BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Kinerja Perusahaan
Bentuk situasi entitas selama waktu tertentu yang dapat dilihat dari hasil

kegiatan entitas dalam pengelolaan sumber daya entitas merupakan istilah kinerja
dari perusahaan. kinerja dari perusahaan merupakan gagasan yang relevan dalam
ulasan strategi managemen. Perusahaan dapat menarik investor dan mendorong
mereka untuk menanam saham dalam jangka waktu yang lama pada perusahaan
jika memiliki kinerja yang bagus. Kinerja perusahaan merupakan konstruksi yang
relevan di bidang manajemen strategi. Menurut Selvam, Gayathri, Vasanth,
Lingaraja, dan Marxiaoli (2016) manajemen strategi merupakan proses sistematis
yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dalam kaitannya
dengan tujuan organisasi yang sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis.
Hasil interaksi antara tingkatan entitas yang berbeda dan faktor sosial
ekonomi merupakan pengertian dari kinerja perusahaan (Muchemwa, Padia, &
Callaghan, 2016). Menurut Khan dan Ibrahim (2017) tujuan perusahaan ialah
meningkatkan kinerja finansial, dimana dari peningkatan tersebut diharapkan
dapat meningkatkan goodwill entitas. Kinerja perusahaan juga dapat diartikan
sebagai hasil operasional bisnis perusahaan yang sukses dalam bentuk
pengembalian aset atau laba yang tinggi. Return of asset (ROA) merupakan salah
satu pengukuran yang menggambarkan seberapa besar perusahaan dapat
menghasilkan keuntungan dari aset perusahaan. ROA juga dapat membuktikan
apakah perusahaan tersebut memanfaatkan atau mengalokasikan modalnya
dengan efektif dan efisien atau tidak karena tidak semua perusahaan yang efisien
dapat menggunakan dana atau modalnya secara efektif (Ghabayen, 2012).

2.2

Model Penelitian Terdahulu
Sari dan Saragih (2009) melakukan penelitian mengenai dampak yang

terjadi pada kinerja perusahaan jika dilihat dari sistem pengendalian manajemen
dengan penggunaan struktur dan proses pengendalian manajemen sebagai variabel
independent. Objek penelitian ini adalah hotel berbintang di kota Medan. Hasil
yang didapatkan oleh peneliti ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif.
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Semakin tinggi kualitas struktur dan proses pegendalian manajemen akan
meningkatkan kinerja dari hotel tersebut.
Marimuthu, Arokiasamy, dan Ismail (2009) meneliti mengenai pengaruh
human resources dengan kinerja perusahaan. konseptualisasi modal manusia
terkait erat dengan beberapa fundamental ekonomi dan kinerja perusahaan.
Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil signifikan positif antara human resources
dan kinerja perusahaan. semakin bagus sumber daya manusia di suatu perusahaan
akan meningkatkan kinerja perusahaan karena kebijakan yang dihasilkan lebih
bagus untuk perusahaan sehingga kinerja suatu perusahaan akan naik.
Rusmin, Evans, dan Hossain (2012) memaparkan mengenai struktur
kepemilikan, koneksi politik, serta kinerja perusahaan. Menggunakan variabel
seperti struktur kepemilikan, koneksi politik, tipe auditor, ukuran perusahaan, dan
industri. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu adanya hubungan positif
kompensasi eksekutif dengan kinerja perusahaan begitu juga dengan pengaruh
pemerintahan besar serta kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan adalah
hubungan positif dan signifikan jika diukur dari kapitalisasi pasar.
Independen Variabel:
-Struktur Kepemilikan
-Koneksi Politik
Kontrol Variabel:
-Tipe Auditor
-Ukuran Perusahaan
-Industri

Kinerja Perusahaan

Gambar 2.1 Model penelitian ownership structure, political connection and firm
performance, sumber: Rusmin et al. (2012)
Deng, Tian, Li, dan Abrar (2012) meneliti koneksi politik dan
diversifikasi perusahaan terhadap kinerja perusahaan. pengaruh politik dan
diversifikasi

entitas

merupakan

variabel

independen

sedangkan

ukuran

perusahaan, umur perusahaan, degree of internationalization, location of private
enterprice, dan struktur modal menjadi variabel kontrol. Penelitian ini memiliki
hasil seperti diversifikasi memiliki dampak negatif terhadap kinerja perusahaan.
Azar, Rad, dan Ehsan (2014) meneliti mengenai karakteristik dewan dan kinerja
perusahaan. Hasil penelitiannya adalah rapat dewan dan Tobin’s Q keduanya
memiliki hubungan negatif, CEO tenure berdampak negatif terhadap kinerja
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perusahaan, dan persentase kehadiran direktur berdampak negatif juga terhadap
Tobin’s Q.
Variabel Independen:
-Karakteristik dewan
Variabel Kontrol:
- Rasio Leverage
- Pemegang Saham Manajerial

Kinerja Perusahaan

Gambar 2.2 Metode penelitian board characteristics and firm performance,
sumber: Azar et al. (2014)
Ahmed, Azevedo, dan Guney (2015) meneliti tentang efek hedging
terhadap nilai dan kinerja perusahaan. Mendapatkan hasil bahwa keseluruhan FX
risk hedging berpengaruh signifikan positif dan keseluruhan CM risk hedging
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Sedangkan Lin, Li, Zhao, dan
Armstrong (2016) meneliti mengenai strategi jaringan politik terhadap kinerja
perusahaan. Penelitian tersebut menyebarkan kuisioner terhadap 1.300 manajer
yang berada di 650 perusahaan di China. Penelitian tersebut menggunakan
beberapa variabel seperti corporate capital networking, ukuran kepemilikan,
ukuran industri, dan ukuran perusahaan.
Ng, Teh, Ong, dan Soh (2016) meneliti mengenai karakteristik dewan
dan kinerja perusahaan di Malaysia dengan variabel penelitian seperti ukuran
dewan, masa jabatan dewan, dan CEO duality. Ukuran perusahaan yang diteliti
memiliki rata-rata ukuran dewan sebanyak 8 orang sedangkan semakin sedikit
ukuran dewan dapat berdampak lebih bagus bagi kinerja perusahaan sehingga
dalam penelitian ini ukuran dewan berpengaruh negatif. Masa jabatan dewan
berpengaruh negatif jika diukur dengan ROA dan jika diukur dengan ROE
berdampak positif. Semakin lama masa jabatan dewan perusahaan maka dapat
menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga kualitas kepemimpinan dewan
dapat bertambah.
Parengkuan (2017) meneliti dampak CSR dengan kinerja perusahaan
BEI. Dan mendapatkan hasil antara keduanya Tidak memiliki pengaruh. Hal
tersebut menunjukkan arti bahwa jika CSR mendapatkan respon positif terhadap
kinerja perusahaan maka kepercayaan masyarakat pada entitas tersebut akan naik
dan diyakini dapat membantu dalam kesuksesan suatu perusahaan.
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Lestari (2017) meneliti mengenai dampak intelectual capital terhadap
kinerja perusahaan dengan variabel independen seperti VACA, VAHC, dan
SCVA. Hasil penelitian yang didapatkan menyebutkan bahwa value added capital
coefficient dengan kinerja perushan memiliki pengatuh negatif. Sedangkan VAHC
berdampak positif dan SCVA tidak berpengatuh signifikan. Diantara ketiga
variabel tersebut yang leih memiliki peran dalam meningkatkan kinerja
perusahana dan profitabilitas adalah VAHC dibanding VACA dan SCVA.
Morris, Fier, dan Liebenberg (2017) yang meneliti mengenai keterkaitan
diversifikasi terhadap kinerja perusahaan. penelitian menggunakan variabel
strategi diversifikasi sebagai variabel independen dan mendapatkan hasil antara
dependen dan independen tidak memiliki pegaruh.
Zhao, Teng, dan Wu (2018) meneliti tentang kebudayaan perusahaan
terhadap kinerja perusahaan dengan variabel pidato CEO, kegiatan karyawan,
social responsibility, program pelatihan karyawan, berita perusahaan dan media.
Hasil yang didapatkan menyatakan bahwa promosi kebudayaan perusahaan
berdampak negatif terhadap nilai perusahaan.

2.3

Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.3.1

Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan
Konsentrasi kepemilikan ialah kunci penentu tata kelola suatu entitas

(Kao, Hodgkinson, & Jaafar, 2018). Berdasarkan beberapa bacaan, dampak dari
kedua variabel dapat berkisar dari positif ke negatif. Menurut Gaur, Bathula, dan
Singh (2015), kurangnya konsentrasi kepemilikan dapat menyebabkan masalah
keagenan dan dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang buruk. Tingkat
konsentrasi kepemilikan yang rendah menyebabkan pengaruh positif terhadap
kinerja perusahaan dan sebaliknya (Altaf & Shah, 2018). Lebih lanjut kualitas
perlindungan investor yang lebih baik sangat diperlukan saat pengambilalihan
terjadi.
Konsentrasi kepemilikan yang bagus dapat memberikan para pemegang
saham mayoritas peluang dan kekuatan untuk mengurangi biaya pemantauan
manajemennya (Alipour, 2013). Menurut Desoky dan Mousa (2013), konsentrasi
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kepemilikan dapat meningkatkan kemungkinan dalam mengontrol profesionalitas
seorang manajer dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
Menurut Yasser dan Mamun (2015), kemungkinan berpengaruhnya
kinerja perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan sudah menjadi pertanyaan
umum dalam tata kelola perusahaan, tetapi nyatanya bukti-bukti yang didapatkan
selalu berdampak negatif. Konsentrasi kepemilikan dapat berpengaruh negatif
terhadap kinerja perusahaan dikarenakan rendahnya peraturan di negara-negara
tertentu seperti Indonesia maka dari itu kepemilikan saham mayoritas kebanyakan
lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dan mengorbankan pemilik saham
minoritas (Lestari & Juliarto, 2017). Antara Kinerja perusahaan dengan
konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh signifikan negatif (Altaf & Shah,
2018; Aluchna & Bogumil, 2017; Gracia-Meca & Sanchez-Ballesta, 2011;
Machek & Kubíček, 2018; Yasser & Mamun, 2015). Tingginya konsentrasi
kepemilikan membawa dampak negatif terhadap kinerja perusahaan (GuerreroVillegas, Perez-Calero, Giraldez, & Hurtado-Gonzalez, 2018; Smallman, 2009).
Menurut Desoky dan Mousa (2013), jika diukur dengan ROA antara
kinerja perusahaan tidak memiliki pengaruh dengan konsentrasi kepemilikan
sedangkan jika diukur dengan return of equity, kedua variabel tersebut memiliki
pengaruh yang signifikan. Begitu juga dengan penelitian Alipour (2013),
peningkatan kontrol terhadap pemegang saham mayoritas dapat berpengaruh
positif terhadap kinerja (ROE) dan berbanding sebaliknya dengan metode
pengukuran kinerja lainnya (ROA dan Tobin’s q). Menurut Jaafar dan El-shawa
(2009) dan Soliman (2013), penelitiannya menyebutkan kinerja perusahaan
dengan konsentrasi kepemilikan dapat saling berpengaruh yaitu pengaruh positif.

2.3.2

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan
Menurut Du, Chen, dan Shao (2014), hubungan kepemilikan manajerial

dengan kinerja perusahaan adalah hasil keseimbangan dinamis dari interaksi
antara pengaturan kelembagaan dengan pilihan manajer selama proses dalam
memaksimalkan nilai perusahaan maka dari itu munculah hasil signifikan positif
antara kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan. Pengaruh antara
kepemilikan manajerial dengan ROA maupun Tobin’s Q berpengaruh signifikan
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postitif. Semakin tinggi kepemilikkan manajerial semakin tinggi juga kinerja
suatu perusahaan (Kamardin, 2014; Wu, Lin, dan Lin, 2015).
Semakin tinggi saham manajerial berhasil dalam menurunkan biaya
agensi dan menaikkan kinerja perusahaan hingga keduanya berhubungan
signifikan positif (Fauzi & Locke, 2012; N. P. Lestari & Juliarto, 2017). Menurut
Setiawan, Junarsin, dan Yuliati (2013), kinerja perusahaan dengan saham
manajerial memiliki pengaruh signifikan positif baik dari perusahaan terbuka di
BEI ataupun perusahaan tertutup.
Terbalik dengan penelitian dari Iswajuni, Manasikana, dan Soetedjo
(2018) yang mendapatkan hasil bahwa kepemilikan manajerial dan kinerja
perusahaan saling berhubungan negatif jika kinerja perusahaan diukur dengan
metode Tobin’s Q. Rachman (2014) mengatakan bahwa tidak ada keterkaitan
antara keduanya.

2.3.3

Pengaruh Kepemilikan institusional terhadap Kinerja Perusahaan
Perbedaan institusional investor dapat menyebabkan hubungan yang

berbeda dengan kinerja suatu entitas. Antara kinerja institusional dan kinerja
perusahaan hubungannya harus berdasarkan intensitas kinerja pengawasan peran
oleh institusi. Pound (1988) yang dikutip dari Charfeddine dan Elmarzougui
(2010) mengusulkan tiga hipotesis tentang kepemilikan institusional dan kinerja
perusahaan.
Hipotesis pertama yang mengungkapkan investor institusi mempunyai
keahlian khusus dan dapat meminimkan biaya dalam mengawasi manajemen
daripada pemegang saham disebut dengan Efficient monitoring hypothesis. Oleh
karena itu hipotesis ini memprediksikan antara pemegang saham institusi dan
kinerja perusahaan berhubungan positif.
Hipotesis kedua adalah conflict of interest hypothesis menyarankan
bahwa dengan mempertimbangkan keuntungan bisnis lainnya yang berhubungan
dengan perusahaan, institusional pemegang saham dapat memaksa manajemen
melalui pemilihan suara. Hipotesis ketiga adalah strategic alignment hypothesis
menyatakan jika kepemilikan institusional dan manajemen bekerja sama maka
keduanya akan saling menguntungkan satu sama lainnya.
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Kepemilikan institusional berperan penting dengan kinerja suatu entitas,
yang diukur dari Tobin’s Q dan return of equity. Setelah menggunakan beberapa
variabel kepemilikan institusional, kedua pengukuran tersebut menyatakan
pengaruh yang signifikan (Chen, Blenman, Chen, & Chen, 2018). Kepemilikan
institusi dan kinerja perusahaan keduanya saling berpengaruh (Elyasiani & Jia,
2010; Haryono, Fitriany, & Fatima, 2017; Mishra & Kapil, 2017; Nashier &
Gupta, 2016). Menurut Lestari dan Juliarto (2017), Nur’aeni (2010), dikarenakan
adanya institusi yang meningkatkan pengawasan manajer agar manajer melakukan
sesuatu sesuai tujuan entitas dan meningkatkan kinerja perusahaan maka dari itu
muncullah antara kepemilikan institusional dengan kinerja perusahaan saling
berpengaruh positif.
Menurut Charfeddine dan Elmarzougui (2010), kepemilikan institusi
memiliki dampak negatif pada simultaneous equations system. Rafael dan Fehr
(2016)

mengkonfirmasi dari penelitian sebelumnya

bahwa

kepemilikan

institusional bersamaan dengan kinerja perusahaan saling berpengaruh negatif.

2.3.4

Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Kinerja Perusahaan
Perusahaan keluarga memiliki peran yang penting terhadap kegiatan

ekonomi di Asia. Secara luas, Pemegang saham keluarga mengendalikan
perusahaan yang sebenarnya itu merupakan perusahaan keluarganya sendiri.
Karena itu, mereka memiliki lebih banyak insentif untuk memantau manajemen
dan memaksimalkan kinerja perusahaan (Shyu, 2011). Kepemilikan keluarga
merupakan variabel endogen karena anggota keluarganya saja sudah memiliki
lebih banyak informasi internal daripada pemegang saham minoritas. Oleh karena
itu kontrol dari keluarga tersebut sudah dapat membuat prospek yang positif untuk
perusahaan dan keputusan lebih mudah diambil (Mani & Lakhal, 2015).
Badrul Muttakin, Khan, dan Subramaniam (2014), Mani dan Lakhal,
(2015), Kao et al., (2018), Shyu (2011) mengatakan kepemilikan keluarga punya
hubungan positif. Berbanding terbalik dengan ulasan Alipour (2013) yang
memaparkan pendapat bahwa antara kedua variabel berdampak negatif. Jika
menggunakan metode pengukuran Tobin’s Q, antara kinerja perusahaan dan
kepemilikan keluarga keduanya tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan jika
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diukur menggunakan ROA, keduanya saling berpengaruh positif (Al-saidi & Alshammari, 2015).

2.3.5

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Perusahaan
Menurut Haat, Rahman, dan Mahenthiran (2008), investor dari luar

merupakan indikator penting dalam kinerja perusahaan, ini membuktikan investor
luar memiliki peran yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena mereka
memiliki kemampuan untuk memilih perusahaan yang bagus untuk diinvestasikan
dan juga investor luar lebih kritis dalam mengambil keputusan dengan melihat
fundamental perusahaan.
Mardnly, Mouselli, dan Abdulraouf (2018) membuktikan bahwa terdapat
pengaruh positif antara kepemilikan asing dan kinerja perusahaan. Hal ini bisa
terjadi dikarenakan investor asing datang dengan pengetahuan yang baik
mengenai tata kelola entitas yang sangat berpengaruh di negara berkembang,
sehingga dapat membantu perusahaan dapat mengurangi masalah agensi. Menurut
Kao et al. (2018), antara kepemilikan asing dan kinerja perusahaan memiliki
hubungan positif.
Kepemilikan asing memberikan dampak yang positif (Setiawan et al.,
2013). Selaras dengan penelitian Mollah, Farooque, dan Karim (2012) dan Arouri,
Hossain, dan Muttakin (2014) yang menyatakan bahwa orang asing yang punya
saham perusahaan akan lebih tegas dalam mengawasi kinerja dari perusahaan
yang dimilikinya sehingga muncullah pengaruh positif.
Penelitian dari Elbannan dan Elbannan (2014) mengatakan kepemilikan
asing memiliki hubungan positif, terutama hubungannya bersama pelanggan dan
kinerja karyawan. Menurut Tornyeva dan Wereko (2012), kepemilikkan asing
berhubungan positif,

kepemilikkan asing

memberikan keuntungan

bagi

perusahaan lokal untuk peningkatan kinerja perusahaannya.
Rahmawati dan Handayani (2017) mengungkapkan tidak adanya
keterkaitan antara kepemilikan asing dengan kinerja perusahaan. Hal tersebut
dikarenakan peningkatan kinerja perusahaan rata-rata lebih tinggi dari
kepemilikan saham asing sehingga saham asing tidak terlalu mempengaruhi
kinerja perusahaan.
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2.3.6

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Kinerja Perusahaan
Pemerintah menetapkan kepemilikan yang optimal dalam suatu entitas

untuk memaksimalkan keperluan pemerintah, yang merupakan rata-rata dari dua
objektif, yaitu pendapatan dan pekerjaan. Perusahaan yang dikendalikan
pemerintah dianggap perusahaan terpisah karena mereka beroperasi secara
monopoli atau pasar yang diatur dapat memberikan hasil kinerja yang lebih baik
(Al-saidi & Al-shammari, 2015).
Menurut Tran, Nonneman, dan Jorissen (2014) kepemilikan pemerintah
memiliki dampak negatif terhadap keuntungan perusahaan yang menggunakan
metode pengukuran return of assets dan return of equity. Alipour (2013) juga
menyatakan kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh negatif. Begitu juga
dengan riset yang dilakukan oleh Aluchna dab Bogumil (2017) dan Ali, Qiang,
dan Ashraf (2018) yang mendapatkan hasil negatif antara kepemilikan pemerintah
dengan kinerja perusahaan.
Kepemilikan pemerintah terhadap kinerja perusahaan sebenarnya punya
pengaruh positif. Hubungan positif ini berlaku untuk perusahaan di Bursa Efek
Shanghai dan Shenzhen (Sun, Tong, & Tong, 2002). Menurut Al-saidi dan Alshammari (2015), jika kinerja perusahaan diukur dengan ROA dan Tobin’s Q,
maka akan menghasilkan pengaruh signifikan positif terhadap kepemilikan
pemerintah.

2.4

Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen

2.4.1

Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Perusahaan
Financial leverage sudah digunakan beberapa kasus sebagai variabel

kontrol. Financial leverage dapat dihitung dari total kewajiban dibagi total ekuitas
pemegang saham. Utang yang besar atau rasio ekuitas umumnya memiliki arti
bahwa perusahaan sangat agresif menggunakan utang untuk membiayai
pertumbuhannya. Chen, Long dan Zhao (2004) memperkenalkan karakteristik
rasio leverage dan untuk memastikan kekokohannya, mereka menggunakan 4
metode pengukuran terhadap leverage rasio seperti: total hutang terhadap nilai
aset pasar, hutang jangka panjang terhadap nilai aset pasar, total hutang terhadap
nilai buku aset, dan hutang jangka panjang terhadap nilai buku aset.
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2.4.2

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan
Besar kecilnya entitas dapat digambarkan melalui ukuran perusahaannya

yang dilihat melalui jumlah penjualannya, total aset, rerata penjualan aset, rerata
total aset. Ukuran entitas bisa membawa dampak positif terhadap kinerja
perusahaan karena berbagai alasan seperti diversifikasi, skala ekonomi, akses
terhadap sumber dana yang lebih murah, dan sebagainya. Dalam sistem
manajemen kontrol, ukuran perusahaan dapat mempengaruhi desain dan
penggunaan pada tipe kontrol ini.
Menurut Xu, McIver, Shan, dan Wang (2016) ukuran entitas dapat saling
berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Menurut Wufron (2017), ukuran
perusahaan yang diukur menggunakan total aset berpengaruh negatif dikarenakan
semakin tinggi suatu aset perusahaan maka dapat menurunkan kinerja keuangan
perushaaan. Ukuran perusahaan tidak bisa menjamin kinerja suatu perusahaan
dikarenakan semakin tinggi ukuran suatu perusahaan dapat menurunkan
kinerjanya itu disebabkan karena ukuran perusahaan yang besar belum didukung
pengelolaan yang bagus (Isbanah, 2015).

2.4.3

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan
Kamardin, Latif, Mohd, dan Adam (2014) pengukuran dari umur

perusahaan dilihat dari tahun berdiri suatu perusahaan. Semakin lama umur suatu
entitas, maka kemungkinan kinerja dari entitas akan lebih bagus dibanding
perusahaan yang baru berdiri karena lamanya umur entitas tersebut maka
perusahaan tersebut pastinya lebih diketahui oleh masyarakat dan entitas tersebut
memiliki pelanggan-pelanggan tetap. Menurut Fooladi dan Shukor (2012) terdapat
pengaruh negatif antara umur perusahaan dengan metode pengukuran Tobin’s Q
dan jika diukur dengan metode return of asset (ROA) umur perusahaan tidak tidak
saling berpengaruh signifikan dengan kinerja perusahaan.

2.5

Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Model penelitian yang digunakan

oleh penulis dapat dilihat dari gambar di bawah ini:
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Konsentrasi Kepemilikan
Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan Institusional
Kepemilikan Keluarga
Kepemilikan Asing

Kinerja Perusahaan
Kepemilikan Pemerintah
Leverage
Ukuran Perusahaan
Umur Perusahaan

Gambar 2.3 Model penelitian analisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap
kinerja pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Hipotesis yang dapat diambil dari kerangka di atas adalah:
H1:

Konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap
kinerja perusahaan.

H2:

Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
kinerja perusahaan.

H3:

Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
kinerja perusahaan.

H4:

Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
kinerja perusahaan.

H5:

Kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahan.

H6:

Kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap
kinerja perusahaan.
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