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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan utama didirikan entitas adalah memaksimalkan kinerja perusahaan, 

menambahkan kesejahteraan terhadap para pemilik saham. Kepemilikan sebuah 

perusahaan berkaitan erat dengan kinerja perusahaan. Kepemilikan keluarga 

memiliki kemampuan dalam memberi pengaruh yang positif dan negatif. 

Kepemilikan keluaga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan karena dapat mengurangi masalah keagenan yang terdapat pada 

perusahaan (Anderson & Reeb, 2003). Kepemilikan keluarga juga dapat 

memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan karena memiliki 

kecenderungan mempekerjakan kerabat-kerabat yang tidak mempunyai 

pengetahuan yang cukup dalam jabatannya (Silva & Majluf, 2008). 

Berdasarkan artikel yang dilansir dari CNBC Indonesia yang ditulis oleh 

Monica Wareza (2018), PT. Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), perusahaan 

berbidang industri manufaktur dan infrastruktur ini membukukan kerugian bersih 

sebesar Rp 1,2 triliun tahun 2017. Adapun tahun 2017 perusahaan mengalami 

penyusutan kas, dari Rp 145,76 miliar pada awal tahun 2017 menjadi Rp 123,34 

miliar di akhir tahun 2017. Sehingga menyebabkan turunnya jumlah aset lancar 

perusahaan hingga Rp 2,6 triliun.  

Bertolak belakang dengan perusahaan milik Bakrie Grup yang mengalami 

kerugian dalam bisnisnya, Perusahaan rokok terbesar di Indonesia  

PT. Djarum yang didirikan oleh Oei Wei Gwan perusahaan milik keluarga yang 

saat ini CEO nya dijabat oleh anak kedua pendiri perusahaan yakni Robert Budi  

Hartono dan kakak nya Micheal Bambang Hartono dengan nilai kekayaan tercatat 

tahun 2017 sebesar US$32,3 miliar dan dinobatkan sebagai pengusaha terkaya di 

Indonesia nomor 1 versi majalah Forbes sejak 2010 hingga 2017.  

Penelitian tentang kepemilikan keluarga dan performa perusahaan sudah 

pernah diteliti oleh Anderson & Reeb (2003) di Amerika Serikat yang 

menunjukkan hasil kepemilikan keluarga memberi pengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan. Shyu (2011) meneliti tentang pengaruh kepemilikan keluarga
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terhadap kinerja 465 perusahaan yang terdaftar di Taiwan menyatakan 

bahwasannya kinerja perusahaan dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga secara 

positif. Sebaliknya penelitian Prabowo & Simpson (2011), mengatakan 

kepemilikan keluarga dapat merugikan kinerja perusahaan disaat keterlibatan 

keluarga yang tinggi dalam pengendalian keputusan. Selain itu juga ditemukan 

bahwasannya kinerja tidak dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga. 

Uraian di atas menggambarkan adanya inkonsistensi pada hasil akhir 

penelitian terhadap pengaruhnya kepemilikan keluarga dan kinerja perusahaan 

sehingga mendorong penelitian ini dilaksanakan dan menggunakan ROA dan 

Tobin Q sebagai pengukur kinerja dengan penambahan variabel kontrol berupa 

ukuran perusahaan dan rasio hutang perusahaan. Adapun perusahaan yang 

dijadikan pengujian berupa perusahaan yang terdapat di BEI dengan status 

kepemilikan keluarga. Pemilihan penelitian ini karena ± 70% perusahaan di 

Indonesia memiliki status kepemilikan keluarga (family ownership). 

Berdasarkan masalah diatas, terlihat pentingnya penelitian menguji 

hipotesis yang berkaitan dengan kepemilikan keluarga. Penelitian ini diberi judul: 

Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Terhadap Kinerja 

Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Anderson & Reeb (2003) dalam penelitiannya mengatakan bahwasannya 

entitas keluarga cenderung mempunyai kinerja perusahaan yang tinggi, 

pernyataan ini selaras dengan keadaan di Indonesia, beberapa peneliti sebelumnya 

juga mengatakan bahwa entitas keluarga di Indonesia memiliki performa yang 

lebih bagus daripada entitas non keluarga. Terdapat beberapa penelitian mengenai 

kepemilikan keluarga di Indonesia salah satunya penelitian Prabowo & Simpson 

(2011) yang membuktikan kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif 

terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini berupa pengujian pengaruh atas 

struktur kepemilikan dan dewan terhadap kinerja perusahaan.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan yang ada dalam laporan ini, yaitu: 
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1 Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA 

dan Tobin Q)?  

2 Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

(ROA dan Tobin Q)?  

3 Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja perusahaaan (ROA 

dan Tobin Q)? 

4 Apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA dan 

Tobin Q)? 

5 Apakah independensi dewan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA 

dan Tobin Q)? 

6 Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA 

dan Tobin Q)? 

7 Apakah rasio utang perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

(ROA dan Tobin Q)? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan daripada dilakukannya penelitian ini, antara lain untuk 

memperoleh bukti emperis pengaruh dari 1) kepemilikan keluarga, 2) kepemilikan 

institusional, 3) kepemilikan asing, 4) ukuran dewan, 5) independensi dewan, 6) 

ukuran perusahaan, dan 7) rasio utang terhadap kinerja perusahaan, baik yang 

diukur dengan ROA maupun Tobin Q. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh ialah: 

1. Pihak Akademisi: Penelitian ini dipercayai akan memberikan kontribusi dan 

referensi atau gagasan baru bagi para akademisi. 

2. Pihak Praktisi: Penelitian ini dipercaya akan membantu dalam mencari tahu 

kepengaruhan kepemilikan dan dewan terhadap kinerja perusahaan. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

Susunan penulisan yang digunakan dalam laporan ini, antara lain:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bagian ini menerangkan pengantar dari penelitian, yang terdiri atas 

alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, menjabarkan pertanyaan 

penelitian, menjelaskan manfaat yang dapat dari penelitian ini serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS  

Bagian ini menerangkan konsep secara teoritis yang digunakan sebagai 

landasan dalam menanggapi perumusan permasalahan dan tujuan dari 

penelitian, menjelaskan model penelitian dan merumuskan hipotesis 

penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bagian ini membahas rancangan dan objek penelitian, definisi variabel 

operasional, teknik dalam pengumpulan data, serta metode analisis data 

yang dilakukan dalam penelitian ini. 

BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menguraikan hasil yang didapatkan dari berbagai pengujian 

terhadap data dan menerangkan hasil uji hipotesis. 

BAB V  PENUTUP 

Bagian ini diisi dengan kesimpulan, kekurangan dalam penelitian serta 

masukan yang bermanfaat bagi peneliti seterusnya. 
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