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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dengan populasi penduduk di Indonesia yang cukup banyak dan beragam 

yaitu sekitar 40 juta orang dan terus bertambah setiap tahunnya, tidak heran bisnis 

keluarga menjadi salah satu pilihan karir bagi sebagian masyarakatnya. 

Persaingan yang semakin ketat dan berat membuat bisnis keluarga dilirik untuk 

mencari penghasilan sekaligus memberdayakan anggota keluarganya baik yang 

memiliki keahlian tertentu maupun yang berminat untuk membangun sebuah 

bisnis keluarga bersama anggota keluarga lainnya (Dhewanto dkk,2014). 

Mayoritas perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi perekonomian 

di Indonesia dikendalikan oleh keluarga. Menurut data Sinar Harapan (9 Februari 

2002), Jumlah perusahaan yang digolongkan perusahaan keluarga adalah 

sebanyak 82,44%. Adapun menurut data Kompas (24 Desember 2002), Dengan 

asumsi-asumsi tertentu diperkirakan perusahaan keluarga memberi kontribusi 

yang cukup besar yaitu 30% dari GDP dan menyerap 70% angkatan kerja 

(Wahjono, 2008). Family Controlled Firms (FCF) memiliki tiga kelebihan utama 

dibandingkan Non-Family Controlled Firms (NFCF), yaitu a) FCF dapat 

meminimalkan benturan kepentingan antara pemilik dan manajemen (agency 

problems). Umumnya investor keluarga ikut aktif dalam mengelola perusahaan, 

baik sebagai direksi maupun komisaris. b) Keluarga memiliki horison investasi 

yang panjang, karena perusahaan keluarga merupakan aset sakral yang akan 
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membawa nama keluarga dan akan diwariskan turun temurun. c) Investor 

keluarga memiliki kelebihan dalam mengelola suatu bisnis (know-how) karena 

pengalamannya panjang, sehingga dapat membantu meningkatkan stabilitas bisnis 

serta perencanaan jangka panjang. Di sisi lain, FCF juga  memiliki beberapa 

kelemahan dibandingkan NFCF. Yang utama adalah masalah management 

entrenchment, yakni keluarga bertahan terlalu lama di manajemen puncak 

sehingga sulit dilengserkan meski tidak lagi kompeten. Hal ini menyebabkan 

penempatan anggota keluarga yang kurang kompeten di jajaran manajemen 

(nepotisme) juga potensial menghambat kinerja perusahaan. 

(www.konfrontasi.com). 

Dalam penelitian ini digunakan rasio Tobins Q untuk mengukur kinerja 

perusahaan. Tobin’s Q adalah pengukur kinerja perusahaan dengan 

membandingkan dua penilaian aset yang sama. Tobin’s Q merupakan rasio dari 

nilai pasar aset perusahaan yang diukur oleh nilai pasar dari jumlah saham yang 

beredar dan hutang terhadap replacement cost dari aktiva perusahaan. Apabila 

nilai lebih besar dari nilai dasar sebelumnya, maka akan memiliki biaya untuk 

meningkatkan kembali, dan laba kemungkinan akan didapatkan. Berdasarkan 

pemikiran Tobin, bahwa insentif untuk membuat modal investasi baru adalah 

tinggi ketika surat berharga (saham) memberikan keuntungan di masa depan dapat 

dijual dengan harga yang lebih tinggi dari biaya investasinya. Tobin’s Q telah 

digunakan khusus oleh perusahaan-perusahaan manufaktur seperti perusahaan 

pertambangan untuk menjelaskan sejumlah fenomena perusahaan yang beragam. 

Hal ini telah mensyaratkan mengenai: (a) perbedaan cross-sectional dalam 

http://www.konfrontasi.com/
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pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi (b) hubungan antara 

kepemilikan ekuitas manajer dan nilai perusahaan (c) hubungan antara kinerja 

manajer dan keuntungan penawaran tender, peluang investasi dan tanggapan 

penawaran tender, dan (d) pembiayaan, dividen, dan kebijakan kompensasi 

(Sudiyatno dan Puspitasari, 2010). 

Salah satu informasi penting untuk menilai kinerja perusahaan adalah 

laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi 

keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu, maksudnya 

yaitu keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan 

periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Secara umum laporan keuangan 

bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat 

tertentu maupun pada periode tertentu (Kasmir, 2012). Lebih jelasnya laporan 

keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar 

perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Diantara beberapa 

jenis laporan keuangan yang kita ketahui, laporan arus (aliran) kas juga sangat 

penting bagi perusahaan. Tujuan pokok laporan aliran kas adalah untuk 

memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan 

selama periode tertentu. Tujuan kedua laporan aliran kas adalah untuk 

memberikan informasi mengenai efek kas dari kegiatan investasi, pendanaan, dan 

operasi perusahaan selama periode tertentu. (Hanafi dan Halim, 2014). 

Dalam perkembangan bisnis dengan persaingan yang sangat ketat saat ini 

menjadikan suatu perusahaan diharuskan untuk mengukur dan menilai kinerja 

perusahaan yaitu dengan menggunakan data dan informasi tentang laporan 
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keuangan perusahaan yang diperlukan terutama pada laporan arus kas. Dimana 

laporan arus kas merupakan laporan yang likuid dalam laporan keuangan suatu 

perusahaan, dalam hal tersebut tentunya perusahaan memerlukan kas yang 

digunakan dalam menjalankan aktivitas usahanya baik sebagai alat tukar dalam 

memperoleh barang atau jasa maupun sebagai investasi dalam perusahaan 

tersebut.  

Laporan arus kas melaporkan kegiatan investasi dan keuangan perusahaan 

untuk periode tertentu. Selain itu, laporan arus kas merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari laporan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari suatu 

perusahaan yang bersangkutan. Untuk mengurangi ketidakpastian investasi, para 

investor memerlukan informasi akuntansi untuk menilai resiko potensial atas 

investasi yang ditanamkan. Oleh karena itu, para investor tetap harus berusaha 

mengikuti perkembangan pasar dan sebanyak mungkin informasi karena dasar 

dari keberhasilan investasi adalah melakukan keputusan berdasarkan informasi. 

Informasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan sehingga para investor atau manajer sekalipun dapat melihat seberapa 

besar sumber dan penggunaan kas perusahaan pada saat dilakukan pengambilan 

keputusan untuk melakukan investasi (Manalib, 2015). 

Pada perusahaan yang memiliki tugas untuk mengkoordinasi direksi 

adalah direktur utama. Direktur utama merupakan pemimpin pada manajer puncak 

memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

perencanaan strategis. Oleh karena itu, diharapkan direktur utama dapat 

melaksanakan peran penting dalam pengambilan keputusan untuk mencapai 
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tujuan perusahaan. Salah satu karateristik dari direktur utama adalah masa jabatan. 

Masa jabatan yang menjadi salah satu karateristik direktur utama dapat 

mempengaruhi keputusan yang diambil dan setiap tindakan yang diadopsi oleh 

perusahaan. Apabila masa jabatan direktur utama masih lama tentunya kebijakan 

atau tindakan yang diambil oleh direktur utama mempertimbangkan untuk 

melakukan proyek jangka panjang yang akan menghasilkan dalam waktu yang 

dapat diperkirakan tanpa harus mengabaikan kinerja jangka pendek. Sebaliknya, 

apabila masa jabatan direktur utama sudah akan berakhir dalam jangka pendek 

tentunya kebijakan dan tindakan yang diambil direktur utama memiliki 

kecenderungan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja jangka pendek 

(Sudiyatno dan Puspitasari, 2010). 

Darmadi (2011) menyimpulkan bahwa usia direktur utama berpengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian tersebut bertentangan dengan 

penelitian Kusumastuti et. al. (2007), Hovart dan Spirollari (2012), dan Ness et. 

al. (2010) yang menyimpulkan bahwa usia direktur utama tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Menurut Robbins (2007) hubungan antara usia dan 

kinerja perusahaan kemungkinan akan menjadi masalah yang lebih penting selama 

dekade mendatang. Para pekerja yang lebih tua memiliki kualitas positif pada 

pekerjaan mereka, khususnya pengalaman, penilaian, etika kerja yang kuat, dan 

komitmen terhadap kualitas. Sedangkan para pekerja yang lebih muda cenderung 

kurang memiliki kualitas kerja yang positif dan kurang berpengalaman 

(Kartikaningrum, 2016). 
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 Menurut Laporan tahunan PricewaterhouseCoopers (PwC),  tahun 2015 

telah menjadi tahun buruk di sektor pertambangan. Jock O’Callaghan, Global 

Mining leader di PwC mengatakan bahwa tahun lalu (2015) merupakan tahun 

penuh tantangan bagi sektor pertambangan. Penurunan harga komoditas sebesar 

25% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini akan mendorong perusahaan 

pertambangan harus berupaya keras meningkatkan produktivitas, beberapa di 

antaranya berjuang untuk bertahan, diikuti dengan pelepasan aset atau penutupan 

usaha. Selain itu terlihat juga bagaimana pemegang saham bersikeras untuk 

berfokus pada jangka pendek, yang berdampak pada ketersediaan modal untuk 

diinvestasikan dan mengakibatkan terbatasnya opsi untuk pertumbuhan 

perusahaan. Kondisi yang demikian kemudian berimbas pada perusahaan 

tambang Indonesia. Di tahun 2015 tidak ada perusahaan pertambangan di 

Indonesia dengan kapitalisasi pasar melebihi US$4 miliar sehingga menyebabkan 

perusahaan tambang Indonesia dalam masa-masa ini selain berjuang mengatasi 

masalah lemahnya harga komoditi juga menurunnya permintaan dari Tiongkok 

dan negara berkembang lainnya. Hal ini menyebabkan penurunan yang signifikan 

atas kinerja keuangan perusahaan pertambangan di Indonesia.  

Sacha Winzenried, Lead Adviser for Energy, Utilities & Mining PwC 

Indonesia menjelaskan kapitalisasi pasar keseluruhan perusahaan pertambangan 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia turun dari Rp 255 triliun pada tanggal 31 

Desember 2014 menjadi Rp 161 triliun pada tanggal 31 Desember 2015. 

Penurunan sebesar 37% ini terutama dipicu oleh jatuhnya harga komoditas. 

Namun, pada tanggal 30 April 2016, kapitalisasi pasar perusahaan pertambangan 
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yang tercatat di Bursa Efek Indonesia meningkat sebesar 23% menjadi Rp.198 

triliun yang sejalan dengan kenaikan harga sejumlah komoditas selama empat 

bulan pertama tahun 2016, dan perbaikan keyakinan investor terhadap sektor 

pertambangan Indonesia mengingat tindakan yang telah dilakukan untuk 

mengantisipasi dampak penurunan harga komoditas.  

PwC juga menemukan beberapa hal yang disampaikannya dalam 

laporannya dimana para investor 40 perusahaan pertambangan terbesar di dunia 

karena keputusan investasi dan pengelolaan modal mereka yang buruk dan dalam 

beberapa hal karena menyia-nyiakan manfaat yang didapatkan dari periode 

mining boom. Ada kekhawatiran yang ditunjukan pemegang saham dengan 

hanya fokus pada fluktuasi harga komoditas dan imbal hasil jangka pendek 

daripada sudut pandang investasi jangka panjang yang dibutuhkan pada sektor 

pertambangan. Di negara lain perusahaan tambang mulai fokus untuk 

memaksimalkan nilai dengan melepas aset serta menunda proyek marginal atau 

mengurangi kapasitas oleh 40 perusahaan pertambangan terbesar. Sebagai 

buktinya, terjadi penurunan signifikan pada belanja modal yang mengisyaratkan 

iklim investasi yang hampir stagnan (www.PwC.com). 

Villalonga dan Amit (2006), dengan menggunakan sampel 500 perusahaan 

publik yang termasuk indeks S&P 500, menemukan bahwa perusahaan keluarga 

memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan bukan keluarga hanya jika 

pendiri perusahaan menjabat sebagai CEO (Chief Executive Officer) atau sebagai 

presiden komisaris (Chairman of Board Directors) dengan CEO yang berasal dari 

profesional atau bukan keluarga. Kami juga menemukan bahwa efek negatif dari 
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keturunan CEO sepenuhnya disebabkan perusahaan keluarga generasi kedua. 

Villalonga dan Amit (2006) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai orang-

orang di mana pendiri atau anggota keluarganya dengan baik darah atau 

perkawinan adalah seorang perwira, direktur, atau blockholder, baik secara 

individu atau sebagai sebuah kelompok.  

Anderson dan Reeb (2003) menyatakan bahwa perusahaan mayoritas 

keluarga memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan lainnya, baik 

berdasarkan profitabilitas maupun pasar. Namun demikian, tidak di setiap negara 

kepemilikan keluarga pada suatu perusahaan selalu berdampak baik pada kinerja 

perusahaan tersebut. Di perusahaan keluarga konflik keagenan utama adalah 

pengambilalihan dari pemegang saham minoritas, menunjukkan bahwa pemegang 

saham minoritas prihatin dengan menyeimbangkan representasi keluarga atau 

kekuasaan di dewan direksi. Dalam perusahaan keluarga, anggota keluarga 

menempati hampir 20% dari semua kursi dewan dan CEO 46%. 

La Porta et al. (1999) menemukan bahwa sebagian besar perusahaan di 

luar Amerika Serikat yang milik keluarga. Dalam konteks kelembagaan tersebut, 

pemegang saham keluarga tampaknya mempengaruhi manajemen melalui hak 

suara mereka. Terkait dengan biaya agensi dari arus kas bebas, ketika kepentingan 

manajer tidak selaras dengan orang-orang dari pemegang saham, manajer dapat 

menghabiskan arus kas yang dihasilkan untuk mengeksploitasi keuntungan 

mereka sendiri, dan menyebabkan masalah overinvestment (Jensen,1986). 

Sehingga, perusahaan akan sangat bergantung pada dana internal. Namun, biaya 

agensi dapat diatasi jika kepemilikan manajerial adalah meningkat untuk 
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memberikan insentif bagi manajer untuk memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham (Pawlina dan Renneboog, 2005). Untuk menguji apakah pemilik saham 

keluarga harus menyelaraskan kepentingan untuk memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham dan untuk mengurangi biaya agensi dari arus kas bebas, perlu 

juga diteliti tentang efek dari kepemilikan saham keluarga terhadap kinerja 

perusahaan (Sitthipongpanich, 2017). 

Dari penelitian Grant Thornton Indonesia ditemukan bahwa sebagian 

besar perusahaan keluarga bergerak di bidang : 

Bidang perusahaan Persentase (%) 

Perdagangan besar dan eceran 36% 

Manufaktur dan distribusi 24% 

Jasa profesional 14% 

Pertanian 13% 

Perikanan 4% 

Konstruksi 3% 

Real estate serta transportasi 2% 

Hotel dan hiburan serta jasa perusahaan 1% 

Total 97% 

 Sumber : Wahjono (2008) 

 Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa perusahaan manufaktur 

merupakan salah satu perusahaan yang memiliki persentase terbesar dalam daftar 

perusahaan keluarga di Indonesia. Dilihat dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Sitthipongpanich (2017) bahwasannya peneliti menggunakan 
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sampel perusahaan non keuangan di Thailand. Dalam penelitian ini, saya ingin 

melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yaitu sektor pertambangan 

yang juga termasuk kedalam perusahaan non keuangan di Indonesia. 

Perbedaan penelitian ini adalah dimana pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Sitthipongpanich (2017) di Thailand dengan periode 2001-2008 

hanya menggunakan variabel independen Kepemilikan Keluarga. Berdasarkan 

saran penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sitthipongpanich (2017), pada 

penelitian ini saya akan menambahkan variabel independennya yaitu Karakteristik 

Direktur Utama (CEO) yaitu masa jabatan direktur utama dan usia direktur utama 

(CEO) yang diduga akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kemudian 

saya menambahkan variabel independennya arus kas investasi yang diduga akan 

berpengaruh juga terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang saya 

gunakan pada penelitian ini berbeda alat ukurnya dengan penelitian sebelumnya, 

dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan ROA (Return On Asset) 

sedangkan pada penelitian ini saya akan mencoba menggunakan Tobin’s Q 

sebagai alat ukur kinerja perusahaan. Selain itu, saya ingin mencoba meneliti di 

Indonesia dengan periode 2012-2016. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan Tobin’s Q khususnya 

perusahaan keluarga pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI (Bursa 

Efek Indonesia). Judul penelitian yang akan saya angkat adalah “Pengaruh 

Kepemilikan Keluarga (Family Ownership), Karakteristik Direktur Utama 
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(CEO), Arus Kas Investasi terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan 

Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Periode 2012-2016).” 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini sebagaimana latar 

belakang di atas adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan keluarga (family ownership) berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja perusahaan? 

2. Apakah masa jabatan direktur utama (CEO) berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja perusahaan ? 

3. Apakah usia direktur utama (CEO) berpengaruh secara parsial terhadap 

kinerja perusahaan ? 

4. Apakah arus kas investasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

perusahaan? 

5. Apakah kepemilikan keluarga (family ownership), masa jabatan direktur 

utama (CEO), usia direktur utama (CEO) dan arus kas investasi 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris 

mengenai: 

1. Pengaruh kepemilikan keluarga (family ownership)  terhadap kinerja 

perusahaan 

2. Pengaruh masa jabatan direktur utama (CEO) terhadap kinerja perusahaan 

3. Pengaruh usia direktur utama (CEO) terhadap kinerja perusahaan 
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4. Pengaruh arus kas investasi terhadap kinerja perusahaan 

5. Pengaruh kepemilikan keluarga (family ownership), masa jabatan direktur 

utama (CEO), usia direktur utama (CEO) arus kas investasi terhadap 

kinerja perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Bagi peneliti : Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

kepemilikan keluarga (family ownership), bagaimana karakteristik direktur 

utama (CEO), dan arus kas investasi mempengaruhi kinerja perusahaan, 

khususnya pada perusahaan pertambangan di indonesia. 

b. Bagi akademisi : Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan ilmu 

pengetahuan dan wawasan serta memberi kontribusi dalam pengembangan 

teori mengenai kepemilikan keluarga serta menjadi dasar untuk dapat 

melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi. 

c. Bagi praktisi : Berguna untuk pemangku kepentingan dalam membuat 

keputusan ekonomi melalui kepemilikan yang dimiliki (keluarga) dalam 

mencapai jalannya arus kas investasi dengan baik dan menuju kinerja 

perusahaan yang baik. 

d. Bagi peneliti selanjutnya : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran serta referensi khususnya bagi 

peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama yaitu 

tentang pengaruh kepemilikan keluarga (family ownership), karakteristik 
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direktur utama (CEO) dan arus kas investasi terhadap kinerja perusahaan 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian,  tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Bab ini akan mengemukakan tentang jenis penelitian, jenis data dan 

sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode 

pengumpulan data, variabel penelitian, model analisis, dan pengujian 

hipotesis. 

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini akan diuraikan tentang objek penelitian, analisis data, dan 

interprestasi hasil terhadap hasil penelitian. 

BAB V   :   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat 

simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya 


