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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan yang ada di Indonesia hampir sebagian besar adalah perusahaan 

keluarga. Secara umum perusahaan keluarga adalah perusahaan yang didirikan, 

dimiliki, dikontrol dan dijalankan oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan 

darah dan memiliki mayoritas saham suatu perusahaan. Gonzales (2007) menyatakan 

bahwa suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan keluarga apabila 

kepemilikan dan pelaksana kebijakan perusahaan didominasi oleh anggota-anggota 

keluarga, demikian juga dengan para direktur perusahaan yang memiliki hubungan 

keluarga. Menurut hasil survey dari Price Waterhouse Cooper (PWC) pada tahun 

2014 mengenai bisnis keluarga, ada 95 % bisnis di Indonesia dikelola oleh keluarga. 

PWC menyatakan bahwa perusahaan keluarga adalah perusahaan yang pendiri atau 

orang yang mengakuisisi perusahaan memiliki mayoritas hak suara, misalnya orang 

tua, anak, atau ahli waris dan setidaknya ada satu perwakilan keluarga yang terlibat di 

dalam manajemen atau administrasi perusahaan (www.pwc.com, 2014). Chu (2009) 

mengemukakan bahwa perusahaan keluarga memiliki karakteristik utama yaitu 

menempatkan anggota keluarga di dewan direksi. Hal ini bertujuan agar anggota 

keluarga dapat terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan.  

Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada keluarga 

biasanya dapat dilihat dari adanya anggota keluarga yang memiliki jabatan di jajaran 
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dewan direksi dan dewan komisaris di perusahaan. Pada umumnya anggota keluarga 

dalam perusahaan biasanya menjadi pemilik dan juga bertindak sebagai manajer, hal 

itu mengakibatkan kecenderungan meminimalisir masalah keagenan di dalam 

perusahaan sehingga tidak terjadi konflik antara manajer perusahaan (Demsetz & 

Villalonga, 2001).  

Perusahaan keluarga memiliki kelebihan yaitu memiliki sudut pandang jangka 

panjang terhadap bisnisnya sehingga nantinya dapat menghasilkan return yang lebih 

baik lagi bagi perusahaan James, 1999; Ibrahim & Samad, 2010; Din & Javid, 2012. 

Pertimbangan dalam berinvestasi perusahaan keluarga cenderung lebih berhati-hati, 

sedangkan perusahaan non-keluarga cenderung mempertimbangkan jangka pendek 

dengan melihat fluktuasi harga saham di pasar. Shyu (2011) menyatakan bahwa 

perusahaan keluarga lebih mempertimbangkan kelangsungan jangka panjang 

perusahaan sehingga akan menghasilkan keputusan investasi yang lebih baik. Hal itu 

memberikan dampak yang baik yaitu mendorong profitabilitas menjadi semakin 

tinggi. Menurut Casson (1999) perusahaan keluarga menganggap bahwa aset yang 

wajib diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga investasi yang 

dilakukan akan berorientasi jangka panjang. 

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin tinggi mendorong suatu 

perusahaan untuk terus meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan dengan 

memaksimalkan kinerja di dalam perusahaan. Anderson dan Reeb (2003) menyatakan 

bahwa kinerja yang lebih baik dimiliki oleh perusahaan keluarga dibandingkan 

perusahaan lainnya berdasarkan profitabilitas maupun pasar. Kinerja perusahaan 
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merupakan kemampuan perusahaan untuk mengelola aset, hutang, serta modal dalam 

suatu periode secara efektif dan efisien sehingga mampu memberikan keuntungan 

bagi para pemegang saham. Informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan (Sudana,2015:18). 

Upaya perusahaan keluarga dalam meningkatkan kinerja perusahaan bergantung akan 

adanya proporsi kepemilikan lain dalam perusahaan. Salah satu proporsi  kepemilikan 

lain yang ada di perusahaan keluarga adalah kepemilikan asing.  

Perusahaan keluarga di Indonesia tidak menutup kemungkinan juga diminati 

oleh para pemegang saham asing hal ini terjadi karena pasar modal semakin terbuka 

memungkinkan investor asing dapat menginvestasikan sahamnya. Kepemilikan asing 

di suatu perusahaan memberikan kontribusi berupa teknologi serta memiliki 

pengetahuan-pengetahuan terbaru yang dapat meningkatkan kinerja. Lee (2008) 

menyatakan bahwa investor asing lebih mampu untuk mengendalikan manajemen 

karena investor asing memiliki pengetahuan dan sumber daya yang cukup di bidang 

bisnis dan keuangan. Kepemilikan asing dengan memiliki pengetahuan yang cukup 

baik dapat membuat perusahaan semakin berkembang. Adanya kepemilikan asing 

membuat perusahaan lebih terbuka dalam pengungkapan informasi perusahaan 

sehingga asimetri informasi yang timbul antara manajer dengan pemegang saham 

semakin kecil. Keberadaan kepemilikan asing di perusahaan keluarga menurut Aman 

dan Nguyen (2012) dapat meningkatkan monitoring pada perusahaan sehingga ketika 

ada asimetri informasi yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham maka 
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asimetri informasi semakin berkurang. Pada kondisi tersebut kepemilikan asing dapat 

memoderasi. 

Terdapat beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan 

diantaranya yaitu leverage dan firm size. Faktor-faktor tersebut merupakan variabel 

kontrol yang digunakan dalam penelitian ini. Leverage menunjukkan seberapa 

banyak hutang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai keseluruhan aktiva 

perusahaan. Firm size menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari 

jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gama dan Rodriguez (2013) 

menyatakan bahwa perusahaan keluarga yang dikontrol oleh keluarga memiliki efek 

yang positif terhadap kinerja perusahaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh 

Maury (2006) menyatakan bahwa kontrol keluarga dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Navarro et al (2011) perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Spanyol periode 2002-2008 menunjukkan bahwa kepemilikan 

keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan karena adanya 

faktor kontrol keluarga.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dan sejauh ini penelitian 

tentang pengaruh kontrol keluarga terhadap kinerja perusahaan terdapat hasil tidak 

konsisten arah pengaruh dari beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan 

menguji kembali mengenai pengaruh kontrol keluarga terhadap kinerja perusahaan 

yang terdaftar di BEI periode 2013-2018 dengan kepemilikan asing sebagai variabel 

moderasi. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukan pada latar belakang, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah kontrol keluarga berpengaruh terhadap kinerja? 

2. Apakah kepemilikan asing memoderasi pengaruh kontrol keluarga terhadap 

kinerja? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kontrol keluarga terhadap kinerja. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan asing sebagai moderasi 

kontrol keluarga terhadap kinerja. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh kontrol keluarga terhadap kinerja perusahaan dengan kepemilikan 

asing sebagai variabel moderasi. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah 

pengetahuan dalam membuat keputusan investasi. 
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3. Penelitian Selanjutnya 

Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan manfaat dan  

menambah wawasan tentang pengaruh kontrol keluarga terhadap kinerja 

perusahaan dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang 

terdiri dari beberapa bab yaitu: 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan uraian latar belakang tentang pengaruh kontrol keluarga 

terhadap kinerja perusahaan dengan kepemilikan asing sebagai variabel 

moderasi terdapat juga rumusan masalah kemudian mengetahui tujuan 

penelitian, manfaat yang diperoleh dalam penelitian serta sistematika dalam 

penulisan penelitian ini. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan penelitian sebagai 

landasan yang berhubungan dengan topik penelitian. Bab ini juga membahas 

terkait penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan teori. 

Serta mencakup pembahasan hipotesis, mengetahui model analisis dan 

kerangka berfikir. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, mencakup pembahasan variabel penelitian, data penelitian yang 
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meliputi jenis data, sumber data, dan prosedur pengumpulan data serta teknik 

analisis data.  

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Bab ini membahas subyek penelitian yang digunakan oleh penelitian yaitu 

tentang pengaruh kontrol keluarga terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar 

di BEI periode 2013-2018 dengan kepemilikan asing sebagai variabel 

moderasi, memberikan pengetahuan tentang cara menganalisis data dalam 

pengujian hipotesis penelitian dan pembahasan terkait pengujian hipotesis 

penelitian. 

Bab 5 Simpulan dan Saran 

Bab ini memaparkan tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

serta saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 
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