BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Kinerja Perusahaan
Kinerja diukur dengan merujuk pada metode pengukuran efisiensi dan

efektivitas tindakan (Neely, Gregory, & Platts, 1995). Pengukuran kinerja
diibaratkan berada dalam peran krtitis daripada kuantifikasi dan akuntansi
(Koufopoulos, Zoumbos, Argyropoulou, & Motwani, 2008). Saat ini, kinerja
perusahaan telah menjadi konsep yang relevan sehingga kerap digunakan sebagai
variabel dependen (Taouab & Issor, 2019).
Pada dasarnya, kinerja dapat dijelaskan melalui laporan keuangan yang
dihasilkan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu (Al-Matari, Al-Swidi,
& Fadzil, 2014). Selain itu, nilai perusahaan dapat digambarkan sebagai manfaat
yang berasal dari saham perusahaan oleh pemegang saham (Rouf, 2011).
Poutziouris, Savva dan Hadjielias (2015) meneliti pengaruh keterlibatan
keluarga pada kinerja perusahaan, menemukan hubungan positif antara
keterlibatan keluarga dalam dewan pada kinerja perusahaan. Hal ini diperkuat
oleh Gill dan Kaur (2015).
Yudha dan Singapurwoko (2017) mengkaji pengaruh tata kelola terhadap
kinerja perusahaan sehingga ditemukan pengaruh negatif dalam hubungan komite
audit pada kinerja. Hal ini diperkuat oleh Siddik dan Kabiraj (2016). Amore et al.
(2014) menganalisa pengaruh gender dan kinerja perusahaan dan ditemukan
pengaruh negatif dalam hubungan direktur wanita pada kinerja perusahaan dan
hubungan negatif antara CEO wanita pada kinerja perusahaan.

2.2

Model Penelitian Terdahulu
Ada sejumlah peneliti meneliti mengenai kinerja perusahaan. Penelitian ini

diteliti menggunakan referensi dari sejumlah penelitian yang ada. Penelitian ini
mempunyai ruang lingkup yang sama dengan penelitian terdahulu, yaitu
penelitian dengan variabel independen keterlibatan keluarga, tata kelola dan
gender terhadap kinerja perusahaan.
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Perusahaan besar di Amerika Serikat sebanyak 452 digunakan dalam
penelitian pengaruh komposisi dewan terhadap nilai perusahaan yang diteliti oleh
Yermack (1996) pada tahun 1984 sampai 1991 dengan variabel yang mencakup
ukuran dewan, komposisi dewan, kompensasi dan turnover, struktur tata kelola
dan kepemilikan. Salah satu struktur tata kelola ialah CEO keluarga.
Pengaruh struktur kepemilikan dan kinerja perusahaan diteliti oleh
Yammeesri, Lodh dan Herath (2006) di Thailand menggunakan sebanyak 243
perusahaan non keuangan di Thailand semasa periode 1993 sampai 1996 yang
menggunakan variabel independen berupa konsentrasi kepemilikan, kepemilikan
keluarga, kepemilikan perusahaan domestik, kepemilikan asing, kepemilikan
manajerial keluarga dan kepemilikan manajerial non keluarga. Sementara variabel
kontrol yang digunakan terdiri atas total resiko, earning price, hutang, ukuran
perusahaan dan umur perusahaan.

Gambar 2.1. Model Penelitian Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja
Perusahaan, sumber: Yammeesri et al. (2006).
Abor dan Biekpe (2007) mengkaji tentang tata kelola dan struktur
kepemilikan pada kinerja perusahaan di Ghana dengan menggunakan 120
perusahaan yang kurang dari ratusan karyawan selama periode 1998 sampai
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dengan 2003. Variabel peneliti yaitu berupa ukuran dan komposisi dewan, skill
dewan, skill manajemen, dualitas CEO, pemegang saham internal, kepemilikan
keluarga dan kepemilikan asing.
Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Nasional di India sebanyak 41
perusahaan digunakan oleh Chugh, Meador dan Kumar (2011) untuk mengkaji
pengaruh tata kelola dan kinerja perusahaan dengan menggunakan variabel
ukuran dewan, otonomi dewan dan dualitas CEO beserta variabel kontrol ialah
ukuran perusahaan.
Siddik dan Kabiraj (2016) mengkaji tentang pengaruh kepemilikan
keluarga, kepemimpinan keluarga dan faktor supervisor eksternal pada kinerja
perusahaan keluarga. Sejumlah 121 perusahaan keluarga di China selama tahun
2012-2014 dijadikan sebagai sampel. Variabel independen yaitu kepemilikan
keluarga, CEO keluarga, ukuran dewan, direktur luar, komite audit dan auditor
eksternal. Sementara variabel kontrol terdiri dari ukuran perusahaan, aset tetap,
total aset, solidity, nature of the firm dan umur perusahaan.
Penelitian yang menganalisa tentang hubungan moderasi status perusahaan
keluarga dalam hubungan antara gender dan kinerja perusahaan diteliti oleh
D’Amato (2017) menggunakan sampel sejumlah 88 perusahaan wine di Italia
selama tahun 2007 sampai dengan 2014. Variabel independen ialah keterlibatan
wanita dan variabel moderasi berupa status perusahaan keluarga yang diukur
dengan family power. Variabel kontrol mencakup umur perusahaan, ukuran
perusahaan, leverage, status legal serta struktur tata kelola.
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Gambar 2.2. Model Penelitian Pengaruh Hubungan Moderasi Status Perusahaan
Keluarga dalam Hubungan antara Gender dan Kinerja Perusahaan, sumber:
D’Amato (2017).
Penelitian oleh Yudha dan Singapurwoko (2017) yang mengkaji pengaruh
kontrol keluarga dan internal kontrol pada kinerja perusahaan menggunakan 76
perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) semasa tahun 20102014. Kepemilikan keluarga, keterlibatan keluarga, komite audit dan komisaris
independen selaku variabel independen. Dan variabel kontrol mencakup ukuran
perusahaan dan umur perusahaan.

Gambar 2.3. Model Penelitian Pengaruh Kontrol Keluarga dan Internal Kontrol
terhadap Kinerja Perusahaan, sumber: Yudha dan Singapurwoko (2017).
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2.3

Hubungan Antar Variabel

2.3.1

Pengaruh Keterlibatan Keluarga terhadap Kinerja Perusahaan
Keberadaan CEO keluarga sangat bermanfaat bagi perusahaan karena

mengurangi dan bahkan menghilangkan konflik antara pemegang saham dengan
manajer (Jensen & Meckling, 1976). Selain itu, pengangkatan CEO keluarga
daripada alih-alih manajemen membawa keterampilan khusus dan sumber daya
berharga seperti kesesuaian tujuan dan kepercayaan kepada perusahaan (Anderson
& Reeb, 2003).
Anderson dan Reeb (2003), Adams, Almeida dan Ferreira (2009),
Kowalewski, Talavera dan Stetsyuk (2010), Gill dan Kaur (2015), Poutziouris et
al. (2015), Siddik dan Kabiraj (2016) meneliti mengenai keterlibatan keluarga
terhadap kinerja perusahaan. Keterlibatan keluarga diukur dengan jumlah direktur
keluarga dalam dewan direksi dan direktur keluarga ditemukan terdapat hubungan
positif pada kinerja perusahaan.
Anderson dan Reeb (2003) mengkaji kepemilikan keluarga pada kinerja
perusahaan

di

Amerika

Serikat,

mengemukakan

keterlibatan

keluarga

mempengaruhi secara positif terhadap kinerja perusahaan. Dapat dikatakan bahwa
kinerja yang baik bisa diberikan oleh direktur yang berasal dari anggota keluarga
daripada direktur yang berasal dari eksternal.
Kowalewski et al. (2010) mempelajari tentang dataset perusahaan
keluarga di Poland, menyatakan hubungan positif keterlibatan keluarga terhadap
kinerja perusahaan. Pengaruh positif di Poland dijelaskan dengan tidak adanya
penyimpangan besar antara kontrol dan kepemilikan. Dalam penelitian ini,
menjelaskan bahwa ada beberapa kemungkinan penjelasan di balik pengaruh
positif keterlibatan keluarga dalam manajemen.
Pertama, sumber daya manusia dan modal sosial dari manajer keluarga
dapat membantu ekonomi yang sedang berkembang yang ditandai dengan
lemahnya penegakan kontrak, kurangnya modal dan infrastruktur yang belum
berkembang. Kedua, dapat dijelaskan oleh fakta bahwa secara signifikan dapat
mengurangi konflik hubungan dan meningkatkan proses strategi partisipatif dalam
perusahaan keluarga.
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Dalam penelitian Siddik dan Kabiraj (2016) yang mempelajari pengaruh
tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan di China, menyimpulkan
bahwa ketika keluarga ada dalam bagian kepemilikan dan manajemen maka
setidaknya biaya agensi akan rendah. Penelitian ini diperkuat oleh Fama dan
Jensen (1983) yang mengungkapkan jika anggota keluarga dalam dewan direksi
dapat memantau dan mendisiplinkan hal yang berkaitan dengan keputusan
manajer.
Sebaliknya, Bennedsen, Nielsen, Pe'rez-Gonza´lez, dan Wolfenzon (2007),
Yudha dan Singapurwoko (2017) mengungkapkan bahwa keterlibatan keluarga
berpengaruh negatif sedangkan Vieira (2018) memberikan hasil yang berbeda
yaitu keterlibatan keluarga tidak dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.
Yudha dan Singapurwoko (2017) mempelajari mengenai kinerja
perusahaan yang dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga dan internal kontrol di
Indonesia, memaparkan keterlibatan keluarga berpengaruh negatif terhadap
kinerja. Sehingga disimpulkan kontrol anggota keluarga di perusahaan keluarga
menyebabkan ikatan emosional yang besar karena akan mengurangi fokus
perusahaan terhadap tujuannya.
Selain itu, kontrol yang besar membuat pemilik mendominasi proses
pengambilan keputusan saat ini juga, sehingga menyebabkan pengambilalihan
pemegang saham minoritas yang akan membuat perusahaan menanggung biaya
yang tidak perlu yang dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Sementara,
investor merespon negatif atas pengambilalihan sehingga akan menurunkan nilai
perusahaan.
2.3.2

Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan
Komite audit dianggap sebagai elemen yang berguna dalam suatu tata

kelola perusahaan karena bisa memantau dan memeriksa perilaku manajer yang
salah (Bansal & Sharma, 2016). Komite audit memegang tanggung jawab atas
laporan keuangan perusahaan (Yudha & Singapurwoko, 2017). Dalam penelitian
Alzeban (2015) di Arab Saudi, Yudha dan Singapurwoko (2017) di Indonesia
memaparkan bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi oleh komite audit secara
negatif bahkan tidak signifikan.
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Nilai tidak signifikan mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian
besar perusahaan hanya mempunyai tiga anggota yang hanya memenuhi jumlah
minimum yang diperlukan di dewan. Selain itu, sebagian besar komite audit tidak
hanya bekerja di satu perusahaan namun di beberapa perusahaan, sehingga
mereka tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya secara efektif (Yudha &
Singapurwoko, 2017).
2.3.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan
Teori agensi menunjukkan jika dengan pengawasan yang benar maka
perselisihan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham bisa
diminimalkan. Kualitas perusahaan dapat ditingkatkan oleh keberadaan dewan
komisaris independen, sehingga proporsi yang makin besar maka fungsi
pengawasan akan lebih baik (Yudha & Singapurwoko, 2017).
Hidayat dan Utama (2016), Robin dan Amran (2016), Yudha dan
Singapurwoko (2017) mengemukakan bahwa komisaris independen berdampak
positif pada kinerja perusahaan karena dianggap melindungi pemegang saham
minoritas dari pengambilalihan kekayaan yang dilakukan oleh pemegang saham
mayoritas (Hidayat & Utama, 2016).
Yudha dan Singapurwoko (2017) melakukan penelitian di Indonesia
menyimpulkan bahwa dalam konflik direksi dan manajemen, komisaris
independen dapat berfungsi sebagai mediator. Oleh karena itu, kinerja perusahaan
dapat ditingkatkan. Penelitian ini diperkuat oleh Robin dan Amran (2016).
Sebaliknya,

Darmadi

(2012)

menemukan

komisaris

independen

berpengaruh negatif bagi kinerja serta menyimpulkan bahwa komisaris
independen di perusahaan keluarga mungkin tidak terkait erat dengan peran
pengawasan dan penasehat sehingga tidak dapat meningkatkan kinerja. Hal ini
diperkuat oleh Chugh et al. (2011).
2.3.4

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Perusahaan
Kepemilikan asing ialah dimana perusahaan mempunyai persentase

tertentu dari investor asing yang berinvestasi di pasar domestik (Mohammed,
2018). Investor asing membeli beberapa saham perusahaan lokal untuk investasi
dalam jangka panjang dan pendek. Investor asing biasanya adalah investor
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institusional yang canggih yang memiliki keterampilan analisis dan pengalaman
investasi yang unggul (Grinblatt & Keloharju, 2000).
Ananchotikul (2007), Mangena dan Tauringana (2009) menemukan bahwa
investor asing lebih berorientasi sebagai bagian dalam orang pemegang saham
selama masih memiliki kontrol atas perusahaan dan bertindak sebagai investor
lokal lainnya yang menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Penelitian ini
diperkuat oleh Oxelheim dan Randoy (2003), Baek, Kang dan Suh Park (2004),
Ferreira dan Matos (2008), Singapurwoko (2015) dan Mohammed (2018) yang
menemukan kepemilikan asing berdampak positif terhadap kinerja perusahaan.
Peck-Ling, Nai-Chiek dan Chee-Seong (2016) mempelajari mengenai
kepemilikan asing, direktur asing dan profitabilitas perusahaan di Malaysia,
menemukan bahwa kepemilikan asing tidak berhubungan dengan kinerja
perusahaan. Sebaliknya, kepemilikan diatas 50% dimiliki investor asing akan
meingkatkan kinerja perusahaan.
2.3.5 Pengaruh Keterlibatan Wanita terhadap Kinerja Perusahaan
Selama beberapa tahun terakhir, proporsi keterlibatan kewirausahawan
wanita dalam posisi manajemen puncak, rata-rata sudah telah meningkat secara
signifikan (tetapi lambat) di semua sektor ekonomi sebagai akibat dari perubahan
budaya, sosial dan politik. Hal ini mendorong perusahaan untuk melibatkan
wanita dalam peran kepemimpinan dan mendorong wanita untuk memulai bisnis
baru sebagai pengusaha (D’Amato, 2017).
Chugh et al. (2011), Erhardt, Werbel dan Shrader (2003), Vieira (2018)
dan Bjuggren et al. (2018) menyimpulkan keterlibatan wanita memiliki dampak
positif pada kinerja perusahaan. Sebaliknya, pengaruh negatif keterlibatan wanita
pada kinerja perusahaan diteliti oleh Campbell dan Mínguez-Vera (2008),
Mínguez-Vera dan Martin (2011), Daunfeldt dan Rudholm (2012) dan D’Amato
(2017).
Mínguez-Vera dan Martin (2011) meneliti gender dan manajemen
terhadap kinerja perusahaan di Spanyol, menemukan bahwa wanita lebih bersikap
hati-hati dalam pengambilan keputusan karena menghindarkan resiko. Oleh
karena menghindarkan resiko ini yang akan membawa dampak negatif pada
kinerja perusahaan.
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2.3.6

Pengaruh Hubungan antara Family Power dan Keterlibatan Wanita
terhadap Kinerja Perusahaan
D’Amato (2017) meneliti perusahaan di Italia, menemukan bahwa

keterlibatan wanita dalam pimpinan suatu perusahaan berdampak terhadap kinerja
perusahaan secara berbeda dalam perusahaan keluarga dan non keluarga.
Sehingga menyimpulkan bahwa kontrol keluarga secara signifikan memoderasi
hubungan antara keterlibatan wanita dan kinerja perusahaan.
Dalam perusahaan yang dikelola oleh keluarga, keterlibatan wanita dapat
berpengaruh negatif pada kinerja. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa
wanita terlibat dalam perusahaan keluarga mencapai hasil yang sama dengan pria
dan kinerja wanita lebih buruk daripada pria di perusahaan dimana yang
dikendalikan oleh keluarga. Tetapi, wanita mencapai hasil yang jauh lebih baik
ketika mereka memimpin perusahaan keluarga daripada non keluarga.
Bjuggren et al. (2018) meneliti di Swedia, menyimpulkan bahwa
kepemimpinan wanita yang menggabungkan kepemilikan dan kontrol merupakan
hal yang lebih umum di perusahaan keluarga dibandingkan non keluarga.
Kepemimpinan wanita memberikan pengaruh positif yang kuat pada kinerja
perusahaan keluarga, sementara berpengaruh negatif di perusahaan non keluarga.
2.3.7

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan
Abor dan Biekpe (2007) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh negatif pada kinerja maka dinyatakan bahwa kinerja yang baik
dimiliki oleh perusahaan yang relatif kecil daripada yang relatif besar. Hal ini
bertentangan dengan Yudha dan Singapurwoko (2017).
Yudha dan Singapurwoko (2017) memberikan hasil positif pada ukuran
perusahaan pada kinerja perusahaan. Sehingga disimpulkan jika arus kas
perusahaan telah mencapai periode yang relatif stabil sehingga menghasilkan nilai
positif, hasil ini diperkuat oleh penelitian Singapurwoko (2015), Yudha dan
Singapurwoko (2017) serta Vieira (2018).
2.3.8

Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Perusahaan
Ketika perusahaan menghadapi kekurangan dana untuk membiayai

operasinya, maka perusahaan akan melakukan pinjaman dana seperti pinjaman
bank. Adanya keuangan yang lancar, maka pihak manajer termotivasi
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menggunakan dana untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan pendapatan
yang diperoleh kemudian hari (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Maka disimpulkan
bahwa leverage mempunyai dampak positif pada kinerja perusahaan. Hal ini
diperkuat oleh Yudha dan Singapurwoko (2017).
Abor dan Biekpe (2007) menyimpulkan bahwa leverage terhadap kinerja
perusahaan yaitu berpengaruh negatif. Dalam struktur permodalan, hutang yang
dipunyai oleh usaha kecil dan menengah akan berkinerja lebih baik daripada
mereka yang mengejar kebijakan hutang tinggi. Penelitian ini diperkuat oleh
Badrul Muttakin, Khan dan Subramaniam (2014), Bansal dan Sharma (2016).
2.3.9

Pengaruh Usia Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan
Kinerja keuangan perusahaan lama bisa disebutkan sebagai tanda yang

baik karena mereka dapat mempertahankan eksistensinya di pasar. Dari usia
pendirian perusahaan, usia perusahaan juga menunjukkan pengalaman perusahaan
dimana semakin lama usia perusahaan, semakin banyak pengalaman dan
kematangan yang mereka miliki (Yudha & Singapurwoko, 2017).
Abor dan Biekpe (2007) menyimpulkan bahwa usia perusahaan memiliki
hubungan positif pada kinerja perusahaan. Usia dan profitabilitas memperlihatkan
jika perusahaan yang berdiri lama maka kemungkinan laba yang diperoleh
semakin tinggi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Poutziouris et al. (2015).

2.4

Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

2.4.1

Model Penelitian
Model ini replikasi dari penelitian yang diteliti oleh D’Amato (2017) serta

Yudha dan Singapurwoko (2017). Variabel dependen ialah kinerja perusahaan
dan variabel independen mencakup keterlibatan keluarga, komite audit, komisaris
independen, kepemilikan asing dan keterlibatan wanita. Variabel moderasi adalah
family power. Sedangkan ukuran perusahaan, leverage dan usia perusahaan selaku
variabel kontrol.
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Gambar 2.4. Model Penelitian Pengaruh Keterlibatan Keluarga, Tata Kelola dan
Gender terhadap Kinerja Perusahaan, sumber: Data diolah (2019).

2.4.2

Perumusan Hipotesis
H1:

Keterlibatan keluarga berpengaruh signifikan positif terhadap
kinerja perusahaan.

H2:

Komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahaan.

H3:

Komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap
kinerja perusahaan.

H4:

Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahaan.

H5:

Keterlibatan wanita berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahaan.

H6:

Hubungan

antara

family

power

dan

keterlibatan

wanita

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan.
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