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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Perusahaan merupakan institusi yang dibangun dengan tujuan 

menjalankan kegiatan produksi barang atau jasa. Perusahaan yang baik dan sehat 

memiliki kinerja yang bagus sesuai tujuan yang diharapkan pemilik atau 

pemegang saham dapat tercapai. Teori agen menjelaskan mengenai adanya 

perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan orang yang menjalankan 

perusahaan dalam pengelolaan perusahaan. Hubungan keagenan ialah suatu 

perjanjian atau kontrak prinsipal yang melibatkan agen dalam melakukan jasa atas 

nama prinsipal dan semua wewenang dalam pengambilan keputusan diserahkan 

kepada agen (Jensen & Meckling, 1976).  

Tata kelola entitas ialah struktur dalam mengelola perusahaan dalam 

menciptakan nilai tambah untuk stakeholders. Tujuan tata kelola entitas ialah 

untuk memastikan bahwa setiap manajer dalam melakukan sesuatu harus melihat 

kepentingan pemegang saham (Monks, Minow, dan Parker, 2004). Menurut 

Wiranata (2013), masalah penting dalam tata kelola entitas salah satunya ialah 

struktur kepemilikan dikarenakan dapat menjadi tekanan dalam keuangan dan 

kinerja suatu perusahaan. Antara perusahaan di Indonesia dengan negara lain ada 

karakteristik yang berbeda yaitu perusahaan Indonesia kebanyakan yang 

menduduki dewan direksi merupakan pendiri dari perusahaan. Maka dari itu 

antara manajer dan pemegang saham beserta pendiri perusahaan sering timbul 

masalah yaitu masalah keagenan. 

Masalah keagenan juga banyak muncul di perusahaan dengan 

kepemilikan keluarga. Kepemilikan saham keluarga banyak dijumpai pada 

perusahaan di Asia termasuk Indonesia. Salah satu contoh adalah PT. Indofood 

Sukses Makmur, Tbk. dan PT. Indomobil yang dimiliki oleh Salim grup dan juga 

Bakrie grup yang memiliki beberapa perusahaan dengan bidang yang berbeda-

beda seperti PT Bakrie Telecom Tbk (telekomunikasi), PT Bakrie Sumatera 

Plantations Tbk (sumber daya), dan lainnya.  

Berdasarkan penjelaskan di atas, penelitian ini bertujuan melakukan 

“Analisis Struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan”. Penelitian ini 
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menambahkan variabel leverage, ukuran perusahaan, serta umur entitas sebagai 

variabel kontrol. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Dasar pengambilan topik dikarenakan pentingnya bukti empiris 

mengenai kinerja suatu perusahaan jika dinilai dari saham perusahaan pada saat 

sekarang. Rata-rata pada perusahaan di Indonesia masih didominasi oleh 

kepemilikan asing (Wicaksono, 2019). Sebanyak Rp 1.907 triliun setara dengan 

51,46 % dari total ekuitas dimiliki oleh investor asing sedangkan sisanya sebesar 

48,54% setara Rp 1.799 triliun dimiliki oleh investor dalam negeri. Struktur 

kepemilikan tidak hanya saham asing, masih banyak ragam jenis kepemilikan 

pada perusahaan Indonesia seperti kepemilikan manajerial, institusional, sampai 

pemerintah. Tata kelola yang baik harus dijalankan oleh entitas terbuka di BEI 

agar kinerja perusahaan efektif.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

Berikut ini adalah pertanyaan dalam peneltian tentang analisis struktur 

kepemilikan terhadap kinerja perusahaan: 

1. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

4. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

5. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

6. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan dalam penelitian tentang analisis struktur kepemilikan 

terhadap kinerja perusahaan adalah menemukan bukti empiris: 

1. Pengaruh antara konsentrasi kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. 

2. Pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. 

3. Pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. 
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4. Pengaruh antara kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan. 

5. Pengaruh antara kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan. 

6. Pengaruh antara kepemilikan pemerintah terhadap kinerja perusahaan. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Laporan 

penelitian ini juga diharapkan memberikan kesadaran atas pentingnya kinerja 

suatu perusahaan agar dapat membawakan hasil yang baik bagi para pemegang 

saham. Hasil riset ini bagi investor dapat menambah referensi dalam memilih 

perusahaan yang kinerjanya dapat meningkat jika dilihat dari struktur kepemilikan 

sahamnya. Sedangkan bagi masyarakat, diharapkan memberikan acuan dalam 

menilai suatu perusahaan, terutama pada perusahaan terbuka yang sahamnya 

sebagian besar dimiliki publik. 

 

1.5 Sistematika penelitian 

Berikut bagian-bagian dari laporan penelitian ini yang dibagi menjadi: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini memaparkan latar belakang, pertanyaan, tujuan, 

manfaat, serta sistematika penelitian tentang pengaruh struktur 

kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini dibahas kajian teori, penemuan, maupun uraoan lain 

yang relevan dengan topik struktur kepemilikan dan kinerja 

perusahaan untuk menjadi dasar dalam merumuskan jawaban 

sementara dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Uraian bab ini tentang pendekatan, metode, maupun sampel yang 

digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. 

BAB IV ANALISI DAN PEMBAHASAN 

Yuliana Santoso. Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja pada Perusahaan yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020



4 

 Universitas Internasional Batam 
 

Hasil uji data penelitian secara bertahap disampaikan pada bagian ini 

disertai dengan pembahasan terperinci dan mengarah untuk menjawab 

tujuan penelitian. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pembahasan di akhir laporan ini menjelaskan mengenai ringkasan 

keseluruhan pelaksanaan penelitian, keterbatasan yang dialami, dan 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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