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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Hasil dari kegiatan manajemen adalah kinerja perusahaan. Kinerja 

perusahaan berasal dari kata kinerja yaitu hasil yang dicapai dari seorang pegawai 

dalam bentuk kualitas maupun kuantitas yang bekerja sesuai dengan tugas yang 

diberikan dan dilakukan dengan tanggung jawab (Emi, Arifin, & Mustafa, 2006). 

Kinerja perusahaan berperan penting untuk menambah nilai suatu perusahaan, 

dengan kinerja perusahaan yang bagus, maka bisa menambah keuntungan bagi 

perusahaan. Perusahaan dikatakan bagus apabila perusahaan tersebut bisa 

menghasilkan keuntungan dengan stabil ditiap tahunnya dan tidak terjadi konflik 

di dalam perusahaan tersebut. Hal itu berarti hubungan perusahaan dengan 

karyawannya terjalin dengan baik karena pihak internal seperti manajer maupun 

direksi lainnya mampu mengontrol perusahaan dengan baik sehingga bisa 

menambah nilai perusahaan dan bisa menarik investor untuk menanam saham di 

perusahaan mereka. Untuk menilai suatu kinerja perusahaan biasanya dilakukan 

pendekatan yang informasi keuangannya didapat dari laporan tahunan maupun 

laporan keuangan lainnya.  

Ada beberapa hal yang bisa memengaruhi kinerja suatu perusahaan salah 

satunya yaitu struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan adalah sebaran dari 

kepemilikan saham yang ada di perusahaan. Struktur kepemilikan ini sendiri 

terbagi lagi menjadi beberapa bagian kepemilikan, antara lain kepemilikan 

institusional, kepemilikan negara, konsentrasi kepemilikan yang mana termasuk di 

dalamnya adanya kepemilikan dari pihak manajemen perusahaan. Struktur 

kepemilikan biasanya berkaitan langsung dengan kinerja perusahaan. Karena 

struktur tersebut secara tidak langsung mampu memengaruhi kinerja. Oleh karena 

itu, baik struktur kepemilikan dan kinerja harus diperlakukan sebagai endogen 

untuk melaksanakan setiap studi hubungan antara kinerja dan struktur 

kepemilikan (Zhang & Kyaw, 2016).  

Struktur kepemilikan bisa berupa investor individual, institusi swasta 

maupun pemerintah. Struktur kepemilikan merupakan hal penting dalam kinerja 
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perusahaan, yaitu dalam membuat tujuan perusahaan (Wahyudi & Prasetyaning, 

2006). Struktur kepemilikan mempunyai keahlian dalam memengaruhi jalannya 

suatu perusahaan yang kedepannya bisa memberikan pengaruh kinerja suatu 

perusahaan. Hubungan antara struktur kepemilikan dan kinerja telah banyak 

diteliti paling sedikit 30 tahun. Terutama dalam rangka konseptual dari teori 

keagenan (Aluchna & Kaminski, 2017). 

Selain itu, kinerja perusahaan juga biasa menggunakan teori agensi. Teori 

agensi merupakan teori keagenan yang menerangkan tentang ikatan antara 

pemegang saham dan manajemen. Manajemen adalah bagian yang dikontrak 

pemegang saham untuk bekerja bagi kepentingan pemegang saham dan 

bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan (Jensen, 1976). Kalau diantara 

pemegang saham serta manajemen mempunyai target yang sejalan yaitu mencapai 

nilai yang optimal bagi perusahaan, maka agenlah yang akan bertindak sesuai 

dengan kepentingan prinsipal. Menurut teori keagenan, masalah yang dihadapi 

prinsipal dengan agen bisa diminimalisir dengan cara menyamakan kepentingan 

antara pemegang saham serta agen. Hadirnya kepemilikan saham oleh manajerial 

bisa dipakai untuk meminimalisirkan biaya agensi yang kemungkinan akan 

timbul. Konsentrasi kepemilikan juga merupakan cara mengurangi masalah agen 

prinsipal, karena memberikan pemilik kekuatan lebih atau kemauan untuk 

memantau eksekutif perusahaan. Pemantauan pasar dianggap mekanisme 

potensial lain untuk mengurangi masalah principal-agent. 

Selain kepemilikan manajerial, bentuk alokasi saham yang berasal dari 

luar yaitu investor institusional dapat meminimalisir biaya agensi (agency cost). 

Ini dikarenakan kepemilikan institusional ialah pangkal kedaulatan yang bisa 

dipakai untuk mendukung atau menolak keberadaan manajemen (Moh’d et al., 

1998 dalam Aluchna & Kaminski, 2017). 

Tidak hanya struktur kepemilikan, akan tetapi kinerja perusahaan juga 

biasa berhubungan dengan karakteristik dewan. Karakteristik dewan terkait 

dengan struktur dewan yang mana dianggap sebagai suatu alat yang bagus untuk 

mengawasi para pemegang saham. Tugas dewan sangatlah penting sebagai 

pengawas manajemen agar sesuai dengan aturan standar yang berlaku dan juga 

mencegah terjadinya praktik curang dan menambah nilai perusahaan tersebut. 
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Struktur dewan merupakan pencapaian yang berasal dari penyetaraan kepentingan 

dari stakeholder yang beda salah satunya pemilik. Bisa dibilang kalau pemilik 

yang beda akan memperlihatkan karakteristik yang beda juga dari segi sikap dan 

opsi bagi tata kelola perusahaan yang memengaruhi struktur (Munisi, Hermes, & 

Randoy, 2014). 

Kinerja perusahaan merupakan hal yang penting untuk menentukan 

bagus tidaknya suatu perusahaan serta bermanfaat untuk menambah nilai suatu 

perusahaan sehingga dapat menarik investor membuat peneliti berkeinginan untuk 

melakukan observasi lebih lanjut agar mengetahui faktor yang memengaruhi 

kinerja perusahaan. Di laporan penelitian ini penulis akan menyelidiki hubungan 

variabel independen dan dependen yang diambil dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Aluchna dan Kaminski (2017) dan Ayda, Siti, dan Hairul (2017) 

yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan 

terhadap Kinerja Perusahaan”. 

  

1.2 Urgensi Penelitian 

Suatu perusahaan dibangun atau dibuat karena ada tujuan khusus, salah 

satunya untuk mencapai keuntungan yang telah ditargetkan dan mendapatkan laba 

sebanyak-banyaknya. Agar tujuan perusahaan tersebut tercapai maka perlunya 

kinerja dari suatu perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan baik apabila kinerja 

perusahaan tersebut bagus dalam mengelola perusahaannya. Jika kinerja 

perusahaan tersebut jelek dan kurang bagus, maka perusahaan kemungkinan tidak 

berjalan dengan baik atau bisa terjadinya kebangkrutan. 

Contoh kasus dari kinerja perusahaan ini yaitu perusahaan elektronik asal 

Jepang, Toshiba. Perusahaan ini tidak beroperasi lagi di Indonesia sejak tahun 

2016. Tutupnya perusahaan ini dikarenakan kurangnya minat beli konsumen. Ini 

disebabkan lemahnya pengawasan manajer dalam memanajemen pemasaran 

produk perusahaan tersebut. Sehingga membuat kinerja perusahaan Toshiba 

tersebut menurun dan membuat penjualan dari produk yang dihasilkan perusahaan 

ini sangat turun drastis. Presiden Konfederasi Pekerja Serikat Indonesia (KPSI) 

Said Iqbal mengatakan kalau Toshiba sudah terlebih dulu memutuskan hubungan 

kerja terhadap karyawan-karyawannya di Cikarang, Bekasi. Namun, perlahan 
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beberapa perusahaan mulai angkat kaki dalam waktu 10 tahun. Sehingga tidak ada 

lagi perusahaan Toshiba di Indonesia, hanya saja ada produksi printer Toshiba di 

Batam dengan skala yang kecil. 

Selain contoh kasus di atas ada juga contoh kasus yang terdapat di 

Indonesia yaitu kasus PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 

Perusahaan yang sudah ada sejak tahun 1970 ini mengalami penurunan penjualan 

produk ditahun 2017 dengan penurunan yang terjadi sebesar 6,8 persen menjadi 

Rp 1,2 triliun dengan angka sebelumnya sebesar Rp 1,29 triliun dengan periode 

yang sama di tahun 2016. Direktur keuangan dari perusahaan tersebut yaitu Ibu 

Venancia Sri Indrijati memberikan keterangan bahwa menurunnya pendapatan 

perusahaan dikarenakan turunnya penjualan produk penambah stamina energi. Hal 

ini karena sudah tidak menjadi tren dalam penjualan minuman penambah stamina, 

dengan penurunan ditahun 2017 sebesar 27 persen yang mana produk andalan dari 

perusahaan tersebut ialah Kuku Bima. Untuk itu pihak perusahaan akan 

melakukan revisi terkait strategi baru untuk menaikkan kembali kinerja 

perusahaan terutama dibagian keuangan pendapatan perusahaan dengan cara 

membuat produk terbaru yakni obat herbal. 

Dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang muncul disetiap tahunnya 

membuat persaingan ditiap perusahaan semakin ketat. Sehingga mendorong 

perusahaan baik manajemen maupun staf lainnya agar lebih aktif dan efisien 

dalam mengatur suatu perusahaan, khususnya bagaimana memepertahankan 

produk yang dijual agar tetap konsisten dan tetap menjadi tren dimata orang-

orang. 

 

1.3 Pertanyaan  Penelitian 

Berlandaskan latar belakang yang sudah disampaikan, sehingga 

muncullah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apa pengaruh konsentrasi kepemilikan (ownership concentration) 

kepada kinerja perusahaan? 

2. Apa pengaruh kepemilikan negara (state ownership) kepada kinerja 

perusahaan? 
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3. Apa pengaruh kepemilikan institusional (institutional ownership) kepada 

kinerja perusahaan?  

4. Apa pengaruh kepemilikan manajerial (managerial ownership) kepada 

kinerja perusahaan? 

5. Apa pengaruh ukuran dewan (board size) kepada kinerja perusahaan? 

6. Apa pengaruh direktur independen (director independence) kepada 

kinerja perusahaan? 

7. Apa pengaruh komite audit independen (audit committee independence) 

kepada kinerja perusahaan? 

8. Apa pengaruh rapat komite audit (audit committee meeting) kepada 

kinerja perusahaan? 

9. Apa pengaruh ahli keuangan (financial expert) kepada kinerja 

perusahaan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berlandaskan pertanyaan permasalahan yang sudah disebutkan, memiliki 

tujuan yaitu: 

1. Agar tahu pengaruh konsentrasi kepemilikan (ownership concentration) 

pada kinerja perusahaan. 

2. Agar tahu pengaruh kepemilikan negara (state ownership) pada kinerja 

perusahaan. 

3. Agar tahu pengaruh kepemilikan institusional (institutional ownership) 

kepada kinerja perusahaan.  

4. Agar tahu pengaruh kepemilikan manajerial (managerial ownership) 

kepada kinerja perusahaan. 

5. Agar tahu pengaruh ukuran dewan (board size) kepada kinerja 

perusahaan. 

6. Agar tahu pengaruh direktur independen (director independence) kepada 

kinerja perusahaan. 

7. Agar tahu pengaruh komite audit independen (audit committee 

independence) kepada kinerja perusahaan. 
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8. Agar tahu pengaruh rapat komite audit (audit committee meeting) kepada 

kinerja perusahaan. 

9. Agar tahu pengaruh ahli keuangan (financial expert) kepada kinerja 

keuangan. 

 

Sedangkan manfaat dari observasi ini adalah: 

1. Bagi perusahaan 

Mampu memberi wawasan kepada manajemen suatu perusahaan tentang 

bagaimana pengaruh dari struktur kepemilikan dan karakteristik dewan 

dengan kinerja perusahaan, serta bisa menjelaskan apa-apa saja dampak 

yang timbul bagi kinerja perusahaan tersebut. Penelitian ini juga 

menerangkan bagaimana pengaruh konsentrasi kepemilikan, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan negara, kepemilikan institusional, ukuran 

dewan, direktur independen, komite audit independen, rapat komite audit 

dan financial expert dengan kinerja perusahaan. Sehingga manajemen 

bisa memperbaiki kinerja perusahaan yang dikelola agar tidak kalah 

saing dari perusahaan yang ada saat ini. 

2. Bagi akademis 

Observasi ini bisa diharapkan mampu menambah ilmu bagi penulis 

dalam bidang akuntansi, dan bisa jadi bahan referensi maupun bahan 

pembelajaran selanjutnya bagi penelitian kedepannya tentang struktur 

kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. 

 

1.5         Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika peulisan ini menjelaskan uraian mengenai isi dan 

pembahasan setiap bab dalam laporan, yaitu: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menerangkan bagaimana latar belakang dari penelitian 

tersebut serta menjelaskan pernyataan penelitian yang timbul, tujuan dari 

laporan dan yang terakhir menjelaskan apa manfaat dari laporan tersebut. 
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BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana hasil dari penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan variabel dependen yang dibahas, serta 

menjelaskan hasil dari tiap variabel independen yang terkait dengan 

variabel dependennya dan juga menjelaskan model penelitian dan 

perumusan hipotesisnya. 

BAB IIIMETODE PENELITIAN 

Dalam bab ini memaparkan tentang bagaimana rancangan dan objek 

penelitian, menjelaskan bagaimana operasional dari setiap variabel-

variabel yang terkait beserta rumus-rumus yang dipakai untuk mengukur 

tiap variabel-variabel yang terkait. 

BAB IVANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menunjukkan hasil dari pengujian data yang telah diuji 

serta memberikan penjelasan dari hasil yang diuji dalam laporan 

penelitian ini. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini memaparkan tentang simpulan yang didapat dari hasil 

penelitian tersebut dan menjelaskan kekurangan serta memberikan saran 

sebagai penunjang penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurkhalifa Fajriya. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan terhadap Kinerja Perusahaan. 
UIB Repository©2020 




