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SARIPATI 

      Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti 

empiris mengenai hubungan antara earnings 

management dan family firm di Indonesia. Earnings 

Management diproksi dengan menggunakan 

discretionary accrual model Jones. Variabel utama 

dependen dalam penelitian yaitu Family Control, 

sedangkan variabel lain mencakup Cash Flow Right 

Leverage, Board Independence, Net Profit Margin, 

Leverage, Growth, Size dan Auditor Big Four. Sampel 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2005 – 2009. 

Jumlah sampel penelitian terdapat 95 perusahaan 

dengan jumlah observasi penelitian 405 observasi. 

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan alat 

analisis Stata versi 11. 

      Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara family firm dengan 

earnings management. Sedangkan pada variabel 

Leverage, Size dan Big Four menunjukkan hasil yang 

signifikan terhadap earnings management. 

 

Kata Kunci : family firm, earnings management,     

corporate governance 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

      This study aims to obtain empirical evidence about 

the relationship between earnings management and the 

family firm in Indonesia. Earnings Management proxied 

by using the Jones model discretionary accrual. The 

main dependent variables in the study of Family 

Control, while the other variables include the Cash Flow 

Leverage Right, Board Independence, Net Profit Margin, 

Leverage, Growth, Size and Big Four auditor. The 

sample in this study is a manufacturing company listed 

on the Stock Exchange in the period 2005-2009. Total 

sample contained 95 companies with a number of 

observational studies 405 observations. Research 

hypotheses were tested using analysis tools Stata 

version 11. 

       This study shows that there is no significant 

relationship between family firm with earnings 

management. While the variable Leverage, Size and Big 

Four showed significant results for earnings 

management 

 

Keywords : family firm, earnings management,     

corporate governance 
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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).  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

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 



 
 

 
 

III. DATA DAN  METODOLOGI 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2005 – 2009. Data yang diolah dalam 

penelitian ini adalah data kepemilikan dan data 

akuntasi yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu 

dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD), laporan 

tahunan masing – masing perusahaan, serta 

Conglomeration Indonesia 1998 yang dikeluarkan oleh 

Pusat Data Bis nis Indonesia.  

      Dalam mendeteksi earnings management 

menggunakan model pengestimasi akrual diskresioner 

yang dikembangkan oleh Jones yang dikenal dengan 

Model Jones. (Jones, 1991). Dalam penelitian ini, 

akrual diskresioner sebagai proksi earnings 

management dihitung dengan menggunakan Modified 

Jones Model (Dechow et al., 1995), dengan persamaan 

sebagai berikut : 
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Keterangan :  

      = Discretionary Accruals perusahaan i pada 

periode ke t 

      = Non Discretionary Accruals perusahaan i 

pada periode ke t 

     = Total akrual perusahaan i pada periode ke t 

    = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t 

      =  Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan 

i pada periode ke t 

    = Total aset perusahaan i pada periode ke t 

       = Perubahan pendapatan perusahaan i pada 

periode ke t 

      = Aset tetap perusahaan i pada periode ke t 

       = Perubahan piutang perusahaan i pada 

periode ke t 

  = eror 

Langkah – langkah mengestimasi akrual  diskresioner 

dengan Modified Jones Model: 

1. Mengestimasi koefisien   ,   , dan    pada 

model Jones (persamaan 1). Estimasi dilakukan 



 
 

 
 

dengan meregresi persamaan 1 dengan 

menggunakan ordinary least square. Data yang 

digunakan adalah data sebelum periode 

manipulasi laba. 

2. Mengestimasi akrual diskresioner 

Estimat   ,   , dan   yang telah diperoleh 

sebelumnya digunakan dalam persamaan 2 

dengan data perusahaan terkait saat terjadinya 

manipulasi laba. Persamaan 2 akan menghasilkan 

akrual non diskresioner (NDA).  

3. Menghitung akrual diskresioner 

Untuk memperoleh akrual diskresioner maka perlu 

mengurangkan NDA dari total akrual (persamaan 

3) 

 

Teknik analisis data 

      Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

mengetahui nilai rata – rata, minimum, maksimum, 

dan standar deviasi dari variabel – variabel yang 

diteliti. Pengujian hipotesis digunakan alat analisis 

regresi berganda. Model persamaan regresi sebagai 

berikut : 

     

                             

                    



 
 

 
 

                                             

………….…………………………………………….(4) 

Keterangan : 

      = Discretionary Accruals perusahaan i 

pada periode ke t 

         = Variabel dummy 1 jika family firm; 0 

jika non-family firm 

       = Variable dumy 1 jika voting right 

melebihi cash flow right; 0 jika voting 

right tidak melebihi cash flow right 

       = Variabel dummy 1 jika komisaris 

independen sekurang – kurang nya 

30% (tiga puluh perseratus) dari 

jumlah seluruh anggota, dan 0 jika 

komisaris independen kurang dari 

30% (tiga puluh perseratus) dari 

jumlah seluruh anggota 

     = Perbandingan laba setelah pajak 

dengan penjualan pada waktu t 

     = Perbandingan total hutang dengan 

total aset pada waktu 

        = Pertumbuhan penjualan pada waktu t 

      = Natural logaritma dari total aset pada 

waktu t 



 
 

 
 

      = Variabel dummy 1 jika perusahaan 

menggunakan jasa auditor termasuk 

BIG4, dan 0 bukan merupakan BIG4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 3.1. 
Variabel Penelitian 

 

VARIABEL KETERANGAN PENGUKURAN 

Family Control/ 

FAMCon 

persentase sebesar 20% (dua puluh 

per seratus) atau lebih perusahaan 

dikuasai oleh anggota keluarga . 

(Anderson and Reeb  2003a) 

variabel dumy 1 jika 

Family Firm; 0 jika non 

Family Firm 

Discretionary 

Accruals/ DA 

Discretionary Accruals 

perusahaan  sebagai proksi dari 

earnings mangement 

        
  
        

Cash flow 

Right  

Leverage/ CFRL 

penyimpangan cash flow right dari 

voting right yang dimiliki oleh 

pemegang saham dengan 

menggunakan berbagai mekanisme 

kepemilikan, seperti piramida dan 

lintas kepemilikan. (Siregar 2007) 

 CFR (cash flow right) =   

prosentase kepemilikan atas 

nama sendiri + perkalian % 

kepemilikan dalam setiap rantai 

kepemilikan 

 VR (voting right)=  

prosentase kepemilikan atas 

nama sendiri + jumlah 

kepemilikan minimum di setiap 

rantai kepemilikan 

CFRL (CFR leverage) = VR – CFR 

variabel dumy 1 jika  jika 

voting right melebihi cash 

flow right; 0 jika  jika 

voting right tidak melebihi 

cash flow right 



 
 

 
 

 

VARIABEL KETERANGAN PENGUKURAN 

Board 

Independence/ 

BIND 

prosentase komisaris independen 

sekurang – kurang nya 30% (tiga 

puluh perseratus) dari jumlah 

seluruh anggota (Kep-

315/BEJ/06-2000) 

    

 
                           

                
 

Net Profit 

Margin/ 

NPM 

perbandingan laba setelah pajak 

dengan penjualan     
                  

         
 

Leverage perbandingan total hutang dengan 

total asset     
            

          
 

Growth pertumbuhan penjualan       

 
                         

            
 

Size natural logaritma dari total asset Ln Total Aset 

Big Four/ BIG4 jasa auditor termasuk BIG4  

(Deloitte; KPMG; 

PricewaterhouseCoopers; Ernst & 

Young) 

variabel dummy 1 jika 

perusahaan 

menggunakan jasa 

auditor termasuk BIG4; 0 

jika tidak menggunakan 

jasa auditor tidak 

termasuk BIG4 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deloitte
http://en.wikipedia.org/wiki/KPMG
http://en.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young


 
 

 
 

IV. HASIL OLAH DATA DAN 

INTERPRETASI 

      Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI, namun 

tidak semua perusahaan dapat dijadikan sampel 

penelitian. Dari sebanyak 157 perusahaan manufaktur 

yang listed di BEI, terdapat 18 perusahaan yang tidak 

penuh listed selama periode penelitian serta 44 

perusahaan tidak termasuk dalam Pusat Data Bisnis 

Indonesia (PDBI). Sehingga total sampel yang 

digunakan sebanyak 95 perusahaan. Periode dalam 

penelitian ini adalah 5 tahun yaitu tahun 2005 – 2009. 

Secara total terdapat 475 observasi penelitian namun 

karena terdapat data observasi yang mempunyai data 

ekstrim minimum dan maksimum maka sebesar 1% 

data ekstrim mimimum dan 1% data ekstrim 

maksimum dari masing – masing variabel dihilangkan. 

Sehingga dalam penelitian ini didapat sebanyak 405 

observasi. 

      Perusahaan manufaktur sebanyak 95 yang 

menjadi sampel dalam penelitian tersebar dalam 19 

sektor industri seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Sektor industri dengan prosentase family control 

terbesar adalah  Automotive and Allied Product yaitu 

sebesar 13% dari total sampel, sedangkan yang 



 
 

 
 

mempunyai prosentase terendah adalah sektor Cement 

yaitu 0%. Sektor dengan prosentase non-family control 

sebesar 3% dari total sampel dimiliki oleh sektor Food 

and Beverages, Apparel and Other Textile Product, dan 

Cement. 

Tabel 4.1. 
Distribusi Sektor 

Sektor Industri 
Fam 
Con 

% 
Non 
Fam 
Con 

% 

Food and Beverages 11 12% 3 3% 

Tobacco Manufactures 2 2% 1 1% 

Textille Mill Product 5 5% 1 1% 

Apparel and Other Textile Product 4 4% 3 3% 

Lumber and Wood Product 1 1% 0 0% 

Paper and Allied Product 3 3% 0 0% 

Chemical and Allied Product  4 4% 1 1% 

Adhesive 3 3% 1 1% 

Plastic and Glass Product 5 5% 1 1% 

Cement 0 0% 3 3% 

Metal and Allied Product 7 7% 2 2% 

Fabricated Metal Product 2 2% 0 0% 

Stone, Clay, Glass and Concrete Product 1 1% 1 1% 

Cables  3 3% 2 2% 

Electronic and Office Equipment 4 4% 0 0% 

Automotive and Allied Product 12 13% 1 1% 

Photograpic Equipment 2 2% 0 0% 

Pharmaceutical 2 2% 2 2% 

Consumer Goods 1 1% 1 1% 

TOTAL 72 76% 23 24% 
      sumber : data diolah 2013  

  



 
 

 
 

Deskriptif  Statistik 

      Statistik deskriptif memberikan gambaran data 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata 0 rata 

(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2006). 

Berikut merupakan ringkasan deskripsi data tiap 

variabel yang digunakan dalam model penelitian 

periode tahun 2005 – 2009.  

Tabel 4.2. 
Deskriptif Statistik 

VARIABEL MEAN SD MIN MAX 

Family Control .7555556   .4302889 0 1 

Cash Flow Right 
Leverage 

.4765432   .5000672   0 1 

Board 
Independence 

.8814815 .3236209 0 1 

Net Profit Margin .0321549   .0854079   -.3651631   .3467245   

Leverage .5917016   .3743314   .0904037 2.724443   

Growth .1356088   .2641121    -.5866429   1.416384   

SIZE 12.01868    .640125   10.38537          13.94909          

Big Four .545679 .4985249 0 1 

sumber : data diolah 2013  

 

 
 

 
 



 
 

 
 

Tabel 4.3.  
Tabel Frekuensi 

 Number 
of Firm 

% 

Family  
Control 

  

0 99 24.44 

1 306 75.56 

Total 405 100.00 

Cash Flow Right 
Leverage 

  

0 212 52.35 

1 193 47.65 

Total 405 100.00 

Board 
Independence 

  

0 48 11.85 

1 357 88.15 

Total 405 100.00 

Big Four   
0 184 45.43 

1 221 54.57 

Total 405 100.00 
  sumber : data diolah 2013  

      Dari total seluruh sampel sebesar 76% merupakan 

family control, dan sebanyak 48% perusahaan 

mempunyai voting right yang melebihi cash flow right. 

Sedangkan mengenai kepatuhan terhadap peraturan 

BEI tentang jumlah komisaris independen, didapat 

sebanyak 88% perusahaan telah mematuhi 

mempunyai ketentuan BEI dengan mempunyai 

prosentase komisaris independen sekurang – kurang 



 
 

 
 

nya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh 

anggota. Serta sebesar 55% perusahaan menggunakan 

jasa auditor termasuk Big Four. 

Tabel 4.4. 
Statistik Deskripsi Nilai Rata-Rata (mean)  

per Variabel 

 Non Family 
Control 

Family Control 

N 99 306 

Discretionary 
Accruals 

.0047 -.0063 

Cash Flow Right 
Leverage 

1.4646 10.4453 

Board 
Independence 

.3720 .3712 

Net Profit Margin .0572 .0241 

Leverage .5161 .6162 

Growth .1388 .1346 

SIZE 12.0385 12.0122 

                   sumber : data diolah 2013 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 4.5. 
Hasil Mann-Whitney U-test 

antara Family Control dan Non -Family 
Control 

     Family Control – Non Family Control 

 
Z Sig (one-tailed) 

Discretionary 
Accruals 

-.714 0.238 

Cash Flow Right 
Leverage 

-7.658 0.000 

Board Independence 
-1.218 0.112 

Net Profit Margin 
-3.477 0.001 

Leverage 
-1.853 0.032 

Growth 
-1.320 0.094 

SIZE 
-.361 0.359 

sumber : data diolah 2013  

      Tabel 4.4 merupakan deskripsi nilai rata – rata 

(mean) dari variabel Discretionary Accruals, Cash Flow 

Right Leverage, Board Independence, Net Profit Margin, 

Leverage, Growth dan Size dengan membedakan 

antara family control dan non- family control. Dari 

jumlah observasi penelitian sebanyak 405 observasi, 

terdapat 99 observasi merupakan non family control 

dan 306 observasi adalah family control. Sedangkan 

Tabel 4.5 adalah hasil dari Mann-Whitney U-test 



 
 

 
 

Discretionary Accruals, Cash Flow Right Leverage, 

Board Independence, Net Profit Margin, Leverage, 

Growth dan Size antara family control dan non- family 

control. 

      Dapat dilihat pada tabel 4.4, hasil rata- rata 

Discretionary Accruals non-family control lebih besar 

daripada family control. Hasil mean ini menunjukkan 

bahwa non-family control lebih mempunyai 

kecenderungan melakukan earnings management yang 

lebih tinggi daripada family firm. Namun dari hasil 

Mann-Whitney U-test pada tabel 4.5 menunjukkan nilai 

uji Z yang kecil yaitu -0.714 dan nilai signifikansi 

0.238 (diatas tingkat signifikansi 5%). Sehingga secara 

statistik tidak dapat dibuktikan bahwa non-family 

control melakukan earnings management earnings 

management yang lebih tinggi daripada family firm.  

      Variabel kedua dalam tabel 4.4 yaitu Cash Flow 

Right Leverage, hasil rata- rata Cash Flow Right 

Leverage, family control lebih besar daripada non-

family control. Hasil ini juga didukung secara statistik 

pada uji Mann-whitney U-test yang menunjukkan 

bahwa secara signifikan family control mempunyai 

voting right yang jauh melebihi cash flow right pada 

tingkat signifikansi 5%. 



 
 

 
 

      Selanjutnya untuk variabel Board Independence, 

family control dan non-family control mempunyai nilai 

rata- rata yang hampir sama, dan kedua nya tidak 

mempunyai perbedaan yang signifikan dalam 

mematuhi ketentuan dari BEI untuk mempunyai 

prosentase komisaris independen sekurang – kurang 

nya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh 

anggota komisaris. 

      Dalam penelitian ini, variabel Net Profit Margin  

merupakan variabel yang mencerminkan kinerja 

perusahaan. Net Profit Margin  diukur dengan 

membandingkan laba setelah pajak dan penjualan. 

Hasil rata – rata Net Profit Margin  pada tabel 4.4 

menunjukkan bahwa non-family control mempunyai 

Net Profit Margin  yang lebih tinggi daripada family 

control. Hal ini didukung pula oleh hasil uji Mann-

Whitney U-test yang menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0.001 (dibawah tingkat siginifikansi 5%). Hal 

ini berarti bahwa terdapat keunggulan yang signifikan 

atas kinerja non-family control dibanding family control 

dengan menggunakan proksi Net Profit Margin. Selain 

mempunyai Net Profit Margin  yang lebih tinggi, secara 

signifikan non-family control juga mempunyai 

pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi daripada 

family firm, ditunjukkan dengan hasil rata – rata 

growth yang lebih tinggi untuk non-family firm dan 



 
 

 
 

hasil Mann-Whitney U-test dengan nilai signifikansi 

0.094, dimana signifikan pada tingkat signifikan 10%. 

      Untuk variabel leverage yang diukur dengan 

membandingkan total hutang dengan total asset 

family control mempunyai rata – rata yang lebih tinggi 

daripada non-family control. Pada hasil Mann-Whitney 

U-test, secara signifikan dapat dikatakan bahwa family 

firm mempunyai tingkat hutang yang lebih tinggi 

daripada non-family control, dengan nilai signifikansi 

0.032 (dibawah tingkat signifikansi 5%). Sedangkan 

mengenai ukuran perusahaan, dari hasil statistik 

deskriptif dan Mann-Whitney U-test, Size non-family 

control dan family control tidak mempunyai perbedaan 

yang signifikan. 

Pengujian Hipotesis 

      Berikut ini adalah hasil dari regresi pengujian 

hipotesis untuk penelitian earnings management pada 

variabel family control, Cash Flow Right Leverage, 

Board Independence, Net Profit Margin, Leverage, 

Growth, Size dan Big Four.  

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 4.6. 
Hasil Uji Regresi 

Variabel 
Penelitian 

Koef Regresi Z Sig 

Konstanta -1.045 -5.67 0.000 

Family Control 
0.005 0.23 0.822 

Cash Flow Right 
Leverage 

-0.030 -1.47 0.140 

Board 
Independence 

-0.031 -1.22 0.222 

Net Profit Margin 0.120 1.17 0.242 

Leverage -0.050 -2.06 0.040 

Growth 
-0.054 -1.78 0.075 

Size 0.094 6.14 0.000 

Big Four -0.044 -2.22 0.026 

sumber : data diolah 2013 

      Dari kedelapan variabel yang dimasukkan dalam 

model regresi, variabel family control, Cash Flow Right 

Leverage, Board Independence, Net Profit Margin tidak 

berpengaruh secara signifikan, karena nilai 

signifikansi berturut – turut sebesar 0.822, 0.140, 

0.222, 0.242 berada dibawah tingkat signifikansi 5% 

atau 10%. Sedangkan untuk variabel Leverage, Size 

dan Big Four berpengaruh signifikan dengan tingkat 

signifikansi 5% dengan nilai signifikansi masing – 

masing sebesar 0.040, 0.000 dan 0.026. Dan untuk 



 
 

 
 

variabel Growth adalah signifikan pada tingkat 

signifikansi 10% dengan nilai signifikansi 0.075. 

      Hasil uji regresi pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa besar kecilnya earnings management 

dipengaruhi oleh leverage, size, growth dan big four 

namun tidak dipengaruhi oleh family control, cash flow 

right leverage, board independence, net profit margin, 

dengan persamaan matematis : 

EM = -1.045 + 0.005 FamCon – 0.030 CFRL – 

0.031 BIND + 0.120 NPM – 0.050 LEV – 

0.054 GROWTH + 0.094 SIZE – 0.044 

BIG4 + e 

Interpretasi dari hasil pengolahan data  

Cash Flow Right Leverage Variable 

      Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa 

variabel Cash Flow Right Leverage tidak berpengaruh 

signifikan terhadap earnings management.  Dari hasil 

Mann Whitney U-test, secara signifikan family control 

mempunyai Cash Flow Right Leverage yang lebih tinggi 

daripada non-family control. Namun, meskipun family 

firm mempunyai pemisahan antara cash flow right dan 

voting right yang tinggi daripada non family firm tidak 

dapat dibuktikan secara statistik bahwa tinggi nya 

pemisahan antara cash flow right dan voting right yang 



 
 

 
 

dimiliki oleh family control dapat mempengaruhi 

praktik earnings management.  

Board Independence  Variabel 

      Prosentase komisaris independen sekurang – 

kurang nya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah 

seluruh anggota komisaris yang ditunjukkan dengan 

variabel Board Independence  menunjukkan hubungan 

yang negatif dan tidak signifikan terhadap variabel 

Discretionary Accrual. Menurut Boediono penempatan 

komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar 

memenuhi ketentuan formal serta kuatnya kendali 

pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas 

menjadikan dewan komisaris independen menjadi 

tidak independen dan fungsi pengawasan menjadi 

tidak efektif (Boediono, 2005).  

Net Profit Margin Variabel 

      Net Profit Margin menunjukkan rasio antara laba 

bersih setelah pajak atau net income terhadap total 

penjualannya. Rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan pendapatan bersihnya 

terhadap total penjualan yang dicapai. Net Profit 

Margin yang semakin tinggi yang dicapai oleh 

perusahaan terhadap penjulan bersihnya 

menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dan 

operasional perusahaan dalam menghasilkan laba 



 
 

 
 

bersihnya berjalan secara efektif. Dalam penelitian ini 

ditemukan keunggulan yang signifikan atas rasio Net 

Profit Margin non-family control dibanding family 

control. Dari koefisien regersi ditemukan arah 

hubungan yang positif antara rasio Net Profit Margin 

dan discretionary accrual, sehingga semakin tinggi 

kinerja perusahaan semakin tinggi pula perusaahaan 

melakukan earnings management. Namun tidak 

ditemukan hubungan yang signifikan antara rasio Net 

Profit Margin yang merupakan proksi dari kinerja 

perusahaan dengan earnings management. 

Leverage Variabel 

         Leverage menunjukkan pengaruh yang negatif 

signifikan terhadap earnings management. Hal ini 

menjelaskan bahwa semakin besar utang yang dimiliki 

perusahaan maka semakin ketat pengawasan yang 

dilakukan pihak pemberi utang (kreditor), sehingga 

fleksibilitas manajemen untuk melakukan earnings 

management menjadi menurun.  

Growht Variabel 

Variabel growth juga mempunyai pengaruh negatif dan 

seginifikan terhadap discretionary accrual. Perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi lebih 

konservatif dalam melaporkan laba sehingga earnings 



 
 

 
 

management rendah (Mengoli, Pazzaglia dan Sapienza 

2011). 

Size Variabel 

      Variabel ukuran perusahaan (size) ditemukan 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 

earnings management dengan arah hubungan positif. 

Dapat dikatakan bahwa semakin besar suatu 

perusahaan maka semakin besar pula kesempatan 

manajemen untuk melakukan tindakan manajemen 

laba dimana perusahaan yang besar mempunyai 

aktivitas operasional yang lebih kompleks, selain itu 

perusahaan besar juga lebih dituntut untuk 

memenuhi ekspektasi investor yang lebih tinggi. 

(Halim et al,. 2005) 

Big Four Variabel 

     Berdasarkan hasil penelitian, variabel kualitas 

auditor (Big Four) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap discretionary accrual. Auditor Big Four adalah 

auditor yang memiliki kualitas auditor yang tinggi di 

mata masyarakat sehingga dapat mencegah 

manajemen laba selain itu auditor Big Four memiliki 

keahlian dan memiliki reputasi yang tinggi dibanding 

auditor Non Big Four maka lebih dipercaya oleh publik 

dan user. Maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa kualitas auditor yang tinggi yang dalam 



 
 

 
 

penelitian ini auditor yang termasuk Big Four secara 

signifikan akan mengurangi praktik manajemen laba. 

Family Control Variabel 

      Dapat dilihat pada tabel 5, variabel family control 

tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan  

discretionary accrual yang ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.822, berada diatas tingkat 

signifikansi 10%. Jadi hipotesis penelitian bahwa 

family firm di Indonesia mempunyai earnings 

management yang tinggi tidak dapat dibuktikan secara 

statistik.  

      Penelitian terdahulu oleh Claessens yang 

menemukan bahwa pemegang saham pengendali di 

Negara Asia dimungkinkan menggunakan kekuasaan 

(power) untuk menentukan kebijakan keuangan dan 

operasi perusahaan dalam rangka memperoleh 

manfaat privat dan melakukan ekspropriasi terhadap 

pemegang saham minoritas karena adanya fenomena 

pemisahan hak kontrol (voting right) dan hak aliran 

kas (cash-flow right).  Dengan mengacu penelitian oleh 

Claessens, berikut ini adalah hasil regresi dari variabel 

earnings management terhadap variabel family control 

khusus pada sampel yang mempunyai voting right 

melebihi cash flow right. 

 



 
 

 
 

Tabel 4.7. 
Hasil Uji Regresi pada sampel yang 

mempunyai voting right melebihi cash flow 
right. 

Variabel Penelitian Koef Regeresi Z Sig 

Konstanta -1.118 -3.97 0.000 

Family Control 
0.036 0.48 0.628 

Board 
Independence 

-0.080 -1.82 0.069 

Net Profit Margin 0.026 0.19 0.850 

Leverage -0.042 -1.15 0.249 

Growth -0.093 -2.26 0.024 

Size 0.099 4.29 0.000 

Big Four -0.027 -0.82 0.411 

       

      Hasil diatas menunjukkan bahwa hubungan 

antara family control dengan earnings management 

pada perusahaan yang mempunyai cash flow right 

leverage yang tinggi tidak signifikan. Hasil penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Fan 

dan Wong (2002) yang menemukan bahwa perusahaan 

dengan pemisahaan voting right dan cash flow right 

yang tinggi dan adanya kontrol yang kuat dari 

keluarga dapat menghasilkan earnings informativeness 

yang rendah.  

       Hasil yang diperoleh bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara family control dan 



 
 

 
 

earnings management yang diproksi dengan 

discretionary accruals, maka selanjutnya dilakukan uji 

one-sample t-test dengan menggunakan alat analisis 

SPSS untuk mengetahui apakah terjadi earnings 

management pada family firm.  

 

Tabel 4.8. 
Hasil Uji one-sample t-test variabel 

Discretionary Accruals 

 t Sig (2-tailed) 

Family Control -0.666 0.506 

Non Family Control 0.342 0.733 

 

Dari hasil uji one-sample t-test dengan menggunakan 

test value 0 diketahui bahwa nilai signifikansi variabel 

discretionary accruals sebagai proksi dari earnings 

management pada family control dan non family control 

menunjukkan nilai signifikansi diatas 0.05. Hal ini 

berarti bahwa tidak berbeda dari 0 atau dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat earnings 

management pada family control maupun non family 

control. 

            Hasil penelitian yang menyatakan  bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara family firm 

derngan earnings managemenet disebabkan karena 

tidak terdapat earnings management baik pada family 



 
 

 
 

control maupun non family control. Selain itu adanya 

perbedaan periode penelitian yaitu 1991-1995 oleh 

Fan dan Wong dan periode 2005-2009 pada penelitian 

ini dapat mempunyai dampak yang berbeda, dimana 

penelitian Fan dan Wong dilakukan sebelum adanya 

reformasi tata kelola di Indonesia yang diadopsi pada 

tahun 2000. Penelitian oleh Harijono dan Tanewski 

(2009) memberikan hasil bahwa reformasi tata kelola 

di Indonesia mempunyai dampak yang positif. 

Reformasi tata kelola di Indonesia mampu 

meminimalisasi pemegang saham mayoritas dalam 

melakukan tindakan ekspropriasi terhadap pemegang 

saham minoritas. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

penelitian Harijono dan Tanewski (2009) bahwa 

perbedaan cash flow right dan voting right, adanya 

political connection dan business group perusahaan di 

Indonesia pada periode setelah reformasi tata kelola di 

Indonesia (tahun 2001-2007) menunjukkan hubungan 

yang positif terhadap kinerja operasi perusahaan.  

      Sejak tahun 1999 telah diterbitkan pedoman 

umum GCG yang merupakan adopsi dari OECD 

Principles of Corporate Governance. Pedoman GCG 

kemudian mengalami penyempurnaan  pada tahun 

2001 (melalui keputusan Menko Ekuin Nomor: 

KEP.31/M.EKUIN/06/2000), kemudian tahun 2004 

melalui keputusan Nomor: 



 
 

 
 

KEP/49/M.EKON/11/2004) dan pada tahun 2006 

penyempurnaan GCG secara umum oleh KNKG. 

Dalam penyempurnaan tersebut kemudian muncul 

peraturan – peraturan oleh BAPEPAM-LK bagi 

perusahaan publik, keputusan penerapan praktik 

GCG pada BUMN dan Peraturan Bank Indonesia  bagi 

bank umum. 

      Salah satu peraturan terkait dengan pedoman 

umum GCG mengenai pengungkapan (disclosure) GCG 

diatur diatur dalam keputusan BapepamLK: Kep-

134/BL/2006. Pengungkapan wajib dilakukan bagi 

perusahan publik di Indonesia. Perusahaan publik 

harus membuat pernyataan tentang kesesuaian 

penerapan GCG dengan pedoman GCG dalam laporan 

tahunannya, dan disertai laporan tentang struktur 

dan mekanisme kerja organ perusahaan serta 

informasi penting lain yang berkaitan dengan 

penerapan GCG. Laporan tahunan wajib memuat 

uraian singkat mengenai penerapan tata kelola 

perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan 

terakhir yang sekurang-kurang nya memuat hal 

mengenai dewan komisaris, dewan direksi, komite 

audit, komite- komite lain, sekretaris perusahaan, 

Sistem Pengendalian Internal, penjelasan risiko – 

risiko yang dihadapi perusahaan, tanggung jawab 



 
 

 
 

sosial perusahaan, adanya perkara penting, serta 

penjelasan tentang alamat atau tempat yang dapat 

dihubungi pemegang saham dan masyarakat untuk 

memperoleh informasi perusahaan. Dengan adanya 

peraturan ini maka pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat 

menilai sejauh mana pedoman GCG pada perusahaan 

tersebut telah diterapkan.  

      Zhou dan Lobo (2001) melakukan penelitian 

mengenai hubungan corporate disclosure terhadap 

earnings management. Corporate disclosure  mencakup 

earnings quality, penjelasan risiko – risiko perusahaan, 

prediksi laba dan laporan mengenai penerapan praktik 

corporate governance. Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat hubungan negatif dan signifikan antara 

corporate disclosure dan earnings management.. 

Perusahaan yang memberikan pengungkapan baik dan 

lengkap mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam 

melakukan manajemen laba. 

      Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, 

sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit. 

Hal ini diatur melalui surat edaran BAPEPAM No. SE-

03/PM/2000 yang merekomendasikan bahwa 

perusahaan – perusahaan di Indonesia memiliki 

komite audit.     Komite audit dibentuk oleh dewan 



 
 

 
 

komisaris dalam rangka membantu melaksanakan 

tugas dan fungsinya antara lain yaitu memastikan 

bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai 

denga prinsip akuntansi yang berlaku umum, 

memastikan bahwa  struktur pengendalian internal 

perusahaan dilaksanakan dengan baik, memastikan 

bahwa pelaksanaan audit internal maupun eksternal 

dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang 

berlaku, dan memastikan bahwa adanya tindak lanjut 

temuan hasil audit.  

      Berdasarkan peraturan Bapepam dijelaskan 

bahwa komite audit harus memiliki sekurang-

kurangnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya 

merupakan komisaris independen yang sekaligus 

merangkap sebagai ketua komite audit, sedang 

anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang 

independen dimana sekurang-kurangnya satu 

diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi 

dan atau keuangan. Memiliki latar belakang akuntansi 

dan keuangan, atau menguasai bidang tersebut 

merupakan suatu karakteristik yang melambangkan 

kompetensi dari komite audit. Dalam penelitiannya, 

Dhaliwal et al. (2007) menunjukkan bahwa 

penunjukan komite audit dengan latar belakang, atau 

mungkin pengalaman di bidang akuntansi, lebih 

memberikan kontribusi yang berdampak baik bagi 



 
 

 
 

efektifitas komite audit.  Hasil penelitian 

mengungkapkan jika kompetensi di bidang akuntansi 

berhubungan positif terhadap accrual quality. Selain 

itu, Klein (2002) memberikan bukti secara empiris 

bahwa perusahaan yang membentuk komite audit 

independen melaporkan laba dengan kandungan 

akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan 

dengan perusahaan yang tidak membentuk komite 

audit independen.  

V. KESIMPULAN 

      Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara family firm dengan 

earnings management. Perusahaan yang dikuasai oleh 

sebuah keluarga dimana pemilik sebagai pemegang 

saham mayoritas mampu menggunakan perannya 

untuk melakukan control yang tinggi atas perusahaan 

serta dapat mempengaruhi manajemen dalam 

pengambilan keputusan yang memberikan benefit 

kepada seluruh shareholder dan tidak bertujuan 

hanya untuk kepentingan sendiri (private benefit). 

Adanya regulasi tata kelola di Indonesia yang mulai 

diadopsi pada tahun 2005 dan telah mengalami 

penyempurnaan pada tahun – tahun sesudahnya serta 

adanya peraturan – peraturan terkait penyempurnaan 

pedoman GCG di Indonesia yang dikeluarkan oleh 



 
 

 
 

Bapepam-LK mampu meminimalisasi pemegang 

saham mayoritas dalam melakukan tindakan 

eksprosiasi terhadap pemegang saham minoritas salah 

satunya dengan tindakan untuk mempercantik laba 

perusahaan (earnings management).   
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Hasil Statistik Deskriptif menggunakan alat analisis 

Stata versi 11 

 

 

 

 
 

Lampiran 2 
Hasil Mann-Whitney U-test antara Family Control dan Non -Family 

Control dengan alat analisis SPSS 

 

Test Statisticsa 

 

DA CFRL BIND NPM LEV 

GROWT

H SIZE 

Mann-Whitney 

U 

1.452E

4 

8.096E

3 

1.411E

4 

1.172E

4 

1.337E

4 
1.391E4 

1.488E

4 

Wilcoxon W 6.119E

4 

1.315E

4 

6.078E

4 

5.838E

4 

1.842E

4 
6.057E4 

6.155E

4 

Z -.714 -7.658 -1.218 -3.477 -1.853 -1.320 -.361 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.475 .000 .223 .001 .064 .187 .718 

     max           1         1  .4444444  .3467245  2.724443  1.416384  13.94909         1
     min           0         0         0 -.3651631  .0904037 -.5866429  10.38537         0
      sd    .4302889  .5000672  .0658861  .0854079  .3743314  .2641121   .640125  .4985249
    mean    .7555556  .4765432  .1745325  .0321549  .5917016  .1356088  12.01868   .545679
                                                                                          
   stats      famcon      cfrl    bind_2       npm       lev    growth      size      big4



 
 

 
 

Lampiran 2 
Hasil Mann-Whitney U-test antara Family Control dan Non -Family 
Control dengan alat analisis SPSS 

 

Test Statisticsa 

 

DA CFRL BIND NPM LEV 

GROWT

H SIZE 

Mann-Whitney 

U 

1.452E

4 

8.096E

3 

1.411E

4 

1.172E

4 

1.337E

4 
1.391E4 

1.488E

4 

Wilcoxon W 6.119E

4 

1.315E

4 

6.078E

4 

5.838E

4 

1.842E

4 
6.057E4 

6.155E

4 

Z -.714 -7.658 -1.218 -3.477 -1.853 -1.320 -.361 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.475 .000 .223 .001 .064 .187 .718 

a. Groping Variable: 

status 

 

 

      

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

Lampiran 3 
Hasil Uji Regresi dengan alat analisis Stata versi 11 

 

 
 

Lampiran 4 
Hasil Uji Uji one-sample t-test variabel Discretionary 
Accruals 

 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

FAMCON -.666 305 .506 -.00630 -.0249 .0123 

NONFAM .342 98 .733 .00475 -.0228 .0323 

 

 
  


