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RINGKASAN

Perusahaan keluarga masih banyak yang gagal dalam pencapaian tingkat
profesionalismenya dalam mengendalikan dan mengambil keputusan bagi perusahaannya
karena pertimbangan atas kepentingan pribadinya. Perusahaan keluarga masih kurang
terampil dalam pencapaian transisi perubahan manajemen yang tradisional menjadi
professional (Bouaziz & Triki, 2012). Terdapat beberapa perusahaan keluarga yang
dikelolakan oleh pihak keluarga dan ada juga yang dikelolakan oleh pihak non keluarga
(profesional). Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya perbedaan hasil kinerja
perusahaan yang dihasilkan oleh perusahaan keluarga yang dikelolakan pihak keluarga
maupun dikelolakan oleh pihak non keluarga. Perusahaan keluarga yang dikelolakan oleh
CEO keluarga lebih unggul dalam kinerja perusahaan (Minichilli, Corbetta, & MacMillan,
2010). Hal ini berbeda dengan pandangan Perez-Gonazalez (2006) yang menyatakan bahwa
perusahaan keluarga yang dikelola pihak non keluarga (profesional) lebih baik dalam
pengelolaan perusahaan daripada yang dikelolakan oleh CEO keluarga (Amran & CheAhmad, 2011; Robin & Amran, 2016).
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang
penerapan tata kelola yang baik dan kinerja para CEO keluarga maupun CEO profesional
alam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian kuarter ke-1 akan menghasilkan
rancangan model mekanisme tata kelola dan atribut CEO keluarga serta CEO Profesional
terhadap nilai perusahaan berdasarkan hasil temuan penelitian terdahulu. kuarter ke-2 adalah
tahap penerapan atas kerangka penilitian yang dilakukan pada kuarter ke-1. Kuarter ke-3,
melakukan pengujian atas kerangka penelitian atas model yang diterapkan di Kuarter ke-2
dengan harapan memberikan informasi penting untuk para akademisi di Indonesia dan
konsultan perancangan tata kelola.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh dalam laporan audit
keuangan di Bursa Efek Indonesia, majalah dan Index Capital Market Directory (ICMD).
Data yang dikumpulkan meliputi nilai perusahaan, mekanisme tata kelola dan karakteristik
CEO keluarga atau CEO profesional. Hasil penelitian ini akan didesiminasikan secara lokal,
nasional dan di publikasikan pada jurnal internasional yang berindex Scopus.
Kata Kunci: tata kelola, CEO keluarga, CEO profesional, nilai perusahaan, keluarga
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Penelitian
Perusahaan keluarga mempunyai tantangan atas keberlangsungan hidup perusahaan

dalam jangka waktu yang panjang terutama dalam persaingan MEA sekarang ini. Perusahaan
keluarga di Indonesia hanya 5% yang mampu bertahan hingga generasi keempat
(Mangalandum, 2013). Perusahaan keluarga cenderung kepemilikan keluarganya berpindah
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini menjadi kunci pendorong dalam
meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik untuk mengembangkan dan menyampaikan
organisasi yang sehat dan efisien pada generasi berikutnya.
Penelitian mengenai kinerja perusahaan keluarga telah banyak dilakukan penelitian di
luar negeri (Villalonga & Amit, 2006; Saravanan, 2009; Yasser, 2011; Reyna & Encalada,
2012; Palacios, Martinez & Jiminez, 2013; Williams, 2015) namun hasilnya sangat
bervariasi. Di Indonesia, juga terdapat banyak penelitian mengenai kinerja perusahaan
keluarga dengan menggunakan proxi tata kelola perusahaan (Darmadi & Sodikin, 2013;
Lieyanto & Indriyani, 2014; Limbago & Juniarti, 2014). Tata kelola perusahaan pada
umumnya akan meningkatkan kinerja perusahaan keluarga tetapi peran komisaris tidak
mempengaruhi kinerja perusahaan keluarga di Indonesia (Darmadi & Sodikin, 2013) Hal ini
dilanjuti dengan penelitian yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial akan menurun
kinerja perusahaan keluarga (Robin & Amran, 2016). Dari pernyataan diatas telah dibuktikan
bahwa hasil penelitian di Indonesia mengenai tata kelola perusahaan terhadap kinerja
perusahaan keluarga juga mempunyai hasil yang bervariasi. Hal ini memotivasi untuk
meneliti mengenai sebenarnya apa yang merupakan kunci utama pada tata kelola perusahaan
keluarga dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan.
Tata kelola perusahaan merupakan faktor penting yang memungkinkan untuk
pengembangan nilai perusahaan milik keluarga. Perusahaan keluarga cenderung kepemilikan
keluarganya berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini menjadi kunci
pendorong untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik untuk mengembangkan dan
menyampaikan organisasi yang sehat dan efisien untuk generasi berikutnya. Mekanisme tata
kelola perusahaan yang baik dapat dilihat pada struktur kepemilikan, struktur dewan, dan
struktur komite audit.
Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dapat mengatasi masalah keagenan (Isik &
Soykan, 2013). Struktur kepemilikan yang dikuasai keluarga mengurangi efek negatif dari

masalah keagenan dibandingkan dengan kepemilikan lainnya (Siregar & Utama, 2008).
Struktur dewan dapat mengawasi operasional secara efektif (Shleifer & Vishny, 1997).
Komite audit dapat melakukan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan dan
pengendalian internal sehingga dapat menghasilkan kualitas laba yang tinggi dan
meningkatkan nilai perusahaan (Bouaziz & Triki, 2012).
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh mekanisme
tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan hasil replikasi
gabungan dari penelitan Gill dan Obradovich (2012) dan Rehman dan Din (2013). Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian Gill dan Obradovich (2012) dan Rehman dan Din (2013)
terletak pada objek penelitian dan kurun waktu penelitian. Penelitian ini diberi judul
“Peringkat Nilai Perusahaan Keluarga di Indonesia: CEO Keluarga VS CEO
Profesional”.

1.2

Permasalahan Penelitian
Pada umumnya perusahaan keluarga mempunyai karakteristik yang unik yaitu

mengutamakan perjalinan komitmen strategis jangka panjang dan mempunyai rasa kesetiaan
yang tinggi dalam mencapai kesuksesan dan keberlangsungan usahanya. Warner (1874)
menyatakan bahwa generasi pertama adalah orang yang membangun bisnis, generasi kedua
adalah orang yang membuat bisnisnya sukses, dan generasi ketiga adalah orang yang
menghancurkan bisnisnya. Namun, kondisi perusahaan keluarga di Indonesia menunjukkan
bahwa masih terdapat 33% perusahaan keluarga yang dapat bertahan sampai pada generasi
ketiga (Global Business Guide Indonesia Consulting, 2014). Perusahaan keluarga harus bisa
beradaptasi dengan cepat, berinovasi dan menjadi lebih profesional dalam mengendali bisnis
supaya mencapai kesuksesan atas kinerja perusahaannya dan menjaga keberlangsungan
usahanya.
Usaha lokal di Indonesia 95% adalah perusahaan keluarga dan menghasilkan tingkat
pertumbuhan pada pendapatan bruto nasional sebesar 5.8% - 6.4% (Global Business Guide
Indonesia Consulting, 2014). Pertumbuhan kinerja ekonomi perusahaan keluarga semakin
kuat dan meningkat daripada rata-rata global. Perusahaan publik di Indonesia dituntut untuk
mengungkapkan praktek tata kelola perusahaan pada laporan tahunannya (Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan, 2016). Hal ini dikarenakan bahwa tata kelola perusahaan berperan penting
dalam meningkatkan nilai perusahaan.
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1.3

Pertanyaan Penelitian
Penelitian ini fokus pada hubungan mekanisme tata kelola perusahaan (Struktur

dewan, komite audit dan kepemilikan) pada nilai perusahaan keluarga. Berdasarkan uraian
diatas, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara CEO Keluarga terhadap nilai
perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara mekanisme tata kelola perusahaan
(komite audit, ukuran dewan, komisaris independen, kepemilikan manajerial)
terhadap nilai perusahaan?

1.4

Target Luaran Penelitian
Studi ini diharapkan dapat mencapai beberapa target luaran berikut ini:
Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan
Indikator
Jenis Luaran
Capaian
1 Pemakalah dalam Temu Ilmiah (Nasional)

Telah
dilaksanakan

2 Bahan Ajar

Telah
Dilaksanakan
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan adalah sebuah nilai yang menunjukkan cerminan dari ekuitas dan

nilai buku perusahaan, baik berupa nilai pasar ekuitas, nilai buku dari total hutang dan nilai
buku dari total ekuitas.Nilai perusahaan merupakan ukuran penting terhadap kekayaan
pemegang saham (Gill & Obradovich, 2012). Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh
tingkat kemakmuran para investor dan pemilik. Nilai pemegang saham akan meningkat
apabila nilai perusahaan meningkat yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi
yang tinggi kepada pemegang saham. Pertumbuhannilai perusahaansangat penting dalam
upaya

untuk

memaksimalkankekayaanpemegang

sahamdan

untuk

mencapaitujuan

perusahaansecara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengeksplorasisemua
faktorkemungkinan yang berdampak terhadap nilai perusahaan.

2.2

Teori Keagenan
Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami prinsip tata kelola

perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah
kontrak dimana satu atau lebih pemilik (principal) menyewa manajer (agent) untuk
melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa
wewenang pembuatan keputusan kepada manajer. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan
bahwa pihak manajemen dalam menjalankan perusahaan harus mengutamakan kesejahteraan
pemilik perusahaan. Masalah agensi

timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara

kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. Pemilik
memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikannya mendapatkan return maksimal,
sedangkan manajer berkepentingan terhadap perolehan insentif atas pengelolaan dana
pemilik. Biaya agensi akan timbul untuk mencegah terjadinya konflik agensi.

2.3

Teori Stewardship
Teori stewardship adalah teori yang mendeskripsikan kondisi dimana para manajer

tidak termotivasi oleh kepentingan-kepentingan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran
hasil utama yaitu pada kepentingan organisasi. Keberadaan seorang manajer akan dianggap
sebagai seorang pengurus yang baik karena telah bertindak sebagai pengurus dengan
melaksanakan berbagai tanggung jawab atas asset yang dikendalikan oleh mereka
4

(Donaldson & Davis, 1991). Teori stewardship dibangun berdasarkan asumsi filosofis
mengenai sifat manusia yaitu menyatakan bahwa pada hakekatnya manusia itu dapat
dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan
kejujuran terhadap pihak lain. Salah satu faktor yang dapat memotivasi manajer dapat dilihat
dari sisi non keuangan. Manajer dimotivasi untuk mencapai dan mendapatkan kepuasan
melalui pelaksanaan kinerja yang baik dalam menghadapi pekerjaan yang menantang. Hal ini
akan membuat manajer dapat menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya, yang pada
akhirnya manajer akan mendapatkan pengakuan dari pemilik.
Asumsi pada teori stewardship menunjukkan bahwa para manajer akan berusaha
mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi
kepentingan organisasi. Hal ini dikarenakan para manajer bekerja berdasarkan pemikiran
bahwa keuntungan manajer dan pemilik berasal dari perusahaan. Ketika manajer mampu
mengelola organisasi secara maksimal, teutama dalam upaya penciptaan nilai bagi
perusahaan, maka itu artinya manajer telah memenuhi aspek psikologis dari teori ini.
Pengelolaan yang baik atas seluruh potensi ini akan menciptakan value added bagi
perusahaan yang kemudian dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan untuk
kepentingan stakeholders.

2.4

Tata Kelola Perusahaan di Indonesia
Pada krisis keuangan tahun 1997-1998 memiliki dampak sosial, ekonomi dan politik

yang dramatis di Indonesia. Peristiwa ini mengakibatkan mata uang Rupiah turun hampir
80% dan secara dramatis meningkatkan kemiskinan. Menurut beberapa ahli, penurunan mata
uang Rupiah di Indonesia diakibatkan oleh banyak kelemahan institusional, di antaranya
penegakan peraturan bank sentral bersama dengan praktek perbankan yang tidak teratur serta
regulasi keuangan yang sangat buruk (Hartono & Herman, 2001). Hal ini mendorong
Indonesia semakin berinisiatif dan berupaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang
baik, baik dari sisi pemerintah maupun swasta.
Upaya yang dilakukan di Indonesia berupa pembentukan lembaga tata kelola
perusahaan, penerapan undang-undang baru dan amandemen yang sudah ada untuk
mendukung proses implementasi tata kelola perusahaan di negara ini. Indonesia telah
mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki standar tata kelola perusahaan dan
meningkatkan undang-undang.
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2.5

Perusahaan Keluarga
Perusahaan keluarga adalah perusahaan yang dimiliki keluarga. Perusahaan keluarga

merupakan sebuah perusahaan yang menerapkan sistem pengendalian keluarga dengan syarat
struktur kepemilikan mayoritas berada di tangan kepemilikan keluarga (Miller et al., 2006).
Menurut beberapa literatur yang diteliti oleh Amran dan Che-Ahmad (2009), perusahaan
keluarga merupakan ada tidaknya pengendalian keluarga dalam perusahaan dengan
kepemilikan minimal 20% sebagai pemegang saham.
Sebuah perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan keluarga jika pihak
keluarga memiliki kepemilikan atau hak pengendali minimal 20% dari hak suara. Batas
penggunaan 20% sebagai patokan pengukuran perusahaan keluaga telah diteliti pada
penelitian sebelumnya oleh Berle dan Means (1932) dan ada juga alternatif tingkat batas
lainnya berupa 10%, 30%, 40% yang telah digunakan dalam penelitian La Porta et al. (1999).
Morck dan Yeung (2003) menyatakan bahwa perusahaan keluarga mempunyai dua criteria,
yaitu (1) pemegang saham terbesar dalam suatu perusahaan adalah pihak keluarga, (2)
proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak keluarga harus lebih besar atau sama
dengan 20% dari hak suara.

2.6

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Tata kelola perusahaan muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan

pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Tata
kelola perusahaanmerupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan
melalui pemantauan kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap
pemilikdengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Mekanisme tata kelola perusahaan
yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu CEO keluarga, komite audit, ukuran dewan,
komisaris independen, dan kepemilikan manajerial
CEO Keluarga. Perusahaan keluarga ada yang dikelola oleh pihak keluarga dan ada
juga perusahaan keluarga yang dikelola oleh CEO non-keluarga. Efek manajemen yang
dikelola oleh CEO keluarga dan CEO non-keluarga akan menghasilkan kinerja dan nilai
perusahaan yang berbeda (Anderson & Reeb, 2003; Villalonga & Amit, 2006). Perusahaan
keluarga yang CEOnya dijabati oleh anggota keluarga akan cenderung mempunyai
pengetahuan yang lebih banyak terhadap perusahaannya dan dapat membangun jaringan
sosial yang baik (Chung, Lubatkin, Roger & Owers, 1987). Ada beberapa penelitian yang
berargumen bahwa perusahaan yang dikelola oleh manajer non-keluarga yang professional
akan mengelola perusahaannya lebih baik dari pada manajer keluarga (Helmic & Brown,
6

1972; Hambrick & Mason, 1984; Kosnik, 1987; Daily & Dollinger, 1992; Gallo, 1995;
Chrisman, Chua, & Sharma, 1998; Lauterbach & Vaninsky, 1999; Ibrahim, Soufani, & Lam,
2001; Burkart, Panunzi & Shleifer, 2002; Barth, Gulbrandsen & Schone, 2005, Bloom, 2006;
Chitoor & Das,2007; Lin & Hu, 2007; Anderson, Dure, & Reeb, 2009). Hal ini dikarenakan
bahwa manajer non-keluarga yang professional lebih produktif dibandingkan dari pada
manajer keluarga.
Komite audit. Komite audit berfungsi dalam pemantauan mekanisme peningkatan
kualitas arus informasi antara pemegang saham dan manajer yang dapat membantu
meminimalkan masalah keagenan dan meminimalkan tindakan manajemen laba. Hal ini akan
meningkatkan kualitas laba atas laporan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai
perusahaan. Oleh karena itu, semakin banyak anggota komite audit maka dapat meningkatkan
nilai perusahaan semakin tinggi (Gill & Obradovich, 2012).
Ukuran dewan direksi. Struktur dewan dapat membatasi tingkat praktek manajemen
laba melalui fungsi pengendalian pada operasional manajemen sehingga dapat meningkatkan
kualitas laba dan kinerja perusahaan serta akan diikuti oleh peningkatan atas harga saham dan
nilai perusahaan (Rashid, 2011). Oleh karena itu, semakin banyak ukuran dewan akan
semakin tinggi nilai perusahaan.
Komisaris independen. Aktivitas pemantauan terhadap manajer akan menjadi lebih
efektif jika jumlah dewan independen lebih dominan.

Komisaris independen akan

menghindari terjadinya moral hazard yang dilakukan oleh para direktur perusahaan untuk
kepentingannya melalui pemilikan perkiraan-perkiraan akrual yang berdampak pada
manajemen laba sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin banyak komisaris independen, maka akan mengurangi manajemen laba
sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, dewan komisaris independen
akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Fama & Jensen, 1983).
Kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial membuat manajemen akan
berusaha meningkatkan kinerjanya untuk memperoleh laba yang maksimal dan juga berhatihati dalam mengambil keputusan, karena pihak manajer akan ikut merasakan keuntungan dan
menanggung resiko dari setiap hasil keputusan dan aktivitas kinerja yang dibuatnya. Kondisi
ini akan mengakibatkan peningkatan atas kinerja perusahaan. Jika kinerja perusahaan tersebut
meningkat, maka harga saham akan naik, dan jika harga saham naik artinya nilai perusahaan
yang tinggi akan tercapai. (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, kepemilikan
manajerial akan berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan.
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2.7

Model Penelitian
Berdasarkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan

landasan teori yang telah dikemukakan diatas maka hubungan antar variabel dalam penelitian
ini dapat dinyatakan dalam sebuah model penelitian. Model penelitian yang digunakan
merupakan replikasi dari model penelitian Gill dan Obradovich (2012), Rehman dan Din
(2013). Penelitian ini tidak menggunakan variabel dualitas CEO (jabatan rangkap sebagai
CEO dan chairman yang dipegang satu orang) karena di Indonesia menggunakan two-tiers
board system. Model penelitian yang digunakan dapat dilihat sebagai berikut.
Gambar 2.1
Model analisa faktor yang mempengaruhi terhadap nilai perusahaan.

CEO Keluarga
Komite Audit
Nilai Perusahaan

Ukuran dewan
Komisaris independen
Kepemilikan Manajerial

Sumber: Gill dan Obradovich (2012), Rehman dan Din (2013)

2.8

Perumusan Hipotesis
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan model penelitian di atas, maka

dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H1 =

CEO Keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan.

H2 =

Komite audit direksi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

H3 =

Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

H4 =

Komisaris Independen berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

H5 =

Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.
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BAB III
TUJUAN & MANFAAT PENELITIAN

3.1

Tujuan Penelitian
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaruh mekanisme

tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga. Berikut adalah
tujuan yang spesifik dari penelitian ini:
1.

Untuk menguji pengaruh antara CEO Keluarga terhadap nilai perusahaan.

2.

Untuk menguji pengaruh antara mekanisme tata kelola perusahaan (komite audit, ukuran
dewan, komisaris independen, kepemilikan manajerial) terhadap nilai perusahaan.

3.2

Manfaat Penelitian
Target luaran dari penelitian ini dapat dilihat dari kajian literatur dan kontribusi

praktis yang dihasilkan. Hasil penelitian mengenai perusahaan keluarga di Indonesia dengan
karakteristik CEO masih sangat sedikit. Oleh karena itu, dengan melakukan penelitian ini
diharapkan dapat menghasilkan beberapa temuan yang lebih dan memperkayakan ilmu serta
dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan hasil antar luar negeri. Dalam hal kontribusi
praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan beberapa masukan yang berarti bagi
regulator di Indonesia seperti Bappepam (Pasar Modal dan Non-Bank Sektor Keuangan
Regulator), akademisi Indonesia, pemilik perusahaan keluarga dan konsultan dalam
merancang aturan dan peraturan bagi perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga. Penelitian
ini diharapkan dapat mengungkapkan status nilai perusahaan yang dikendalikan oleh
perusahaan keluarga di Indonesia. Hal ini dapat memberikan informasi yang berharga kepada
calon investor pada umumnya mengenai nilai perusahaan potensial.
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BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1

Rancangan Penelitian
Ditinjau dari tujuan penelitian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian dasar,

yaitu penelitian yang bertujuan untuk untuk mengembangkan dan mengevaluasi konsepkonsep teoritis (Indriantoro & Supomo, 2009). Ditinjau dari karakteristik masalah, penelitian
ini merupakan penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah
berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal komparatif
merupakan tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau
peristiwa (Indriantoro & Supomo, 2009).
Adapun tujuan penelitian ini adalah menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh
yang signifikan antara berbagai variabel terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menguji
pada faktor CEO keluarga, komite audit, ukuran dewan, komisaris independen, dan
kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia.

4.2

Objek Penelitian
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) selain bank, perusahaan asuransi dan perusahaan keuangan. Perusahaan
keuangan dikecualikan dari sampel karena kegiatan operasional perusahaan keuangan diatur
dalam aturan-aturan khusus yang berbeda dari perusahaan non-keuangan. Sampel dari
penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan keluarga. Pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang
informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan
tujuan atau masalah penelitian (Indriantoro & Supomo, 2009). Sampel yang terpilih harus
memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
a.

Perusahaan tersebut telah terdaftar IPO selama lima tahun berturut-turut yang terhitung
mulai tahun 2009 sampai tahun 2013 .

b.

Perusahaan telah memiliki data laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut yang
terhitung mulai tahun 2009 sampai tahun 2013.

c.

Memiliki kepemilikan keluarga (kepemilikan saham langsung dan tidak langsung)
minimal 20% dalam perusahaan. Definisi kepemilikan keluarga adalah harus memenuhi
criteria berikut: (1) pihak keluarga memiliki minimum 20% saham dari perusahaan, (2)
individu atau perusahaan pribadi (listed & non-listed) mempunyai kepemilikan saham
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minimum 20% dari perusahaan. Jika perusahaan pribadi yang listed, maka akan
menelusuri perusahaan induknya atau kepemilikan terbesarnya.
Data yang diteliti merupakan gabungan dari cross sectional dan time series yang
disebut data panel. Cross sectional merupakan suatu studi untuk mengetahui hubungan
komparatif beberapa subjek yang diteliti. Time series lebih ditekankan pada data penelitian
berupa data rentetan waktu (Indriantoro & Supomo, 2009).

4.3

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya
Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel

independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel kontrol adalah
variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap
variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.
Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel
independen yaitu CEO keluarga, komite audit, ukuran dewan, komisaris independen,
kepemilikan manajerial. Penelitian ini juga menggunakan tiga variabel kontrol yaitu ukuran
perusahaan, efek pengungkit, dan tingkat pengembalian aset, dan satu variabel dependen
yaitu nilai perusahaan.
4.3.1

CEO Keluarga
CEO keluarga adalah perusahaan yang dikelola oleh anggota keluarga. Skala

pengukuran CEO keluarga adalah skala nominal. Pengukuran CEO keluarga adalah (1)
Pendiri adalah CEO atau penerus yang memiliki hubungan darah atau perkawinan, atau (2)
Setidaknya dua keluarga anggota dalam manajemen Hal ini dikodekan sebagai 1 jika itu
adalah perusahaan keluarga yang dikendalikan, 0 sebaliknya (Yasser, 2011).
4.3.2

Komite Audit
Komite Audit merupakan organ pendukung dewan komisaris yang bekerja secara

kolektif dan berfungsi membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Skala
pengukuran komite audit adalah skala rasio. Pengukuran komite audit yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jumlah anggota dalam komite audit pada perusahaan (Gill &
Obradovisch, 2012).
4.3.3

Ukuran Dewan
Ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan. Skala

pengukuran ukuran dewan adalah skala rasio. Pengukuran ukuran dewan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan direksi pada perusahaan (Gill &
Obradovisch, 2012).
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4.3.4

Komisaris Independen
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), dewan komisaris sebagai

organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa Perusahaan
melaksanakan GCG. Skala pengukuran komisaris independen adalah skala rasio. Pengukuran
komisaris independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase dari
perbandingan jumlah anggota komisaris independen terhadap total dewan komisaris pada
perusahaan (Abbasi et al. 2012).
4.3.5

Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini

sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam
pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan (Jesen & Meckling, 1976,
Amran & Che-Ahmad, 2011, Yasser, 2011). Skala pengukuran kepemilikan manajerial
adalah skala rasio. Pengukuran kepemilikan manajerial pada penelitian ini berdasarkan
pengukuran yang digunakan dalam penelitian Gill dan Obradovisch (2012) yaitu persentase
atas kepemilikan manajemen terhadap total kepemilikan.
4.3.6

Efek pengungkit Keuangan
Efek pengungkit keuangan merupakan rasio yang mengukur proporsi total aset yang

dibiayai oleh kreditor perusahaan atau pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh hutang
(Gitman, 2007). Skala pengukuran efek pengungkit keuangan adalah skala rasio. Pengukuran
efek pengungkit keuangan pada penelitian ini berdasarkan pengukuran yang digunakan dalam
penelitian Gill dan Obradovisch. (2012) yaitu persentase perbandingan dari total hutang
dibagikan dengan total aset.
4.3.7

Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan ukuran suatu perusahaan yang dinilai dari aset yang

dimiliki suatu perusahaan. Skala pengukuran ukuran perusahaan adalah skala rasio.
Pengukuran ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah log total aset
dalam perusahaan (Gill & Obradovisch, 2012).
4.3.8

Tingkat Pengembalian Aset
Tingkat pengembalian aset mengacu pada tinggal pengembalian yang diukur dari laba

bersih terhadap total aset yang telah di investasikan. Skala pengukuran tingkat pengembalian
aset adalah skala rasio. Pengukuran tingkat pengembalian aset yang digunakan dalam
penelitian merupakan rumus yang digunakan dalam penelitian Gill dan Obradovisch (2012).
Rumus tingkat pengembalian aset adalah laba bersih / total aset.
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4.3.9

Nilai Perusahaan
Menurut Gill dan Obradovisch (2012), nilai perusahaan (Tobins Q) adalah persentase

dari perbandingan antara nilai pasar ekuitas ditambah hutang dibagikan pada nilai buku total
aset. Skala pengukuran nilai perusahaan adalah skala rasio.
Rumus Tobin Q =Nilai Ekuitas Pasar + Nilai Hutang pada Pembukuan
Total Aset pada Pembukuan

4.4

Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan.

Data tersebut berupa laporan tahunan perusahaan dan data nilai pasar yang terdaftar di BEI
dengan periode 2009-2013. Data-data berupa laporan tahunan perusahaan diperoleh dari
website www.idx.co.id dan data-data nilai pasar diperoleh dari www. finance.yahoo.com.

4.5

Metode Analisis Data
Sesuai dengan tujuan penelitian, metode analisis data yang akan digunakan adalah

Analisis Regresi Panel karena penelitian bermaksud menyelidiki hubungan antara variabel
independen dengan variabel depeden pada data longitudinal (gabungan antara data cross
sectional dengan data time series). Software yang akan digunakan adalah program Eviews 7.
Langkah-langkah analisis data meliputi Statistika Deskriptif, Uji outlier, Pemilihan model
terbaik dengan Uji Chow dan Uji Hausman, Uji F, Uji t dan pengukuran Goodness of Fit
Model.

4.5.1

Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mengdeskripsikan atau

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel pada penelitian. Metode
ini memberikan informasi mengenai cara-cara penyajian data, penjelasan kelompok melalui
rata-rata, maksimum, minimum, dan simpangan baku. Menurut Santoso (2012), nilai standar
deviasi yang cukup besar yaitu nilai standar deviasi lebih besar 14,5% dari nilai rata-rata.
4.5.2

Uji Outlier
Menurut McClave & Sincich (2003) uji outlier bertujuan untuk menemukan residual

yang menyimpang (outlier) dari data-data yang diperoleh. Outlier adalah pengamatan yang
memiliki simpangan yang cukup jauh dari rata-rata sehingga dapat mengakibatkan data
terdistribusi tidak normal. Cara mendeteksi data outlier adalah dengan menggunakan
Studentized Deleted Residual (SDR). Hasil uji yang mempunyai data melebihi batas tabel
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yaitu 120 maka angka yang digunakan adalah lebih besar dari 1,960 dan lebih kecil dari 1,960 (Santoso, 2012). Jika hasilnya menunjukkan angka diluar batasan tersebut, maka data
dianggap menyimpang dari rata-rata dan data tidak disertakan untuk pengujian selanjutnya.
4.5.3

Regresi Panel
Salah satu bentuk struktur data yang sering digunakan dalam studi ekonometrika

adalah data panel. Data panel atau pooled data atau longitudinal data merupakan kombinasi
dari data time series dan cross section. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait
dengan variabel-variabel cross section maupun time series, data panel memiliki keunggulan
terutama karena bersifat robust terhadap beberapa pelanggaran asumsi Gauss Markov
(Asumsi klasik analisis regresi). Permodelan antara variabel bebas terhadap variabel terikat
pada data panel disebut dengan Regresi Panel (Ariefianto, 2012).
Ada tiga metode yang dapat digunakan pada regresi panel, sebagai berikut:
1.

Pooled Least Square (PLS) yaitu mengestimasi data panel dengan asumsi bahwa error
regresi bersifat konstan tidak terpengaruh waktu maupun objek. Teknik ini efektif
untuk meningkatkan presisi jika kita dapat mengasumsikan bahwa hubungan antara
variabel terikat dan variabel bebas adalah konstan pada periode dan objek yang
digunakan pada analisis.

2.

Fixed Effect Model (FEM) mengestimasi data panel dengan asumsi bahwa error
regresi terpengaruh perbedaan objek (individu) maupun waktu dan besifat tetap.

3.

Random Effect Model (REM) Mengestimasi data panel dengan asumsi bahwa error
regresi terpengaruh perbedaan objek (individu) maupun waktu dan bersifat random.
Pemilihan model terbaik dilakukan untuk pemilihan teknik estimasi yang tepat dan

sesuai dengan kondisi data. Pemilihan model yang terbaik antara pooled least squares, fixed
effect model, dan random effect model menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow
digunakan pertama kali untuk menentukan model yang paling sesuai antara pooled least
squares dan fixed effect model. Uji Hausman kemudian perlu dilakukan apabila hasil dari uji
Chow menunjukkan hasil fixed effect model. Uji Hausman digunakan untuk menentukan
model yang paling sesuai antara fixed effect model dan random effect model.
a.

Uji Chow
Uji ini digunakan untuk memilih antara metode pooled least squares atau fixed effect

model. Suatu model regresi panel dengan fixed effect model dikatakan layak untuk digunakan
dalam memprediksi variabel dependen, apabila nilai probabilitas pada cross-section chisquare menunjukkan nilai kurang dari 0,05. Apabila nilai probabilitas tersebut lebih dari atau
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sama dengan 0,05 maka model teknik regresi data panel yang paling cocok untuk digunakan
adalah pooled least squares (Ariefianto, 2012).
b.

Uji Hausman
Uji Hausman didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah fixed

effect model atau random effect model yang paling tepat untuk digunakan. Uji ini mengikuti
distribusi statistic chi-square dengan ketentuan jika nilai probabilitas pada cross-section
random kurang dari nilai 0,05, maka model yang tepat adalah fixed effect model. Apabila
nilai probabilitas pada cross-section random lebih dari nilai 0,05, maka model yang tepat
adalah random effect model (Ariefianto, 2012).

4.5.4

Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen (Santoso, 2012). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini
menggunakan regresi panel. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan uji F, uji
goodness of fit model, dan uji t.
a.

Uji F
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen secara simultan. Uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah model penelitian
yang digunakan mampu memprediksi variabel dependen dalam penelitian. Apabila nilai
signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti menunjukkan model penelitian signifikan dalam
memprediksi variabel dependen. Apabila lebih besar dari nilai signifikan 0,05 berarti model
penelitian tidak signifikan dalam memprediksi variabel dependen dalam penelitian
(Ariefianto, 2012).
b.

Uji t
Menurut Ariefianto (2012), uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing

variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model penelitian. Variabel
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05. Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel
independen apabila nilai signifikansi lebih besar atau sama dengan 0,05.
c.

Uji goodness of fit model
Kecocokan model regresi yang dihasilkan pada regresi panel dijelaskan melalui

koefisien determinasi (R2). Uji koefisien determinasi memberikan informasi mengenai
proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen
dan adanya faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut. Nilai Uji koefisien
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determinasi berkisar antar 0 sampai dengan 1. Koefisien determinasi merupakan ukuran
kesesuaian model yang menunjukkan seberapa baik hubungan yang diestimasi telah
mencerminkan pola data yang sebenarnya (Ariefianto, 2012).
Adapun model regresi yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Model Regresi Nilai Perusahaan
Nilai Perusahaan= a + b1 CEOkeluargait + b2 Komiteauditit + b3 Ukurandewanit + b4
komisarisindependenit

+

b5

Kepemilikan

manajerialit

+

b6

ukuranperusahaanit + b7 efekpengungkitit + b8 tingkatpengembalianasetit +
eit
Keterangan:
a

: Konstanta

b

: Koefisien regresi variabel independen

i

: Entitas ke-i

t

: Periode ke-t

e

: Error
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BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1

Statistik Deskriptif
Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data sekunder. Objek penelitian

ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
periode 2009 sampai dengan 2013. Informasi mengenai sampel penelitian disajikan pada
Tabel 5.1bawah ini:
Tabel 5.1
Daftar Jumlah Perusahaan yang Dijadikan Sampel
Keterangan

Jumlah

Perusahaan yang terdaftar di BEI

508 perusahaan

Perusahaan yang terdaftar setelah tahun 2009

(142 perusahaan)

Perusahaan yang merupakan sektor keuangan

(62 perusahaan)

Perusahaan yang tidak dikendali oleh pihak keluarga

(179 perusahaan)
125 perusahaan

Perusahaan yang dijadikan sampel

5 tahun

Tahun penelitian
Total data perusahaan periode 2009-2013

625 data
32 data

Data Outlier
Sampel final yang digunakan

593 data

Sumber: Data sekunder diolah (2014).

Hasil uji statistik deskriptif variabel dummy CEO keluarga akan ditunjukan di Tabel
5.2. Hasil uji statistik deskriptif variabel independen berupa komite audit, ukuran dewan,
komisaris independen, kepemilikan manajerial dan variabel kontrol berupa efek pengungkit,
ukuran perusahaan dan tingkat pengembalian aset terhadap nilai perusahaan pada perusahaan
keluarga yang dikendali oleh CEO keluarga dan CEO non keluarga dapat dilihat pada Tabel
5.3, Tabel 5.4, dan Tabel 5.5.
Hasil uji menyatakan bahwa nilai rata-rata nilai perusahaan keluarga yang di kendali
oleh CEO non keluarga lebih tinggi daripada CEO keluarga. Ukuran perusahaan pada
perusahaan keluarga yang dikendali oleh CEO non keluarga lebih besar daripada ukuran
perusahaan keluarga yang dikendali oleh CEO keluarga. Rata-rata perusahaan keluarga yang
dikendali oleh CEO non keluarga cenderung memilih pembiayaan aset dengan hutang
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daripada perusahaan keluarga yang dikendali oleh CEO keluarga. Perusahaan keluarga yang
dikendali oleh CEO keluarga mempunyai kepemilikan manajerial dan tingkat pengembalian
asset yang lebih tinggi dari pada CEO non keluarga. Rata-rata jumlah anggota komite audit,
ukuran dewan, dan komisaris independen sesuai dengan ketentuan BAPEPAM, baik di
perusahaan keluarga yang dikendali CEO keluarga maupun CEO non keluarga.
% Kumulatif
Frekuensi

Persentase

CEO keluarga

308

51,90

51,90

CEO Non keluarga

285

48,10

100,00

Total

593

100,00

Sumber: Data sekunder diolah (2014)

Tabel 5.2 menunjukkan hasil uji statistika deskriptif dengan menggunakan variabel
dummy. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyebaran sampel antara perusahaan
keluarga yang di kendali oleh CEO keluarga dan CEO non keluarga adalah secara merata dan
seimbang. Perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih banyak
dikendali oleh CEO keluarga daripada anggota non keluarga dalam perusahaan. Hasil ini
dapat dilihat dari persentase CEO keluarga dan CEO non keluarga (non keluarga) untuk saat
ini yakni 51,90% dan 48,10%.
Tabel 5.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif Seluruh Sampel
Variabel

N

Minimum

Maksimum

Rata-Rata

Std.Deviasi

Nilai Perusahaan

593

0.2480

14.8837

1.4760

1.5696

Komite Audit

593

1.0000

5.0000

3.0017

0.3157

Ukuran Dewan

593

2.0000

10.0000

4.2732

1.8055

Komisaris Independen

593

0.1429

0.8000

0.4025

0.1020

Kepemilikan Managerial

593

0.0000

0.7000

0.0437

0.1146

Efek Pengungkit

593

0.0004

6.4990

0.6086

0.5076

593

14

82,624

4,187

9,794

Tingkat Pengembalian Aset

593

-0.7163

1.0905

0.0408

0.1195

Valid N (listwise)

593

Ukuran

Perusahaan
(milliar)

Sumber: Data sekunder diolah (2014).
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Tabel 5.3 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan keluarga di Bursa Efek Indonesia
memiliki nilai perusahaan 1,4760 yang lebih besar daripada nilai buku perusahaan. Hal ini
berarti bahwa manajemen perusahaan keluarga telah berhasil mengelola aktiva perusahaan
dengan baik serta memiliki potensi pertumbuhan investasi yang tinggi. Hasil dari penelitian
ini juga mengindentifikasi bahwa selisih nilai antar perusahaan terdapat variasi data yang
tinggi.
Rata-rata jumlah anggota dewan direksi sebanyak sebanyak empat orang dan anggota
komisaris independen sebesar 40,25%. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan keluarga
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah mengikuti pedoman Bapepam-LK bahwa Emiten
atau perusahaan publik wajib memiliki minimal empat anggota dewan (UU NO. 40 Tahun
2007) dan memiliki sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris adalah
komisaris independen (Pedoman tentang Komisaris Independen, 2004). Rata-rata jumlah
anggota komite audit adalah 3 orang. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit di
perusahaan keluarga Indonesia telah memenuhi ketentuan Bapepam dalam Kep-339/BEJ/072001 bahwa jumlah komite audit minimal 3 orang.
Sumber pendanaan pada perusahaan keluarga di Bursa Efek Indonesia rata-rata
berasal dari utang yaitu sebesar 60,86% dari total aset. Hal ini berarti bahwa rata-rata aset
perusahaan yang dibiayai hutang sebesar 60,86% dari jumlah aset. Rata-rata perusahaan
keluarga di Bursa Efek Indonesia memiliki kepemilikan manajerial yang rendah yaitu sebesar
4,37%. Rata-rata tingkat pengembalian aset pada perusahaan keluarga di Bursa Efek
Indonesia sebesar 4,08%.
Variabel ukuran perusahaan pada perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia rata-rata memiliki asset senilai Rp. 4,187,219,472,081.42. Hal ini menunjukkan
bahwa perusahaan keluarga di Indonesia tergolong besar karena melebihi persyaratan
perusahaan tercatat di BEI dengan nilai aktiva bersih lebih dari 100 (milyar rupiah).

Tabel 5.4
Hasil Uji Statistik Deskriptif Pada Perusahaan Keluarga yang dikendali oleh CEO Keluarga
Variabel

N

Minimum

Maksimum

Rata-Rata

Std.Deviasi

Nilai Perusahaan

308

0.3577

2.5429

1.0560

0.4085

Komite Audit

308

1.0000

5.0000

2.9708

0.2951

Ukuran Dewan

308

2.0000

10.0000

4.1851

1.6973

Komisaris Independen

308

0.2000

0.8000

0.4044

0.1121
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Kepemilikan Managerial

308

0.0000

0.7000

0.0527

0.1251

Efek Pengungkit

308

0.0519

2.0869

0.5458

0.2314

Ukuran Perusahaan (milliar)

308

42

82,624

3,208

8,393

Tingkat Pengembalian Aset

308

-0.1966

0.4453

0.0446

0.0783

Valid N (listwise)

308

Sumber: Data sekunder diolah (2014).
Tabel 5.4 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan keluarga yang dikendali oleh
CEO keluarga di Bursa Efek Indonesia memiliki nilai perusahaan 1,0560 yang lebih besar
daripada nilai buku perusahaan. Hal ini berarti bahwa manajemen perusahaan telah berhasil
mengelola aktiva perusahaan dengan baik serta memiliki potensi pertumbuhan investasi yang
tinggi.
Rata-rata jumlah anggota dewan direksi sebanyak sebanyak empat orang dan anggota
komisaris independen sebesar 40,44%. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan keluarga
yang dikendali oleh CEO keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah mengikuti
pedoman Bapepam-LK bahwa Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki minimal empat
anggota dewan (UU NO. 40 Tahun 2007) dan memiliki sekurang-kurangnya 30% dari jajaran
anggota dewan komisaris adalah komisaris independen (Pedoman tentang Komisaris
Independen, 2004). Rata-rata jumlah anggota komite audit adalah 3 orang. Hal ini
menunjukkan bahwa ukuran komite audit di Indonesia telah memenuhi ketentuan Bapepam
dalam Kep-339/BEJ/07-2001 bahwa jumlah komite audit minimal 3 orang.
Sumber pendanaan pada perusahaan keluarga yang dikendali oleh CEO keluarga di
Bursa Efek Indonesia rata-rata berasal dari utang yaitu sebesar 54,58% dari total aset. Hal ini
berarti bahwa rata-rata aset perusahaan yang dibiayai hutang sebesar 54,58% dari jumlah
aset. Rata-rata perusahaan keluarga di Bursa Efek Indonesia memiliki kepemilikan manajerial
yang rendah yaitu sebesar 5,27%. Rata-rata tingkat pengembalian aset pada perusahaan
keluarga di Bursa Efek Indonesia sebesar 4,46%.
Variabel ukuran perusahaan pada perusahaan keluarga yang dikendali oleh CEO
keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia rata-rata memiliki asset senilai Rp.
5,245,029,981,911.18. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia tergolong besar
karena melebihi persyaratan perusahaan tercatat di BEI dengan nilai aktiva bersih lebih dari
100 (milyar rupiah).
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Tabel 5.5
Hasil Uji Statistik Deskriptif Pada Perusahaan Keluarga yang dikendali oleh CEO Non
keluarga
Variabel

N

Minimum

Maksimum

Rata-Rata

Std.Deviasi

Nilai Perusahaan

285

0.2480

14.8837

1.9300

2.1347

Komite Audit

285

1.0000

5.0000

3.0351

0.3338

Ukuran Dewan

285

2.0000

10.0000

4.3684

1.9139

Komisaris Independen

285

0.1429

0.6667

0.4004

0.0901

Kepemilikan Managerial

285

0.0000

0.5710

0.0340

0.1013

Efek Pengungkit

285

0.0004

6.4990

0.6764

0.6857

Ukuran Perusahaan (milliar)

285

14

78,435

5,245

11,030

Tingkat Pengembalian Aset

285

-0.7163

1.0905

0.0368

0.1520

Valid N (listwise)

285

Sumber: Data sekunder diolah (2014).

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan keluarga yang dikendali oleh
CEO non keluarga di Bursa Efek Indonesia memiliki nilai perusahaan 1,930 yang lebih besar
daripada nilai buku perusahaan. Hal ini berarti bahwa manajemen perusahaan telah berhasil
mengelola aktiva perusahaan dengan baik serta memiliki potensi pertumbuhan investasi yang
tinggi.
Rata-rata jumlah anggota dewan direksi sebanyak sebanyak empat orang dan anggota
komisaris independen sebesar 40,44%. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan keluarga
yang dikendali oleh CEO non keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah
mengikuti pedoman Bapepam-LK bahwa Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki
minimal empat anggota dewan (UU NO. 40 Tahun 2007) dan memiliki sekurang-kurangnya
30% dari jajaran anggota dewan komisaris adalah komisaris independen (Pedoman tentang
Komisaris Independen, 2004). Rata-rata jumlah anggota komite audit adalah 3 orang. Hal ini
menunjukkan bahwa ukuran komite audit di Indonesia telah memenuhi ketentuan Bapepam
dalam Kep-339/BEJ/07-2001 bahwa jumlah komite audit minimal 3 orang.
Sumber pendanaan pada perusahaan keluarga yang dikendali oleh CEO non keluarga
di Bursa Efek Indonesia rata-rata berasal dari utang yaitu sebesar 67,64% dari total aset. Hal
ini berarti bahwa rata-rata aset perusahaan yang dibiayai hutang sebesar 67,64% dari jumlah
aset. Rata-rata perusahaan keluarga di Bursa Efek Indonesia memiliki kepemilikan manajerial
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yang rendah yaitu sebesar 3,40%. Rata-rata tingkat pengembalian aset pada perusahaan
keluarga yang dikendali CEO non keluarga di Bursa Efek Indonesia sebesar 3,68%.
Variabel ukuran perusahaan pada perusahaan keluarga yang dikendali oleh CEO non
keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia rata-rata memiliki asset senilai Rp.
3,208,401,305,518.17. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia tergolong besar
karena melebihi persyaratan perusahaan tercatat di BEI dengan nilai aktiva bersih lebih dari
100 (milyar rupiah).

5.2

Hasil Uji Outlier
Pengujian outlier digunakan untuk mengamati apakah terdapat data yang memiliki

simpangan yang cukup jauh dari rata-rata. Uji Outlier dengan menggunakan Studentized
Deleted Residual (SDR). Dari hasil uji outlier telah menemukan bahwa pada sampel
perusahaan yang dikendali oleh CEO non keluarga terdapat 32 data outlier, dan tidak ada data
outlier pada sampel perusahaan yang dikendali oleh CEO keluarga. Sampel final yang akan
digunakan setelah dikurangi data outlier adalah sebanyak 593 sampel.

Tabel 5.6
Hasil Uji Outlier
Deskripsi

Total Data

CEO Keluarga

CEO Non keluarga

Sampel Awal

625

340

285

Data Outlier

32

32

0

Final Sampel

593

308

285

Sumber: Data sekunder diolah (2014).

5.3

Hasil Uji Regresi Panel
Dalam uji regresi panel ini, untuk memilih model yang terbaik antara Pooled Least

Sqaures, Fixed Effect Model dan Random Effect Model, maka digunakan Uji Chow dan Uji
Hausman sehingga model yang dihasilkan merupakan model yang paling sesuai. Hasil
pengujian masing-masing uji regresi panel disajikan sebagai berikut:
5.3.1

Hasil Uji Chow
Hasil uji chow disajikan dalam test cross section fixed effect dengan memperhatikan

nilai probabilitas pada cross-section F. Jika nilai probabilitas kurang dari 0.05, maka
menggunakan model regresi panel dengan fixed effect. Jika nilai probabilitas lebih dari 0.05
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maka akan digunakan model teknik regresi data panel dengan Pooled Least Square. Hasil uji
ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari data yang diuji adalah 0.0000, sehingga model
yang digunakan adalah fixed effect. Dengan dikarenakan menggunakan fixed effect model
maka harus melakukan uji yang lebih lanjut yaitu melakukan uji hausman. Hasil pengujian
chow dapat dilihat pada Tabel 5.7.
Tabel 5.7
Hasil Uji Chow
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

5.325894

(128,466)

0.0000

506.319183

118

0.0000

Sumber: Data sekunder diolah (2014)
5.3.2

Hasil Uji Hausman
Hasil uji hausman disajikan dalam test cross section random effect dengan

memperhatikan nilai probabilitas pada cross-section random. Jika nilai probabilitas kurang
dari 0.05, maka menggunakan model regresi panel dengan fixed effect. Jika nilai probabilits
lebih dari 0.05 maka akan digunakan model teknik regresi data panel dengan random effect.
Hasil uji ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari data yang diuji adalah 0.0000,
sehingga model yang digunakan adalah fixed effect. Hasil pengujian hausman dapat dilihat
pada Tabel 5.8.
Tabel 5.8
Hasil Uji Hausman
Test cross-section random effects
Test Summary

Chi-Sq. Statistic

Cross-section random

47.620060

Sumber: Data sekunder diolah (2014)
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Chi-Sq. d.f.
8

Prob.
0.0000

5.4

Hasil Uji Hipotesis

5.4.1 Hasil Uji F
Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen secara silmutan. Berdasarkan hasil regresi Tabel 5.9, nilai F
sebesar 37.6781 dengan nilai signifikan 0,0000 pada sampel perusahaan keluarga, nilai F
sebesar 5.2574 dengan nilai signifikan 0,0000 pada sampel perusahaan keluarga yang
dikelola CEO keluarga, dan nilai F sebesar 19.6303 dengan nilai signifikan 0,0000 pada
sampel perusahaan keluarga yang dikelola CEO non keluarga. Ini menandakan bahwa
variabel CEO keluarga, komite audit, ukuran dewan, komisaris independen, kepemilikan
manajerial, efek pengungkit, ukuran perusahaan dan tingkat pengembalian aset secara
silmutan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan nilai
signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan model regresi pada
penelitian yang bersifat kuantitatif dapat digunakan untuk memprediksi variabel nilai
perusahaan.
Tabel 5.9
Hasil Uji F
Nilai Perusahaan
Perusahaan Keluarga
F
Signifikan

CEO Keluarga

Non keluarga

37.6781

5.2574

19.6303

0.0000

0.0000

0.0000

Sumber: Data sekunder diolah (2014).

5.4.2 Hasil Uji t
Hasil uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen. Hasil uji t dalam regresi panel dapat dilihat pada Tabel 5.9.
ringkasan dari hasil uji t terhadap hipotesis penelitian dapat dilihat pada Tabel 5.10.
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Tabel 5.10
Hasil Uji t

Variabel

C

Semua Sampel (Fixed)
b
t
Sig
Hasil

2.67

2.41

Sampel CEO Keluarga
(Random)
b
t
Sig
Hasil
-

0.02

0.00

Sampel CEO Non keluarga
(Fixed)
b
t
Sig
Hasil

5.18

2.50

0.01

Sig.

-

CEO

-7.31

0.00
Tidak

Tidak

Sig.

AC

0.39

2.28

0.02

0.11

1.50

0.13

0.53

1.65

0.10

Tidak

Sig.

Sig.

-

BSize

0.09

2.49

-

0.01

0.19
Tidak

Independence

0.51

0.95

0.34

0.32

1.25

0.21

Tidak

-

ManOwn
0.73

6.83

0.31
0.00

0.01
Tidak

0.56

-

0.44

0.66
Tidak

-

-

0.70
Sig.

Lev

2.47

Tidak

-

-1.02

0.18
Tidak

0.10
Sig.

0.35

2.73

25

0.01

Sig.
0.72

4.27

0.00

Sig.

Sig.

-

FSize

-

-2.86

0.00

0.27

4.38

5.73

12.54

0.00

-

0.00

Sig.

ROA

Sig.

0.00
Sig.

1.50

5.26

0.00

Sig.

6.56

9.01

0.00

Sumber: Data sekunder diolah (2014).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan keluarga yang di kelola oleh
CEO non keluarga lebih baik dalam menciptakan nilai perusahaan dari pada perusahaan
keluarga yang dikelola oleh CEO keluarga. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis H1 dapat
dibuktikan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Helmic dan Brown
(1972), Hambrick dan Mason (1984), Kosnik (1987), Daily dan Dollinger (1992), Gallo
(1995), Sharman, Chrisman, dan Chua (1997), Lauterbach dan Vaninsky (1999), Ibrahim,
Soufani, dan Lam (2001), Burkart et al. (2003); Barth, Gulbrandsen dan Schone (2005),
Bloom (2006), Anderson, Dure, dan Reeb (2007), Chitoor dan Das (2007), Lin dan Hu
(2007), Anderson et al. (2009).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit (AC) berpengaruh signifikan
positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga. Hal ini berbeda dengan hasil uji
pada sampel perusahaan keluarga yang dikelola oleh CEO keluarga maupun CEO non
keluarga yang menunjukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan namun mempunyai
hubungan positif pada nilai perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis H2 dapat
dibuktikan tetapi hipotesis H2a dan H2b tidak dapat dibuktikan. Hasil penelitian pada sampel
perusahaan keluarga menunjukan bahwa semakin banyak anggota komite audit maka dapat
meningkatkan nilai perusahaan semakin tinggi (John dan Senbet,1998; Black, 2003; Coleman
& Biekpe, 2007; Ilona, 2008; Chan & Li, 2008; Christensen et al., 2010; Yasser, 2011; Gill &
Obradovich, 2012; Fallatah & Dickins, 2012); Ojulari, 2012; Bouaziz & Triki, 2012).
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan (Bsize) berpengaruh signifikan
positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga dan perusahaan keluarga yang
dikelola oleh CEO non keluarga, namun tidak berpengaruh signifikan pada perusahaan
keluarga yang dikelola oleh CEO keluarga. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis H3 dan H3b
dapat dibuktikan tetapi H3a tidak dapat dibuktikan. Hasil ini didukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh Yermarck (1996) bahwa semakin banyaknya anggota dewan dalam
perusahaan dapat memberikan lebih banyak pendapat dalam proses pengambilan keputusan
(Coleman et al., 2007; Duchin, Matsuka, John & Ozbas, 2008); Babatunde dan Olaniran,
2009; Rashid,2011); Vitor, 2012; Fallatah dan Dickins, 2012; Saravanam, 2012). Chugh,
Meador dan Kumar (2011) menyatakan bahwa ukuran dewan yang lebih besar menciptakan
lebih banyak kesempatan dan sumber daya untuk kinerja keuangan yang lebih baik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen (Independence) tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan tetapi memiliki hubungan positif
pada sampel perusahaan keluarga, perusahaan keluarga yang dikelola CEO keluarga dan
perusahaan keluarga yang dikelola CEO non keluarga. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis
H4, H4a dan H4b tidak dapat dibuktikan namun hasil penelitian ini didukung oleh Ibrahim dan
Samad (2011) bahwa komisaris independen tidak mengarahkan secara langsung kepada nilai
perusahaan . Akan tetapi, lebih mengarah kepada proses pengambilan keputusan yang lebih
bijak dimana berhubungan dengan remunerasi eksekutif, perputaran CEO, dan akuisisi.
Variabel kepemilikan manajerial (ManOwn) tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap nilai perusahaan pada sampel perusahaan keluarga, perusahaan keluarga yang
dikelola CEO keluarga dan perusahaan keluarga yang dikelola CEO non keluarga. Hal ini
menunjukan bahwa hipotesis H5, H5a dan H5b tidak dapat dibuktikan.
Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian dinyatakan mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Efek pengungkit (Lev) dan tingkat pengembalian
asset (ROA) berpengaruh secara signifikan positif terhadap nilai perusahaan pada sampel
perusahaan keluarga, perusahaan keluarga yang dikelola CEO keluarga dan perusahaan
keluarga yang dikelola CEO non keluarga. Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan
negatif terhadap nilai perusahaan pada sampel perusahaan keluarga, tetapi ukuran perusahaan
berpengaruh secara signifikan positif jika diuji pada sampel khusus perusahaan keluarga yang
dikelola CEO keluarga dan perusahaan keluarga yang dikelola CEO non keluarga.
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Tabel 4.11
Ringkasan Hasil Uji Pada Hipotesis
Sampel CEO
Variabel

Hipotesis

Semua Sampel

Sampel CEO Non

Kelua

keluar

rga

ga

CEO Keluarga

-

Terbukti

Komite Audit

+

Terbukti

Tidak Terbukti

Tidak Terbukti

Ukuran Dewan

+

Terbukti

Tidak Terbukti

Terbukti

+

Tidak Terbukti

Tidak Terbukti

Tidak Terbukti

Managerial

+

Tidak Terbukti

Tidak Terbukti

Tidak Terbukti

Efek Pengungkit

+

Terbukti

Terbukti

Terbukti

+

Tidak Terbukti

Terbukti

Tidak Terbukti

+

Terbukti

Terbukti

Terbukti

Komisaris
Independen
Kepemilikan

Ukuran
Perusahaan
Tingkat
Pengembalian
Aset

Sumber: Data sekunder diolah (2014).

5.4.3

Hasil Uji Goodness of Fit Model
Hasil uji adjusted R2 ini dilakukan untuk menguji persentase kecocokan model yaitu

pengaruh komite audit, ukuran dewan, komisaris independen, kepemilikan manajerial, efek
pengungkit, ukuran perusahaan, dan tingkat pengembalian aset terhadap nilai perusahaan
yang dapat dilihat pada Tabel 5.12
Tabel 5.12
Hasil Uji R Square
Nilai Perusahaan
Perusahaan Keluarga

CEO Keluarga

CEO Non keluarga

R2

34.04%

59.93%

33.16%

Adjusted R2

33.14%

48.53%

31.47%

Sumber: Data sekunder diolah (2014).
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Berdasarkan Tabel 5.12, terlihat hasil uji adjusted R Square sebesar 33.14% pada
sampel perusahaan keluarga, artinya variabel CEO keluarga, komite audit, ukuran dewan,
komisaris independen, kepemilikan manajerial, efek pengungkit, ukuran perusahaan, dan
tingkat pengembalian aset dapat menjelasin variabel nilai perusahaan sebesar 33.14%
sedangkan 66.86% dijelasin oleh faktor lain atau variabel independen lain yang tidak terdapat
di model. Pada sampel perusahaan keluarga yang dikelola oleh CEO keluarga, variabel
independen yang digunakan berupa komite audit, ukuran dewan, komisaris independen,
kepemilikan manajerial, efek pengungkit, ukuran perusahaan, dan tingkat pengembalian aset
dapat menjelasin variabel nilai perusahaan sebesar 48.53% sedangkan 51.47% dijelasin oleh
faktor lain atau variabel independen lain yang tidak terdapat di model. Pada sampel
perusahaan keluarga yang dikelola oleh CEO non keluarga, variabel independen yang
digunakan berupa komite audit, ukuran dewan, komisaris independen, kepemilikan
manajerial, efek pengungkit, ukuran perusahaan, dan tingkat pengembalian aset dapat
menjelasin variabel nilai perusahaan sebesar 31.47% sedangkan 68.53% dijelasin oleh faktor
lain atau variabel independen lain yang tidak terdapat di model.

5.5

Luaran Yang Dicapai
Luaran penelitian dari skema ini berupa laporan komprehensif yang terdiri dari laporan

penelitian dan luaran wajib. Luaran wajib berupa publikasi artikel ilmiah pada jurnal
nasional.
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BAB VI
RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Penelitian yang dilakukan telah berlangsung selama empat bulan dan sudah sampai
tahap penulisan dan penyempurnaan laporan penelitian. Rencana tahap berikutnya adalah
menyusun hasil penelitian dalam bentuk artikel. Rincian kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahap berikutnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini:

Tabel 6.1 Rencana Tahap Berikutnya

No.

Jenis Kegiatan
1 2 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Persiapan Penelitian
Pencarian data
Penginputan data
Mengregresikan data
Membuat laporan finding
Analisis Data
Penyiapan laporan kemajuan
Pembuatan artikel
Pembuatan laporan Akhir

4
V
V

Tahun 2017
Bulan
5 6 7 8 9

10 11 12

V
V
V
V
V
V
V V
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1

Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai pengaruh mekanisme tata kelola

perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui apakah ada perbedaan nilai perusahaan pada perusahaan keluarga yang dikelola
CEO keluarga dan CEO non keluarga. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah
dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan
antara nilai perusahaan pada perusahaan keluarga yang dikelolakan oleh pihak keluarga dan
nilai perusahaan pada perusahaan keluarga yang dikelolakan oleh pihak non keluarga.
Nilai perusahaan pada perusahaan keluarga yang dikelola oleh CEO non keluarga akan
lebih tinggi daripada perusahaan keluarga yang dikelola oleh CEO keluarga. Komite audit
dan ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan
keluarga tetapi tidak berpengaruh signifikan namun mempunyai hubungan positif pada
sampel perusahaan keluarga yang dikelola oleh CEO keluarga maupun perusahaan keluarga
yang dikelola oleh CEO non keluarga. Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap
nilai perusahaan pada perusahaan keluarga dan perusahaan keluarga yang dikelola oleh CEO
non keluarga, namun tidak berpengaruh signifikan pada perusahaan keluarga yang dikelola
oleh CEO keluarga. Variabel komisaris indepeden dan kepemilikan manajerial tidak
mempunyai hubungan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga.

7.2

Saran Penelitian
Adapun saram yang dapat diberikan untuk digunakan pada penelitian selanjutnya,

antara lain:
1.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada negara lain yang
memiliki dualitas CEO.

2.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya yang diperkirakan
dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

3.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membandingkan antar perusahaan keluarga pada
berbagai negara
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Abstract
The family company is synonymous with the characteristics to inherit its company from one
generation to the next. The average family company can only survive and inherit up to third
generation (Wahjono, Wajoedi, & Idrus, S, 2014). However, there are also have some family
companies especially in the field of estate in Scotland that can last up to 400, 600 even 800 years
(Belmonte, Seaman, & Bent, 2016). The culture and application of the board structure of each family
company varies greatly. The purpose of this study was to determine the effect of board structure (CEO
family / non-family, professional qualification, board size, and independent commissioner) on the
value of the company in the family enterprise. This research method is analyzed by multiple linear
regression on panel data that is 125 family company in BEI 2010-2014. The results of this study
indicate that family firms run by non-family (professional) CEOs will be higher in corporate value
than the family CEO. Professional qualifications have a significant negative influence on the value of
the company. The size of the board has a significant positive influence on firm value. Independent
commissioners have no significant influence on the value of family firms.
Keywords: Board Structure, CEO Family, CEO Professional, Firm Value, Professional Qualification,
Family firm
Abstrak
Perusahaan keluarga identik dengan karakteristik untuk mewarisi perusahaannya dari satu generasi
ke generasi berikutnya. Rata-rata perusahaan keluarga hanya mampu bertahan dan mewarisi sampai
ke generasi ketiga (Wahjono, Wajoedi, & Idrus, S, 2014). Namun, ada juga perusahaan keluarga
khususnya dibidang estate di Scotland yang mampu bertahan sampai 400, 600 bahkan 800 tahun
(Belmonte, Seaman, & Bent, 2016). Budaya dan penerapan struktur dewan masing-masing
perusahaan keluarga sangat bervariasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
struktur dewan (CEO keluarga/non keluarga, kualifikasi profesional, ukuran dewan, dan komisaris
independen) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga. Metode penelitian ini adalah
dianalisa secara regresi linear berganda pada data panel yaitu 125 perusahaan keluarga di BEI
2010-2014. Hasil penelitian ini menujukan bahwa perusahaan keluarga yang dikelola oleh CEO non
keluarga (profesional) akan lebih tinggi nilai perusahaan daripada CEO keluarga. Kualifikasi
profesional mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Ukuran dewan
mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Komisaris independen tidak
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan keluarga.
Kata Kunci: Struktur dewan, CEO keluarga, CEO Profesional, Nilai Perusahaan, Kualifikasi
Profesional, Perusahaan Keluarga
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PENDAHULUAN
Perusahaan keluarga identik dengan karakteristik untuk mewarisi perusahaannya dari
satu generasi ke generasi berikutnya. Rata-rata perusahaan keluarga hanya mampu bertahan
dan mewarisi sampai ke generasi ketiga (Wahjono, Wajoedi, & Idrus, S, 2014). Namun, ada
juga perusahaan keluarga khususnya dibidang estate di Scotland yang mampu bertahan
sampai 400, 600 bahkan 800 tahun (Belmonte, Seaman, & Bent, 2016). Budaya dan
penerapan struktur dewan masing-masing perusahaan keluarga sangat bervariasi. Maka,
kunci strategi penerapan struktur dewan pada perusahaan keluarga untuk mampu bertahan
dari satu ke generasi berikutnya merupakan hal yang sangat menarik dan unik untuk diteliti.
Beberapa penelitian menyatakan bahwa kinerja perusahaan keluarga lebih baik dari
perusahaan non-keluarga dilihat dari sisi tata kelola perusahaannya (Anderson & Reeb, 2003;
Villalonga & Amit, 2006; Park & Shin, 2016). Di Indonesia juga terdapat banyak penelitian
mengenai kinerja perusahaan keluarga dengan menggunakan proxi tata kelola perusahaan
(Darmadi, 2013; Lieyanto & Indriyani, 2014; Limbago & Juniarti, 2014). Tata kelola
perusahaan pada umumnya akan meningkatkan kinerja perusahaan keluarga tetapi peran
komisaris tidak mempengaruhi kinerja perusahaan keluarga di Indonesia (Darmadi, 2013;
Robin & Amran, 2016). Dari pernyataan diatas telah dibuktikan bahwa hasil penelitian di
Indonesia mengenai tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan keluarga mempunyai
hasil yang bervariasi. Hal ini memotivasi untuk meneliti mengenai sebenarnya apa yang
merupakan kunci utama pada tata kelola perusahaan keluarga dalam upaya meningkatkan
kinerja perusahaan.
Dewan direksi berperan penting dalam tata kelola perusahaan karena dewan direksi
yang menjalani pelaksanaan operasional perusahaan. Salah satu contoh yaitu direktur
keuangan mempunyai peran yang strategis sebagai roda penggerak sebuah perusahaan.
Seorang direktur keuangan dituntut untuk dapat mengelola keuangan secara tepat dan mampu
menyusun strategi untuk mendongkrak peningkatan pendapatan perusahaan. Hal ini dapat
diwujudkan jika direktur keuangan yang menjabati pada perusahaan publik lebih baik
memiliki sertifikasi CA (Chartered Accountant).
Direksi keuangan yang mempunyai sertifikasi profesional akuntan sangat penting
dalam meningkatkan dan memperkuat kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola
perusahaan sehingga akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan dan mendorong
pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Masing-masing direksi jika telah memiliki
kualifikasi profesional dalam bidangnya maka diharapkan akan mengambil keputusan yang
tepat dan berkualitas dalam peningkatan kinerja perusahaan. Penelitian ini akan ditambahkan
dengan variabel baru yaitu kualifikasi professional. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan
digunakan variabel kualifikasi profesional direksi sebagai hipotesis dalam penelitian ini.
Ada beberapa perusahaan keluarga yang sukses dan mempunyai kinerja perusahaan
yang baik serta sangat terkenal yaitu Lim Sui Liong pemilik Salim Grup, Kris Wiluan
pemilik PT. Citra Tubindo Tbk, Ciputra pemilik Ciputra Grup dan Abidin pemilik PT. Sat
Nusapersada, Tbk (Robin & Amran, 2016). Perusahaan tersebut masih dimiliki dan dikendali
oleh pemiliknya. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 menyatakan bahwa
perusahaan publik di Indonesia dituntut untuk mengungkapkan praktek tata kelola perusahaan
pada laporan tahunannya. Hal ini dikarenakan bahwa tata kelola perusahaan berperan penting
dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
Pada perusahaan keluarga, biasanya lebih memilih dewan direksi dijabati oleh
anggota keluarga. Hal ini antara pemilik dan pengelola akan mempunyai tujuan yang sama
sehingga dapat meminimalkan masalah keagenan. Oleh karena itu, pada peraturan OJK,
Dewan direksi akan di awasi oleh dewan komisaris. Dewan direksi dan komisaris merupakan
pihak yang sangat penting dalam menentukan arah perusahaan. Oleh karena itu, karakteristik
dewan direksi dan komisaris perlu di tinjau lebih detail supaya dapat menciptakan tata kelola
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perusahaan yang handal. Hal ini menjadi isu yang mendorong untuk melakukan penelitian
dengan menggunakan struktur dewan direksi dan komisaris pada perusahaan keluarga.
Apakah mekanisme tata kelola perusahaan seperti CEO Keluarga, kualifikasi profesional
direksi, ukuran dewan direksi, dan komisaris independen dapat mempengaruhi kinerja
perusahaan keluarga?
CEO Keluarga. Perusahaan keluarga ada yang dikelola oleh pihak keluarga dan ada
juga perusahaan keluarga yang dikelola oleh CEO non-keluarga. Efek manajemen yang
dikelola oleh CEO keluarga dan CEO non-keluarga akan menghasilkan kinerja dan nilai
perusahaan yang berbeda (Anderson & Reeb, 2003; Villalonga & Amit, 2006). Perusahaan
keluarga yang CEOnya dijabati oleh anggota keluarga akan cenderung mempunyai
pengetahuan yang lebih banyak terhadap perusahaannya dan dapat membangun jaringan
sosial yang baik (Chung, Lubatkin, Roger & Owers, 1987). Ada beberapa penelitian yang
berargumen bahwa perusahaan yang dikelola oleh manajer non-keluarga yang professional
akan mengelola perusahaannya lebih baik dari pada manajer keluarga.
Kualifikasi Profesional. Kualifikasi profesional direksi adalah direksi yang
mempunyai sertifikasi profesi atas keahlian bidang tertentu. Perusahaan seharusnya mencari
kandidat direksi yang berkualitas tinggi dalam mengendalikan manajemen (Fairchild & Li,
2005). Akan tetapi, kadang-kadang terdapat kesulitan untuk menarik para profesional untuk
menjabati di perusahaan keluarga. Pada umumnya, perusahaan keluarga lebih mementingkan
anggota keluarganya untuk menjabati sebagai anggota dewan direksi, sehingga tidak adanya
kebutuhan atas direksi yang profesional. Akan tetapi, dengan adanya regulasi tertentu
mengharuskan perusahaan keluarga untuk menggunakan direksi yang berkualifikasi
profesional. Salah satu contoh yaitu untuk menjabati direktur pada Bank Perkreditan Rakyat,
mengharuskan kandidatnya telah memiliki sertifikasi profesi yang telah diakui sesuai
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015. Contoh lainnya adalah direktur
keuangan yang menandatangani laporan keuangan perusahaan go public harus memiliki
sertifikasi Chartered Accountant.
Ukuran dewan direksi. Struktur dewan dapat membatasi tingkat praktek manajemen
laba melalui fungsi pengendalian pada operasional manajemen sehingga dapat meningkatkan
kualitas laba dan kinerja perusahaan serta akan diikuti oleh peningkatan atas harga saham dan
nilai perusahaan (Rashid, 2011). Oleh karena itu, semakin banyak ukuran dewan akan
semakin tinggi nilai perusahaan.
Komisaris independen. Aktivitas pemantauan terhadap manajer akan menjadi lebih
efektif jika jumlah dewan independen lebih dominan. Komisaris independen akan
menghindari terjadinya moral hazard yang dilakukan oleh para direktur perusahaan untuk
kepentingannya melalui pemilikan perkiraan-perkiraan akrual yang berdampak pada
manajemen laba sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin banyak komisaris independen, maka akan mengurangi manajemen laba
sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, dewan komisaris independen
akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Fama & Jensen, 1983).
Ada beberapa penelitian yang berargumen bahwa perusahaan yang dikelola oleh
manajer non-keluarga yang professional akan mengelola perusahaannya lebih baik dari pada
manajer keluarga (Hambrick & Mason, 1984; Kosnik, 1987; Daily & Dollinger, 1992;
Anderson, Dure, & Reeb, 2009). Hal ini dikarenakan bahwa manajer non-keluarga yang
professional lebih produktif dibandingkan dari pada manajer keluarga. Oleh karena itu, maka
berhipotesis bahwa: H1= CEO keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan keluarga.
Direktur yang memiliki berbagai kualifikasi profesional dalam bidang hukum,
keuangan, akuntansi, dan konsultasi dapat memberikan nilai tambah dalam pembahasan
perumusan strategi perusahaan (Anderson & Reeb, 2003). Oleh karena itu, semakin banyak
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direksi yang memiliki kualifikasi profesional, maka semakin tinggi kinerja perusahaan
keluarga, maka berhipotesis bahwa: H2= Kualifikasi profesional direksi berpengaruh
signifikan positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga.
Semakin banyak jumlah ukuran dewan, maka semakin efektif mereka memberikan
nasihat pada opsi strategi perusahaan karena telah memiliki kemampuan dan sumber daya
yang banyak dalam menyelesaikan permasalahan (Pearce & Zahra, 1991). Oleh karena itu,
semakin banyak ukuran dewan akan semakin tinggi nilai perusahaan (Rashid, 2011; Vitor,
2012; Fallatah & Dickins, 2012). Oleh karena itu, maka berhipotesis bahwa: H3= Ukuran
dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan
keluarga.
Aktivitas pemantauan terhadap manajer akan menjadi lebih efektif jika jumlah dewan
independen lebih dominan. Komisaris independen akan menghindari terjadinya moral hazard
yang dilakukan oleh para direktur perusahaan untuk kepentingannya melalui pemilikan
perkiraan-perkiraan akrual yang berdampak pada manajemen laba sehingga dapat
memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak komisaris
independen, maka akan semakin kuat pengelolaan terhadap perusahaan sehingga akan
meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, dewan komisaris independen akan
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Fama & Jensen, 1983; John & Senbet, 1998;
Fallatah & Dickins, 2012). Oleh karena itu, penelitian ini berhipotesis bahwa: H4= Komisaris
independen berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan
keluarga.
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan model penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
CEO Keluarga
Kualifikasi Profesional
Nilai Perusahaan

Ukuran dewan
Komisaris independen
Leverage

Sumber: Gill dan Obradovich (2012), Robin dan Amran (2016)
METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan adalah bersifat kuantitatif, dan dilakukan teknik analisa
secara regresi linear berganda. Data yang diteliti merupakan gabungan dari cross sectional
dan time series yang disebut data panel. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaanperusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selain bank, perusahaan asuransi
dan perusahaan keuangan. Perusahaan keuangan dikecualikan dari sampel karena kegiatan
operasional perusahaan keuangan diatur dalam aturan-aturan khusus yang berbeda dari
perusahaan non-keuangan.
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling.
Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan keluarga. Sampel yang terpilih
harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
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a.

Perusahaan tersebut telah terdaftar IPO selama lima tahun berturut-turut yang terhitung
mulai tahun 2010 sampai tahun 2014.
b.
Perusahaan telah memiliki data laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut yang
terhitung mulai tahun 2010 sampai tahun 2014.
c.
Memiliki kepemilikan keluarga (kepemilikan saham langsung dan tidak langsung)
minimal 20% dalam perusahaan. Definisi kepemilikan keluarga adalah harus memenuhi
criteria berikut: (1) pihak keluarga memiliki minimum 20% saham dari perusahaan, (2)
individu atau perusahaan pribadi (listed & non-listed) mempunyai kepemilikan saham
minimum 20% dari perusahaan. Jika perusahaan pribadi yang listed, maka akan
menelusuri perusahaan induknya atau kepemilikan terbesarnya.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan.
Data tersebut berupa laporan tahunan perusahaan dan data nilai pasar yang terdaftar di BEI
dengan periode 2010-2014. Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari empat variabel independen yaitu CEO keluarga/profesional, kualifikasi profesional
direksi, ukuran dewan direksi, komisaris independen dan satu variabel dependen yaitu nilai
perusahaan.
Berikut dibawah ini adalah pengukuran variabel dependen dan independen yang akan
digunakan dalam penelitian ini:
Variabel
Measurement
Nilai Perusahaan
Tobin's Q
dummy, jika CEO keluarga diberikan kode 1, jika CEO
CEO Keluarga Profesional
Profesional diberikan kode 0
Kualifikasi Profesional Direksi

% direksi yang mempunyai gelar profesi seperti CA,
CPA,CMA,CISA,CFA, atau setar dibagian
dengan total anggota dewan direksi

Jumlah anggota dewan direksi (Gill & Obradovisch, 2012)
% komisaris independen dibagikan ke total anggota
Komisaris Independen
komisaris
Sumber: Gill dan Obradovisch, 2012; Robin dan Amran, 2016
Ukuran Dewan Direksi

Berdasarkan model penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini, maka dapat
ditulis model regresi yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Nilai Perusahaan= a + b1 CEOKeluargait + b2 Kualifikasiprofesionalit + b3 ukurandewanit + b4
komisarisindependenit + leverageit + eit
Keterangan:
a
: Konstanta
b
: Koefisien regresi variabel independen
i
: Entitas ke-i
t
: Periode ke-t
e
: Error
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data sekunder. Objek penelitian
ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
periode 2010 sampai dengan 2014. Sampel perusahaan keluarga yang terdaftar di BEI yang
sesuai dengan kriteria sampel adalah sejumlah 125 perusahaan. Berdasarkan tabel 1
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menunjukkan bahwa perusahaan keluarga cenderung memilih untuk dijabati oleh CEO
keluarga daripada CEO non keluarga (profesional).
Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa perusahaan keluarga masih sangat minim
jumlah direksi yang mempunyai kualifikasi profesional, hal ini dibuktikan bahwa rata-rata
perusahaan keluarga hanya memiliki 6,5% direksi yang mempunyai kualifikasi profesional.
Jumlah dewan direksi pada perusahaan keluarga rata-rata adalah 4 anggota, dan komposisi
komisaris independen adalah 40%. Hal ini menyatakan bahwa perusahaan keluarga di BEI
rata-rata telah mematuhi peraturan BAPEPAM yang menyatakan minimal anggota dewan
direksi adalah 3 orang (UU NO. 40 Tahun 2007) dan komisaris independen dengan
komposisi minimal 30% (Pedoman tentang Komisaris Independen, 2004). Rata-rata ukuran
dewan direksi di negara Indonesia adalah empat anggota (Yopie & Itan, 2016). Nilai
perusahaan perusahaan keluarga rata-rata berkisar pada 136% yang artinya rata-rata
perusahaan keluarga mempunyai nilai saham yang lebih tinggi daripada nilai buku
perusahaan tersebut. Struktur modal perusahaan keluarga di BEI rata-rata cenderung
menggunakan hutang 52,74% dan sisanya dibiayain oleh modal 47,26%.

Variabel
CEO Keluarga
CEO Profesional
Total

Variabel
Kualifikasi Profesional
Ukuran Dewan
Komisaris Independen
Leverage
Nilai Perusahaan

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Frekuensi CEO
Frekuensi
Persentase
68
54%
57
46%
125
100%
Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Min
Max
Mean
0,0000
1,0000
0,0658
2,0000
12,0000
4,2824
0,2000
0,7500
0,4060
0,0519
1,4408
0,5274
0,3577
9,7673
1,3640

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Regresi Linear Berganda
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

0,3595
0,1292
0,1222
1,6757
625
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Std Dev
0,1403
1,8021
0,1117
0,2287
1,1311

ANOVA

Regression
Residual
Total

df
SS
MS
F
5,0000 257,9606 51,5921 18,3728
619,0000 1738,2000 2,8081
624,0000 1996,1606

Significance
F
0,0000

Standard

Intercept
CEO Keluarga
Kualifikasi Profesional
Ukuran Dewan Direksi
Komisaris Independen
Leverage

Coefficients
0,6489
-0,5367
-1,3601
0,1670
0,6145
0,7143

0,3280
0,1370
0,4561
0,0362
0,6513
0,1180

E
r
r
o
r t Stat
P-value
1,9783 0,0483
-3,9183 0,0001
-2,9817 0,0030
4,6133 0,0000
0,9435 0,3458
6,0519 0,0000

Berdasarkan hasil uji pada tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa model penelitian yang
digunakan yaitu struktur dewan secara simultan berpengaruh secara positif terhadap nilai
perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji F dengan signifikansi 0,0000. Variabel yang
digunakan untuk menjelaskan struktur dewan yaitu CEO keluarga, Kualifikasi profesional,
ukuran dewan, dan komisaris independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap nilai
perusahaan sebesar 12,22%, sisanya 87.78% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
disebutin pada penelitian ini. Dilihat dari hasil uji t, H4 yang menyatakan bahwa komisaris
independen mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan tidak
terbuktikan. Dari hasilnya menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap nilai perusahaan.
Hasil uji t pada Variabel CEO keluarga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara
signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menyatakan bahwa H1 dapat dibuktikan.
Perusahaan keluarga yang dijabati oleh CEO non keluarga (profesional) akan lebih baik nilai
perusahaannya daripada CEO keluarga. Hal ini dikarenakan bahwa manajer non-keluarga
yang professional lebih produktif dibandingkan dari pada manajer keluarga (Hambrick &
Mason, 1984; Kosnik, 1987; Daily & Dollinger, 1992; Anderson, Dure, & Reeb, 2009).
Dilihat dari H2 mengenai variabel kualifikasi profesional terhadap nilai perusahaan
mempunyai pengaruh signifikan yang positif, hal tersebut tidak terbuktikan. Hasil
menunjukkan bahwa kualifikasi profesional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
tetapi mempunyai hubungan negatif. Pada umumnya kualifikasi profesional justru akan
memberikan profesional judgement yang lebih baik dalam mengambil keputusan, namun
perusahaan keluarga cenderung lebih dominan pada keputusan keluarganya dibandingkan
pendapat lainnya.
Dilihat dari H3 mengenai variabel ukuran dewan terhadap nilai perusahaan
mempunyai pengaruh signifikan yang positif, hal tersebut dapat dibuktikan. Hasil
menunjukkan bahwa ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.
Semakin banyak jumlah ukuran dewan, maka semakin efektif mereka memberikan nasihat
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pada opsi strategi perusahaan karena telah memiliki kemampuan dan sumber daya yang
banyak dalam menyelesaikan permasalahan (Pearce & Zahra, 1991).

SIMPULAN
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai pengaruh struktur dewan
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga. Struktur dewan yang digunakan pada
penelitian ini adalah CEO Keluarga, kualifikasi profesional, ukuran dewan, dan komisaris
independen. Berdasarkan hasil analisis pada sampel 125 perusahan keluarga tahun 2010-2014
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan keluarga yang dikelolakan oleh pihak non
keluarga (profesional) lebih tinggi nilai perusahaan daripada perusahaan keluarga yang
dikelolakan oleh pihak keluarga.
Kualifikasi profesional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai
perusahaan namun berhubungan negatif. Hal ini diduga bahwa perusahaan keluarga
cenderung lebih dominan pada direksi keluarga dalam pengambilan keputusan. Ukuran
dewan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga.
Variabel komisaris indepeden tidak mempunyai hubungan signifikan terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan keluarga.
Penelitian ini tak terpungkiri dari keterbatasan. Adapun saran yang dapat diberikan
untuk digunakan pada penelitian selanjutnya, antara lain yaitu: peneliti selanjutnya
diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi
nilai perusahaan dan membandingkan antar perusahaan keluarga pada berbagai negara.
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