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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Perusahaan keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

perekonomian negara saat ini. Perusahaan keluarga mempunyai peran besar dalam 

menciptakan lapangan kerja. Bisnis yang dimiliki serta dikelola oleh anggota 

keluarga dimana diatur oleh satu atau lebih dari generasi keluarga maupun 

anggota keluarga lain menjalankan nilai, visi, dan misi yang telah ada. Hal 

tersebut membuat nilai, visi, dan misi yang ditetapkan oleh pendiri akan secara 

ketat dipertahankan (Erdem & Baser, 2010). 

 Perusahaan keluarga memiliki dampak besar pada perekonomian 

Indonesia karena bisnis keluarga berkontribusi sekitar 45-70% produk domestik 

bruto. Berdasarkan data survei dari PWC (Price Waterhouse Cooper) pada tahun 

2014 menyatakan bahwa sekitar 90-95% perusahaan di Indonesia adalah bisnis 

keluarga. Beberapa yang terkenal seperti Salim grup yang dimiliki oleh Lim Sui 

Liong, PT Citra Tubindo Tbk yang dimiliki oleh Kris Wiluan, PT Ciputra 

Development Group Tbk yang dimiliki oleh Ir. Ciputra serta PT Satnusa Tbk yang 

dimiliki oleh Abidin.  

 Salah satu keunggulan perusahaan keluarga adalah orientasi jangka 

panjang terhadap bisnis karena pemilik cenderung menganggap keberlangsungan 

bisnis sama dengan keberlangsungan hidup keluarga. Di samping itu, terdapat 

banyak kasus mengenai citra perusahaan dan produk yang didefinisikan sebagai 

citra identitas anggota keluarga sehingga apabila produk yang dihasilkan berupa 

produk cacat atau bermutu rendah seakan-akan merefleksikan citra diri pemilik. 
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Maka dari itu, perusahaan keluarga tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan 

finansial jangka pendek yang dapat mencemari atau merusaki kedudukan 

perusahaan (Tan & Amran, 2016). 

 Namun dalam hal ini terjadi pro dan kontra mengenai perusahaan 

keluarga dan non keluarga. Ketika pemegang saham terbesar suatu perusahaan 

adalah keluarga maka akan cenderung mempromosikan manajemen yang berasal 

dari anggota keluarga. Hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan oleh pemegang 

saham non keluarga akibat kurangnya peluang untuk kemajuan (Shleifer & 

Vishny, 1997).  

 Menurut penelitian Eisenhardt (1989) mengenai Agency Theory 

menyatakan bahwa manajer cenderung akan mementingkan kepentingan dan 

ambisi karir pribadi. Pihak manajemen akan berpendapat bahwa diri sendiri bukan 

merupakan salah satu anggota keluarga dalam perusahaan keluarga tersebut 

sehingga tidak membutuhkan sifat altruisme (Singla, Veliyath, & George, 2014).  

 Karakteristik dewan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan 

sebagai internal kontrol untuk memonitor kinerja manajemen dan kinerja 

perusahaan, berbeda dengan negara lain dimana Indonesia menganut sistem two-

tier yang memisahkan dewan direksi dan komisaris. Akan tetapi, menurut 

(Bjuggren, Nordström, & Palmberg, 2018) mengindentifikasi bahwa sebagian 

besar manajemen puncak di perusahaan Indonesia bukanlah pemilik perusahaan. 

Fakta yang mendukung yaitu kebanyakan dari pihak manajemen hanya memiliki 

sedikit kepemilikan saham dari perusahaan yang dikelola. Pemilik sebenarnya 

memilih dewan direksi yang merupakan manajer untuk menjalankan kegiatan 

sehari-hari perusahaan.    

Janssen Copernicus Firstman, Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Kinerja 
Perusahaan pada Perusahaan Keluarga dan Non Keluarga di Bursa Efek Indonesia, 2018 
UIB Repository ©2018



3 

 

Universitas Internasional Batam 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Salah satu hal yang sering diperbincangkan dalam konteks bisnis 

keluarga adalah pengaruh kepemimpinan wanita dalam perusahaan keluarga dan 

non keluarga. Penelitian oleh Bjuggren, Nordström, dan Palmberg (2018) 

membuktikan bahwa pemimpin wanita lebih efisien dalam memimpin perusahaan 

keluarga daripada non keluarga. Secara tradisional, wanita dalam perusahaan 

keluarga memiliki peran yang terkait erat dalam keluarga, yaitu suami/istri, atau 

mertua, alih-alih posisi yang menonjol dan formal terkait bisnis, seperti CEO atau 

CFO. Namun, literatur tentang perusahaan keluarga menunjukkan bahwa peran 

wanita pada suatu perusahaan telah berubah. Perempuan menjadi lebih 

berkompeten dan diikutsertakan sebagai direksi dalam dewan direksi bisnis 

keluarga. Pandangan yang lebih positif memberikan peluang bagi wanita dan 

kemungkinan yang ditawarkan oleh perusahaan keluarga dalam hal peluang karir, 

posisi manajemen, dan kepemimpinan. 

 Selain itu, perusahaan keluarga memberikan peluang lebih besar untuk 

wanita menjabat sebagai salah satu anggota dewan dibanding perusahan non 

keluarga. Hal ini dapat dikarenakan mempunyai hubungan dengan anggota 

keluarga maupun keturunan yang merupakan perempuan atau faktor-faktor 

lainnya (Bjuggren, Nordström, & Palmberg, 2018).  

  Indonesia mengadopsi sistem two-tier yang terdiri dari dewan komisaris 

dan dewan direksi (orang yang menjalankan kegiatan). Struktur ini memisahkan 

keanggotaan dewan, yaitu keanggotaan dewan komisaris sebagai dewan pengawas 
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dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan. Perusahaan di Indonesia 

menganut sistem two-tier seperti Belanda. Struktur dewan Indonesia berbeda dari 

negara-negara Asia lainnya seperti Malaysia yang mengadopsi sistem one-tier.  

 Pada perusahaan yang dikendalikan keluarga, dewan komisaris dapat 

menyediakan strategi dari pandangan berbeda, ciptakan dimensi pengalaman baru 

dan pengetahuan yang mungkin tidak ditemukan dan dimiliki keluarga direksi. 

Dewan komisaris juga menjanjikan keakraban dengan anggota keluarga (Tan & 

Amran, 2016). Hal ini dapat terlihat bahwa kombinasi karakteristik dewan yang 

berbeda akan membawa perusahaan ke arah yang berbeda, karakteristik tersebut 

dapat berupa ukuran dewan direksi dan komisaris serta kepemilikan manajerial 

selain itu karakteristik perusahaan seperti utang dan ukuran perusahaan juga 

digunakan untuk menjelaskan perbedaan pada perusahaan keluarga dan non 

keluarga.  

 Dari urian di atas dapat dilihat terdapat perbedaan pada perusahan 

keluarga dan non keluarga dalam beberapa hal yang akan berdampak pada 

perusahaan sehingga peneliti tertarik meneliti untuk membandingkan bagaimana 

Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Dan Karakteristik Perusahaan 

Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Keluarga dan Non 

Keluarga Di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian di atas, maka 

pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Apakah proporsi dewan direksi wanita berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan keluarga dan non keluarga? 

b. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan keluarga dan non keluarga? 

c.  Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan keluarga dan non keluarga? 

d. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan keluarga dan non keluarga? 

e.  Apakah utang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan 

keluarga dan non keluarga? 

f. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan keluarga dan non keluarga? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui: 

a. Pengaruh proporsi dewan direksi wanita terhadap kinerja perusahaan 

keluarga dan non keluarga. 

b. Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan keluarga dan 

non keluarga. 

c. Pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan keluarga 

dan non keluarga. 

d. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan keluarga 

dan non keluarga. 
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e. Pengaruh utang terhadap kinerja perusahaan keluarga dan non keluarga. 

f. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan keluarga dan 

non keluarga. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah: 

a. Bagi manajemen perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada manajemen 

perusahaan untuk mendalami karakteristik dewan sehingga dapat 

mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan dan menghasilkan 

kinerja perusahaan yang baik, terutama pada zaman ini dimana 

emansipasi wanita begitu kuat sehingga laki-laki maupun perempuan 

sama-sama memiliki kesempatan menjadi dewan perusahaan. 

b. Bagi investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh investor untuk menetapkan 

investasinya terhadap perusahaan yang dituju setelah mengkaji struktur 

dewan yang dimiliki, karena hasil penelitian ini dapat menyajikan 

pengaruhnya struktur yang dimiliki mempengaruhi kinerja perusahaan 

yang akhirnya berdampak kepada nilai saham perusahaan tersebut juga. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab, di mana setiap bab 

saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain dengan perincian 

sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang mengapa judul 

tersebut dipilih, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian yang diharapkan serta sistematika penulisan atas penyusunan 

tesis ini secara keseluruhan. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang relevan, yang melandasi 

masalah yang akan diteliti dan penjelasan dari penelitian sebelumnya 

yang berasal dari berbagai sumber model penelitian dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mendeskripsikan uraian mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik 

pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai uraian dari hasil pengujian data setelah 

tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Pada bab ini terdapat 

hasil pengujian hipotesis dan pengujian statistik. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil penulis atas pembahasan 

yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, keterbatasan dari 

penelitian ini, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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