
 
 

 
 

II. RERANGKA TEORITIS DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

      Mayoritas perusahaan di Negara Indonesia 

dikuasai oleh bisnis keluarga. Family control 

berpotensi dapat menghasilkan kinerja perusahaan 

yang lebih baik daripada non-family firm karena 

adanya perspektif jangka panjang dan investasi yang 

signifikan (Anderson & Reeb, 2004).  Perusahaan yang 

dikuasai oleh sebuah keluarga yang signifikan 

memungkinkan  pemilik sebagai pemegang saham 

mayoritas dapat menggunakan perannya untuk 

melakukan control yang tinggi atas perusahaan serta 

dapat mempengaruhi manajemen dalam pengambilan 

keputusan yang bertujuan pada firm value dan untuk 

memberikan benefit kepada seluruh shareholder. 

Namun, pemilik dapat juga memberikan pengaruh 

kepada manajemen dengan tujuan yang berbeda yaitu 

untuk kepentingan sendiri (private benefit). 

Potensi benefits pada family firm  

      Pengaruh keluarga dapat memberikan beberapa 

keunggulan pada perusahaan. Dalam Anderson and 

Reeb (2003a) family firm mempunyai insentif dan 

power untuk memonitor manajer, sehingga hal ini 

dapat mengurangi adanya free rider problem. Penelitian 

oleh Ward (dalam Mengoli, Pazzaglia dan Sapienza 



 
 

 
 

2011) menemukan bahwa non-family firms mempunyai  

praktik akuntansi yang lebih rendah daripada family 

firm, karena family firm merupakan perusahaan yang 

tumbuh berkembang membawa nama keluarga 

sehingga manajemen dalam mengelola perusahaan 

mempunyai loyalitas yang tinggi karena didasarkan 

atas rasa memiliki dan tidak mempunyai konflik 

kepentingan. Dalam Anderson and Reeb (2003a) 

dijelaskan bahwa family firm merupakan long term 

investor dimana pemilik cenderung mempunyai 

horizon investasi yang lebih panjang daripada 

mengambil peluang untuk investasi jangka pendek. 

Dengan sudut pandang jangka panjang maka akan 

mengurangi adanya earnings manipulation karena 

kurang adanya tekanan untuk mencapai target jangka 

pendek (“make the quarterly numbers”). Anderson and 

Reeb (2003) mengemukakan bahwa sebagai controlled 

ownership, family firm mempunyai keunikan yang 

membedakan dengan dispersed ownership yaitu 

keberlangsungan perusahaan (long-term presence) dan 

reputasi keluarga (family reputation). 

      Dalam Chami 1999, sebagai long term investor, 

family firms memandang bahwa perusahaan bukan 

hanya sebagai bisnis jangka pendek namun 

merupakan aset yang akan diwariskan kepada 

generasinya (multiple generation). Keberlangsungan 



 
 

 
 

perusahaan (going concern) menjadi hal yang penting 

dalam family firm daripada hanya sekedar kekayaan, 

sehingga perusahaan akan lebih mementingkan firm 

value daripada shareholder value Anderson and Reeb 

(2003a). Sebagai long term investor, family firm juga 

berkepentingan terhadap reputasi keluarga yang 

berhubungan terhadap pihak – pihak ketiga di luar 

perusahaan antara lain pemasok dan pemberi modal. 

Pihak – pihak tersebut lebih menyukai berhubungan 

dengan manajemen yang sama dalam perusahaan 

untuk waktu yang lama pula, sehingga dalam family 

firm reputasi perusahaan membawa dampak penting 

daripada non-family firm, karena dalam non-family firm 

pergantian manajemen lebih sering terjadi Anderson 

and Reeb (2003a). 

Potensi costs pada family firm  

      Family firm mempunyai tipe kepemilikan 

terkonsentrasi sehingga pemilik mempunyai power 

terhadap keberlangsungan perusahaan. Pemilik 

merupakan pemegang saham mayoritas dapat 

melakukan tindakan yang merugikan pemegang 

saham minoritas dan memaksimalkan keuntungan 

pribadi melalui kompensasi yang berlebihan, related-

party transaction, atau dengan skema spesial dividen 

(Anderson dan Reeb 2003a), penempatan investasi 

yang kurang menguntungkan bagi perusahaan 



 
 

 
 

(underinvestment) (DeAngelo dan DeAngelo, 2000) atau 

dengan melakukan accounting earnings management 

(Jensen dan Meckling, 1976). Dalam DeAngelo dan 

DeAngelo (2000), manajemen dari Times Mirror 

Company secara dramatis mengurangi dividen untuk 

pemegang saham minoritas namun mempertahankan 

dividen khusus untuk keluarga Chandler (spesial 

dividen). Family firm yang menghendaki spesial dividen 

dapat berdampak pada ekspansi perusahaan dan 

selanjutnya membuat rendahnya operasi perusahaan 

dan menurunnya nilai pasar saham. Contoh lain dari 

Security Exchange Commission, pada tahun 2002 

mengenakan hukuman bagi Rite Aid Corp, karena 

adanya skema accounting fraud yang dilakukan oleh 

anak laki – laki dari pendiri perusahaan yang berperan 

sebagai top management yaitu melakukan pretax 

income overstatement untuk meningkatkan bonus 

tahunan (SEC, 2002). Shleifer dan Vishny (1997) 

memaparkan bahwa salah satu cost besar dalam large 

shareholder ownership adalah masih bertahannya 

pemimpin – pemimpin yang tidak lagi mempunyai 

kompetensi dan kualifikasi untuk mengelola 

perusahaan. Barclay dan Holderness (1989) 

menjelaskan bahwa family firm mempunyai 

probabilitas yang rendah dalam masuknya agent lain 

(manajemen baru) sehingga dapat mengurangi nilai 



 
 

 
 

perusahaan. Barth et al., (2003) menemukan bahwa 

family firm mempunyai produktivitas yang lebih 

rendah daripada non-family firm. Ellington dan Deane 

(1996) mengemukakan bahwa family firm memiliki 

inovasi yang lebih rendah dan kurang mengadopsi 

Total Quality Management (TQM). Burkart et al., 2003 

menjelaskan bahwa family firm dengan keluarga yang 

aktif dalam manajemen (termasuk keluarga penerus) 

berhubungan dengan pengambilan keputusan yang 

buruk (poor decision making). Burkart et al., (1997) 

berpendapat bahwa family firm dapat melakukan 

tindakan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi 

yang berdampak pada produktivitas karyawan, serta 

Morck et al., (2000) mengemukakan hal tersebut dapat 

menghasilkan biaya berlebihan yang selanjutnya 

menurunkan return perusahaan. Family firm dapat 

menggunakan sumber daya (resources) perusahaan 

dengan bebas untuk kepentingan pribadi (DeAngelo 

dan DeAngelo, 2000) serta dalam Faccio et al., (2001) 

ditemukan bahwa tingginya transaksi dengan pihak 

istimewa (perusahaan lain yang dengan kepemilikan 

yang sama) yang dapat menyebabkan kerugian atas 

minority shareholder. 

Dampak family firm terhadap firm value  

      Menurut Anderson dan Reeb (2003a), family firm 

bertujuan untuk mencapai kesejahteraan perusahaan 



 
 

 
 

melalui firm value dan menciptakan loyalitas karyawan 

jangka panjang sehingga pemegang saham mayoritas 

tidak berusaha melakukan tindakan ekpropriasi untuk 

merugikan pemegang saham lain. Namun, menurut 

Fan dan Wong (2002) karakter struktur kepemilikan 

konsentrasi yang sangat tinggi dan besarnya 

pemisahan antara cash flow right dan voting right 

menyebabkan pemegang saham mayoritas melakukan 

tindakan ekspropriasi terhadap pemegang saham 

minoritas.  

      Penelitian oleh Claessens et al., (2000) 

menjelaskan mengenai rantai kepemilikan dan 

pemisahan kontrol pada perusahaan – perusahaan di 

Negara Asia. Negara di kawasan Asia (terutama 

Indonesia, Jepang, Singapura) hampir dua per tiga 

perusahaan dikuasai oleh pemilik tunggal (single 

shareholder). Fenomena berbagai perusahaan di 

Indonesia dapat dikendalikan oleh pemegang saham 

pengendali yang sama terjadi karena berbagai 

mekanisme kepemilikan. Kepemilikan piramida 

(pyramid structure) dan lintas kepemilikan (cross-

holdings) lazim ditemukan di negara berkembang, 

termasuk Indonesia, dan sebagian negara maju (La 

Porta et al., 1999; Claessens et al., 2000a; Faccio dan 

Lang, 2002). Kepemilikan terkonsentrasi menimbulkan 

fenomena pemisahan hak kontrol (voting right) dan hak 



 
 

 
 

aliran kas (cash-flow right). Dikemukakan oleh 

Claessens bahwa di Negara Asia voting right jauh 

melebihi cash-flow right, pemisahan manajemen 

dengan pemilik jarang dilakukan dan sekitar 60% 

manajemen puncak pada peusahaan dikuasai oleh 

pihak yang masih mempunyai hubungan keluarga 

dengan pemegang saham pengendali. Implikasinya 

pemegang saham pengendali dimungkinkan 

menggunakan kekuasaan (power) untuk menentukan 

kebijakan keuangan dan operasi perusahaan dalam 

rangka memperoleh manfaat privat dan melakukan 

ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. 

Penelitian oleh Leuz et al., (2003) mengidentifikasi 

mengenai perlindungan investor sebagai salah satu 

faktor penting yang dapat mempengaruhi pilihan 

kebijakan perusahaan (firm financing), kebijakan 

dividen). Ditemukan bahwa perusahaan di negara 

maju dengan struktur kepemilikan tersebar, pasar 

modal yang luas, penegakan hukum dan perlindungan 

investor yang baik serta mempunyai investor publik 

yang kuat dan berpengetahuan baik dapat mengurangi 

tindakan oportunistik manajemen dan mencegah 

private control benefit. 

  



 
 

 
 

Dampak family firm terhadap earnings 

management 

      Penelitian oleh Jiraporn dan DaDalt (2007) pada 

perusahaan di Amerika Serikat, ditemukan bahwa 

family firm melakukan earnings management yang 

lebih rendah dibanding non-family firm. Argumen yang 

diberikan oleh Jiraporn dan DaDalt adalah tipe 

kepemilikan terkonsentrasi pada family firm 

memungkinkan pemilik secara efektif dapat 

melakukan monitoring terhadap tindakan manajemen 

perusahaan, maka dapat mengurangi peluang 

manajemen untuk melakukan earnings management. 

Selain itu menurut Wang (2006) family firm berusaha 

mengurangi earnings management karena secara 

potensial dapat merusak reputasi perusahaan, dan 

performa perusahaan jangka panjang. Berbeda dengan 

penelitian di US, penelitian oleh Fan dan Wong (2002) 

di Asia menemukan bahwa family firm dengan hak 

suara yang dominan mempunyai earnings 

informativeness yang rendah. Ketika pemegang saham 

mayoritas memegang kontrol yang tinggi, secara 

potensial pengambilan keputusan dapat merugikan 

pemegang saham minoritas. (Fan dan Wong 2002).  

Dalam masalah keagenan ini, pemegang saham 

mayoritas dapat melakukan earnings management 

untuk mempercantik laba perusahaan atau untuk 



 
 

 
 

menyembunyikan tindakan yang dilakukan dalam 

upaya merugikan pemegang saham minoritas (Jaggi et 

al., (2009). Dalam Leuz et., (2003) dijelaskan bahwa 

manajer dan pemegang saham pengendali mempunyai 

insentif untuk mengatur laba dalam kepentingan 

untuk menyembunyikan fakta akuntansi yang 

sebenarnya dengan tujuan mendapatkan manfaat 

pribadi. Sebagai contoh, manajemen memiliki diskresi 

untuk dapat menggunakan akuntansi akrual sebagai 

alat pengelolaan laba (dengan melaporkan laba yang 

lebih tinggi, atau tidak segera merealisasikan kerugian 

dalam laporan keuangan). 

      Obyek pada penelitian ini adalah perusahaan di 

Negara Indonesia, dimana karakter Negara Indonesia 

sebagai salah satu Negara Asia yang mempunyai 

perlindungan investor rendah, rawan konflik 

kepentingan dan tingginya perbedaan agency conflict. 

Hal ini memungkinkan pemegang saham pengendali 

menggunakan kekuasaan (power) untuk menentukan 

kebijakan keuangan dan operasi perusahaan dalam 

rangka memperoleh manfaat privat (private control 

benefit) dan melakukan ekspropriasi terhadap 

pemegang saham minoritas. Di Indonesia, sejak tahun 

2000 telah mulai diterbitkan pedoman umum GCG 

yang merupakan adopsi dari OECD Principles of 

Corporate Governance dan pada tahun – tahun 



 
 

 
 

selanjutnya banyak dilakukan penyempurnaan oleh 

BAPEPAM-LK.  

      Penelitian oleh Harijono dan Tanewski (2009) 

mengenai reformasi tata kelola pada perusahaan di 

Indonesia menemukan bahwa sebelum reformasi tata 

kelola terdapat hubungan negatif antara family control, 

perbedaan cash flow right dan voting right, adanya 

political connection dan business group terhadap 

kinerja operasi namun pada periode setelah reformasi 

tata kelola hubungan menjadi positif kecuali pada 

variabel family control. Mengacu pada hasil penelitian 

oleh Harijono dan Tanewski (2009) yang menyatakan 

bahwa reformasi tata kelola tidak memberikan dampak 

yang positif bagi kinerja operasi pada perusahaan yang 

dikuasai oleh keluarga dengan voting right melebihi 

cash flow right baik itu pada periode sebelum dan 

setelah reformasi corporate governance. Penelitian ini 

diprediksikan bahwa costs atas family firm akan lebih 

dominan dibanding dengan benefit nya dan lemahnya 

perlindungan investor di Indonesia dapat 

meningkatkan motivasi manajemen (diprediksi adanya 

motivasi bonus) perusahaan untuk melakukan praktik 

earnings management. 

Ha : Family firm di Indonesia mempunyai 

earnings management yang tinggi 


