan tingkat transaksi luar negeri yang tinggi secara positif 
akan berkorelasi dengan eksposure kurs US Dollar. Sebaliknya perusahaan 
dengan operasinya hanya berkisar di domestik tidak terlalu terpengaruh eksposure 
dari nilai tukar. 

Mankiw and Taylor (2014) menyatakan GDP adalah nilai pasar dari seluruh 
barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dengan periode yang telah 
ditentukan. GDP terdiri dari PDB nominal atau harga berlaku (market price) dan 
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PDB riil atau harga konstan (constant price). PDB nominal adalah nilai pasar 
barang dan jasa yang terjadi pada suatu negara dalam 1 tahun dimana didalamnya 
termasuk unsur inflasi. PDB riil adalah PDB nominal dengan memperhitungkan 
tingkat inflasi melalui penggunaan harga dasar konstan (GDP deflator) sebagai 
dasar adjustment inflasi. Demikian juga untuk pertumbuhan ekonomi (GDP 
growth) penghitungannya berdasarkan dari PDB riil. GDP berhubungan dengan 
wealth effect yaitu seberapa besar kesejahteraan yang timbul dari pasar modal  
meningkatkan konsumsi di masa mendatang (Ludvigson and Steindel 1999). 
Artinya peningkatan pasar modal akan membuat orang lebih sejahtera (wealthier). 
Semakin sejahtera seseorang akan semakin banyak yang mereka belanjakan 
(spend). 

Bodie et al. (2014) menyatakan bahwa kemampuan untuk memprediksi 
makroekonomi dapat meningkatkan kinerja investasi secara spektakular. 
Kemampuan tersebut berhubungan dengan fundamental analysis yang meliputi 
beberapa hal yang harus diperhatikan antara kemampuan memprediksi nilai 
intrinsik saham, kemampuan memprediksi earning prospect, serta analisis firm 
specifics. Beberapa perusahaan terpengaruh lebih besar oleh kondisi ekonomi 
makro dan industri dibandingkan dengan kinerja relatif terhadap industri sejenis. 
Menganalisis prospek perusahaan dimulai dengan agregat lingkungan ekonomi 
dan bahkan ekonomi internasional. Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh 
terhadap lingkungan makro ekonomi. Implikasi selanjutnya adalah analisis 
lingkungan industri dimana perusahaan berada. Analisis industri berhubungan 
dengan sensitivitas perusahaan terhadap siklus bisnis, tipe life cycle dari industri 
serta isu strategis yang terkait industri terkait.  

Bodie et al. (2014)  juga menyatakan bahwa dalam sistem keuangan 
terdapat hubungan antara hubungan sisi finansial dan sisi ekonomi riil dimana 
barang dan jasa diproduksi. Krisis finansial tahun 2008 menggambarkan 
bagaimana kegagalan terhubungnya sisi finansial dan sektor riil. Kegagalan 
tersebut dianggap sebagai risiko sistemik (systemic risk) namun demikian isu yang 
terjadi adalah sangat kompleks. Dengan demikian krisis tahun 2008 akan 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penggabungan antara variabel makro dengan variabel keuangan dapat 
terlihat pada penelitian Oxelheim and Wihlborg (1991). Penelitian ini tidak 
mengaitkan transaksi afiliasi namun menjabarkan lebih lanjut pengaruh shock 
macroeonomic terhadap cash flow yang diukur secara akuntansi. Variabel 
ekonomi makro tersebut meliputi 4 hal yaitu nilai tukar, tingkat bunga, inflasi 
serta harga relatif. Keempat variabel ekonomi makro tersebut bersamaan dengan 
firm specifics mempengaruhi cash flow perusahaan. Informasi membedakan antara 
risiko yang ditimbulkan variabel ekonomi makro maupun firm specifics.  

Transaksi afiliasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas 
grup bisnis. Menganalisis transaksi afiliasi berdasarkan grup bisnis lebih dapat 
menangkap behavior grup bisnis dalam memperlakukan transaksi afiliasi serta 
sensitifitas grup bisnis terhadap kondisi ekonomi makro (Bertrand et al. 2002; 
Dow et al. 2009). Berdasarkan informasi dari www.beritasatu.com tanggal 24 
Maret 2015 diperoleh informasi peran grup bisnis di Indonesia pada Bursa Efek 
Indonesia (BEI) semakin besar. Emiten grup bisnis tersebut tidak bergerak di satu 
lini bisnis. Grup bisnis tersebut lini bisnisnya tidak saling menopang namun ada 
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juga yang saling menunjang dan terintegrasi. Grup bisnis tersebut sangat 
berperanan dalam membentuk kapitalisasi pasar saham di bursa efek Indonesia. 

Menurut www.beritasatu.com total nilai kapitalisasi pasar di BEI per 19 
Maret 2015 adalah Rp 5,441 triliun. Kapitalisasi pasar grup bisnis berperanan 
membentuk lebih dari 50 persen total nilai kapitalisasi pasar di Bursa Efek 
Indonesia. Rincian grup bisnis yang membentuk kapitalisasi pasar di Bursa Efek 
Indonesia adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 1.4 Kapitalisasi pasar grup bisnis per 19 Maret 2015 di BEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
Nilai kapitalisasi pasar (market cap) lima grup bisnis yang nilainya di atas 

Rp 100 triliun terdiri dari empat grup bisnis swasta dan grup BUMN dengan total 
mencapai Rp 2,408.82 trilyun atau 44.27 persen dari total market cap. Keempat 
grup bisnis swasta tersebut dengan kapitalisasi pasar masing-masing adalah grup 
Astra sebesar Rp 484.81 triliun, grup Salim sebesar Rp 199.56 triliun, grup Lippo 
sebesar Rp 166.38 triliun dan grup Sinarmas sebesar Rp 124.57 triliun. Grup 
BUMN dengan 21 emiten mencatatkan market sebesar Rp 1,434 triliun atau 26.35 
persen terhadap market cap bursa. Nilai kapitalisasi pasar grup emiten di BEI 
lebih besar dari 50 persen jika diperhitungkan market cap 10 grup emiten lainnya 
dengan market cap di  bawah Rp 100 triliun. Sepuluh grup bisnis tersebut 
diantaranya adalah grup MNC sebesar Rp 97.31 triliun, grup Saratoga sebesar 82. 
90 triliun, grup Ciputra sebesar Rp 30.95 triliun, grup Bakrie sebesar Rp 29.93 
triliun dan grup Rajawali sebesar Rp 11.05 triliun.  

Berdasarkan tabel serta uraian di atas dapat digambarkan kapitalisasi pasar 
(market cap) sepuluh grup bisnis di Bursa Efek Indonesia melalui pie chart 
sebagai berikut :  
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Sumber : data diolah dari www.idx.com serta www.beritasatu.com 
Gambar 1.7  Kapitalisasi pasar (market cap) grup bisnis di BEI per 19 Maret 2015 
  

Grup bisnis tersebut di atas menjadi subjek yang sangat menarik untuk 
dilakukan penelitian. Berdasarkan Tabel 1.4 di atas maka grup bisnis 
diklasifikasikan menjadi tiga lapisan bagian kapitalisasi pasar yaitu di atas Rp 250 
triliun, di antara Rp 100 triliun sampai dengan Rp 250 triliun dan di bawah Rp 
100 triliun. Grup bisnis yang di lapisan pertama yaitu di atas Rp 250 triliun 
diduduki oleh grup Astra serta sekumpulan BUMN. Grup bisnis di lapisan kedua 
yaitu antara Rp 100 triliun sampai dengan Rp 250 triliun diduduki oleh Salim 
grup, Lippo grup dan Sinarmas grup. Sedangkan grup bisnis di lapisan ketiga 
yaitu di bawah Rp 100 triliun diduduki secara berurutan oleh grup bisnis MNC, 
Saratoga, Ciputra, Bakrie dan Rajawali.  

Penelitian ini fokus terhadap grup bisnis karena akan lebih memperlihatkan 
karakteristik transaksi afiliasi masing-masing grup bisnis serta determinan lainnya 
yang mempengaruhi nilai perusahaan pada grup bisnis. Penelitian ini memilih tiga 
grup bisnis yang mewakili masing-masing lapisan kapitalisasi pasar. Pada lapisan 
pertama dipilih grup bisnis Astra Grup karena satu-satunya grup perusahaan 
swasta yang mewakili kapitalisasi pasar terbesar di BEI. Pada lapisan kedua 
dipilih Lippo Grup karena berdasarkan www.beritasatu.com tanggal 23 Maret 
2015 dinyatakan bahwa Lippo Grup menduduki pertumbuhan market cap 
tertinggi (19.43 persen). Pertumbuhan Lippo Grup lebih tinggi dibandingkan 
dengan Salim Grup (13.02 persen) serta Sinarmas Grup (1.96 persen). Sedangkan 
untuk lapisan ketiga dipilih Bakrie Grup karena Bakrie Grup menunjukkan kinerja 
yang sangat kontradiktif yaitu dahulu sempat merajai kapitalisasi pasar namun 
sekarang terpuruk harga sahamnya di BEI.  

Astra berdiri pada tahun 1957 di Jakarta (www.astra.co.id). Profil Astra 
pada awalnya tidak terlepas dari sosok pendirinya yaitu William Soeryadjaya. 
Astra memulai bisnisnya sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan 
nama PT Astra International Inc. Pada tahun 1990, dilakukan perubahan nama 
menjadi PT Astra International Tbk, seiring dengan pelepasan saham ke publik 
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beserta pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar 
dengan ticker ASII. Astra saat ini memiliki 225,580 karyawan pada 183 anak 
perusahaan, perusahaan asosiasi dan pengendalian bersama entitas yang 
menjalankan enam segmen usaha, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat dan 
pertambangan, agribisnis, infrastruktur dan logistik, dan teknologi informasi. Nilai 
kapitalisasi pasar Astra Grup per 19 Maret 2015 sebesar Rp 484.81 triliun. 

Lippo Grup adalah sebuah perusahaan besar di Indonesia yang didirikan 
oleh Mochtar Riady pada tahun 1950-an. Kemudian berkembang menjadi 
perusahaan pribadi dan publik (www.highbeam.com). Lippo bergerak dalam 
berbagai bidang sektor usaha. Bidang properti meliputi kota satelit, perumahan, 
kondominium, perkantoran kelas A, pusat industri, pusat belanja, hotel, golf dan 
rumah sakit. Bidang bisnis eceran menguasai beberapa usaha seperti Matahari 
Putra Prima meliputi Foodmart, Matahari Dept. Store dan Hypermart serta eceran 
di produk kesehatan dan kecantikan. Selain itu Lippo Grup memiliki bidang usaha 
lainnya di bidang media, telekomunikasi, teknologi informasi dan TV kabel. Nilai 
kapitalisasi pasar Lippo Grup per 19 Maret 2015 sebesar Rp 166.38 triliun. 

Bakrie Grup adalah perusahaan konglomerat yang didirikan oleh Achmad 
Bakrie pada tahun 1942 (www.highbeam.com). Bisnis usaha meliputi berbagai 
macam industri seperti pertambangan, minyak dan gas, properti, infrastruktur, 
perkebunan, media dan telekomunikasi. Pada saat ini tercatat 10 perusahaan dari 
Grup Bakrie yang melantai di BEI. Grup Bakrie merupakan suatu cerita grup 
bisnis yang fenomenal dan kontradiktif. Dikatakan fenomenal karena harga saham 
Grup Bakrie sempat merajai bursa efek dan dikatakan kontradiktif karena saat ini 
harga saham-sahamnya jatuh terpuruk. Bersumber dari www.kompas.com 
disebutkan pada tahun 2010, kapitalisasi 9 emiten Grup Bakrie Rp 113.27 triliun 
atau 3.5 persen dari kapitalisasi BEI. Kemudian pada tahun 2011, total kapitalisasi 
10 emiten Grup Bakrie Rp 108.18 triliun atau 3 persen kapitalisasi BEI. Saat itu 
saham Bakrie terus menempati daftar emiten terlikuid LQ 45. Hal yang kontras 
terjadi saat ini karena tak satu pun saham Bakrie masuk indeks LQ 45. Saat ini per 
19 Maret 2015, kapitalisasi Grup Bakrie sebesar Rp 29.93 triliun hanya 0.55 
persen dari total kapitalisasi BEI senilai Rp 5,441triliun. Kejatuhan harga saham 
Bakrie Grup bersamaan dengan terkoyaknya keuangan grup Bakrie. 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa  hubungan transaksi afiliasi 
dengan nilai perusahaan merupakan masalah yang kompleks karena berhubungan 
dengan behavior grup bisnis, struktur kepemilikan piramida, corporate 
governance, pengaruh krisis serta variabel ekonomi makro. Transaksi afiliasi yang 
terjadi di perusahaan multinasional berkaitan dengan situasi global. Permasalahan 
transaksi afiliasi di Bursa Efek Indonesia pernah diteliti antara lain oleh Utama 
dan Utama (2008), Utama dan Utama (2009) serta Utama et al (2010). Ketiga 
penelitian tersebut menggunakan konsep Cumulative Abnormal Return (CAR) 
sebagaimana telah dilakukan oleh Cheung et al. (2006) untuk mengukur pengaruh 
dari pengumuman (announcement) RPT terhadap investor. Kerangka yang 
digunakan adalah dengan event studies. Hasil penelitian pertama adalah : (1) 
reaksi pasar lebih rendah terhadap transaksi internal dibandingkan transaksi non 
internal, hal ini menandakan transaksi internal lebih mengarah kepada 
expropriation pemegang saham mayoritas terhadap minoritas, (2) reaksi pasar 
terhadap perusahaan dalam afiliasi grup bisnis (konglomerasi) lebih rendah 
daripada non grup. Pada penelitian ini tidak meneliti grup bisnis secara spesifik 
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namun hanya menggunakan variabel dummy. Hasil penelitian kedua adalah reaksi 
harga saham yang diukur dengan CAR untuk RPT lebih rendah dari Non RPT. 
Dengan demikian pasar melihat RPT sebagai "wealth expropriation" atau 
cenderung kepada negatif seperti tunneling. Selanjutnya penelitian ketiga 
memfokuskan kepada efficient atau abusive pengaruh RPT terhadap reaksi pasar. 
Hasilnya tidak ada perbedaan signifikan antara efficient atau abusive dimana 
dalam penelitiannya disebut efek tersebut saling menghilangkan sehingga terlihat 
seperti netral. RPT akan efisien jika ada pengungkapan yang lebih baik dan 
dianggap abusive jika share ownership of the boards lebih tinggi serta pemegang 
sahamnya asing. 

 
 

Kesenjangan Penelitian 
 
Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan transaksi afiliasi di 

Indonesia lebih banyak fokus terhadap emiten individual atau sektor usaha 
tertentu dan tidak ada secara spesifik terhadap grup bisnis. Sebagai contoh Utama 
and Utama (2008) tidak menghubungkan penelitian transaksi afiliasi dengan grup 
bisnis secara spesifik. Penelitian transaksi afiliasi yang dilakukan di tataran 
internasional masih terbatas yang menghubungkan transaksi afiliasi secara 
spesifik dengan grup bisnis. Penelitian transaksi afiliasi yang dihubungkan dengan 
grup bisnis secara spesifik antara lain dilakukan oleh Bertrand et al. (2002) di 
India serta oleh Dow et al. (2009) di Jepang. Penelitian transaksi afiliasi terkait 
dengan grup bisnis belum pernah dilakukan di Indonesia. Keterbatasan penelitian 
transaksi afiliasi yang berhubungan dengan grup bisnis membuat kesenjangan 
penelitian yang membutuhkan penelitian (research need) transaksi afiliasi dan 
grup bisnis di Indonesia.  

Penelitian transaksi afiliasi masih sangat terbatas yang berkaitan dengan 
kondisi ekonomi makro padahal pengambilan keputusan setiap perusahaan akan 
mempertimbangkan kondisi ekonomi makro (Sterman 1989). Sebagai contoh di 
Indonesia penelitian Utama and Utama (2009) dan Utama et al (2010) tidak 
membahas transaksi afiliasi dari sisi variabel ekonomi makro. Demikian juga 
penelitian di tataran internasional  masih terbatas yang menghubungkan transaksi 
afiliasi dengan kondisi ekonomi makro. Johnson et al. (2000) yang menjelaskan 
level makro saat krisis finansial di Asia Timur dimana tingkat proteksi pemegang 
saham minoritas dijelaskan oleh depresiasi nilai tukar mata uang. Selanjutnya 
Dow et al. (2009) memberikan gambaran yang luas mengenai teknik tunneling 
dan propping pada grup bisnis di Jepang saat situasi krisis. Keterbatasan 
penelitian transaksi afiliasi yang berhubungan dengan ekonomi makro membuat 
kesenjangan penelitian yang membutuhkan penelitian (research need) transaksi 
afiliasi dan ekonomi makro di Indonesia.  

 
  

Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas maka diperoleh benang merah 
bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh transaksi afiliasi serta variabel ekonomi 
makro. Grup bisnis dalam melakukan transaksi afiliasi dipengaruhi oleh struktur 
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kepemilikan ultimat, corporate governance, perbandingan utang terhadap modal 
serta periode krisis. Struktur kepemilikan ultimat berdasarkan penelitian La Porta 
et al. (1999) dan Claessens et al. (2000). Corporate governance berdasarkan 
penelitian Chien et al. (2010), Claessens et al. (2000),  Ho et al. (2001), Bianchi 
et al. (2010), Chaghadari et al. (2011), Pizzo (2009), Gordon et al. (2004), Mitton 
(2002), Cheung et al. (2006), Nekhili et al. (2011) serta Huyghebaert and Wang 
(2012). Perbandingan utang terhadap modal berdasarkan penelitian Lo et al. 
(2010b) dan (OECD 2012b). Periode krisis berdasarkan dari Dow et al. (2009).  

Selanjutnya tipe serta besaran transaksi afiliasi, control variabel serta 
periode krisis akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  Tipe dan besaran 
transaksi afiliasi berdasarkan penelitian Nekhili et al. (2011), Yeh et al. (2012), 
Cheung et al. (2006), Gordon et al. (2004). Control variabel meliputi 
perbandingan utang terhadap modal berdasarkan penelitian Lo et al. (2010b) dan 
(OECD 2012b) serta ukuran perusahaan berdasarkan penelitian dari Cheung et al. 
(2006) serta Nekhili et al. (2011). Periode krisis berdasarkan penelitian dari Dow 
et al. (2009) serta Bodie et al. (2014). 

Variabel ekonomi makro yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
adalah harga minyak dunia (oil price), tingkat suku bunga, nilai tukar serta Gross 
Domestic Product (GDP), siklus bisnis serta periode krisis. Variabel ekonomi 
makro harga minyak dunia berpengaruh terhadap nilai perusahaan berdasarkan 
penelitian Kwon et al. (1997), Bodie et al. (2014) dan Arouri and Nguyen (2010). 
Variabel ekonomi makro tingkat bunga berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
berdasarkan penelitian Kirativanich (2000), Bodie et al. (2014) dan Siddiqui 
(2003). Variabel ekonomi makro nilai tukar berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan berdasarkan penelitian Kwon et al. (1997), Bodie et al. (2014) serta 
Jorion (1990). Variabel ekonomi makro GDP berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan berdasarkan Mankiw (2012), Bodie et al. (2014) serta Ludvigson and 
Steindel (1999). Siklus bisnis akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
berdasarkan literatur dari Bodie et al. (2014). Periode krisis tahun 2008 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan berdasarkan literatur dari Bodie et al. 
(2014). 

Masing-masing variabel penelitian yang diuraikan di atas dapat 
dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu kelompok variabel ekonomi mikro 
(keuangan) dan variabel makro. Kelompok variabel ekonomi mikro (keuangan) 
terdiri dari variabel struktur kepemilikan ultimat, corporate governance, 
perbandingan utang terhadap modal, tipe serta besaran transaksi afiliasi, control 
variabel. Sedangkan kelompok ekonomi makro terdiri dari harga minyak dunia 
(oil price), tingkat suku bunga, nilai tukar serta Gross Domestic Product (GDP), 
serta siklus bisnis. Periode krisis merupakan variabel dummy yang berlaku baik di 
ekonomi mikro dan makro. 

Jembatan pertemuan kedua kelompok variabel ekonomi makro dan makro 
yaitu nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's q. Konsep Tobin's q pertama 
kali diperkenalkan oleh Tobin (1969) sebagai pendekatan general equilibrium 
terhadap teori moneter. Konsep makro ekonomi tersebut berkembang dan 
selanjutnya malah menjadi suatu konsep di level keuangan (mikro ekonomi). 
Wolfe (2003) menegaskan bahwa Tobin's q telah menjadi salah satu favorit 
sebagai indikator kinerja perusahaan.  
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Pertemuan variabel-variabel ekonomi mikro (keuangan) dan makro 
dibuatkan bagan perumusan masalah sebagai berikut :  

 
 

 
Gambar 1.8 Perumusan masalah 

 
 

 
Pembatasan Masalah 

 

Nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham menurut analisis 
fundamental antara lain dipengaruhi oleh prospek pendapatan dan dividen 
perusahaan, harapan dari tingkat bunga di masa mendatang serta evaluasi risiko 
(Bodie et al. 2014). Pada disertasi ini pengaruh ekonomi mikro terhadap nilai 
perusahaan dibatasi pada variabel transaksi afiliasi, corporate governance serta 
control variabel yang terpilih. Sedangkan pada level makroekonomi pengaruh 
terhadap nilai perusahaan dibatasi oleh variabel harga minyak, tingkat bunga, kurs, 
GDP, serta siklus bisnis. 
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Pertanyaan Penelitian 

 

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian 
adalah sebagai berikut : 
1. Apakah transaksi afiliasi dipengaruhi oleh struktur kepemilikan ultimat, good 

corporate governance, debt to equity ratio serta periode krisis? 
2. Apakah tipe dan pola transaksi afiliasi, control variable serta periode krisis 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 
3. Apakah variabel-variabel ekonomi makro berupa harga minyak dunia, tingkat 

suku bunga, nilai kurs, gross domestic product, siklus bisnis serta periode krisis 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 
 

Hubungan antara pertanyaaan pertama sampai dengan ketiga adalah nilai 
perusahaan pada skala yang lebih luas tidak hanya dipengaruhi oleh variabel 
ekonomi mikro seperti transaksi afiliasi, ukuran perusahaan, rasio keuangan 
namun juga dipengaruhi oleh variabel ekonomi makro. Berbeda dengan variabel 
ekonomi mikro yang risikonya dapat dikontrol dan didiversifikasi oleh grup bisnis 
(unsystematic risk) maka risiko pada variabel ekonomi makro tidak dapat 
dikontrol dan didiversifikasi (systematic risk). Pada disertasi ini diteliti secara 
komprehensif pengaruh mikro maupun makro terhadap nilai perusahaan. 
 
 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah serta pertanyaan penelitian di atas maka 
ditentukan tujuan penelitian secara umum dan secara khusus. Tujuan penelitian 
secara umum adalah menganalisis secara agregasi transaksi afiliasi serta 
determinan lainnya yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan di Bursa Efek 
Indonesia. Tujuan penelitian secara khusus pada masing-masing grup bisnis 
adalah sebagai berikut : 
1. Menganalisis transaksi afiliasi yang dipengaruhi oleh struktur kepemilikan 

ultimat, good corporate governance, debt to equity ratio serta periode krisis.  
2. Menganalisis tipe dan pola transaksi afiliasi, control variable serta periode 

krisis yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
3. Menganalisis pengaruh variabel-variabel ekonomi makro berupa harga minyak 

dunia, tingkat suku bunga, nilai kurs, gross domestic product, siklus bisnis 
serta periode krisis terhadap nilai perusahaan.  

 
 

Manfaat Penelitian 

 
Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi 

ilmu pengetahuan, pemerintah, investor serta perusahaan dengan uraian sebagai 
berikut : 
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1. Memberikan manfaat dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya 
penelitian yang berhubungan dengan transaksi afiliasi, corporate governance, 
struktur kepemilikan usaha, serta ekonomi makro yang dapat mempengaruhi 
nilai perusahaan. 

2. Memberikan manfaat dan kontribusi bagi perusahaan khususnya grup bisnis 
untuk memperhatikan faktor-faktor transaksi afiliasi, corporate governance, 
struktur kepemilikan usaha, serta ekonomi makro yang dapat mempengaruhi 
nilai perusahaan. 

3. Memberikan manfaat dan kontribusi bagi investor untuk mempertimbangkan 
faktor-faktor transaksi afiliasi dalam grup bisnis, corporate governance serta 
variabel-variabel ekonomi makro dalam pemilihan investasi di Bursa Efek 
Indonesia. 

4. Memberikan manfaat dan kontribusi bagi pemerintah khususnya Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) untuk lebih dapat mengantisipasi dan mengawasi pengaruh 
grup bisnis dalam memperlakukan transaksi afiliasi serta corporate 
governance serta yang dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek 
Indonesia. 

 
 

Kebaruan (Novelty) 

 

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini mencakup topik penelitian, pemetaan 
teori, tipe dan pola transaksi afialiasi yang komprehensif, serta variabe ekonomi 
makro. Secara detail kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah : 

 
1. Penelitian transaksi afiliasi untuk Indonesia dengan pendekatan berdasarkan 

grup bisnis belum dilaksanakan. Pada disertasi ini hal tersebut dilaksanakan 
sehingga dapat diketahui perilaku (behavior) masing-masing grup bisnis 
dalam memperlakukan transaksi afiliasi. 

2. Pada penelitian ini "dipetakan" secara komprehensif teori/ konsep yang 
mendasari berbagai aspek dari transaksi afiliasi. 

3. Penelitian transaksi afiliasi ini memperhitungkan seluruh tipe dan pola 
transaksi afiliasi yang terjadi dalam grup bisnis yang dapat mempengaruhi 
nilai perusahaan.  

4. Penelitian transaksi afiliasi ini memasukkan unsur variabel ekonomi makro 
sehingga dapat diperoleh gambaran komprehensif pengaruh mikro dan makro 
terhadap nilai perusahaan. 

 
 

Sistematika Penulisan 
 

Adapun sistimatika penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut :  
 

Bab 1 :  Pendahuluan  
 Bab ini menjelaskan latar belakang, kesenjangan penelitian, perumusan 

masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian 
serta kebaruan (novelty) serta sistematika penulisan. Latar belakang 
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menguraikan fenomena transaksi afiliasi yang didukung oleh fakta, data-
data pendukung serta teori dan hasil penelitian yang pernah dilakukan 
sebelumnya. Latar belakang tersebut memperkuat alasan mengapa 
dilakukannya penelitian ini. Kesenjangan penelitian mengungkapkan 
penelitian sebelumnya serta kesenjangan (gap) yang terjadi untuk 
dilakukan penelitian.  Berdasarkan latar belakang serta kesenjangan 
penelitian dibuatkan perumusan masalah yang dilanjutkan dengan 
pertanyaan, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Terakhir 
diungkapkan kebaruan (novelty) dalam penelitian ini.  

 
Bab 2 :  Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan landasan teori, corporate governance, teori ekonomi 
makro yang relevan, hasil penelitian sebelumnya, teori yang terkait 
dengan grup bisnis, posisi penelitian kerangka pemikiran serta hipotesis. 
Landasan teori terdiri dari grand theory serta substantive theory. 
Selanjutnya diuraikan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan 
transaksi afiliasi, corporate governance serta nilai perusahaan. Posisi 
penelitian membahas "state of the art" dari hasil penelitian sebelumnya, 
mind mapping sehingga dirumuskan kerangka pemikiran serta hipotesis. 

 
Bab 3 :  Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini 
yang terdiri dari metodologi, jenis dan sumber data, operasionalisasi 
variabel, analisis panel data serta validitas model, penggunaan penelitian 
kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan analisis deskriptif dan 
analisis data panel.  

 
Bab 4 :  Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menyajikan analisis hasil serta pembahasan. Analisis dilakukan 
secara komprehensif sehingga pada saat pembahasan akan dibuat suatu 
kajian-kajian yang mendukung atau menentang suatu teori yang telah 
dikemukakan. 

 
Bab 5 :  Implikasi Manajerial, Simpulan, dan Saran 

Bab ini menyajikan implikasi manajerial yang dapat berguna baik 
akademisi, perusahaan, investor maupun regulator. Selanjutnya dibuatkan   
kesimpulan dan saran hasil pembahasan dan mengaitkan dengan tujuan 
penelitian yang telah ditetapkan pada awal penelitian.  

 

   

  




