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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Perhatian atas isu terkait Related Party Transactions (RPT) meningkat dalam 

satu dekade terakhir. Salah satunya disebabkan oleh skandal penipuan besar yang 

melibatkan perusahaan Amerika, Enron, dan berakhir pada kepailitan. Penipuan 

yang dilakukan oleh Enron melibatkan transaksi dengan pihak berelasi. RPT adalah 

transaksi yang dilangsungkan dengan pihak berelasi seperti perusahaan di bawah 

entitas pengendali yang sama, perusahaan terafiliasi, karyawan kunci, keluarga 

dekat atau individu atau perusahaan yang memiliki hak suara signifikan. Di dalam 

RPT, insider (yaitu, pemegang saham pengendali, direktur, eksekutif kunci) 

memiliki kepentingan tertentu atas transaksi dengan demikian penetapan harga dan 

ketentuan transaksi dapat menyimpang dari arm’s length principle.  

Praktik RPT umum dilakukan di wilayah Asia, termasuk Indonesia, dimana 

karakteristik struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan umumnya terkonsentrasi 

di tangan pemegang saham tertentu. Oleh sebab itu, timbul permasalahan keagenan 

seperti perampasan kekayaan pemegang saham non-pengendali dengan pemegang 

saham pengedali (Claessens et al, 2002). Menurut Gordon et al (2004), Ryngaert 

dan Thomas (2007), RPT dapat memiliki dampak positif atau negatif pada kinerja 

perusahaan. Kemudian RPT dapat dikelompokan menjadi transaksi yang bersifat 

merugikan (abusive RPT berdasarkan the conflict of interest hypothesis) dan 
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menguntungkan (efficient RPT berdasarkan the efficient transaction hypothesis) 

sesuai dengan penelitian Chang dan Hong (2000), Gordon et al (2004), Cheung et 

al (2009), dan Kohlbeck dan Mayhew (2010). 

Efficient RPT dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dasar suatu perusahaan 

dengan menurunkan biaya transaksi, dan adanya jaminan untuk terjadinya RPT 

relatif tinggi dibandingkan dengan transaksi pihak ketiga sehingga perusahaan 

dapat beroperasi dengan lebih efisien. Di sisi lain, abusive RPT digunakan untuk 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham pengendali dengan mengorbankan 

kepentingan pemegang saham non-pengendali. Penelitian Johnson et al. (2000) 

menemukan bahwa pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi, 

pemegang saham pengendali dapat mengambil alih kekayaan pemegang saham 

non-pengendali dengan berbagai cara diantaranya pemegang saham pengendali 

dapat memperoleh uang tunai tambahan dengan menjual aset, barang, atau jasa 

kepada perusahaan melalui RPT dengan harga di atas harga pasar; dapat 

memperoleh pinjaman dengan persyaratan yang disetujui; serta dapat mentransfer 

aset antar perusahaan di bawah kendali mereka, aktivitas seperti ini disebut 

tunneling. 

Total dari transaksi RPT efficient dan abusive menjadi pengukur besaran RPT 

pada laporan keuangan dan jumlah besaran RPT dipengaruhi oleh tingkat 

pengungkaan RPT (Utama dan Utama ,2013). Terkait dengan penyajian besaran 

dan pengungkapan RPT pada laporan keuangan sudah di atur melalui Peraturan 

OJK Nomor VIII.G.7 dan PSAK 7 Rev 2015, sehingga dengan demikian laporan 
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keuangan dapat memenuhi tujuannya. Tujuan dari laporan keuangan adalah 

memberikan infromasi keuangan atas entitas pelapor yang bermanfaat dalam 

rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Untuk itu, di dalam memutuskan 

informasi apa saja yang harus dilaporkan, perusahaan menganut Full Disclosure 

Principle yang artinya memberikan informasi yang cukup penting untuk 

memengaruhi penilaian dan keputusan pengguna, termasuk keberadaan RPT.  

Salah satu cara untuk menanggulangi dan meminimalisir praktik abusive RPT 

adalah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) dalam Corporate Governance (CG) yaitu keterbukaan (transparency), 

akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi 

(independency), dan kewajaran (fairness). GCG merupakan suatu mekanisme di 

dalam perusahaan guna meminimalisir masalah keagenan sehingga praktik GCG 

diharapkan dapat mengurangi asymmetric information, meningkatkan keterbukaan 

dan transparansi laporan keuangan. Penerapan CG yang lebih baik menghasilkan 

pemantauan RPT yang lebih intensif, serta memastikan bahwa RPT dilakukan 

karena alasan efisiensi seraya meminimalkan abusive RPT. 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menguji 

secara empiris hubungan antara mekanisme Corporate Governance (CG) dengan 

pengungkapan dan besaran RPT. Penelitian mengenai RPT masih jarang dilakukan 

di Indonesia, sehingga menarik perhatian peneliti untuk diteliti. Penelitian ini 

mengacu pada penelitian Utama dan Utama (2012) dan Utama (2015). Sebagai 

kontribusi, penelitian ini mengukur variabel RPT dari sisi besaran RPT dan tingkat 
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pengungkapan RPT sehingga hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

paparan yang lebih menyeluruh atas RPT. Penelitian ini berbeda dari penelitian- 

penelitian terdahulu dari sisi pengukuran variabel CG. Pada penelitian ini 

pengukuran CG menggunakan jumlah Kepemilikan Institusional, Kepemilikan 

Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit, sehingga ini menjadi 

pembeda dari Corporate Governance Index (CGI) yang diperoleh dari Indonesian 

Institute for Corporate Directorship (IICD). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berlandaskan penjelasan yang telah disampaikan diatas, maka dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Apakah Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap besaran 

transaksi pihak berelasi? 

2. Apakah Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap besaran transaksi 

pihak berelasi? 

3. Apakah Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap besaran transaksi 

pihak berelasi? 

4. Apakah Komite Audit memiliki pengaruh terhadap besaran transaksi pihak 

berelasi? 

5. Apakah Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan 

pihak berelasi? 
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6. Apakah Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap pengungkapan 

pihak berelasi? 

7. Apakah Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan 

pihak berelasi? 

8. Apakah Komite Audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pihak 

berelasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk menguji apakah Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap 

besaran transaksi pihak berelasi.  

2. Untuk menguji apakah Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap 

besaran transaksi pihak berelasi. 

3. Untuk menguji apakah Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap 

besaran transaksi pihak berelasi. 

4. Untuk menguji apakah Komite Audit memiliki pengaruh terhadap besaran 

transaksi pihak berelasi. 

5. Untuk menguji apakah Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan pihak berelasi. 

6. Untuk menguji apakah Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan pihak berelasi. 
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7. Untuk menguji apakah Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan pihak berelasi. 

8. Untuk menguji apakah Komite Audit memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan pihak berelasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi dunia akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam pengembangan teori yang terkait dengan transaksi pihak berelasi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur 

untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan besaran dan pengungkapan 

pihak berelasi. 

3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait praktik transaksi pihak 

berelasi di perusahaan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Variabel independen yang diteliti hanyalah tata kelola dengan menggunakan 

proksi; Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris 

Independen dan Komite Audit. 
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2. Sampel penelitian hanya sebatas pada perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 – 2018. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan  

 Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :  

BAB I  merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

permasalahan, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan masalah dan sistematika pembahasan.  

BAB II merupakan landasan teori dan pengembangan hipotesis yang 

menguraikan tentang kajian teori, telaah literatur-literatur sehubungan 

dengan variabel yang diteliti, kerangka pemikiran/konseptual dan 

pengembangan hipotesis.  

BAB III  merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data, model empiris penelitian, definisi variabel 

operasional dan metode analisis data.  

BAB IV  merupakan hasil dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian 

(deskripsi statistik, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, pengujian 

hipotesis) dan pembahasan.  

BAB V merupakan kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan, implikasi 

hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 


