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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan keluarga adalah dimana keluarga memiliki kepemilikan yang 

cukup untuk menentukan posisi dewan, dimana CEO dan setidaknya satu 

eksekutif lain adalah anggota keluarga dan tujuannya adalah untuk meneruskan 

perusahaan ke generasi berikutnya (Miller & Breton-Miller, 2003). Akan tetapi, 

bukan berarti bahwa dalam suatu perusahaan keluarga semua pekerjanya harus 

merupakan anggota keluarga. Namun, biasanya anggota keluarga menempati 

posisi tinggi (top manager). Misalnya suatu perusahaan dimiliki oleh ayahnya, 

direkturnya adalah anak pertama dan wakil direkturnya adalah anak kedua. 

Sedangkan orang lain dipekerjakan atau ditempatkan di posisi rendah. Banyak 

perusahaan kelu. arga yang sangat sukses, seperti Maspion grup, Ciputra, 

Sidomuncul dan Meco. 

Perusahaan keluarga dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama adalah family 

owned enterprise (FOE), merupakan perusahaan keluarga yang dikelola oleh 

professional yang berasal dari luar lingkaran keluarga. Keluarga tidak terlibat 

dalam operasi perusahaan dan hanya berperan sebagai pemilik. Kedua adalah 

family business enterprise (FBE), merupakan perusahaan yang tidak hanya 

dimiliki namun juga dikelola oleh keluarga yang mendirikannya (Miller & 

Breton-Miller, 2003). Karakteristik utama jenis perusahaan ini yaitu anggota 

keluarga memegang posisi-posisi kunci dalam perusahaan. Perusahaan keluarga 

menjadi jenis perusahaan yang paling banyak terdapat di Indonesia. Didukung 
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dengan penelitian dari peneliti sebelumnya dikatakan bahwa kepemilikan keluarga 

mendominasi kondisi kepemilikan perusahaan di Indonesia (Guna & Herawaty, 

2010; Sobirin, 2012) 

Perusahaan keluarga memiliki sisi positif yaitu biasanya anggota keluarga 

berdedikasi tinggi dan sangat loyalitas terhadap perusahaan milik keluarganya 

sehingga dapat memperkuat perusahaan. Namun, perusahaan keluarga juga 

memiliki sisi negatif yaitu sering terjadinya benturan antara kepentingan keluarga 

dan kepentingan perusahaan. Sebagai contoh, seorang anggota keluarga dalam 

perusahaan akan cenderung dipertahankan untuk tetap bekerja meskipun ia kurang 

kompeten dalam pekerjaannya. 

Dikarenakan keluarga memiliki dan mengendalikan bisnis, visi dan misi 

keluarga akan banyak mempengaruhi manajemen maupun kinerja perusahaan, 

baik berskala kecil maupun besar. Masalah yang sering terjadi dalam bisnis 

keluarga ialah kepemilikan (ownership), kepemimpinan (leadership) dan prinsip 

pengelolaan (manajemen).  Salah satu manajemen yang dipengaruhi oleh 

kepemilikan keluarga adalah manajemen laba (earning management) yang 

dipahami sebagai praktik apa pun yang dilakukan dengan sengaja oleh manajer 

perusahaan untuk tujuan oportunistik dan/atau informasi, untuk melaporkan 

akuntan tentang apa yang menurut mereka sesuai dengan yang mereka lakukan 

(Kazemian & Sanusi, 2015). Menurut Miloud (2014) konsekuensi dari perilaku 

discretionary ini mempengaruhi investor, karyawan, pelanggan dan masyarakat 

lokal, dan pada akhirnya tercermin dalam reputasi perusahaan dan nilai pasar. 

Dalam hal ini, konsekuensi konseptual dari penerapan peraturan perundang-
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undangan karena praktik-praktik discretionary yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan, hubungan pemangku kepentingan, reputasi dan citra perusahaan 

mereka (Rodriguez-Ariza, Martínez-Ferrero, & Bermejo-Sánchez, 2016) 

Namun dalam penelitian Hsu & Wen (2015) dijelaskan bahwa 

karakteristik dari karakteristik internal dan eksternal yang dapat meningkatkan 

atau memoderatori diskresi. Karakteristik seperti tingkat kepresidenan 

kepemilikan, manajer dapat secara meyakinkan memantau keterkaitan antara hal-

hal yang berbeda antara kepemilikan dan kontrol. Oleh karena itu, pada intinya 

pertanyaan tentang kepemilikan keluarga diambil sebagai mekanisme 

pengendalian internal manajemen laba, sebagai nilai, tujuan dan motivasi dapat 

berbeda terutama antara keluarga dan perusahaan non-keluarga (Miloud, 2014). 

Perusahaan jenis ini dicirikan oleh kekuatan keluarga dalam kepemilikan, 

manajemen, tata kelola dan suksesi, serta definisi tujuan dan strategi perusahaan 

(Johari, Saleh, Jaffar, & Hassan, 2009). 

Akan tetapi penulis tidak hanya akan meneliti mengenai pengaruh 

kepemilikan keluarga saja, namun juga meneliti pengaruh kepemilikan 

institusional dan manajerial terhadap manajemen laba. Serta membandingkan 

pengaruh elemen struktur kepemilikan terhadap manajemen laba pada family 

owned enterprise dengan family business enterprise. Hal ini dikarenakan 

perusahaan keluarga dibagi menjadi dua jenis yaitu family owned enterprise dan 

family business enterprise. Hasil dari pengaruh struktur kepemilikan terhadap 

manajemen laba pada family owned enterprise akan berbeda dengan hasil dari 

pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba pada family business 
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enterprise. Sebagian besar penyebab dari perbedaan hasil adalah terletak pada 

campur tangan keluarga dalam mengelola perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian mengenai konsekuensi 

manajemen laba terhadap reputasi perusahaan pada perusahaan keluarga serta 

terdapat dua jenis perusahaan keluarga, maka penulis memandang bahwa perlu 

untuk dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

manajemen laba dengan mengambil objek penelitian perusahaan keluarga di 

Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Judul penelitian ini 

adalah “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada 

Family Owned Enterprise (FOE) dan Family Business Enterprise (FBE) yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Masalah yang sering terjadi dalam bisnis keluarga ialah kepemilikan 

(ownership), kepemimpinan (leadership) dan prinsip pengelolaan (manajemen).  

Salah satu manajemen yang dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga adalah 

manajemen laba (earning management) yang dipahami sebagai praktik apa pun 

yang dilakukan dengan sengaja oleh manajer perusahaan untuk tujuan oportunistik 

dan/atau informasi, untuk menunjukkan kinerja atau performa perusahaan tersebut 

baik (Kazemian & Sanusi, 2015). Menurut Miloud (2014), konsekuensi dari 

perilaku discretionary ini mempengaruhi investor, karyawan, pelanggan dan 

masyarakat lokal, dan pada akhirnya tercermin dalam reputasi perusahaan dan 

nilai pasar. Oleh karena itu, penting untuk diteliti untuk mengetahui pengaruh 
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manajemen laba terhadap reputasi perusahaan dan agar perusahaan dapat 

mengetahui bahwa praktik manajemen laba dapat mengakibatkan reputasi 

perusahaan buruk atau jatuh oleh investor. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumya, terdapat 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi manajemen laba secara 

signifikan? 

2. Apakah kepemilikan keluarga mempengaruhi manajemen laba secara 

signifikan? 

3. Apakah kepemilikan manajerial mempengaruhi manajemen laba secara 

signifikan? 

4. Apakah independensi komisaris mempengaruhi manajemen laba secara 

signifikan? 

5. Apakah ukuran dewan direksi mempengaruhi manajemen laba secara 

signifikan? 

6. Apakah profitabilitas mempengaruhi manajemen laba secara signifikan? 

7. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi manajemen laba secara 

signifikan? 

8. Apakah umur perusahaan mempengaruhi manajemen laba secara 

signifikan? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme tata 

kelola perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan keluarga. 

2. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme tata 

kelola perusahaan terhadap manajemen laba pada family owned enterprise. 

3. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme tata 

kelola perusahaan terhadap manajemen laba pada family business 

enterprise. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan materi 

tambahan bagi matakuliah analisa laporan keuangan.. 

2. Bagi investor 

Secara praktis yaitu dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan 

keputusan berinvestasi. Dengan mempertimbangkan karakter kepemilikan 

mayoritas perusahaan yang dapat dihubungkan dengan harapan efisiensi 

operasi perusahaan. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang dari penelitian, permasalahan 

penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika pembahasan atas penyusunan skripsi ini. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian serta perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang 

digunakan yang terdiri dari rancangan penelitian, obyek penelitian, 

definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan 

data dan metode analisis data penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil pengujian data yang dikumpulkan, analisis statistik 

deskriptif, hasil analisis dan pembahasan yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang memuat 

kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi. 
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