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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan keluarga merupakan fenomena tersendiri dalam dunia bisnis. Di

Indonesia sebesar 96% atau sebesar 159.000 dari 165.000 perusahaan yang terdapat

di Indonesia merupakan perusahaan keluarga (Pikiran Rakyat, 16 November 2006).

Perusahaan keluarga juga memiliki andil yang cukup signifikan bagi pendapatan

negara. Poza (2010) mengatakan bahwa 80% - 98% bisnis di dunia merupakan bisnis

keluarga. Selain itu, bisnis keluarga berkontribusi sebesar 75% dari GDP (Gross

Domestic Product) di berbagai negara. Indonesia juga termasuk salah satu negara

yang menyimpan fakta mengejutkan tentang fenomena family business. Fakta ini

membuktikan bahwa family business memegang peranan yang vital dalam

menggerakkan roda perekenomian Indonesia. Data BPS (Badan Pusat Statistik)

menunjukkan bahwa perusahaan keluarga memberikan kontribusi besar terhadap

GDP (Gross Domestic Product) yaitu mencapai 82,44% dari PDB yang

disumbangkan oleh sektor swasta (www.jakartaconsulting.com).

Hingga saat ini, belum terdapat konsensus yang jelas mengenai definisi

perusahaan keluarga. Sebagian besar definisi yang ada mencakup setidaknya tiga

dimensi yaitu, satu atau beberapa keluarga memegang bagian penting dari modal

perusahaan; anggota keluarga mempertahankan kendali yang signifikan di dalam

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN DIVERSIFIKASI.... TYAN PERDANA C.S.



2

perusahaan (distribusi modal dan hak suara) dengan kemungkinan pembatasan

undang-undang atau hukum; dan anggota keluarga berada pada posisi manajemen

puncak (Villangola dan Amit, 2004). Beberapa penelitian juga mendefinisikan

perusahaan keluarga menggunakan persentase kepemilikan tertentu dan terdapat

perwakilan anggota keluarga dalam perusahaan. Seperti Shleifer dan Vishney (1986)

yang mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai perusahaan dimana keluarga, baik

pendiri maupun keturunannya mempertahankan kepemilikan saham sebesar 5% atau

lebih. Meskipun kurangnya konsensus yang jelas tentang definisi tersebut, ada

kesepakatan luas bahwa perusahaan keluarga adalah yang dimiliki dan dikelola oleh

keluarga inti (Chua et al., 1999).

Tujuan berbagai perusahaan, meskipun dengan struktur kepemilikan yang

berbeda (family business dan non-family business) adalah sama. Keduanya

merupakan organisasi bisnis yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan

kemakmuran pemegang saham atau pemilik perusahaan (wealth of the shareholders)

(Sudana, 2011:7). Perusahaan dalam perkembangannya selalu berusaha untuk

mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam upaya meningkatkan nilai

perusahaan tersebut. Perusahaan dapat melakukan pengembangan perusahaan

maupun pengurangan skala ekonomis usaha dalam jangka panjang. Namun, perlu

diketahui bahwa dalam rangka pengembangan usaha, dinamika keluarga memiliki

pengaruh terhadap strategi bisnis yang akan diambil perusahaan di berbagai

tingkatan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konteks yang unik pada perusahaan

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN DIVERSIFIKASI.... TYAN PERDANA C.S.



3

keluarga menyebabkan perbedaan antara family dan non-family business berkaitan

dengan berbagai strategi, antara lain: strategi internasionalisasi (Abdellatif et al .,

2010), strategi inovasi (Craig & Moores, 2006), dan strategi akuisisi (Miller et al .,

2010). Selain itu, Anderson dan Reeb (2003) mendukung bahwa terdapat perbedaan

pula antara family dan non-family business di dalam konteks strategi diversifikasi.

Menurut Hitt et al., (2013:148) strategi diversifikasi usaha merupakan strategi

tingkat korporasi yang memfokuskan pada tindakan untuk memperoleh keunggulan

bersaing dengan memilih dan mengelola kelompok-kelompok bisnis yang berbeda

dalam beberapa industri pasar. Diversifikasi merupakan salah satu metode penting

yang digunakan perusahaan dalam rangka mempertahankan daya saing dan

meningkatkan profitabilitas. Perusahaan menggunakan strategi diversifikasi guna

mencapai penciptaan nilai melalui economies of scope, financial economies, atau

market power (Barney, 1991; Montgomery, 1985). Selain manfaat yang telah

disebutkan, strategi diversifikasi juga memiliki biaya yang harus dikeluarkan oleh

perusahaan dalam penerapannya sehingga tercapai keuntungan yang diharapkan.

Biaya tersebut di antaranya adalah biaya yang terkait dengan timbulnya kesulitan-

kesulitan yang berkaitan dengan koordinasi, asymmetry information, dan incentive

misalignment (Denis et al., 2002).

Asymmetry information dan Incentive misalignment merupakan penyebab

timbulnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham atau pemilik sebagai

principal dan manajer sebagai agent, atau disebut dengan konflik keagenan (agency
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conflict). Pada family business, pemegang saham atau pemilik dan manajer adalah

sama (kebanyakan manajer adalah anggota keluarga). Masalah keagenan (agency

problem) di dalam family business timbul ketika rasio ekuitas yang dimiliki oleh

pemegang saham keluarga cukup besar untuk kontrol yang efektif di dalam

perusahaan. Pemegang saham keluarga akan terkonsentrasi dengan kepentingan

keluarga semata, bukan kepada kepentingan para pemegang saham minoritas (Chu,

2009). Family business dapat mengambil alih (expropriate) kepentingan pemegang

saham lainnya dengan kekuatan pengendalian yang dimiliki dan pada akhirnya,

mengambil alih kekayaan pemegang saham minoritas. Terkait dengan aspek

diversifikasi, hal tersebut dapat menghasilkan peluang yang baik untuk spekulasi dan

eksploitasi kepentingan pemegang saham minoritas (Claessens et al., 2002).

Berbeda dengan yang terjadi di dalam non-family business, dimana tingkat

diversifikasi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan family business. Strategi

diversifikasi yang digunakan manajer di dalam non-family business merupakan

indikasi manajer bertindak demi kepentingannya (entrenchment). Pemegang saham

utama dapat mengurangi terjadinya perilaku oportunistik manajer tersebut dengan

menggunakan kepemilikan manajerial untuk mengatasi masalah tersebut (Lin et al.,

2014).

Pada non-family business, kepemilikan manajerial mampu memberikan dampak

positif di dalam mengurangi konflik yang berkaitan dengan masalah keagenan dan

memaksimalkan nilai perusahaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jensen dan
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Meckling (1976) bahwa berdasarkan teori keagenan (agency theory), pemegang

saham (principals) harus mendorong manager (agents) untuk bertindak sesuai dengan

kepentingan pemegang saham dengan mengawasi manajer (yang akan menimbulkan

biaya keagenan) atau dengan meningkatkan incentive alignment melalui alternatif

yang mungkin termasuk kepemilikan manajerial atau opsi saham.

Namun, di dalam family business yang terjadi akan berbeda dengan non-family

business. Di dalam family business, kepemilikan manajerial akan seketika

mempengaruhi keputusan terkait strategi diversifikasi perusahaan. Ketika pemilik dan

manajer memegang sejumlah saham yang melebihi tingkat kontrol kritis (critical

level of control), mereka memiliki insentif yang lebih besar untuk mengejar strategi

diversifikasi. Hal ini dikarenakan baik keluarga pemilik dan manajer, dapat meraup

keuntungan pribadi dan menutup biaya yang lebih rendah. Perspektif kepentingan di

dalam teori keagenan menunjukkan bahwa diversifikasi membantu pemilik, manajer,

dan keluarga mereka untuk mencapai tujuan mereka sembari memastikan

kelangsungan hidup perusahaan (Chen dan Yu, 2012).

Penelitian mengenai diversifikasi memang telah banyak dilakukan, namun sedikit

yang meneliti tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat diversifikasi

di masa yang akan datang dengan sampel perusahaan keluarga dan non-keluarga.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat

hubungan yang berbeda-beda antara struktur kepemilikan dan diversifikasi. Denis et

al., (1997) meneliti hubungan antara kepemilikan manajerial dengan diversifikasi
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pada perusahaan-perusahaan di US. Hasil menunjukkan adanya hubungan negatif

antara kepemilikan manajerial dan diversifikasi perusahaan. Namun, hasil empiris

yang telah divalidasi berdasarkan data cross-sectional, tidak dapat menangkap

perubahan di dalam hubungan antar variabel dari waktu ke waktu. Hal tersebut

didukung oleh penelitian Garanova et al., (2007) yang menyatakan bahwa

kepemilikan manajerial untuk jangka waktu tertentu tidak menimbulkan perubahan

selanjutnya di dalam tingkat diversifikasi.

Lain halnya dengan penelitian Chen dan Yu (2012) yang meneliti dampak

kepemilikan manajerial terhadap diversifikasi perusahaan dengan sampel pada

emerging market firms yang terdaftar di Taiwan Stock Exchange (TSE). Hasil

menunjukkan adanya hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan

diversifikasi terkait (related diversification) atau diversifikasi tidak terkait (unrelated

diversification) pada tingkat kepemilikan kurang dari 35 persen, sebaliknya pada

kepemilikan lebih dari 35 persen kepemilikan manajerial berpengaruh positif

terhadap diversifikasi terkait (related diversification) atau diversifikasi tidak terkait

(unrelated diversification). Kedua penelitian menggunakan latar belakang negara

yang berbeda. Di US, sebagian besar perusahaan dikarakteristikkan sebagai

kepemilikan yang tersebar luas (widely dispersed ownership). Sedangkan struktur

kepemilikan di Taiwan dikarakteristikkan dengan adanya peran utama dari pemegang

saham terbesar di dalam kepemilikan keluarga (concentrated ownership).
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Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, maka penelitian ini mencoba

menganalisis dampak kepemilikan manajerial terhadap tingkat diversifikiasi pada

perusahaan keluarga dan non-keuarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian

sebelumnya adalah penggunaan sampel perusahaan keluarga dan non-keluarga yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2013.

Sebagian besar kesimpulan yang diambil dari beberapa penelitian sebelumnya

adalah berdasarkan sampel yang diambil dari negara-negara maju. Selain itu,

penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa masalah keagenan tradisional tidak

serius di negara-negara berkembang dibandingkan negara-negara maju. Oleh karena

itu, penelitian tentang kepemilikan manajerial dan tingkat diversifikasi perusahaan di

negara berkembang menjadi sebuah pertanyaan menarik dan perlu untuk diverifikasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

“Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat diversifikasi

perusahaan dengan variabel kontrol financial leverage, return on assets (ROA),

business risk, firm size, dan institutional ownership pada perusahaan keluarga dan

non-keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013?”
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1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh kepemilikan

manajerial terhadap tingkat diversifikasi perusahaan dengan variabel kontrol financial

leverage, return on assets (ROA), business risk, firm size, dan institutional ownership

pada perusahaan keluarga dan non-keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) periode 2010-2013.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini diharapkan mampu

memberikan manfaat kepada:

1. Akademisi dan peneliti, dapat menambah wawasan serta referensi untuk

penelitian selanjutnya yang lebih mendalam yang berkaitan dengan pengaruh

kepemilikan manajerial terhadap tingkat diversifikasi perusahaan, baik pada

perusahaan keluarga maupun non-keluarga.

2. Perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menunjukkan arah kebijakan

perusahaan yang lebih baik dalam menentukan strategi diversifikasi yang lebih

menguntungkan baik bagi manajer, shareholders, serta pemilik perusahaan.

3. Investor, diharapkan dengan memahami strategi bisnis yang menyebabkan

perubahan antara perusahaan keluarga dan non-keluarga, kepemilikan manajerial,

dan tingkat diversifikasi perusahaan, investor dapat mengambil keputusan

investasi secara tepat.
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4. Memberikan jawaban atas ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai

hubungan kepemilikan manajerial dan tingkat diversifikasi perusahaan pada

perusahaan keluarga dan non-keluarga.

1.5. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Isi dari bab ini adalah latar belakang penelitian yang menjadi landasan ide,

berceritakan tentang fenomena mengenai perusahaan keluarga, kepemilikan

manajerial, masalah keagenan pada perusahaan keluarga dan non-keluarga,

dan diversifikasi perusahaan. Selain itu dalam bab ini terdapat rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam karya tulis ini

terutama sebagai landasan pembahasan dan interpretasi penelitian. Dalam

bab ini akan dijelaskan teori yang terkait dengan masalah, yaitu diversifikasi

perusahaan, teori agensi, kepemilikan manajerial, teori incentives alignment

hypothesis dan management entrenchment hypothesis, perusahaan keluarga,

serta variabel kontrol. Selain itu dalam bab ini terdapat penelitian terdahulu,

hipotesis dan model analisis, serta kerangka berpikir.
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BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tahap-tahap penelitian yang dilakukan, data,

sampel, dan variabel-variabel yang digunakan. Selain itu, bab ini juga akan

menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam pengolahan data.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dilakukan analisis terhadap pengolahan data yang

dilakukan pada Bab 3 serta interpretasi hasil pengolahan data tersebut.

Interpretasi hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas perumusan

masalah yang merupakan inti dari penelitian ini.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup karya akhir ini yang berisi simpulan dan saran.

Simpulan disusun berdasarkan hasil analisis pada Bab 4. Selain itu juga

diberikan saran-saran yang berguna dalam pengembangan penelitian

selanjutnya.
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