
 
 

 
 

I. PENDAHULUAN 

      Perusahaan keluarga merupakan salah satu dasar 

komunitas bisnis, mayoritas perusahaan di seluruh 

dunia dimiliki oleh keluarga (Burkart et al., 2003). Di 

Indonesia, lebih dari 90 persen bisnis adalah 

perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan keluarga 

(The Jakarta Pos, 2010) bahkan pada tahun 1996 dari 

seluruh Negara di kawasan Asia Timur, Indonesia 

menduduki peringkat pertama sebagai Negara yang 

memiliki prosentase perusahaan milik keluarga 

terbanyak (Claessens et al., 2000). Perusahaan 

keluarga adalah sebuah entitas bisnis yang memiliki 

karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan 

pada umumnya. Perusahaan keluarga umumnya 

memiliki fleksibilitas dan kecepatan pengambilan 

keputusan yang tinggi karena perusahaan dikelola 

oleh manajer-manajer yang sekaligus menjadi pemilik 

(The Jakarta Pos, 2010). Perspektif jangka panjang 

timbul dengan membangun bisnis untuk generasi 

yang akan datang. Dengan adanya pemilik perusahaan 

berperan sebagai manajemen, dapat memberikan 

insentif kepada manajemen untuk melakukan 

monitoring secara langsung dan menggunakan voting 

power mereka untuk memimimalisasi kegiatan bisnis 

yang kurang produktif (Jiraporn dan DaDart, 2007).  



 
 

 
 

      Penelitian mengenai perusahaan keluarga telah 

beberapa dilakukan di Amerika Serikat. Dalam 

(Anderson dan Reeb, 2004), perusahaan keluarga 

mempunyai dua grup kepemilikan saham, yaitu 

pemegang saham mayoritas dan pemegang saham 

minoritas. Sehingga perusahaan keluarga lebih 

memiliki masalah keagenan tipe II, yaitu konflik 

antara pemegang saham mayoritas dan minoritas 

daripada tipe I, yaitu konflik antara manajemen dan 

pemegang saham (Anderson dan Reeb, 2004). Menurut 

Fan dan Wong (2002), pemegang saham pengendali 

yang aktif bekerja pada perusahaan memiliki 

kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan 

pribadi mereka dengan melawan pihak yang hanya 

sebagai pemegang saham minoritas. Agency theory 

memprediksi bahwa family firm mempunyai praktik 

akuntansi yang rendah daripada non-family firm, 

karena family firm merupakan concentrated ownership 

yang memungkinkan pemegang saham mayoritas 

dapat mendominasi board of directors sehingga akan 

semakin memperburuk konflik kepentingan antara 

pemegang saham mayoritas dan minoritas. (Anderson 

dan Reeb, 2004). Selain dari agency theory, hubungan 

antara family firm dengan kualitas pelaporan 

keuangan juga dapat dijelaskan melalui stewardship 

theory (Anderson dan Reeb, 2004). Pemilik yang 



 
 

 
 

berperan serta sebagai manajemen bertindak murni 

untuk kepentingan perusahaan sehingga tidak 

terdapat konflik kepentingan antara manajer dan 

pemilik dan tidak ada risiko bawaan mengenai 

masalah executive control, sehingga tujuan dari good 

governance tercapai dengan tepat (Donaldson dalam 

Pastoriza dan Arino 2008).  

      Penelitian oleh Wang (2006) menyatakan bahwa 

founding family ownership mempunyai earnings quality 

yang tinggi, sampel yang digunakan dalam penelitian 

Wang adalah 500 perusahaan yang tergabung dalam 

S&P. Penelitian ini mengindikasikan bahwa family firm 

dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas karena adanya kepentingan yang selaras 

antara manajemen dan users. Peran manajemen yang 

juga sebagai pemilik perusahaan mempunyai 

kepentingan dalam perspektif jangka panjang untuk 

melindungi perusahaan yang selanjutnya untuk 

diteruskan ke generasi berikutnya sehingga 

manajemen tidak mementingkan kepentingan pribadi 

jangka pendek yang dapat menyebabkan buruknya 

kualitas pelaporan keuangan. Hasil bertolak belakang 

ditemukan oleh Fan dan Wong (2002) menemukan 

bahwa family firm di kawasan Asia mempunyai 

earnings informativeness yang rendah. Family firm 

yang dimaksud adalah perusahaan keluarga yang 



 
 

 
 

mempunyai hak suara yang dominan. Menurut Fan 

dan Wong (2002), family firm di Asia Timur mempunyai 

hubungan politik yang lebih tinggi daripada 

perusahaan di Negara Barat. Agency conflict lebih 

terjadi antara controlling shareholder dan minority 

shareholder daripada manajer dan pemegang saham. 

Sehingga family firm lebih mempunyai incentive dan 

capability untuk melakukan earnings manipulation 

dalam upaya mendominasi peran dari minority 

shareholder. Argumentasi yang menyebabkan 

perbedaan kedua hasil penelitian tersebut yaitu 

adanya perbedaan perbedaan tipe agency problem 

antara Negara Barat dengan Negara Asia Timur serta 

perbedaan perlindungan investor. Pada perusahaan 

yang berada dalam wilayah United Stated dan United 

Kingdom mayoritas mempunyai struktur kepemilikan 

saham tersebar dimana cenderung menghadapi agency 

problem tipe I yaitu antara manajer dan pemegang 

saham (Jensen and Meckling, 1976). Namun berbeda 

dengan perusahaan di Amerika Serikat, perusahaan di 

kawasan Asia (antara lain Malaysia, Korea Selatan, 

Thailand, Filipina, Indonesia) mempunyai sruktur 

kepemilikan terkonsetrasi pada satu kepemilikan 

(mayoritas oleh keluarga/ family firm) dimana pemilik 

mempunyai control kuat atas perusahaan, maka 

agency problem tipe II lebih terjadi yaitu antara kedua 



 
 

 
 

pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas 

dan pemegang saham minoritas.  

      Selain itu, Amerika Serikat mempunyai tata kelola 

perusahaan yang baik karena adanya perlindungan 

investor yang kuat, sehingga family firm dapat 

mencegah adanya tindakan yang merugikan pemegang 

saham minoritas. Namun, kondisi yang berbeda 

dialami oleh Indonesia yang perlindungan investor 

relatif rendah (Claessens et al., 2000; La Porta et al., 

2000). Lemahnya perlindungan investor menyebabkan 

family firm di Indonesia dapat melakukan kontrol yang 

signifikan terhadap beberapa perusahaan tanpa harus 

menanamkan investasi yang besar (fenomena 

konglomerasi) (Harijono dan Tanewski, 2009). 

Fenomena ini dapat memberikan insentif bagi 

pemegang saham mayoritas untuk melakukan 

tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas 

demi untuk kepentingan sendiri.  

      Penelitian oleh Fan dan Wong (2000) mengenai 

corporate ownership structure dan informativeness of 

earnings dilakukan pada enam negara di kawasan Asia 

Timur yaitu Hongkong, Indonesia, Korea Selatan, 

Malaysia, Singapura, Thailand dan Taiwan dan 

dilakukan pada periode tahun 1991 – 1995. Hasil 

penelitian Fan dan Wong (2000) menunjukkan bahwa 



 
 

 
 

family firm di Asia mempunyai earnings 

informativeness yang rendah. Hasil tersebut sesuai 

dengan hipotesis yang dibangun bahwa family firm 

mempunyai perbedaan voting right dan cash flow right 

yang tinggi dimana pemegang saham mayoritas dapat 

melakukan tindakan ekspropriasi terhadap pemegang 

saham minoritas sehingga menyebabkan buruknya 

kualitas pelaporan rendahnya earnings 

informativeness. 

      Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan 

Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk 

berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: 

KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah mengeluarkan 

Pedoman Good Corporate Governance (GCG). KNKG 

bertugas untuk merumuskan dan menyusun 

rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta 

memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang 

corporate governance di Indonesia. KNKG menerbitkan 

Pedoman Umum Good Corporate Governance yang 

diadopsi dari Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD). Tujuan dari penerapan GCG 

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas informasi 

kepada pemegang saham dan masyarakat umum, 

meningkatkan partisipasi pemegang saham minoritas 

dalam pengambilan keputusan, membuat dewan 

direksi lebih efektif, lebih mandiri dan mengurangi 



 
 

 
 

kemungkinan  pihak terkait transaksi akan merugikan 

pemegang saham minoritas. Selanjutnya, KNKG, 

BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal), Bank 

Indonesia dan Bursa Efek Indonesia juga menerbitkan 

berbagai peraturan dan rekomendasi sebagai bagian 

dari reformasi tata kelola perusahaan di Indonesia.  

            Penelitian oleh Fan dan Wong (2000) telah 

meneliti earnings management pada family firm di 

Indonesia pada tahun 1991 – 1995. Pada penelitian ini 

menggunakan periode penelitian yang berbeda dengan 

Fan dan Wong (2000) yaitu tahun 2005 – 2009,maka 

penelitian ini hendak membuktikan apakah penelitian 

ini yaitu pada periode setelah adanya reformasi tata 

kelola dapat memberikan hasil yang berbeda dengan 

Fan dan Wong (2000).  

 

 

 

 

 

 

 


