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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Kepemilikan Keluarga dan Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan berupa pengambaran keadaan suatu entitas yang 

memperlihatkan kondisi keuangan dan operasional (William & Sanjaya, 2017). 

Menurut Atalay et al. (2013) kinerja perusahaan merupakan hasil yang 

dipengaruhi oleh produksi, keuangan dan pemasaran perusahaan yang berkaitan 

dengan pertumbuhan dan keuntungan perusahaan.  

Salah satu hal yang dapat pengaruhi kinerja perusahaan yaitu kepemilikan 

keluarga. Kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan atas suatu perusahaan 

oleh keluarga yang menduduki posisi sebagai direksi, atau memiliki kepemilikan 

sedikitnya 5% dari  jumlah saham perusahaan (Anderson & Reeb, 2003; 

Villalonga & Amit, 2006). Entitas keluarga diyakini dapat mengurangi masalah 

keagenan dan memiliki keselarasan tujuan yang sama antara pemilik dan manajer 

perusahaan sehingga terdapat kontrol yang optimal dan efektif dalam pengambilan 

keputusan dan kinerja perusahaan (Shyu, 2011). 

Selain kepemilikan keluarga, tata kelola perusahaan juga dapat pengaruhi 

kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah kumpulan peraturan yang 

mengatur dan mengendalikan hubungan antar para pemegang saham untuk 

menghasilkan transparansi dalam perusahaan (Mollah et al., 2012). Tata kelola 

yang dimaksud merupakan kepemilikan institusional dan asing, ukuran dewan dan 

independensi dewan. 

Kepemilikan institusional berperan besar dalam pengaruh kinerja 

perusahaan, disebabkan investor dapat melakukan pengambilan keputusan dan 

dapat memonitor aktivitas manajemen (Tornyeva & Wereko, 2012). Kepemilikan 

asing dipercayai dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui penanaman 

teknologi, inovasi dan sistem manajemen yang membawa pengaruh baik bagi 

perusahaan (Tornyeva & Wereko, 2012).  

Besarnya ukuran dewan dipercayai lebih berkemampuan dalam pembuatan 

keputusan yang dapat memperbaiki kinerja perusahaan (Fauzi & Locke, 2012). 

Independensi dewan dipercayai juga dapat memperbaiki kinerja perusahaan 
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dengan bertindak independen, sehingga dapat memonitor dan mengontrol 

manajemen secara lebih baik (Tornyeva & Wereko, 2012). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian Anderson & Reeb (2003) dan Lee (2006) berupa hubungan 

kepemilikan keluarga dengan kinerja perusahaan. Anderson & Reeb (2003) 

menggunakan variabel kontrol berupa ukuran, leverage, growth, umur, 

independensi dewan dan CEO compensation. Lee (2006) menambahkan variabel 

independen berupa family board. 

 

 

 

 

Gambar 1 Model pengaruh struktur kepemilikan dan dewan terhadap kinerja 

perusahaan, sumber: Anderson & Reeb (2003), Lee (2006). 

Terdapat beberapa kesamaan dalam penelitian Maury (2006) dan Muttakin 

et al. (2014). Filatotchev, Lien dan Piesse (2005) menggunakan independen 

kepemilikan institusional, asing, dewan dan independensi dewan. Maury (2006) 

menambahkan kontrol berupa ukuran dan leverage. Muttakin et al. (2014) 

menggunakan variabel kontrol berupa growth, umur dan resiko perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Model pengaruh struktur kepemilikan dan dewan terhadap kinerja 

perusahaan, sumber: Filatotchev, Lien dan Piesse (2005), Maury (2006); Muttakin 

et al. (2014). 
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Penelitian Dwivedi & Jain (2005) dan Mollah et al. (2012) memakai 

independen berupa ukuran dewan, kepemilikan asing, publik, institusional dan 

dewan. Mollah et al. (2012) menambahkan kontrol berupa ukuran dan resiko 

perusahaan dan jenis industri. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Model pengaruh struktur kepemilikan dan dewan terhadap kinerja 

perusahaan, sumber: Dwivedi & Jain (2005), Mollah et al. (2012) 

Barontini et al. (2006), Martinez et al. (2007), Chu (2011) dan Abdullah et 

al. (2011) dalam penelitiannya menggunakan ROA dan Tobin Q sebagai variabel 

dependen. Barontini et al. (2006) menambahkan variabel kontrol ukuran, growth, 

leverage, jenis dan tahun industri. Martinez et al. (2007) menambahkan variabel 

kontrol berupa umur perusahaan. Chu (2011) menambahkan variabel kontrol 

berupa sales. Abdullah et al. (2011) menambahkan variabel kontrol berupa resiko 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Model pengaruh struktur kepemilikan dan dewan terhadap kinerja 

perusahaan, sumber: Barontini et al. (2006), Martinez et al. (2007), Chu (2011), 

Abdullah et al. (2011).  

Saito (2008) dan Chen & Lu (2009) meneliti pengaruh kepemilikan 

keluarga terhadap kinerja perusahaan. Saito (2008) memakai variabel kontrol 
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berupa likuiditas, leverage dan resiko perusahaan. Chen & Lu (2009) 

menggunakan variabel independen berupa dualitas CEO  dan nepotism. 

 

 

 

 

Gambar 5 Model pengaruh struktur kepemilikan dan dewan terhadap kinerja 

perusahaan, sumber: Saito (2008), Chen & Lu (2009). 

Coleman (2008), Tornyeva & Wereko (2012), Yavas & Erdogan (2016), 

Gurusamy (2017) dan Rashid (2018) meneliti pengaruh tata kelola terhadap 

kinerja perusahaan. Coleman (2008) dan Rashid (2018) menambahkan variabel 

independen berupa kepemilikan institusional, rapat dewan, independensi, ukuran 

dewan, dualitas dan masa jabatan CEO, serta menambahkan variabel kontrol 

berupa leverage, dan growth. Tornyeva & Wereko (2012) dan Yavas & Erdogan 

(2016) menambahkan variabel independen berupa kepemilikan asing dan variabel 

kontrol berupa umur perusahaan. Gurusamy (2017) menambahkan variabel 

kontrol berupa ukuran perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Model pengaruh struktur kepemilikan dan dewan terhadap kinerja 

perusahaan, sumber: Coleman (2008), Tornyeva & Wereko (2012), Yavas & 

Erdogan (2016), Gurusamy (2017), Rashid (2018). 

Silva & Majluf (2008), Bonilla et al. (2010), Shyu (2011) dan Beuren et 

al. (2016) meneliti pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan. 

Silva & Majluf (2008) menambahkan variabel independen berupa kepemilikan 

institusional dan variabel kontrol berupa leverage, ukuran perusahaan, jenis dan 
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tahun industri. Bonilla et al. (2010) menambahkan variabel kontrol berupa umur 

perusahaan. Shyu (2011) dan Beuren et al. (2016) menambahkan variabel kontrol 

berupa sales dan hasil dividen. 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Model pengaruh struktur kepemilikan dan dewan terhadap kinerja 

perusahaan, sumber:  Silva & Majluf (2008), Bonilla et al. (2010), Shyu (2011), 

Beuren et al. (2016). 

Kajola (2008), Rashid et al. (2010), Yasser et al. (2011), Azeez (2015), 

Bansal & Sharma (2016) dan Suganya & Kengatharan (2017) meneliti pengaruh 

tata kelola terhadap kinerja perusahaan. Kajola (2008), Yasser et al. (2011) dan 

Bansal & Sharma (2016) menambahkan variabel independen berupa independensi 

dan dualitas CEO. Rashid et al. (2010) dan Azeez (2015) menambahkan variabel 

kontrol berupa leverage, ukuran dan umur perusahaan. Suganya & Kengatharan 

(2017) menambahkan variabel independen berupa ukuran dewan. 

 

 

 

 

Gambar 8 Model pengaruh struktur kepemilikan dan dewan terhadap kinerja 

perusahaan, sumber: Kajola (2008), Rashid et al. (2010), Yasser et al. (2011), 

Azeez (2015), Bansal & Sharma (2016), Suganya & Kengatharan (2017). 

Ibrahim et al. (2010), Zabri et al. (2016) dan Alshetwi (2017) meneliti 

pengaruh tata kelola terhadap kinerja. Ibrahim et al. (2010) dan Zabri et al. (2016) 

menggunakan variabel independen berupa ukuran dan independensi dewan. 

Alshetwi (2017) menambahkan variabel independen berupa jumlah rapat dewan 

dan variabel kontrol berupa leverage, umur dan ukuran perusahaan. 
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Gambar 9 Model pengaruh struktur kepemilikan dan dewan terhadap kinerja 

perusahaan, sumber: Ibrahim et al. (2010), Zabri et al. (2016), Alshetwi (2017). 

Prabowo & Simpson (2011) meneliti pengaruh kepemilikan keluarga 

terhadap kinerja perusahaan. Variabel independen berupa kepemilikan keluarga, 

ukuran dan independensi dewan. Variable kontrol yang digunakan berupa umur 

dan jenis industri. 

 

 

 

 

Gambar 10 Model pengaruh struktur kepemilikan dan dewan terhadap kinerja 

perusahaan, sumber: Prabowo & Simpson (2011). 

Abbasi et al. (2012) dan Zhang & Kyaw (2016) meneliti hubungan tata 

kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan. Abbasi et al. (2012) menambahkan 

variabel independen berupa kepemilikan institusional, independensi dewan dan 

dualitas CEO. Zhang & Kyaw (2016) menambahkan variabel kontrol berupa 

leverage dan ukuran perusahaan. 

 

 

 

 

Gambar 11 Model pengaruh struktur kepemilikan dan dewan terhadap kinerja 

perusahaan, sumber: Abbasi et al. (2012), Zhang & Kyaw (2016). 

Fauzi & Locke (2012) menambahkan variabel independen berupa 

kepemilikan keluarga dan independensi dewan. Sener (2014) dan William & 
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Sanjaya (2017) menambahkan variabel kontrol berupa leverage, umur dan ukuran 

perusahaan. Lam & Lee (2012) menambahkan variabel independen berupa ukuran 

dewan, dualitas CEO dan likuiditas perusahaan.  

 

 

 

 

 

Gambar 12 Model pengaruh struktur kepemilikan dan dewan terhadap kinerja 

perusahaan, sumber: Fauzi & Locke (2012), Lam & Lee (2012), Sener (2014), 

William & Sanjaya (2017). 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan keluarga yaitu kepemilikan suatu entitas oleh anggota 

keluarga yang merangkap sebagai direktur atau memiliki kepemilikan sedikitnya 

5% dari jumlah saham perusahaan (Anderson & Reeb, 2003; Villalonga & Amit, 

2006). 

Kepemilikan keluarga memiliki perspektif jangka panjang dalam 

mengelola perusahaan serta memiliki lebih banyak informasi internal yang dapat 

dijadikan sebagai prospek dalam pembuatan keputusan yang benar dalam 

memaksimalkan kinerja (Shyu, 2011). Kepemilikan keluarga yang tinggi juga 

dapat mengurangi konflik masalah yang terjadi sehingga dapat memaksimalkan 

kinerja perusahaan (Anderson & Reeb, 2003). 

Dalam penelitian sebelumnya Lee (2006), Barontini & Caprio (2006), 

Saito (2008), Chen & Lu (2009), Chu (2011), Lam & Lee (2012), Sener (2014) 

menerangkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja perusahaan. Sebaliknya, Prabowo & Simpson (2011) 

membuktikan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap kinerja perusahaan.  
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2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan institusional ialah jumlah kepunyaan saham yang dikelola 

oleh lembaga suatu entitas (Rashid, 2018). Kepemilikan institusional mempunyai 

pengetahuan yang lebih dalam pemantauan manajemen perusahaan dan memiliki 

kekuatan dalam mempengaruhi keputusan manajemen (Tornyeva & Wereko, 

2012). Semakin tinggi kepemilikan, maka pemanfaatan aktiva perusahaan dan 

pencegahan terhadap pemborosan yang terjadi semakin efektif (Zhang & Kyaw, 

2016). Kepemilikan institusional juga dapat memberi manfaat pada perancangan 

laporan keuangan yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap calon 

investor dalam penilaian kinerja perusahaan (Abbasi et al., 2012). 

Coleman (2008), Silva & Majluf (2008),  Abbasi et al. (2012), Tornyeva 

& Wereko (2012) dan Zhang & Kyaw (2016) menerangkan bahwasannya 

kepemilikan institutional mempengaruhi secara positif atas kinerja perusahaan. 

Sedangkan, Dwivedi & Jain (2005), Shyu (2011), Mollah et al. (2012), Gurusamy 

(2017) dan William & Sanjaya (2017) membuktikan kepemilikan institutional 

tidak mengaruhi kinerja perusahaan.  

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan Asing berupa persentase saham yang dipegang orang asing, 

baik secara individu maupun perseroan (Mollah et al., 2012). Kepemilikan asing 

merupakan investor luar negeri yang datang untuk berinvestasi dalam 

perekonomian negara lain untuk mendapatkan pengembalian investasi yang baik. 

Oleh karena itu, investor asing akan memastikan bahwa pemantauan yang 

dilakukan telah efektif (Tornyeva & Wereko, 2012). Investor asing mungkin 

berasal dari negara yang memiliki praktik tata kelola yang lebih bagus sehingga 

juga ingin menanamkannya di tempat mereka berinvestasi (Tornyeva & Wereko, 

2012). Dengan adanya tata kelola yang tepat dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Dwivedi & Jain (2005), Mollah et al. (2012) dan Tornyeva & Wereko 

(2012) membuktikan kepemilikan asing berpengaruh secara positif terhadap 

kinerja. Sedangkan, Yavas & Erdogan (2016) membuktikan kepemilikan asing 

berpengaruh secara negatif terhadap kinerja. 
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2.3.4 Pengaruh Ukuran Dewan Terhadap Kinerja Perusahaan 

Ukuran dewan berupa total dewan komisaris perusahaan yang 

melaksanakan pengontrolan dan menjalankan pekerjaan operasional (Rashid, 

2018). Jumlah dewan dipercayai dapat memaksimalkan kinerja, karena banyaknya 

jumlah dewan dalam sebuah perusahaan berarti pengawasan terhadap kinerja 

perusahaan semakin maksimal (Fauzi & Locke, 2012). 

Penelitian Dwivedi & Jain (2005), Coleman (2008), Kajola (2008), Yasser 

et al. (2011), Fauzi & Locke (2012), Tornyeva & Wereko (2012), Bansal & 

Sharma (2016), Gurusamy (2017), Suganya & Kengatharan (2017) dan Rashid 

(2018) membuktikan ukuran dewan berpengaruh secara positif terhadap kinerja 

perusahaan. Sedangkan, Ibrahim et al. (2010), Mollah et al. (2012), Lam & Lee 

(2012), Sener (2014) dan Alshetwi (2017) membuktikan ukuran dewan tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

2.3.5 Pengaruh Independensi Dewan Terhadap Kinerja Perusahaan 

Independensi dewan merupakan dewan dari luar entitas dan tidak terikat 

kepentingan terhadap para pemegang saham perusahaan (Anderson & Reeb, 

2003). Independensi dewan cenderung bertindak independen, sehingga dapat 

memonitor dan mengontrol manajemen lebih baik. Independensi dewan juga 

dipercayai dapat meningkatkan transparansi perusahaan. Oleh karena itu, dapat 

meningkatkan ketetarikan dan keyakinan investor terhadap perusahaan tersebut 

sehingga mampu memaksilmalkan kinerja (Tornyeva & Wereko, 2012). 

Yasser et al. (2011), Abbasi et al. (2012), Tornyeva & Wereko (2012), 

Muttakin et al. (2014), Gurusamy (2017) dan Suganya & Kengatharan (2017) 

menunjukkan bahwa independensi dewan memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja. Sebaliknya, Filatotchev et al. (2005), Coleman (2008), Kajola (2008), 

Rashid et al. (2010), Prabowo & Simpson (2011), Lam & Lee (2012), Alshetwi 

(2017) dan Rashid (2018) membuktikan independensi dewan tidak memiliki 

pengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan 
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Ukuran perusahaan ialah total aktiva yang dimiliki perusahaan dan 

mencerminkan seberapa besar permodolan usaha serta hak dan kewajiban yang 

dimiliki perusahaan tersebut (Shyu, 2011). Ukuran perusahaan yang besar bisa 

menarik investor untuk memiliki saham pada perusahaan karena investor 

cenderung menganggap bahwasannya ukuran perusahaan besar memiliki 

keuangan perusahaan yang stabil (Muttakin et al., 2014). Ukuran perusahaan 

besar mampu mendapatkan pendanaan operasional dengan lebih mudah daripada 

ukuran perusahaan yang kecil (William & Sanjaya, 2017). Dengan adanya 

pendanaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Penelitian Coleman (2008), Chu (2011), Bonilla et al. (2010), Rashid et al. 

(2010), Shyu (2011), Fauzi & Locke (2012), Muttakin et al. (2014), Sener (2014), 

Azeez (2015), Gurusamy (2017), Alshetwi (2017) dan William & Sanjaya (2017) 

membuktikan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan. Sebaliknya, penelitian Abbasi et al. (2012), Lam & Lee 

(2012), Tornyeva & Wereko (2012), Bansal & Sharma (2016), Beuren et al. 

(2016), Yavas & Erdogan (2016) dan Zhang & Kyaw (2016) membuktikan 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

perusahaan. 

2.4.2 Pengaruh Rasio Hutang Terhadap Kinerja Perusahaan 

Rasio hutang merupakan ukuran kemampuan entitas dalam mengelolah 

dana yang dimiliki perusahaan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan bagi 

para pemegang saham (Sener, 2014). Dengan adanya pengukuran rasio hutang 

para investor dapat mengetahui seberapa besar proporsional hutang dan aset 

sebuah perusahaan (Muttakin et al., 2014). Rasio hutang yang tinggi harus 

dikurangi guna meningkatan kinerja perusahaan (Alshetwi, 2017). 

Martinez et al. (2007), Silva & Majluf (2008), Saito (2008), Chen & Lu 

(2009), Chu (2011), Bonilla et al. (2010),  Rashid et al. (2010), Shyu (2011), Lam 

& Lee (2012), Tornyeva & Wereko (2012), Muttakin et al. (2014), Sener (2014), 

Azeez (2015), Beuren et al. (2016) dan Alshetwi (2017) menyatakan bahwa rasio 

hutang memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Sebaliknya, 

Abdullah et al. (2011), Abbasi et al. (2012) dan Rashid (2018) menyatakan rasio 

hutang memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 
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2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Variabel dependen yang akan diteliti kinerja perusahaan. ROA dan Tobin 

Q menjadi proksi dari kinerja perusahaan. Variabel independen penelitian terdiri 

atas kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, ukuran 

dewan, independensi dewan serta penambahan variabel kontrol berupa ukuran 

perusahaan dan rasio hutang. 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Model pengaruh struktur kepemilikan dan dewan terhadap kinerja 

perusahaan, sumber: Shyu (2011), Beuren et al. (2016). 

Beberapa hal yang menjadi perbedaan studi ini dengan penelitian lain, 

yaitu periode penelitian pada tahun 2014 hingga 2018 dan penambahan beberapa 

variabel independen kedalamnya berupa kepemilikan asing, ukuran dewan dan 

independensi dewan. Berikut rumusan hipotesis dalam laporan penelitian ini: 

H1 Kepemilikan keluarga berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan. 

H2 Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan. 

H3 Kepemilikan asing berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H4 Ukuran dewan berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H5 Independensi dewan perusahaan berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap kinerja perusahaan. 

Ukuran Perusahaan 

Rasio Utang Perusahaan 

ROA 

Tobin Q 

Kepemilikan Keluarga 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Asing 

Ukuran Dewan 

Independensi Dewan 
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H6 Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H7 Rasio utang perusahaan berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

kinerja perusahaan. 
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