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ABSTRACT 

 
This research studies  the effect of ownership structure and related party transactions 

on the  informativeness of accounting numbers. Indonesian sample is interesting to be 

examined due to low quailty of accounting number, concentrated ownership, dominant 

family control and high related party transactions. Using level model and changes 

model, this study show that concentration of ownership increases informativeness of 

accounting numbers to the capital market. However, the concentrated ownership by 

family  decreases informativeness of accounting number to the capital market. Further, 

the magnitude of related party transaction that has been earned or used, as reported  in 

one of income statement accounts,  increases  informativeness of accounting numbers. 

Otherwise, the magnitude of related party transactions that has not earned or used, as 

reported in one of balance sheet accounts, decrease informativeness of accounting 

number.   

Kata-kata kunci: daya informasi akuntansi, konsentrasi kepemilikan, kendali keluarga, 

transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa 
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Latar Belakang  

Sejak tahun 1994 standar akuntansi Indonesia telah disusun dengan acuan standar 

akuntansi internasioanl (Internatioanal Accounting Standards/IAS atau diubah menjadi 

International Financial Reporting Standards/IFRS  sejak tahun 2001). Namun beberapa 

penelitian memberikan bukti bahwa kualitas informasi akuntansi di Indonesia masih 

rendah. Berdasarkan survey PriceWaterHouseCoopers tahun 1999 di mata investor 

internasional, Indonesia termasuk salah satu negara terburuk dalam hal “in standards of 

auditing and compliance, accountability to shareholders, standards of disclosure and 

transparency and Board processes (PWC, 1999). Graham dan King (2000) menemukan 

daya informasi angka-angka akuntansi terhadap harga pasar relatif rendah dibandingkan 

dengan negara-negara Asia yang lain. Daya informasi akuntansi di Indonesia berada 

dibawah negara Philipina, Thailand dan Korea. Leeuz dkk. (2002) menemukan bahwa 

tingkat manajemen laba di Indonesia relatif tinggi (rangking ke 15 terbesar diantara 31 

negara) dengan menggunakan data antara tahun 1990 sampai 1999. Rangking 

manajemen laba Indonesia tersebut berada di atas Thailand, Malaysia dan Philipina.  

Rendahnya kualitas informasi akuntansi di Indonesia walaupun telah 

mengadopsi standar akuntansi internasional ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Ball 

dkk (2000) menunjukkan bahwa adopsi standar akuntansi internasional tidak dengan 

sendirinya menjamin adanya tingkat transparansi yang tinggi seperti yang terjadi di 

empat negara: Hong Kong, Malaysia, Singapore dan Thailand.  

 Di lain pihak, struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan di Asia Timur 

diketemukan cenderung terkonsentrasi (Claessens dkk., 1999,2000,2002a). La Porta 

dkk. (1998, 1999 dan 2000) menemukan bahwa struktur kepemilikan yang 

terkonsentrasi terjadi di negara-negara tingkat corporate governance yang rendah. 

Rendahnya tingkat corporate governance juga terjadi di Indonesia. Dalam beberapa 

penelitian ditemukan hubungan antara struktur kepemilikan dengan daya informasi 

akuntansi di beberapa negara, seperti Jung dan Kwon (2002) di Korea, Fan dan Wong 

(2002) di 7 negara Asia Timur, Donelly dan Lynch (2002) di Inggris, Gabrielsen dkk. 

(2002) di Denmark dan Yeo dkk. (2002) di Singapore. Secara umum, semua penelitian 

belum berhasil menemukan suatu hubungan yang konsisten antara kedua variabel 
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tersebut. Beberapa penelitian menemukan konsentrasi kepemilikan meningkatkan daya 

informasi akuntansi sedangkan penelitian-penelitian lain menemukan sebaliknya.     

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi ini membawa pengaruh salah satunya 

adalah makin besarnya kemungkinan pihak pemegang saham mayoritas melakukan 

expropriation of assets.  Expropriation of assets ini salah satunya melalui transaksi 

dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Related Party Transactions/RPT, 

untuk seterusnya dalam tulisan ini akan digunakan simbol RPT untuk transaksi dengan 

pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa). Turnbull (2004) mengemukan 

pendapatnya bahwa ”Dominant shareholders can unfairly extract value through related 

party transactions.” dalam salah ulasannya tentang delapan kelemahan single board 

seperti yang dijumpai di perusahaan-perusahaan di negara berbahasa Inggris. Bahkan 

Turnbull mengemukakan bahwa pemegang saham dominan dapat “self-serving 

misstatement of the financial position.”  Selain itu dari penelitian Deng dkk. (2006) 

dibuktikan bahwa pemegang saham mayoritas melakukan “ firm expropriation 

resources at the expense of the minority shareholders”. Expropriation yang mereka 

lakukan salah satunya dengan melalui RPT. 

RPT banyak sekali disorot berkaitan dengan banyaknya perusahaan yang jatuh 

karena melakukan skandal dengan menggunakan RPT. Jatuhnya Enron berkaitan 

dengan adanya RPT dengan special purpose entity (SPE), dimana direktur dari  SPE itu 

adalah juga CFO dari Enron (Wall Street Journal, 12 Desember 2001). Adelphia terlibat 

RPT dengan keluarga pemegang saham utama perusahaan untuk menggunakan hasil 

dana pinjaman bank atas beban perusahaan (Associated PressNewswires, 25 Juli 2002). 

Tyco juga melakukan transaksi RPT (Wall Street Journal, 13 September 2002).  

Data dari Indonesia menarik untuk diteliti berkaitan dengan tiga hal. Pertama, 

rendahnya kualitas informasi akuntansi walaupun telah mengadopsi standar akuntansi 

internasional. Kedua, adanya kecenderungan konsentrasi kepemilikan di Indonesia 

seperti yang ditunjukkan di salah satu bagian penelitian La Porta dkk. (1998) dan 

Claesens dkk. (1999, 2000 dan 2002a). Ketiga, berdasarkan temuan Rahman dalam 

penelitiannya Scott (1999), ditemukan bahwa lebih dari setengah sampel perusahaan 

Indonesia memiliki RPT. Hal ini memunculkan dugaan adanya expropriation 

kepentingan pemegang saham minoritas oleh pemegang saham mayoritas melalui RPT 
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ini. Kondisi di Indonesia mendukung hal ini, sebab berdasarkan penelitian La Porta dkk. 

(1998) Indonesia memiliki tingkat perlindungan hukum atas pemegang saham minoritas 

yang rendah. Oleh karena itu berdasarkan berbagai penelitian terdahulu di berbagai 

negara, rendahnya kualitas informasi akuntansi diduga salah satu penyebabnya adalah 

adanya kecenderungan konsentrasi kepemilikan dan adanya RPT. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

menggambarkan daya informasi akuntansi, struktur kepemilikan serta RPT dari 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek Jakarta di Indonesia dengan 

menggunakan data tahun 1999-2001. Secara lebih mendalam, penelitian ini berusaha 

mengidentifikasikan tentang pengaruh struktur kepemilikan dan RPT terhadap daya 

informasi akuntansi. Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

perumusan suatu rekomendasi bagi perbaikan praktik corporate governance serta daya 

informasi akuntansi di Indonesia dan juga bagi negara-negara lain yang memiliki 

karakateristik yang sama dengan Indonesia. 

Daya Informasi Angka-Angka Akuntansi 

Kualitas dari informasi akuntansi dapat diukur dengan beberapa cara, salah 

satunya dengan melihat daya informasi angka-angka yang disajikan dalam laporan 

keuangan terhadap ukuran-ukuran pasar modal. Hal ini didasari dari efficient market 

hypothesis (EMH), yang menurut Jensen yang mencetuskan hal ini pertama kali (1978 

p.96): “ A market is efficient with respect to information set bi if it is impossible to make 

conomic profits by trading on the basis of information set bi .”  

Salah satu penelitian yang melihat daya informasi akuntansi di Indonesia adalah 

penelitian Graham dan King (2000). Mereka menemukan bahwa explanatory power dari 

angka-angka akuntansi, yaitu book value per share dan residual earning per share, 

dalam menerangkan harga pasar saham adalah 43.4%. Dalam hal ini Indonesia berada di 

bawah Philipina, Thailand dan Korea. Mereka juga melihat incremental explanatory 

power dari book value per share dan residual earning per share, Indonesia 

menunjukkan 35.6% dan 13.9% masing-masing, termasuk dalam kategori rendah 

dibandingkan dengan lima negara Asia lainnya. 

Dengan menggunakan data tahun 1998-2001, Naimah dan Utama (2006) 

membuktikan bahwa nilai buku ekuitas dan laba akuntansi memilki hubungan positif 
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yang signifikan terhadap harga saham. Dalam persamaannya mereka menggunakan nilai 

buku ekuitas dan laba akuntansi secara bersamaan dalam menjelaskan perubahan harga 

saham, dimana adjusted R2 nya adalah 30.4%. Selain itu mereka menggunakan 

conditional expected return untuk pengukuran variabel harga saham yang 

dikembangkan oleh Aboody dkk.(2002) sebagai penyesuaian terhadap pasar yang tidak 

efisien. 

Struktur Kepemilikan 

Terkonsentrasi 

Kepemilikan perusahaan dulu dipandang tersebar di antara banyak pemegang 

saham sesuai model Berle dan Means (1932). Namun saat ini, hal ini tidak terbukti 

untuk di luar U.S. La Porta dkk.(1998) memberitahukan suatu kondisi yang tak terduga 

sebelumnya yaitu kepemilikan perusahan-perusahaan terkonsentrasi hanya pada 

beberapa pemegang saham. Seperti yang dikutip dalam La Porta dkk. (1998) “ dispersed 

ownership in large public companies is simply a myth... the finance textbook model of 

management faced by multitudes of dispersed shareholders is an exception and not the 

rule”. Mereka menemukan dari sampel 49 negara, rata-rata (median) kepemilikan dari 

tiga pemegang saham terbesar dari sepuluh perusahaan swasta terbuka yang bukan 

lembaga keuangan di setiap negara adalah 46% (45%). Hanya ada empat negara: 

Jepang, Taiwan, UK dan USA, yang rata-rata kepemilikan tiga pemegang saham 

terbesarnya 20% atau kurang dari 20%. Konsentrasi kepemilikan ada di Mesir (Shahid, 

2003) di Jerman (Edwards dan Weichenrieder, 1999), di Belanda (Chirinko, dkk., 

2003), Eropa barat (Faccio dan Lang, 2000). 

Secara specifik untuk Indonesia, La Porta dkk. (1998) menemukan bahwa 

French origin countries group (termasuk Indonesia) memiliki konsentrasi kepemilikan 

tertinggi dibandingkan dengan tiga origin countries group yang lain. Dalam kelompok 

tersebut bahkan sampel perusahaan Indonesia menunjukkan konsentrasi kepemilikan 

yang lebih besar dari rata-rata kelompoknya yaitu pemegang saham tiga terbesar 

menguasai kepemilikan rata-rata 58%. Mereka berpendapat bahwa lemahnya 

perlindungan hukum dan lingkungan institusional (law and enforcement) berkaitan 

sangat erat dengan kepemilikan yang terkonsentrasi (La Porta dkk., 1998 dan 2000). 

Hasil inipun masih ada kemungkinan understated sebab mereka berdasarkan data 
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kepemilikan langsung, bukan kepemilikan akhir (ultimate ownership). Kemudian 

mereka berusaha memperbaiki pengukuran variabel konsentrasi kepemilikan dengan 

menggunakan data kepemilikan akhir melalui penelusuran rantai kepemilikan sampai 

menemukan siapa yang memiliki voting rights paling besar pada saat mereka meneliti 

struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan di 27 negara maju (La Porta dkk, 1999). 

Dengan menggunakan metodologi La Porta dkk. (1999) tersebut, Claessens dkk. 

(1999,200,2002a) meneliti struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan di 9 negara di 

Asia Timur. Dalam penelitian tahun 1999, mereka menemukan bahwa kepemilikan di 

Indonesia terkonsentrasi, dimana kepemilikan tersebut dicapai dengan berbagai cara 

yaitu struktur piramid, kepemilikan silang, dan perangkapan manajemen oleh pemilik. 

Indonesia menunjukkan struktur kepemilikan piramid yang terbesar yaitu 66.9% dari 

sampel perusahaan Indonesia dan kedua terbesar dalam perangkapan manajemen dan 

pemilik, setelah Malaysia, yaitu 84.6% dari sampel perusahaan Indonesia. Dalam studi 

tahun 2000, mereka menemukan bahwa terdapat separation of ownership dan control 

dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, bahkan besarnya perbedaan antara kedua hal 

tersebut menunjukkan kedua terbesar setelah Jepang.  

Beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat dua potensial agency problem yang 

berkaitan dengan kepemilikan, yaitu agency problem antara manajemen dan pemegang 

saham (Jensen dan Meckling, 1976) dan agency problem antara pemegang saham 

mayoritas dan minoritas (Shleifer dan Vishny, 1997). Agency problem yang pertama 

terjadi jika kepemilikan tersebar di tangan banyak pemegang saham sehingga tidak satu 

pihakpun yang dapat atau yang mau mengontrol manajemen, sehingga hanya ada pihak 

manajemen yang relatif tanpa adanya kontrol untuk menjalankan perusahaan. Hal ini 

menyebabkan perusahaan bisa dijalankan sesuai dengan keinginannya manajemen 

sendiri. Sedangkan agency poblem yang kedua akan terjadi jika terdapat seorang 

pemegang saham memegang saham mayoritas dan beberapa pemegang saham lain yang 

kepemilikannya minoritas. Hal ini menyebabkan pemegang saham mayoritas memiliki 

kendali absolut sehingga dapat melakukan tindakan yang menguntungkan pemegang 

saham mayoritas tetapi merugikan pemegang saham minoritas. 

Hubungan antara struktur kepemilikan dan praktik akuntansi di negara-negara 

yang telah mengadopsi standar akuntansi internasional telah ditunjukkan dalam 



                                                                                                                         
     

AKPM-07   7 

penelitian Ding dkk. (2006). Ding menemukan bahwa ada hubungan positif antara 

tingkat absensi dengan tingkat konsentrasi kepemilikan. Tingkat absensi dalam arti 

tingkat topik yang belum diadopsi dalam standar akuntansi lokal walaupun topik 

tersebut sudah diatur dalam standar akuntansi internasional. Indonesia termasuk dalam 

sampel mereka, diantara 30 negara, Indonesia menduduki rangking ke-10 dalam hal 

tingkat absennya (ranking berdasarkan yang terendah tingkat absennya). Jika 

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain, rangking Indonesia ini lebih 

baik dari Malaysia, Thailand dan Philipina, namun lebih buruk dari Singapore. 

  Knsentrasi kepemilikan dapat membawa dua hipotesa yang berlawanan yaitu 

entrenchment hypothesis dan allignment hypothesis. Sama seperti management 

entrechment problem seperti yang dibahas dalam Morck dkk. (1988), pemegang saham 

mayoritas yang secara efektif mengendalikan perusahaan, akan juga mengendalikan 

informasi akuntansi yang dihasilkan. Hal ini akan menurunkan kredibilitas informasi 

akuntansi yang dihasilkan bagi pasar. Akibat akhirnya adalah rendahnya hubungan 

antara angka-angka yang dihasilkan dari akuntansi dengan ukuran pasar. 

Sebaliknya, dalam alignment hypothesis, konsentrasi kepemilikan akan 

membawa dampak adanya pemegang saham mayoritas yang akan berusaha 

meningkatan kredibilitas informasi akuntansi yang dihasilkan, seperti dalam kontek 

kepemilikan oleh pihak manajemen (Warfield dkk., 1995; Klaessen, 1997; Stein, 1989; 

dan Jensen, 1986). Pemegang saham kendali sangat berkepentingan untuk membangun 

reputasi perusahaan tanpa melakukan expropriation of resources at the expense of 

minority interest (Gomes, 2000). Komitmen ini sangat kuat sebab jika pemegang saham 

mayoritas melakukan expropriation pada saat dia memegang saham dalam jumlah 

besar, pemegang saham minoritas dan pasar akan mendiskon harga pasar saham 

perusahaan tersebut, akhirnya pemegang saham mayoritaslah yang mengalami kerugian 

dalam jumlah besar. Secara khusus, adanya konsentrasi kepemilikan akan meningkatkan 

hubungan antara angka-angka akuntansi dengan ukuran pasar perusahaan. 

La Porta dkk. (2002) dan Claessens dkk. (2002a) menemukan bahwa konsentrasi 

kepemilikan dalam hal cash flow rights akan meningkatkan nilai perusahaan. La Porta 

dkk. (2002) menggunakan sampel 539 perusahaan besar dari 27 negara maju. 

Sedangkan, Claessens dkk. (2002a) menggunakan data dari 1.301 perusahaan terbuka di 
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8 negara Asia Timur, termasuk Indonesia.  Dalam penelitian Claessen dkk. (2002a) ini 

Indonesia adalah satu-satunya negara yang menunjukkan efek entrechment dan 

allignment dengan tingkat signifikansi yang sama kuatnya. Sampel perusahaan 

Indonesia menunjukkan hubungan positif antara ownership dengan valuation. Namun 

sampel tersebut juga menunjukkan hubungan negatif antara besarnya perbedaan 

ownership dan control dengan valuation pada tingkat signifikansi 1%.  

Secara khusus, hubungan antara konsentrasi kepemilikan dengan daya informasi 

akuntansi diteliti oleh Fan dan Wong (2002). Dengan menggunakan data kepemilikan 

akhir dari penelitian Claessens dkk. (2002a), Fan dan Wong menemukan bahwa 

konsentrasi kepemilikan dalam hal control right berhubungan dengan rendahnya daya 

informasi akuntansi di 8 negara Asia Timur, yaitu Indonesia, Hong Kong, Malaysia, 

Singapore, Korea Selatan, Taiwan dan Thailand. Disamping itu, mereka menemukan 

bahwa Indonesia menujukkan tingkat perbedaan yang terbesar antara control dan 

ownership diantara 8 negara Asia Timur. Namun patut dicatat bahwa sampel mereka 

hanya memasukkan 91 perusahaan Indonesia dan data yang dipakai adalah data tahun 

1991-1995 sebelum krisis. Hal ini mungkin mengurangi kemungkinan generalisasi hasil 

untuk kondisi Indonesia saat ini. 

Hipotesis I: Disebabkan adanya dua hipotesa yang saling berlawanan, hubungan 

antara konsentrasi kepemilikan dan daya informasi akuntansi di Indonesia adalah an 

empirical issue.  

Kendali Keluarga 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di 

Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dengan kendali keluarga 

yang dominan.  

Faccio dan Lang (2003) menemukan kendali keluarga sebesar 43,9 % atas 

perusahaan –perusahan di Eropa barat (termasuk lima negara: Perancis, Jerman, Italia, 

Spanyol dan Inggris) dengan menggunakan data kepemilikan akhir. Namun kendali 

keluarga ini agak lemah di negara Inggiris. Walaupun ada kendali keluarga, mereka 

tidak menemukan expropriation of resources oleh keluarga tersebut. 

Dengan menggunakan kepemilikan akhir, yaitu menelusuri rantai kepemilikan 

perusahaan untuk menemukan siapa yang memiliki hak suara terbesar, Claessens dkk. 
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(1999, 2000, dan 2002a) meneliti struktur kepemilikan di 9 negara Asia Timur. Dalam 

penelitian tahun 1999, mereka menunjukkan bahwa sampel perusahaan Indonesia 

didominasi oleh keluarga. Dominasi oleh keluarga di Indonesia merupakan yang 

terbesar di antara 9 negara Asia Timur tersebut. Selain itu, tingkat konsentrasi 

kepemilikan oleh keluarga menunjukkan yang terbesar pula dalam hal banyaknya 

perusahaan yang dikendalikan oleh setiap keluarga yaitu rata-rata setiap keluarga 

mengendalikan 4 perusahaan, sedangkan di negara lainnya setiap keluarga 

mengendalikan antara 1,04 – 2,68 perusahaan.  Claessens dkk. (2002a) menemukan 

bahwa dominasi keluarga inilah yang menyebakan hubungan yang negatif antara 

perbedaan contol dan ownership, di satu sisi, dengan market valuation, di sisi lain. 

Namun mereka tidak menemukan bukti adanya expropriation jika kendali perusahaan 

ada di tangan institusi keuangan dan perusahaan swasta terbuka yang dikuasai oleh 

publik. Adanya expropriation yang signifikan oleh pemegang saham kendali keluarga, 

akan mempengaruhi pemilihan kebijakan akuntansi yang dipakai sesuai dengan 

kepentingan mereka. Hal ini tentunya akan mengurangi kredibilitas informasi akuntansi 

yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 

Beberapa penelitian terdahulu yang menyelidiki tentang hubungan jenis 

konsentrasi kepemilikan dan daya informasi akuntansi memberikan hasil yang berbeda. 

Dalam hal konsentrasi kepemilikan oleh pihak manajemen terdapat 3 studi yang 

menggunakan data bukan US (kepemilikan di US cenderung tersebar, sehingga tidak 

sesuai untuk dijadikan perbandingan dengan kondisi di Indonesia yang cenderung 

terkonsentrasi). Jung dan Kwon (2002) menemukan informasi laba perusahaan lebih 

informatif jika terdapat pemilik yang juga berpartisipasi dalam manajemen perusahaan 

dengan sampel perusahaan Korea. Namun, Gabrielsen,dkk. (2002) menemukan 

hubungan yang negatif antara kepemilikan oleh pihak manajemen dengan daya 

informasi laba di perusahaan di Denmark. Dengan menggunakan data perusahaan 

Singapore, Yeo dkk. (2002) menemukan adanya hubungan yang tidak linear anatara 

kepemilikan oleh pihak manajemen dengan daya informasi laba. Dalam hal konsentrasi 

kepemilikan oleh pihak di luar manajemen, Donelly dan Lynch (2002) menemukan 

bahawa konsentrasi kepemilikan oleh pihak di luar manajemn berhubungan negatif 

dengan contemporaneous price-earnings association di perusahaan-perusahaan di UK.  
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Hipotesis 2: Berdasarkan penelitian terdahulu (Claessens dkk., 2002a), konsentrasi 

kepemilikan oleh keluarga akan mengurangi daya informasi akuntansi.  

Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa 

Definisi Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa  

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 (IAI, 2004), laporan 

keuangan harus mengungkapan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa. Yang termasuk dalam pihak-pihak yang memiliki hubungan 

istimewa adalah transaksi yang dilakukan dengan: 

- perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan,  

- perorangan sebagai pemilik atau karyawan yang mempunyai pengaruh signifikan, 

- anggota keluarga terdekat dari perorangan tersebut, dan  

- perusahaan yang dimiliki secara subtansial oleh perorangan tersebut. 

Yang wajib dilaporkan meliputi hakikat hubungan istimewa, jenis transaksi serta 

nilainya. PSAK tersebut berlaku efektif 1 Januari 1995. PSAK ini mengacu pada standar 

akuntansi internasional (International Accounting Standard) No. 24.  

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (RPT) memiliki dua 

hipotesis yang bertolak belakang yaitu sebagai transaksi opportunis atau sebagai 

transaksi yang efisien. Sebagai transaksi yang opportunis dalam hal transaksi RPT 

menyebabkan conflict of interest yang konsisten dengan agency theory, seperti yang 

dikemukakan oleh Berle dan Means (1932) dan Jensen dan Meckling (1976). Transaksi 

RPT dapat digunakan sebagai alat untuk expropriation of the firm’s resources. 

Hipotesis yang lain bahwa transaksi RPT merupakan transaksi yang dilakukan dalam 

pertimbangan efisiensi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Seperti yang dibahas 

dalam artikel di Wall Street Journal, 29 Desember 2003 ”a company might want the 

head of a key supplier is a director in order to get that person’s business insights... 

some argue, a ban on related party dealing could deprive a company of taleneted 

employees or beneficial business arrangements.” 

Penelitian Deng dkk. (2006) membuktikan bahwa pemegang saham mayoritas 

melakukan “ firm expropriation resources at the expense of the minority shareholders”. 

Expropriation yang mereka lakukan salah satunya dengan melalui RPT. 
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Bertrand, dkk. (2002) menunjukkan bahwa RPT diantara perusahaan afiliasi 

dalam struktur kepemilikan piramid adalah saluran terpenting yang digunakan oleh 

pemegang saham kendali untuk melakukan expropriation at the expense dari pemegang 

saham minoritas. 

Dalam penelitian Claessens dkk. (2002b) menemukan bahwa adanya group 

affiliation akan membawa dampak positif dan negatif tergantung dari struktur 

kepemilikan dan siklus hidup perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Asia Timur, 

termasuk Indonesia, yang memiliki control lebih besar dari cash flow right, afiliasi 

tersebut akan meningkatan nilai perusahaan jika perusahaan tersebut sudah lebih lama 

berdiri dan pertumbuhannya rendah. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan di Asia Timur 

yang memiliki control lebih besar dari ownership, afiliasi tersebut akan menurunkan 

nilai perusahaan jika perusahaannya relatif masih muda dan memiliki potensi untuk 

tumbuh besar. 

Jian dan Wong (2003) menemukan bahwa transaksi dengan pihak yang memiliki 

hubungan istimewa (RPT) menunjukkan kecenderung opportunis. Hal ini dibuktikan 

dengan ditemukannya tingginya tingkat penjualan dengan RPT, terutama kepada 

pemegang saham kendali dan anggota lain perusahaan dalam grup, ketika perusahaan 

memiliki insentif untuk memanipulasi laba (menjelang di delisted atau menjelang 

penerbitan saham baru).  Sebagai tambahan informasi, transaksi dengan RPT lebih 

banyak dilakukan oleh perusahaan – perusahaan yang berada dalam grup dibandingkan 

dengan perusahaan yang beroperasi independent Selain itu, transaksi penjualan dengan 

RPT  dipandang oleh pasar sebagai transaksi yang kredibilitasnya lebih diragukan 

dibandingkan transaksi dengan pihak-pihak independen. Hal ini tampak dengan lebih 

rendahnya koefisien untuk transaksi penjualan dengan RPT dibandingkan dengan 

koefisien untuk transaksi penjualan dengan pihak yang independen dalam hubungannya 

dengan return saham kumulatif bersih. Dalam hal financing, rata-rata perusahaan 

tersebut lebih banyak memberikan pinjaman (loan) ke pihak yang memiliki hubungan 

istimewa dibandingkan dengan meminjam (borrowing) dari mereka dimana sumber 

dana untuk dipinjamkan ke pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut berasal 

dari  free cash flow. Makin banyak pinjaman yang diberikan kepada RPT menyebabkan 

makin rendahnya penilaian pasar, yang diukur dengan Tobin’s Q dan market to book 
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equity. Mereka menggunakan data 131 perusahaan Cina yang terdaftar di bursa pada 

satu jenis industri (industri bahan baku dasar). 

Dengan menggunakan sampel 112 perusahaan Amerika yang terdaftar di bursa 

periode 2000-2001, Gordon dkk. (2004) juga menemukan bahwa transaksi dengan RPT 

menunjukkan kecenderungan oportunis daripada sebagai efisiensi transaksi. Hal ini 

tampak dengan adanya hubungan yang negatif antara industry adjusted return dengan 

frekuensi RPT dan nilai uang dari RPT tsb.  Selain itu, RPT akan makin sedikit 

frekuensi dan nilai uangnya jika ukuran akan penerapan corporate governance makin 

besar, yaitu jika persentase kepemilikan terbesar dari pihak di luar perusahaan makin 

besar, makin banyaknya komisaris independen dan makin besarnya kompensasi yang 

dibayarkan kepada komisaris independen.  

Hasil yang sama juga diperoleh Kholbeck dan Mayhew (2004). Secara khusus, 

mereka menunjukkan bahwa kemungkinan adanya transaksi RPT makin besar, saat 

makin lemahnya ukuran corporate governance, yaitu saat makin sedikitnya jumlah 

komisaris independen, makin sedikitnya kompensasi tunai kepada CEO dan direktur, 

serta makin besarnya kompensasi CEO dalam bentuk opsi saham.  Transaksi RPT ini 

juga dipandang sebagai oportunis oleh investor, ditunjukkan dengan adanya hubungan 

yang negatif antara keberadaan transaksi RPT dengan future return. Mereka 

menggunakan sampel 1.261 perusahaan Amerika yang terdapat dalam Standard & Poor 

1500 di tahun 2001.  

Penelitian Thomas dkk. (2004) menemukan transaksi dengan afiliasi (RPT) 

dilakukan sebagai salah satu cara untuk melakukan earning management pada 

perusahaan-perusahaan di Jepang. Mereka melakukan dengan mengidentifkasi adanya 

penghindaran kerugian, penghindaran penurunan laba dan penghindaran negative 

forecast error dalam laporan keuangan induk. Hal ini akan hilang saat disusun laporan 

keuangan konsolidasi, sebab tiga hal tersebut dilakukan melalui transaksi dengan 

perusahaan afiliasi mereka (RPT). Mereka tidak menggunakan langsung data RPT 

sebab standar akuntansi di Jepang tidak mewajibkan penyajian dan pengungkapan 

tersendiri untuk transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. 

Mereka menggunakan data perusahaan terbuka di Jepang dengan total sampel10.804 

firm year selama tahun 1985-2000. 
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Keempat penelitian diatas secara umum menemukan bukti yang sama bahwa 

RPT lebih dipandang sebagai transaksi untuk kepentingan oportunis dibandingkan 

untuk tujuan efisiensi perusahaan. Walaupun terdapat beberapa perbedan, antara lain 

tentang bentuk transaksi RPT yang umum terjadi dalam penelitian Gordon dkk. (2004) 

dengan  Kholbeck dan Mayhew (2004) walaupun menggunakan sampel perusahaan 

Amerika pada periode waktu yang sama. Gordon dkk. menemukan bahwa transaksi 

RPT dalam bentuk pinjaman lebih sedikit daripada yang selain pinjaman (pembelian 

barang atau pemberian jasa langsung). Sebaliknya, Kholbeck dan Mayhew menemukan 

yang terbanyak dalam bentuk pinjaman dengan pihak direktur, karyawan dan pemegang 

saham utama perusahaan.  Perbedaan ini tampaknya berkaitan dengan jumlah serta 

pemilihan sampel yang berbeda diantara kedua penelitian tersebut. Hasil penelitian 

Kholbeck dan Mayhew ini konsisten dengan hasil penelitian di Cina oleh  Jian dan 

Wong (2003), dimana transaksi yang RPT yang lebih banyak dalam bentuk pemberian 

pinjaman (loan) daripada menerima pinjaman (borrowing).  

Motif oportunis dalam melakukan transaksi dengan RPT ini tampaknya tidak 

terjadi untuk semua jenis transaksi RPT. Gordon dan Henry (2005) mengkaitkan jenis 

transaksi RPT dengan ukuran manajemen laba. Mereka menemukan bahwa motif 

oportunis ini hanya terbukti untuk pada transaksi RPT dalam bentuk fixed rate financing 

from related party. Kesimpulan  Gordon dan Henry diperoleh dari sampel 331 

perusahaan Amerika yang terdaftar dimana tahun fiskalnya 2000-2001. Hal yang sama 

dibuktikan oleh Jian dan Wong (2003) bahwa transaksi penjualan dengan RPT 

digunakan untuk melakukan manajemen laba.  

Berdasarkan penelitian- penelitian terdahulu tersebut, maka penelitian ini 

merumuskan hipotesa bahwa: 

H3: Transaksi dengan pihak-pihak memiliki hubungan istimewa mengurangi daya 

informasi akuntansi. 

Meetodologi 

Sampel dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data perusahaan Indonesia yang terdaftar di bursa 

efek Jakarta. Untuk meningkatkan generalisasi hasil, perusahaan Indonesia dari 

berbagai sektor industri dimasukkan dalam sampel kecuali perusahaan di sektor industri 
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keuangan. Hal ini disebabkan sektor industri ini memiliki sifat kepemilikan dan struktur 

laporan keuangan yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan di sektor industri yang 

lain. Hal ini juga konsisten dengan argumen La Porta dkk. (2002) yang menyatakan 

rasio penilaian untuk perusahaan keuangan tidak dapat diperbandingkan dengan 

perusahaan di selain keuangan. Periode waktu data yang dipakai adalah tahun 1999, 

2000 dan 2001 berdasarkan ketersediaan data. 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdapat dalam laporan keuangan 

lengkap, catatan nilai pasar saham, dan catatan kepemilikan perusahaan. Laporan 

keuangan sebagian besar diperoleh dari pusat data Jakarta Stock Exchange, yang lain 

diperoleh dari web site perusahaan langsung. Nilai pasar saham diperoleh sebagian 

besar dari Datastream database dan Indonesian Capital Market Directory/ICMD 

(terbitan dari Institute for Economic and Financial Resources). Data kepemilikan 

perusahaan diperoleh dari catatan atas laporan keuangan perusahaan, pusat data Jakarta 

Stock Exchange dan dari Indonesian Capital Market Directory. Data kepemilikan yang 

dikumpulkan adalah data kepemilikan langsung periode 1999-2001. Selain itu penelitian 

ini juga menggunakan data kepemilikan akhir perusahaan. Data tersebut diperoleh 

langsung dari Claessens, dimana data ini adalah data yang dipakai mereka dalam 

penelitian Claessens dkk. (2000). Data Claessens dkk. ini adalah menggunakan control 

right dari pemegang saham akhir, bukan cash flow rights. Perbedaan antara kedua hal 

ini, seperti yang dijelaskan di dalam Claessens dkk. (2000), dijelaskan dengan contoh 

jika sebuah perusahaan terbuka A dimiliki oleh perusahaan terbuka B yang terbuka 

21%, kemudian perusahaan B dimiliki oleh sebuah keluarga 11%, maka keluarga ini 

memiliki control rights atas perusahaan A adalah 11%, rantai kendali yang paling 

lemah. Sebaliknya, cash flow rights, keluarga tersebut atas perusahaan A adalah 2% 

yaitu hasil perkalian antara kedua persentase kepemilikan dalam rantai tersebut,  11% 

dikali 21%.  

Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat 18 variabel seperti yang tampak pada tabel 1 di 

lampiran. Skala pengukuran variabel-variabel tersebut berbeda-beda: 13 variabel 

berskala rasio (MVEit, TAit, TLit, CARit, NIit, SIZEit, Qit , LEVit, SEGit , RPT_ISit , 
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RPT_BSit , POWNit , UPOWNit ), 2 variabel berskala ordinal (TYPEit, UTYPEit) dan 3 

variabel berskala nominal (OWNit , UOWNit , FAMit). 

Kendali keluarga menggunakan data kepemilikan langsung, yang diukur dengan 

variabel FAMit, diperoleh dari hasil pengidentifikasian jenis kepemilikan yang termasuk 

tipe 7 dan 8. Sedangkan kendali keluarga menggunakan data kepemilikan akhir, yang 

diukur dengan variabel UFAMit, diperoleh dari hasil pengidentifikasian jenis 

kepemilikan yang termasuk tipe 8. 

Metode Pengolahan Data 

Deskripsi 

 Semua variabel dianalisa secara deskriptif untuk memperoleh gambaran tentang 

sampel. Pengolahan deskriptif meliputi penghitungan rata-rata, median, standar deviasi, 

nilai maksimum dan nilai minimum. Selain itu antar variabel dihitung korelasinya dan 

signifikansi korelasinya. Karena terdapat beberapa macam skala pengukuran, maka 

korelasi dihitung dengan dua metode yaitu korelasi Pearson (parametrik) dan korelasi 

Spearman’s Rho (nir parametrik). 

Regresi Linier Berganda 

Untuk mempelajari daya informasi akuntansi, penelitian menggunakan dua 

permodelan ordinary least squares regressions. Yang pertama untuk mengetahui daya 

informasi akuntansi dalam hal nilai-nilai akuntansi yang tercantum di neraca dengan 

melihat hubungan antara nilai buku dan nilai pasar, yang umum disebut level model. 

Model yang kedua untuk mengetahui daya informasi akuntansi dalam hal nilai-nilai 

akuntansi yang tercantum di laporan laba rugi dengan melihat hubungan antara nilai 

laba dan nilai return saham, yang umum disebut changes model. 

MVEit = α0 + α1 TAit + α2  TLit + εit                                                                       (1) 

CARit = α0 + α1 NIit + εit                                               (2) 

Untuk meneliti pengaruh konsentrasi kepemilikan, konsentrasi kepemilikan oleh 

keluarga dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap daya 

informasi akuntansi. maka digunakan juga ordinary least squares regressions dengan 2 

permodelan yaitu level model dan changes model, seperti yang tampak di bawah ini. 

MVEit = α0 + α1 TAit + α2  TLit +  α3  NIit + α4 OWNit + α5  FAMit  

  +  α6  RPT_BSit+εit                                                                                 (3) 
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CARit = α0 + α1 NIit + α2  NIit SIZEit + α3  NIitQit + α4  NIit LEVit + α5  NIit SEGit 

+ α6  NIit OWNit + α7  NIit FAMit + α8  NIit RPT_ISit + εit                                  (4)                            

Permodelan (3) dan (4) dikembangkan dari tiga penelitian terdahulu yaitu Fan dan 

Wong (2002), Jung dan Kwon (2002), dan Donelly dan Lynch (2002). 

Pada model (3) dan (4) dimasukkan beberapa variabel kontrol untuk mengurangi 

kemungkinan berubahnya nilai pasar dan akuntansi bukan disebabkan oleh variabel 

yang menjadi pusat penelitian yaitu konsentrasi kepemilikan, kendali keluarga dan 

transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pada model (3) dimasukkan 

satu varibel kontrol laba bersih perusahaan (NIit) untuk mewakili perubahan nilai pasar 

saham yang disebabkan oleh laba bersih perusahaan. Pada model (4) dimasukkan empat 

varibel kontrol yaitu SIZEit, Qit, LEVit  dan SEGit.  Variabel kontrol ukuran perusahaan 

(SIZEit) dimasukkan berdasarkan political cost theory (Watts dan Zimmerman, 1990). 

Penelitian Fama dan French (1992) melaporkan adanya hubungan yang negatif antara 

ukuran perusahaan dan cost of equity capital, sehingga korelasinya positif terhadap 

hubungan laba-return saham. Namun, terdapat kemungkinan korelasi ukuran perusahaan 

negatif terhadap hubungan laba-return saham berdasarkan temuan Freeman (1987). 

Freeman menemukan bahwa makin besar ukuran perusahaan, makin banyak informasi 

yang tersedia tentang perusahaan tersebut, maka pasar makin mampu memprediksikan 

terlebih dahulu besarnya laba yang diperoleh perusahaan, yang pada akhirnya 

mengakibatkan hubungan antara laba dan harga pasar saham perusahaan makin lemah. 

Variabel kontrol kedua adalah variabel Tobin’s Q (Qit), yang bertujuan mengontrol 

pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap hubungan laba-return saham. Menurut 

Collins dan Kothari (1989), pertumbuhan perusahaan berkorelasi positif dengan 

besarnya laba di masa mendatang dan/atau earning persistence1. Sebaliknya, variabel 

ini juga mungkin dipengaruhi oleh risiko perusahaan. Perusahaan yang pertumbuhannya 

tinggi maka lebih berisiko, sehingga memperlemah hubungan laba-return saham. Juga 

perusahaan yang pertumbuhannya cepat, kemungkinan besar adalah perusahaan yang 

baru berdiri yang mana daya informasi labanya rendah. Dengan adanya dua pengaruh 

yang berlawanan, maka pengaruh bersih pertumbuhan perusahaan terhadap hubungan 

                                                 
1 Penelitian ini tidak menggunakan earning persistence sebagai variabel kontrol terpisah karena 
data yang tersedia tidak cukup untuk melakukan estimasi. 
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laba-return saham adalah suatu empirical issue. Variabel kontrol ketiga adalah variabel 

leverage (LEVit) sebagai suatu proxy terhadap besarnya utang yang dimiliki perusahaan 

(Dhaliwal, Lee dan Fargher, 1991). Perusahaan yang leverage-nya tinggi berkaitan 

dengan risiko yang tinggi, akibatnya memperlemah hubungan laba-return saham. 

Namun, Smith dan Watss (1992) menyarankan leverage dapat menjadi proxy atas 

kesempatan investasi perusahaan. Perusahaan yang sudah berkembang dengan 

kemungkinan pertumbuhan yang rendah pada umumnya mempunyai leverage yang 

tinggi dan memiliki daya informasi labanya makin tinggi. Jadi perusahaan yang 

leverage-nya tinggi mungkin memperkuat hubungan laba-return saham dibandingkan 

dengan perusahaan yang leverage-nya rendah. Dengan mempertimbangkan pengaruh 

risiko dan pertumbuhan, pengaruh bersih leverage terhadap hubungan laba-return saham 

tergantung dari kondisi empiris. Variabel kontrol terakhir adalah jumlah segmen 

industri (SEGit). Variabel ini dimasukkan sebagai variabel kontrol sebab makin banyak 

segmen industri dimana sebuah perusahaan beroperasi maka makin komplek hubungan 

hubungan laba-return saham, sehingga akan makin memperlemah hubungan laba-return 

saham, dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak dalam satu segmen industri.   

Temuan dan Pembahasan  

Gambaran Umum Sampel 

Penelitian ini menggunakan sampel yang cukup mewakili populasi, yaitu 214 

perusahaan (64,85% dari populasi). Dengan menggunakan data tiga tahun (1999-2001), 

total ada 551 tahun-perusahaan (81,63% dari populasi). Selain itu penelitian ini juga 

menggunakan sampel yang disediakan oleh Claessens dkk. (2000) sebagai bahan 

perbandingan. Data mereka amat penting dalam hal keberhasilan mereka 

mengumpulkan data tentang kepemilikan akhir. Data kepemilikan akhir harus 

dikumpulkan dari beberapa sumber yang sering kali tidak mudah didapat2. Data 

kepemilikan akhir yang dikumpulkan Claessens dkk. adalah berdasarkan kondisi 

kepemilikan tahun 1996. Data ini sebelum krisis moneter-keuangan di Indonesia (1997-

1998), dimana ada kemungkinan mempengaruhi  hubungan struktur kepemilikan 

dengan daya informasi akuntansi. Walaupun ada kemungkinan struktur kepemilikan 

                                                 
2 Peneliti tidak dapat menelusuri kepemilikan akhir pada periode 1999-2001 berdasarkan sumber yang 
dipakai oleh Claessens dkk. (2000), disebabkan informasi kepemilikan akhir bukanlah informasi regular 
yang disediakan oleh sumber tersebut.  
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tidak berubah signifikan, banyak perusahaan yang direstrukturisasi atau kolaps akibat 

adanya krisis tersebut. Kesemuanya, pada akhirnya jika digunakan sebagai sampel 

utama, mungkin mengurangi generalisasi hasil penelitian. Selain itu sampel penelitian 

ini mewakili perusahaan dari semua jenis industri (antara 50%- 100% dari populasi di 

tiap jenis industri). Penggolongan jenis industri berdasarkan data yang disediakan oleh 

ICMD, dimana total terdapat 9 sektor industri. Gambaran umum sampel dapat dilihat di 

lampiran tabel 2 panel A, B dan C. 

Gambaran Umum Variabel 

Pada tabel 3 tampak gambaran umum variabel. Rata-rata laba bersih 

menampakkan nilai negatif, baik nilai variabel NIit maupun NIit/MVEt-1, yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan masih mengalami kerugian selama 

periode 1999-2001. Hal ini mungkin disebabkan Indonesia masih dalam proses 

pemulihan kondisi perekonomian setelah krisis moneter keuangan Asia tahun 1997-

1998. Rata-rata persentase kepemilikan pemegang saham langsung terbesar (POWNit ) 

adalah 56,183% yang menunjukkan terjadi konsentrasi kepemilikan pada perusahaan-

perusahaan di Indonesia. Selain itu, konsentrasi kepemilikan terjadi pada hampir 

separuh sampel, yang ditunjukkan dengan rata-rata 49,91% perusahaan dari total sampel 

memiliki persentase kepemilikan pemegang saham langsung terbesar melebihi median 

sampel. Kendali perusahaan oleh keluarga terjadi di 22,14% dari sampel. Seperempat 

dari nilai pendapatan perusahaan dihasilkan dari RPT, yang berarti cukup material. RPT 

yang mempengaruhi item-item di neraca nilainya juga cukup material yaitu rata-rata Rp 

294 juta atau 16,24% dari rata-rata nilai total aktiva perusahaan. Perusahaan di 

Indonesia tingkat leveragenya cukup tinggi yaitu rata-rata 76% dari total aktiva didanai 

oleh pinjaman kreditur.  

Korelasi antar variabel tampak di tabel 4 panel A menunjukkan korelasi antar 

variabel yang digunakan dalam level model. Nilai pasar saham memiliki korelasi yang 

positif dan signifikan pada tingkat 5% dengan total aktiva, total kewajiban, laba bersih 

dan RPT, baik dengan korelasi Pearson dan Spearman’s Rho. Hal ini berarti makin 

besar nilai transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka 

makin besar nilai pasar saham perusahaan. Nilai RPT dari neraca memiliki korelasi 

signifikan positif dengan total aktiva dan total kewajiban, hal ini dimungkinkan 
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RPT_BS berkaitan dengan komponen dari total aktiva dan atau total kewajiban yang 

berasal dari transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. 

Konsentrasi kepemilikan memiliki korelasi signifikan positif dengan nilai pasar saham 

hanya pada korelasi Spearman’s Rho, jadi perusahaan yang nilai pasarnya lebih besar 

maka memiliki kepemilikan yang makin terkonsentrasi. Selain dengan nilai pasar 

saham, konsentrasi kepemilikan memiliki korelasi signifikan positif dengan kendali oleh 

keluarga (baik dengan korelasi Pearson maupun Spearman’s Rho), yang berarti semakin 

besar konsentrasi kepemilikan oleh pemegang saham terbesar, maka makin besar 

kemungkian adanya kendali oleh keluarga.  

 Pada tabel 4 panel B digambarkan korelasi antar variabel yang digunakan dalam 

changes model. Return saham berkorelasi signifikan positif dengan laba bersih dan 

ukuran perusahaaan baik dengan Pearson maupun Spearman’s Rho, yang berarti makin 

besar laba bersih perusahaan dan juga ukuran perusahaan, makin besar pula return 

saham. Pada korelasi Spearman’s Rho, Tobin Q dan leverage juga berkorelasi signifikan 

positif dengan return saham, yang menyarankan kedua variabel tersebut sesuai sebagai 

variabel kontrol, selain ukuran perusahaan. Konsentrasi kepemilikan berkorelasi 

signifikan negatif dengan jumlah segmen industri yang dimiliki perusahaan. Selain itu 

konsentrasi kepemilikan berkorelasi marginally signifikan positif dengan ukuran 

perusahaan dan Tobin Q serta negatif dengan tingkat leverage perusahaan. Hal ini 

semua menyarankan bahwa perusahaan yang memiliki lebih sedikit segmen industri, 

lebih besar ukuran perusahaan, lebih tinggi peluang untuk bertumbuh dan lebih rendah 

leveragenya, maka kepemilikan perusahaan makin terkonsentrasi.  

Hubungan Daya Informasi, Struktur Kepemilikan dan Transaksi dengan Pihak-Pihak 

yang Memiliki Hubungan Istimewa - Level Model 

Data Kepemilikan Langsung 

Pada tabel 5 panel A tampak bahwa semua variabel signifikan pada tingkat 1%-

10%. Dengan adanya tambahan variabel-variabel ini, daya informasi nilai buku 

akuntansi meningkat sedikit dari 62.1% menjadi 63.3% (adjusted R2). Laba bersih 

dimasukkan dalam level model sebagai variabel kontrol menunjukkan hubungan 

signifikan positif pada tingkat 1%. Secara spesifik, konsentrasi kepemilikan memiliki 

hubungan positif terhadap nilai pasar perusahaan secara signifikan pada tingkat 1%. 
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Namun jika konsentrasi kepemilikan tersebut dilakukan oleh keluarga/adanya kendali 

oleh keluarga, maka kendali keluarga ini memiliki hubungan negatif secara signifikan 

pada tingkat 5%. Demikian pula adanya transaksi dengan pihak yang memiliki 

hubungan istimewa negatif terhadap nilai pasar saham perusahaan dengan signifikansi 

yang rendah yaitu 10%. 

Hasil penelitian ini yang menunjukkan konsentrasi kepemilikan memperbesar 

daya informasi akuntansi konsisten dengan hasil penelitian La Porta dkk. (2002) serta 

Claessens dkk. (2002a). Hal ini menunjukkan variabel struktur kepemilikan yang diukur 

dari kepemilikan pemegang saham langsung lebih mendekati ukuran cash flow right 

daripada control right. Dalam kedua studi terdahulu menunjukkan bahwa konsentrasi 

kepemilikan dalam hal cash flow right memiliki hubungan yang positif dengan nilai 

pasar perusahaan. Nilai pasar perusahaan dalam penelitian La Porta dkk. (2002) diukur 

dengan Tobin’s q, sedangkan dalam penelitian Claessens dkk. (2002a) diukur dengan 

rasio nilai pasar aktiva dan nilai buku aktiva. Hasil ini mendukung allignment effect 

argument yaitu dengan adanya kepemilikan saham yang sangat besar, pemegang saham 

utama memiliki kepentingan besar untuk meningkatkan reputasi perusahaan kepada 

pihak luar, sehingga hal ini akan meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi. 

Kendali keluarga menurunkan daya informasi akuntansi konsisten dengan hasil 

penelitian Claessens dkk. (2002a) bahwa di perusahaan yang terdapat kendali keluarga, 

terjadi hubungan signifikan negatif antara selisih control rights dan cash flow rights, 

dengan nilai perusahaan. Kendali perusahaan oleh keluarga menyebabkan perusahaan 

seolah-olah menjadi milik keluarga pribadi, dimana hal ini dipandang oleh pasar 

menurunkan kredibilitas informasi akuntansi yang dipublikasikan ke pihak luar. 

Adanya dan besarnya nilai transaksi hubungan istimewa menurunkan daya 

informasi akuntansi dalam penelitian ini menunjukkan pasar memandang RPT lebih 

besar untuk motif oportunis dibandingkan motif efisiensi. Hal ini konsisten dengan 

penelitian terdahulu oleh Jian dan Wong (2003), Gordon dkk. (2004) dan Kholbeck dan 

Mayhew (2004). Hasil regresi ini bertolak belakang dengan korelasi antar dua variabel 

(MVEit dan RPT_BSit berkorelasi signifikan positif pada tingkat 1%). Hal ini 

disebabkan dalam regresi ini RPT_BSit benar-benar mewakili akun-akun neraca yang 
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berasal dari RPT, bukan aktiva atau kewajiban, sebab aktiva dan kewajiban telah diukur 

dengan variabel TAit dan TLit. 

Data Kepemilikan Akhir 

Dengan menggunakan data kepemilikan akhir yang diperoleh dari penelitian 

Claessens dkk. (2000), hanya RPT_BS yang memiliki hubungan signifikan negatif 

dengan nilai pasar perusahaan pada tingkat signifikansi yang rendah (10%) seperti pada 

hasil tabel 5 panel B. Hal ini disebabkan perubahan data tidak mempengaruhi variabel 

ini, hanya mempengaruhi variabel ukuran kepemilikan. Walaupun tidak signifikan, 

konsentrasi kepemilikan dan kendali oleh keluarga menunjukkan hubungan yang 

konsisten (positif dan negatif, berturut-turut, terhadap nilai pasar perusahaan) dengan 

model di tabel 8 panel A.  Makin lemahnya signfikansi dan makin kecilnya koefisien 

hubungan antara struktur kepemilikan (konsentrasi dan kendali keluarga) dengan nilai 

pasar saham jika menggunakan data kepemilikan akhir dan control rights, yang 

dianggap lebih akurat untuk menggambarkan pengendalian dalam sebuah perusahaan, 

merupakan suatu hal yang berlawanan dengan asumsi awal. Salah satu penyebabnya 

adalah adanya pengaruh penurunan jumlah sampel yang dapat dipakai yaitu dari 551 

sampel menjadi hanya 301 sampel. 

Hubungan Daya Informasi, Struktur Kepemilikan dan Transaksi dengan Pihak-Pihak 

yang Memiliki Hubungan Istimewa - Changes Model  

Data Kepemilikan Langsung 

Pada tabel 6 panel A dilaporkan hasil penelitian menggunakan data kepemilikan 

langsung. Dengan ditambahkannnya beberapa variabel ini, meningkatkan daya 

informasi laba akuntansi terhadap return saham dari 4.8% menjadi 15.8% (adjusted R2). 

Semua variabel signifikan secara statistik pada tingkat 1%, kecuali pertumbuhan 

perusahaan (Qit) dan jumlah segmen usaha (SEGit) yang tidak signifikan. Secara khusus, 

konsentrasi kepemilikan meningkatkan daya informasi laba akuntansi, hal ini konsisten 

dengan allignment effect argument seperti pada level model. Hasil ini berbeda dengan 

hasil penelitian Fan dan Wong (2002). Namun, Fan dan Wong menggunakan data 

kepemilikan akhir dari penelitian Claessen dkk. (2002a), sehingga konsentrasi 

kepemilikan diukur dalam hal control right. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa data 

kepemilikan langsung lebih mengukur cash flow right dibandingkan control right. Jadi 
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konsentrasi kepemilikan dalam hal cash flow right akan meningkatkan daya informasi 

laba akuntansi terhadap return saham.  

Kendali oleh keluarga juga menurunkan daya informasi laba akuntansi terhadap 

return saham, hasil ini konsisten dengan menggunakan level model. Penelitian terdahulu 

dengan menggunakan changes model untuk mempelajari hubungan antara kendali 

keluarga dengan daya informasi laba akuntansi yang dapat digunakan sebagai 

perbandingan hasil penelitian, belum dapat ditemukan oleh peneliti. Makin besarnya 

kendali oleh keluarga, menurunkan kredibilitas informasi akuntansi yang dipublikasikan 

oleh perusahaan kepada pihak luar. Pasar menganggap informasi yang dipublikasikan 

oleh perusahaan telah dipengaruhi oleh kepentingan pemegang saham utama yang 

merupakan individu/perusahaan tertutup, dimana pasar tidak memiliki akses langsung 

untuk memperoleh pertanggungjawaban dari individu/perusahaan tertututup tersebut.  

Makin besar nilai transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa 

(RPT_ISit), makin besar daya informasi laba akuntansi terhadap return saham. RPT 

yang dilakukan oleh perusahan yang berpengaruh pada laba perusahaan dianggap oleh 

pasar lebih besar motif efisiensinya daripada motif oportunisnya. Hasil ini berlawanan 

dengan hasil yang diperoleh dengan level model. 

Dari keempat kontrol variabel, dua variabel menunjukkan hubungan signifikan 

negatif dan sisanya tidak signifikan. Variabel NIit SIZEit menunjukkan hubungan negatif 

yang menunjukkan makin besar ukuran perusahaan, makin banyak informasi yang 

tersedia tentang perusahan tersebut, sehingga pasar makin mampu mengantisipasi 

besarnya laba perusahaan, yang pada akhirnya mengakibatkan makin lemahnya 

hubungan antara laba akuntansi dengan return saham. Hal ini konsisten dengan hasil 

penelitian Freeman (1987), namun berlawanan dengan hasil penelitian Fan dan Wong 

(2002). Variabel NIit LEVit menunjukkan hubungan negatif yang berarti makin besar 

leverage sebuah perusahaan menunjukkan makin berisiko perusahaan tersebut sehingga 

memperlemah hubungan laba akuntansi dan return saham. Hasil ini berlawanan dengan 

hasil penelitian Fan dan Wong (2002). Variabel NIitQit menunjukkan hubungan yang 

tidak signifikan terhadap hubungan laba akuntansi dan return saham, yang mana 

konsisten dengan hasil penelitian Fan dan Wong (2002) yang berarti efek risiko dan 

pertumbuhan perusahaan saling meng-offset satu sama lain. Variabel lain yang tidak 
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signfikan adalah NIit SEGit. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Fan dan Wong 

(2002), hasil studi mereka menunjukkan adanya hubungan signifikan negatif.   

Data Kepemilikan Akhir 

Dengan menggunakan data control right dari pemegang saham akhir, hasil yang 

diperoleh adalah konsisten dengan menggunakan data pemegang saham langsung, 

walaupun tingkat signifikansinya variabel konsentrasi kepemilikan, kendali keluarga 

dan RPT_IS makin rendah dengan koefisien makin besar, seperti tampak pada tabel 6 

panel B. Adanya konsentrasi kepemilikan meningkatkan daya informasi laba akuntansi 

terhadap return saham perusahaan pada tingkat signifikansi yang lebih rendah 

dibandingkan dengan menggunakan data kepemilikan langsung (dari 1% menjadi 5%), 

namun koefisiennya makin besar (hampir 4 kali lipat). Demikian pula, kendali keluarga 

menunjukkan hubungan yang negatif terhadap daya informasi laba akuntansi dengan 

tingkat signfikansinya yang makin rendah (dari 1% menjadi 10%), namun koefisiennya 

makin besar (hampir 3,5 kali lipat). Hal serupa terjadi pada besarnya RPT_IS 

menunjukkan hubungan positif terhadap daya informasi laba akuntansi dengan tingkat 

signifikansi makin rendah (1% menjadi 5%), namun koefisien yang makin besar 

(hampir 2 kali lipat). Menurunnnya tingkat signifikansi ketiga variabel tersebut dapat 

disebabkan adanya penurunan jumlah sampel yang dipergunakan (dari 551 menjadi 

295). Walaupun perubahan data kepemilikan ini tidak mempengaruhi variabel kontrol, 

namun variabel leverage tingkat signifikansinya turun drastis (dari 1% menjadi tidak 

signifikan sama sekali). 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil berbagai penelitian terdahulu dan fakta yang ada, penelitian 

ini berusaha mencari pengaruh struktur kepemilikan (konsentrasi kepemilikan dan 

kendali oleh keluarga) serta besarnya RPT terhadap daya informasi akuntansi. Data 

yang dipergunakan adalah data Indonesia yang menunjukkan suatu keadaan yang unik 

dimana daya informasinya relatif rendah walaupun standar akuntansinya telah mengacu 

ke standar akuntansi internasional yang telah diterima oleh berbagai pihak sebagai 

reputable standards. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kontekstuallah yang 

mempengaruhi kualitas informasi akuntansi, seperti yang dibuktikan oleh penelitian 

terdahulu. Di lain pihak, Indonesia menunjukkan adanya konsentrasi kepemilikan dan 
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kendali keluarga serta banyak perusahaan yang melakukan RPT dengan nilai cukup 

material.  

Berdasarkan sampel 551 firm-year di perusahaan Indonesia yang terbuka tahun 

1999-2001, penelitian ini membuktikan tiga hal dengan menggunakan dua model yaitu 

level dan changes model. Yang pertama, adanya konsentrasi kepemilikan makin 

meningkatkan daya informasi akuntansi. Hal ini membuktikan adanya pemegang saham 

mayoritas dipandang oleh pasar akan meningkatkan kredibiltas informasi akuntansi 

yang dihasilkan. Hal ini disebabkan pemegang saham mayoritas sangat berkepentingan 

untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap perusahaan. Namun konsentrasi kepemilikan 

oleh pemegang saham keluarga atau kendali keluarga mengurangi daya informasi 

akuntansi. Hal ini membuktikan bahwa kendali oleh keluarga masih dipandang oleh 

pasar cenderung mempengaruhi informasi akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan 

untuk kepentingan kalangan yang sangat terbatas saja yaitu pihak keluarga pengendali 

perusahaan. Jadi siapa pihak pengendali perusahaan sangat menentukan daya informasi 

akuntansi terhadap pasar.  Yang terakhir, besarnya RPT tidak memberikan hasil yang 

konsisten antara dua model yang dipakai. RPT yang mempengaruhi nilai-nilai di neraca 

(RPT_BS) cenderung dianggap sebagai transaksi untuk kepentingan opportunis bagi 

kepentingan pihak-pihak tertentu, hal ini disebabkan nilai-nilai di neraca adalah hal-hal 

yang belum menghasilkan atau belum dipergunakan. Hal tersebut menyebabkan 

besarnya RPT_BS memperlemah daya informasi akuntansi terhadap pasar. Namun RPT 

yang mempengaruhi nilai-nilai di laporan laba rugi (RPT-IS) cenderung dipandang oleh 

pasar sesuatu yang dilakukan untuk tujuan efisiensi karena RPT tersebut telah 

menghasilkan atau telah dipergunakan dalam operasional perusahaan. Hal ini 

menyebabkan besarnya RPT_IS makin memperkuat daya informasi akuntansi terhadap 

pasar. Jadi walaupun nilai-nilai yang tercantum dalam laporan keuangan neraca dan laba 

rugi saling mempengaruhi, articulation effect menurut FASB (1997), pasar memandang 

sebagai dua hal yang terpisah yaitu antara yang telah menghasilkan-dipergunakan serta 

yang masih belum.   
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Tabel 1  

Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

MVEit  Nilai pasar saham pada akhir setiap tahun t untuk perusahaan i, dimana 

t = 1999,2000, and 2001. 

TAit Total aktiva pada akhir tahun t untuk perusahaan i.   

TLit Total kewajiban pada akhir tahun t untuk perusahaan i.  

CARit Akumulasi tingkat pengembalian bersih saham selama 12 bulan untuk 

perusahaan i pada tahun t, dimana t = 1999, 2000, 2001. Tingkat 

pengembalian saham ini bersih dari tingkat pengembalian pasar. 

Tingkat pengembalian tahunan adalah continuously compounded dari 

tingkat pengembalian saham bulanan dimulai dari 12 bulan sebelum 

tanggal laporan keuangan. 

NIit Laba bersih pada akhir tahun t untuk perusahaan i 

NIit/MVEt-1 Laba bersih pada tahun t dibagi dengan nilai pasar saham pada awal 

tahun t untuk perusahaan i. 

SIZEit Logaritma dari nilai pasar saham pada awal tahun t untuk perusahaan i. 

Qit Nilai pasar saham dibagi dengan nilai buku total aktiva pada awal 

tahun t untuk perusahaan i. 

LEVit Total kewajiban dibagi dengan total aktiva pada awal tahun t untuk 

perusahaan i.  

SEGit Jumlah segmen industri yang dimiliki oleh perusahaan i pada akhir 

tahun t.  

OWNit Variabel dummy untuk menunjukkan persentase kepemilikan dari 

pemegang saham langsung terbesar untuk perusahaan i, dimana 1 jika 

persentase kepemilikan dari pemegang saham terbesar lebih besar dari 

median sampel, dan 0 jika sebaliknya.   

UOWNit Variabel dummy untuk menunjukkan persentase kepemilikan dari 

pemegang saham akhir terbesar untuk perusahaan i, dimana 1 jika 

persentase kepemilikan dari pemegang saham terbesar lebih besar dari 

median sampel, dan 0 jika sebaliknya.   

FAMit Variabel dummy untuk kendali keluarga,1 jika kendali keluarga lebih 
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besar dari median sampel, dan 0 jika sebaliknya.  

UFAMit Variabel dummy untuk kendali keluarga berdasarkan data pemegang 

saham akhir terbesar,1 jika kendali keluarga lebih besar dari median 

sampel, dan 0 jika sebaliknya.  

RPT_ISit Total nilai akun-akun laba rugi dari RPT dibagi dengan pendapatan 

pada akhir tahun t untuk perusahaan i.  

RPT_BSit Total nilai akun-akun neraca dari RPT pada akhir tahun t untuk 

perusahaan i.  

POWNit Persentase kepemilikan pemegang saham langsung terbesar  pada akhir 

tahun t untuk perusahaan i.  

UPOWNit Persentase kepemilikan pemegang saham akhir terbesar pada akhir 

tahun t untuk perusahaan i. 

TYPEit Variabel dummy untuk jenis kepemilikan dari pemegang saham 

langsung terbesar pada akhir tahun t untuk perusahaan i, yaitu:  

0 = publik yang masing-masing memiliki kurang dari 5% 

2 = perusahaan swasta terbuka  

3 = lembaga keuangan  

5 = organisasi nir laba, seperti koperasi dan lain-lain. 

7 = perusahaan swasta tertutup  

8 = individu 

9 = pemerintah/agen pemerintah  

UTYPEit Variabel dummy untuk jenis kepemilikan pemegang saham akhir 

terbesar pada akhir tahun t untuk perusahaan i, yaitu: 

0 = kepemilikan tersebar (dispersed ownership) 

3 = perusahaan swasta terbuka  

4 = lembaga keuangan terbuka  

8 = keluarga 

9 = pemerintah 
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Table 2  

Gambaran Umum Sampel 

Panel A: Prosedur Penyeleksian Sampel 

Keterangan Jumlah Perusahaan  Firm-years 

Perusahaan yang terdaftar 

di JSX sampai dengan 

Desember 2002  

330 675 

Perusahaan di industri 

keuangan  

(57) 

Terdaftar pada atau setelah 

tahun 2001  

(37) 

Laporan keuangan dengan 

mata uang selain Rupiah  

(7) 

Laporan Keuangan tidak 

tersedia  

(6) 

Data pasar modal tidak 

tersedia  

(8) 

 

Sampel 214 atau  

64.85 % dari populasi 

551 atau 

 81.63 % dari populasi 
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Panel B: Data Claessens dkk.(2000) yang Digunakan dalam Penelitian  

Keterangan Jumlah Perusahaan  

Data Claessens dkk.(2000)  178 

Perusahaan di industri keuangan (31) 

Perusahaan yang tidak terdaftar lagi di JSX (12) 

Perusahaan yang dihitung dua kali dalam  

Claessens dkk.(2000) 

 

(6) 

Laporan keuangan periode terakhir tidak 

tersedia   

(11) 

Data pasar modal periode terakhir tidak 

tersedia  

(11) 

Data Claessens dkk.(2000) yang 

digunakan dalam sampel penelitian ini  

107 atau 60.11 % dari data Claessens 

dkk.(2000) 

 

Panel C: Komposisi Jenis Industri  

Kode Sektor  Nama Sektor Industri  Jumlah 

Perusahan di 

JSX a

Jumlah Perusahaan 

dalam Sampel (%b) 

1 Agriculture   

12 
Plantation 

3 3 (100%) 

13 Animal husbandry 2 2 (100%) 

14 Fishery 2 2 (100%) 

15 Forestry 1 1 (100%) 

2 Mining   

22 Crude petroleum and natural gas 

production 

2 1 (50%) 

23 Metal and mineral mining 3 2 (67%) 

24 Land/stone quarrying 1 1 (100%) 

29 Others mining 1 1 (100%) 

3 Basic Industry and Chemicals   
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31 Cements 3 3 (100%) 

32 Ceramics 5 5 (100%) 

33 Metal and allied product 11 9 (82%) 

34 Chemicals 9 8 (89%) 

35 Plastics and packaging 9 8 (89%) 

36 Animal feed 6 5 (83%) 

37 Wood industries 4 4 (100%) 

38 Pulp and paper 3 3 (100%) 

4 Miscellaneous Industry   

41 Machinery and heavy equipments 2 2 (100%) 

42 Automotive and components 13 13 (100%) 

43 Textile, Garment 17 16 (94%) 

44 Foot wear 5 5 (100%) 

45 Cable 6 6 (100%) 

46 Electronics 2 2 (100%) 

49 Other miscellaneous industry 2 1 (50%) 

5 Consumer Goods Industry   

51 Food and beverages 18 17 (94%) 

52 Tobacco manufacturer 4 4 (100%) 

53 Pharmaceuticals 8 8 (100%) 

54 Cosmetics and households 4 3 (75%) 

55 House-ware 3 3 (100%) 

6 Construction, Property and Real 

Estate 

  

61 Property and Real Estate 29 27 (93%) 

62 Building and Construction 1 1 (100%) 

7 Infrastructure, Utility and 

Transportation 

  

72 Toll road, airport, harbour and allied 

products 

1 1 (100%) 
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73 Telecommunication 2 2 (100%) 

74 Transportation 8 7 (88%) 

75 Non-building construction 2 1 (50%) 

9 Trade and Services   

91 Wholesale (durable and non-durable 

goods) 

16 14 (88%) 

93 Retail trade 9 9 (100%) 

94 Restaurant 10 7 (70%) 

96 Health care 1 1 (100%) 

97 Computer and services 5 3 (60%) 

98 Investment company 2 2 (100%) 

99 Other trade, services and 

equipments 

4 1 (25%) 

 Total 239 214 (90%) 
a =   berdasarkan data dari perusahaan yang terdaftar di JSX sebelum tahun 2001  

b =   proporsi jumlah perusahaan yang menjadi sampel dibandingkan dengan populasi 

dalam setiap jenis industri 
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Tabel 3 

Statistik Deskriptif Variabel 

Variabel Rata-Rata Median Minimum Maksimum Standar 

Deviasi 

CAR  
1.787 0.288 -0.818 52.950 5.222 

NIit/MVEt-1 -0.1489 0.0516 -12.0331 18.5876 1.8890 

SIZE  8.2756 8.2459 6.3723 10.6028 0.7133 

Q  0.606 0.302 0.005 54.787 2.395 

LEV  0.7600 0.7414 0.0279 3.1859 0.4142 

SEG  2.9292 3.0000 0.0000 12.0000 1.8341 

OWN  0.4991 0.0000 0.0000 1.0000 0.5005 

FAM  0.2214 0.0000 0.0000 1.0000 0.4156 

RPT_IS  0.2626 0.0814 0.0000 3.3626 0.4063 

MVEa 1,000 x 

106

188 x 106 3.22 x 106 40,100 x 

106

3,580 x 

106

TAa 1,810 x 

106  

721 x 106 34.31 x 

106

3,250 x 106 3,520 x 

106

TLa 1,460 x 

106

516 x 106 2.40 x 106 2,340 x 106 2,850 x 

106

 

NIa

-4.21 x 106 7.10 x 106 -6,900 x 

106

4,250 x 106 561 x 106

RPT_BSa 294 x 106 48.26 x 

106

0 18,400 x 

106

1,230 x 

106

TYPE 4.140 3.000 0.000 9.000 3.077 

POWN 0.56183 0.55131 0.19080 0.97240 0.15605 

 a = dalam ribuan rupiah 
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Table 4  

Korelasi Antar Variabel 

Panel A: Korelasi Antar Variabel dalam Level Modela

 MVE TA TL NI OWN FAM RPT_BS 

MVE 1.000 0.679*** 

(0.000) 

0.437*** 

(0.000) 

0.519*** 

(0.000) 

0.083 

(0.051) 

-0.072 

(0.093) 

0.573*** 

(0.000) 

TA 0.655*** 

(0.000) 

1.000 0.900*** 

(0.000) 

0.258*** 

(0.000) 

-0.038 

(0.379) 

-0.085** 

(0.045) 

0.782*** 

(0.000) 

TL 0.463*** 

(0.000) 

0.918*** 

(0.000) 

1.000 -0.094** 

(0.027) 

-0.079 

(0.064) 

-0.077 

(0.071) 

0.637*** 

(0.000) 

NI 0.376*** 

(0.000) 

0.072 

(0.090) 

-

0.138*** 

(0.001) 

1.000 0.089** 

(0.037) 

0.001 

(0.976) 

0.355*** 

(0.000) 

OWN 0.113*** 

(0.008) 

-0.035 

(0.415) 

-0.085** 

(0.046) 

0.092** 

(0.031) 

1.000 0.534*** 

(0.000) 

0.018 

(0.672) 

FAM -0.005 

(0.905) 

-0.031 

(0.470) 

-0.030 

(0.488) 

-0.030 

(0.481) 

0.534*** 

(0.000) 

1.000 -0.048 

(0.258) 

RPT_BS 0.468*** 

(0.000) 

0.606*** 

(0.000) 

0.578*** 

(0.000) 

0.088** 

(0.039) 

0.045 

(0.292) 

-0.074 

(0.084) 

1.000 

a   = kiri atas dari matrik adalah korelasi Pearson dan kanan bawah dari matrik adalah 

korelasi Spearman’s Rho  

*** = signifikan pada level 1% (2-tailed) 

* *   = signifikan pada level 5% (2-tailed) 
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 CAR  NIit/MVEt-

1

SIZE  Q  LEV  SEG  OWN  FAM  RPT_IS  

CAR 

 

1.000 0.223** 

(0.000) 

-0.269** 

(0.000) 

0.038 

(0.370) 

0.051 

(0.234) 

0.033 

(0.442) 

0.038 

(0.372) 

-0.008 

(0.852) 

0.053 

(0.215) 

NIit/MVEt-

1 

 

0.352** 

(0.000) 

1.000 -0.017 

(0.686) 

0.023 

(0.585) 

-0.175** 

(0.000) 

-0.030 

(0.486) 

0.089* 

(0.037) 

0.035 

(0.411) 

0.042 

(0.329) 

SIZE  -0.202** 

(0.000) 

-0.073 

(0.086) 

1.000 0.412** 

(0.001) 

-0.292** 

(0.000) 

0.165** 

(0.000) 

0.098* 

(0.022) 

-0.026 

(0.543) 

0.090* 

(0.034) 

Q  -0.147** 

(0.001) 

0.099* 

(0.020) 

0.541** 

(0.000) 

1.000 -0.113** 

(0.008) 

-0.039 

(0.363) 

0.103* 

(0.015) 

-0.027 

(0.522) 

0.013 

(0.752) 

LEV  -0.157** 

(0.000) 

-0.339** 

(0.000) 

-0.249** 

(0.000) 

-0.608** 

(0.000) 

1.000 0.252** 

(0.000) 

-0.052 

(0.223) 

0.002 

(0.964) 

-0.039 

(0.355) 

SEG  -0.025 

(0.557) 

-0.076 

(0.075) 

0.166** 

(0.000) 

-0.162** 

(0.000) 

0.237** 

(0.000) 

1.000 -0.110** 

(0.010) 

-0.037 

(0.391) 

-0.029 

(0.498) 

OWN  0.006 

(0.894) 

0.035 

(0.410) 

0.093* 

(0.030) 

0.214** 

(0.000) 

-0.086* 

(0.044) 

-0.145** 

(0.001) 

1.000 0.534** 

(0.000) 

0.082 

(0.055) 

FAM  0.003 -0.022 -0.013 0.004 -0.011 -0.106* 0.534** 1.000 0.006 
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(0.936) (0.612) (0.767) (0.923) (0.803) (0.013) (0.000) (0.883) 

RPT_IS  0.087* 

(0.040) 

0.068 

(0.112) 

0.200** 

(0.000) 

0.088* 

(0.039) 

-0.013 

(0.765) 

0.048 

(0.262) 

0.093* 

(0.029) 

-0.010 

(0.806) 

1.000 

a    = kiri atas dari matrik adalah korelasi Pearson dan kanan bawah dari matrik adalah korelasi Spearman’s Rho  

                                                                                                                        

** = signifikan pada level 1% (2-tailed) 

*   = signifikan pada level 5% (2-tailed) 
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Tabel 5 

Hubungan Antara Daya Informasi Akuntansi, Struktur Kepemilikan dan 

Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa – Level Model 

Panel A: Hubungan Antara Daya Informasi Akuntansi, Struktur Kepemilikan dan 

Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa berdasarkan 

Kepemilikan Langsung 

n = 551  

MVEit = α0 + α1 TAit + α2  TLit +  α3  NIit + α4 OWNit + α5  FAMit +  α6  RPT_BSit + 

εit

Variabel Prediksi 

Tanda 

Koefisien Standar 

Deviasi 

T P (2 tailed)  

Intercept  -335,265,708 144,397,214 -2.32 0.021** 

TAit + 1.3628 0.1067 12.78 0.000*** 

TLit - -0.8918 0.1190 -7.50 0.000*** 

NIit + 0.7801 0.2720 2.87 0.004*** 

OWNit  759,537,189 220,246,058 3.45 0.001*** 

FAMit - -620,238,163 264,383,664 -2.35 0.019** 

RPT_BSit - -0.2153 0.1254 -1.72 0.086* 

S = 2,166,381,318 F = 159.03 R-Sq (adj) = 63.3% 

*** = signifikan pada level 1% (2 tailed) 

**   = signifikan pada level 5% (2 tailed) 

*     = signifikan pada level 10% (2 tailed) 

MVEit  Nilai pasar saham pada akhir setiap tahun t untuk perusahaan i, dimana 

t = 1999,2000, and 2001. 

TAit Total aktiva pada akhir tahun t untuk perusahaan i. 

TLit Total kewajiban pada akhir tahun t untuk perusahaan i. 
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NIit Laba bersih pada akhir tahun t untuk perusahaan i 

OWNit Variabel dummy untuk menunjukkan persentase kepemilikan dari 

pemegang saham langsung terbesar untuk perusahaan i, dimana 1 jika 

persentase kepemilikan dari pemegang saham terbesar lebih besar dari 

median sampel, dan 0 jika sebaliknya.   

FAMit Variabel dummy untuk kendali keluarga,1 jika kendali keluarga lebih 

besar dari median sampel, dan 0 jika sebaliknya.  

RPT_BSit Total nilai akun-akun neraca dari RPT pada akhir tahun t untuk 

perusahaan i.  

Panel B: Hubungan Antara Daya Informasi Akuntansi, Struktur Kepemilikan dan 

Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa berdasarkan 

Data Kepemilikan Akhir  

n = 301 

MVEit = α0 + α1 TAit + α2  TLit +  α3  NIit + α4 UOWNit + α5  UFAMit +  α6  RPT_BSit 

+ εit

Variabel Prediksi 

Tanda  

Koefisien Standar 

Deviasi 

T P (2 tailed)  

Intercept  -238,258,944 259,545,000 -0.92 0.359 

TAit + 1.4424 0.1515 9.52 0.000*** 

TLit - -0.9611 0.1680 -5.72 0.000*** 

NIit + 0.7568 03763 2.01 0.045** 

OWNit  664,310,964 519,255,661 1.28 0.202 

FAMit - -251,523,776 545,838,117 -0.46 0.645 

RPT_BSit - -0.3206 0.1815 -1.77 0.078* 

S = 2,911,748,314 F = 83.71 R-Sq (adj) = 62.3 % 

*** = signifikan pada level 1% (2 tailed) 

**   = signifikan pada level 5% (2 tailed) 

*     = signifikan pada level 10% (2 tailed) 

MVEit  Nilai pasar saham pada akhir setiap tahun t untuk perusahaan i, dimana 
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t = 1999,2000, and 2001. 

TAit Total aktiva pada akhir tahun t untuk perusahaan i.   

TLit Total kewajiban pada akhir tahun t untuk perusahaan i.  

NIit Laba bersih pada akhir tahun t untuk perusahaan i 

UOWNit Variabel dummy untuk menunjukkan persentase kepemilikan dari 

pemegang saham akhir terbesar untuk perusahaan i, dimana 1 jika 

persentase kepemilikan dari pemegang saham terbesar lebih besar dari 

median sampel, dan 0 jika sebaliknya.   

UFAMit Variabel dummy untuk kendali keluarga berdasarkan data pemegang 

saham akhir terbesar,1 jika kendali keluarga lebih besar dari median 

sampel, dan 0 jika sebaliknya.  

RPT_BSit Total nilai akun-akun neraca dari RPT pada akhir tahun t untuk 

perusahaan i.  

 

Tabel 6 

Hubungan Antara Daya Informasi Akuntansi, Struktur Kepemilikan dan 

Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa – Changes 

Model 

Panel A: Hubungan Antara Daya Informasi Akuntansi, Struktur Kepemilikan dan 

Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa berdasarkan 

Kepemilikan Langsung 

n = 551 (setelah mengeluarkan 11 data yang memiliki standar residual > 3) 

CARit = α0 + α1 NIit/MVEt-1 + α2  NIit SIZEit + α3  NIitQit + α4  NIit LEVit + α5  NIit SEGit + 

 α6  NIit OWNit + α7  NIit FAMit + α8  NIit RPT_ISit + ε 

Variabel Prediksi 

Tanda 

Koefisien Standar 

Deviasi 

T P (2 tailed)  

Intercept  1.5973 0.2104 7.59 0.000*** 

NI/MVEt-1  10.377 1.976 5.25 0.000*** 

NIit SIZEit  -1.0767 0.2421 -4.45 0.000*** 
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NIitQit  0.829 1.108 0.75 0.454 

NIit LEVit  -1.4773 0.3211 -4.60 0.000*** 

NIit SEGit - 0.02007 0.07843 0.26 0.798 

NIit OWNit  1.2014 0.3002 4.00 0.000*** 

NIit FAMit - -1.1974 0.3284 -3.65 0.000*** 

NIit RPT_ISit - 0.7491 0.2665 2.81 0.005*** 

S = 4.792 F = 13.90 
R-Sq (adj) = 15.8 % 

*** = signifikan pada level 1% (2 tailed) 

CARit Akumulasi tingkat pengembalian bersih saham selama 12 bulan untuk 

perusahaan i pada tahun t, dimana t = 1999, 2000, 2001. Tingkat 

pengembalian saham ini bersih dari tingkat pengembalian pasar. 

Tingkat pengembalian tahunan adalah continuously compounded dari 

tingkat pengembalian saham bulanan dimulai dari 12 bulan sebelum 

tanggal laporan keuangan. 

NIit/MVEt-1 Laba bersih pada tahun t dibagi dengan nilai pasar saham pada awal 

tahun t untuk perusahaan i. 

SIZEit Logaritma dari nilai pasar saham pada awal tahun t untuk perusahaan i. 

Qit Nilai pasar saham dibagi dengan nilai buku total aktiva pada awal tahun 

t untuk perusahaan i. 

LEVit Total kewajiban dibagi dengan total aktiva pada awal tahun t untuk 

perusahaan i.  

SEGit Jumlah segmen industri yang dimiliki oleh perusahaan i pada akhir 

tahun t.  

OWNit Variabel dummy untuk menunjukkan persentase kepemilikan dari 

pemegang saham langsung terbesar untuk perusahaan i, dimana 1 jika 

persentase kepemilikan dari pemegang saham terbesar lebih besar dari 

median sampel, dan 0 jika sebaliknya.   

FAMit Variabel dummy untuk kendali keluarga,1 jika kendali keluarga lebih 

besar dari median sampel, dan 0 jika sebaliknya.  

RPT_ISit Total nilai akun-akun laba rugi dari RPT dibagi dengan pendapatan 
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pada akhir tahun t untuk perusahaan i.  

Panel B: Hubungan Antara Daya Informasi Akuntansi, Struktur Kepemilikan dan 

Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa berdasarkan 

Data Kepemilikan Akhir  

n = 295 (setelah mengeluarkan 6 data yang memiliki standar residual > 3) 

CARit = α0 + α1 NIit/MVEt-1t + α2  NIit SIZEit + α3  NIitQit + α4  NIit LEVit + α5  NIit SEGit 

+ 

 α6  NIit UOWNit + α7  NIit UFAMit + α8  NIit RPT_ISit + ε 

Variabel Prediksi 

Tanda 

Koefisien Standar 

Deviasi 

T P (2 tailed)  

Intercept  1.6390 0.3547 4.62 0.000*** 

NI/MVEt-1  9.338 2.775 3.36 0.001*** 

NIit SIZEit  -1.1728 0.3523 -3.33 0.001*** 

NIitQit  1.592 1.683 0.95 0.345 

NIit LEVit  -0.5154 0.4765 -1.08 0.280 

NIit SEGit - 0.1830 0.1792 1.02 0.308 

NIit UOWNit  3.913 1.768 2.21 0.028** 

NIit UFAMit - -3.519 1.824 -1.93 0.055* 

NIit RPT_ISit - 1.3052 0.5343 2.44 0.015** 

S = 5.744 F = 5.64 
R-Sq (adj) = 11.2%  

*** = signifikan pada level 1% (2 tailed) 

**   = signifikan pada level 5% (2 tailed) 

*     = signifikan pada level 10% (2 tailed) 

CARit Akumulasi tingkat pengembalian bersih saham selama 12 bulan untuk 

perusahaan i pada tahun t, dimana t = 1999, 2000, 2001. Tingkat 

pengembalian saham ini bersih dari tingkat pengembalian pasar. 

Tingkat pengembalian tahunan adalah continuously compounded dari 

tingkat pengembalian saham bulanan dimulai dari 12 bulan sebelum 

tanggal laporan keuangan. 
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NIit/MVEt-1 Laba bersih pada tahun t dibagi dengan nilai pasar saham pada awal 

tahun t untuk perusahaan i. 

SIZEit Logaritma dari nilai pasar saham pada awal tahun t untuk perusahaan i. 

Qit Nilai pasar saham dibagi dengan nilai buku total aktiva pada awal tahun 

t untuk perusahaan i. 

LEVit Total kewajiban dibagi dengan total aktiva pada awal tahun t untuk 

perusahaan i.  

SEGit Jumlah segmen industri yang dimiliki oleh perusahaan i pada akhir 

tahun t.  

UOWNit Variabel dummy untuk menunjukkan persentase kepemilikan dari 

pemegang saham akhir terbesar untuk perusahaan i, dimana 1 jika 

persentase kepemilikan dari pemegang saham terbesar lebih besar dari 

median sampel, dan 0 jika sebaliknya.   

UFAMit Variabel dummy untuk kendali keluarga berdasarkan data pemegang 

saham akhir terbesar,1 jika kendali keluarga lebih besar dari median 

sampel, dan 0 jika sebaliknya.  

RPT_ISit Total nilai akun-akun laba rugi dari RPT dibagi dengan pendapatan 

pada akhir tahun t untuk perusahaan i.  
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