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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

 Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai 

sebuah kontrak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik (principal) menyewa 

orang lain sebagai agen (agent) untuk melakukan sejumlah jasa sesuai keinginan 

mereka, yang termasuk pendelegasian kekuasaan untuk mengambil keputusan 

kepada agen. Apabila kedua belah pihak dalam hubungan ini bertindak untuk 

memaksimalkan utilitasnya masing-masing, ada alasan yang kuat untuk 

mempercayai bahwa agen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan yang 

terbaik bagi pemilik. Permasalahan umum dalam teori ini adalah masalah agar 

agen bertindak dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan pemilik (Astuti dkk, 

2015). 

 Dalam teori ini disebutkan bahwa karena ada ketidaksejajaran kepentingan 

antara agen (manajer) dengan prinsipal (pemegang saham), agen menjadi lebih 

cenderung membuat keputusan investasi untuk tujuan kepentingan dirinya, 

misalnya membangun kerajaan bisnis ataupun memperbesar pertumbuhan 

perusahaan (Santi, 2016). Tingginya biaya pendanaan eksternal cenderung 

membatasi tingkat investasi yang diambil manajer sedangkan keberadaan arus kas 

bebas memungkinkan manajer untuk investasi lebih (over-invest) atau investasi 

kurang (under-invest) (Jensen,1986). 



 15 

2.1.2 Teori Pecking Order 

 Teori ini menyebutkan bahwa demi kepentingan pemegang saham, 

manajer membatasi penggunaan dana eksternal untuk menghindari terjadinya 

dilusi nilai saham (Myers dan Majluf, 1984). Dalam keadaan informasi asimetri, 

keberadaan arus kas bebas ataupun financial slack dapat meningkatkan tingkat 

investasi dan menurunkan kemungkinan terjadinya distorsi keputusan investasi 

yang dibuat manajer. Dalam teori ini mempunyai asumsi bahwa manajer dan para 

investor merupakan pengambil keputusan yang rasional yang berusaha 

memaksimumkan utilitasnya (Santi, 2016). 

 Menurut teori ini, manajer keuangan tidak memperhitungkan tingkat utang 

yang optimal. Kebutuhan dana ditentukan oleh kebutuhan investasi. Jika ada 

kesempatan investasi, maka perusahaan akan mencari dana untuk mendanai 

kebutuhan investasi tersebut. Perusahaan akan mulai dengan dana internal dan 

sebagai pilihan terakhir adalah menerbitkan saham. Teori pecking order bisa 

menjelaskan kenapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi 

justru mempunyai tingkat utang yang kecil, karena dengan tingkat keuntungan 

yang tinggi menjadikan dana internal cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi 

(Hanafi, 2004). 

2.1.3   Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, 

yaitu suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun 

buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan 
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tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

oleh para pemilik perusahaan. Di samping itu laporan keuangan juga dapat 

digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada 

pihak-pihak di luar perusahaan (Baridwan, 2004). Laporan keuangan adalah suatu 

informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu 

akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu 

perusahaan (Fahmi, 2014). 

 Menurut Juan dan Wahyuni (2012), Tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas 

yang bermanfaat bagi beragam pengguna laporan dalam membuat keputusan 

ekonomi. PSAK 1 mengatur bahwa laporan keuangan lengkap harus mencakup 

komponen-komponen sebagai berikut (paragraph 10): (a) Laporan posisi 

keuangan (neraca) pada akhir periode (b) Laporan laba rugi komprehensif (c) 

Laporan perubahan ekuitas (d) Laporan arus kas (e) Kebijakan akuntansi beserta 

catatan atas laporan keuangan (f) Laporan posisi keuangan pada awal periode 

komparatif.  

2.1.4 Perusahaan Keluarga 

 Sebuah perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan keluarga apabila 

memiliki ciri adanya kepemilikan individu sebesar 20% atau lebih dan individu 

tersebut juga bergabung dalam jajaran eksekutif atau top management. Andres 

(2008) mengklasifikasikan perusahaan keluarga jika saham yang dimiliki anggota 

keluarga minimal 25% dan jika kepemilikan saham kurang dari 25%, maka 
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anggota keluarga harus mempunyai jabatan sebagai dewan direksi ataupun dewan 

komisaris. Selain itu, di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang dapat 

dipertimbangkan untuk menentukan kepemilikan saham perusahaan yaitu dalam 

keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor:Kep-305/BEJ/07-2004 peraturan 

nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang 

diterbitkan oleh perusahaan tercatat, poin 1.15 menyebutkan bahwa pemegang 

saham pengendali adalah pemegang saham yang memiliki 25% atau lebih saham 

perusahaan, atau pemegang saham yang memiliki kemampuan dengan cara 

apapun mempengaruhi pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan meskipun 

jumlah saham yang dimiliki kurang dari 25% (Sudana dan Aristina, 2017). 

2.1.5 CEO (Chief Executive Officer) 

 Direktur utama atau yang lebih sering disebut sebagai Chief Executive 

Officer (CEO) adalah pimpinan tertinggi dalam manajemen suatu perusahaan 

yang bertanggung jawab  secara penuh terhadap perusahaan secara keseluruhan 

(Mahbubi, 2016). Chief executive officer (CEO) atau di Indonesia sering disebut 

sebagai direktur utama merupakan seseorang yang memegang jabatan tertinggi 

dalam kegiatan operasional perusahaan, bertanggung jawab terhadap rencana dan 

keputusan strategis serta sebagai penghubung antara pihak internal dan eksternal. 

Kesuksesan suatu perusahaan sangat berkaitan dengan peran CEO (Sudana dan 

Aristina, 2017). CEO merupakan eksekutif yang berada di puncak perusahaan dan 

yang bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup serta keberhasilan 

perusahaan. Di Indonesia pengaturan terhadap direktur (CEO) terdapat dalam UU 

No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Hasna, 2016). 
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 Chief Executive Officer (CEO) merupakan eksekutif yang berada di 

puncak perusahaan dan yang bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup dan 

keberhasilan perusahaan.Mereka memegang jabatan seperti ketua dewan 

perusahaan, direktur utama perusahaan, wakil presiden senior, wakil presiden 

pelaksana dan wakil presiden.Jika perusahaan itu dibagi menjadi unit bisnis 

strategis atau divisi operasi, maka orang yang menggelapai unit ini juga 

merupakan manajer puncak (Wandeca). Suatu perusahaan tidak dapat berjalan 

tanpa adanya jajaran eksekutif. Eksekutif adalah orang-orang yang menduduki 

jajaran direksi dan mengatur arah serta jalannya perusahaan. Pada jajaran direksi 

tetap dibutuhkan seorang Leader. Leader ini dapat disebut juga sebagai direktur 

utama atau biasa disebut CEO (Nugraheny, 2017). 

2.1.6 Laporan Arus Kas 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mewajibkan perusahaan untuk 

menyusun laporan arus kas dan menjadikan laporan tersebut sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan (integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian 

laporan keuangan. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. 

Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi relevan tentang 

penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Untuk 

mencapai tujuan itu, aliran kas diklasifikasikan dalam tiga kelompok yang 

berbeda yaitu:1) kegiatan investasi, adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka 

penjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. 2) kegiatan 

pembelanjaan (pendanaan), adalah kegiatan yang mengakibatkan perubahan 

dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. 3) kegiatan usaha 
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(operasi), adalah kegiatan penghasil utama pendapatan perusahaan dan kegiatan 

lain yang bukan merupakan kegiatan investasi dan pembelanjaan (Baridwan, 

2004). 

2.1.7 Arus Kas Investasi 

Aktivitas investasi adalah aktivitas yang menyangkut perolehan atau 

pelepasan aktiva jangka panjang (aktiva tidak lancar) serta investasi lain yang 

tidak termasuk dalam setara kas, mencakup aktivitas meminjamkan uang dan 

mengumpulkan piutang tersebut serta memperoleh dan menjual investasi dan 

aktiva jangka panjang produktif (Daniati, 2016). Menurut Standar Akuntansi 

Keuangan di Indonesia (IAI, 2007) aktivitas investasi adalah perolehan dan 

pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. 

Arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan pengungkapan 

terpisah karena arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan 

arus kas masa depan (Benni, 2015). 

2.1.8 Usia Direktur Utama 

Usia adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, masa awal 

dewasa adalah usia 18 tahun sampai 40 tahun, dewasa Madya adalah 41 sampai 

60 tahun, dewasa lanjut >60 tahun, umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang 

dihitung sejak dilahirkan (Hurlock, 2004). Masa dewasa madya adalah 

menurunnya keterampilan fisik dan semakin besarnya tanggung jawab, selain itu 

masa ini merupakan masa ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan 

dalam karirnya (Kartikaningrum, 2016). 
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2.1.9 Masa Jabatan Direktur Utama 

Masa jabatan adalah berapa lama seseorang menjabat di dalam suatu 

perusahaan dalam posisi tertentu yang sudah disetujui oleh pihak manajemen 

perusahaan. Terdapat perbedaan antara penetapan masa jabatan direksi pada 

Peseroan Terbatas berbeda dengan masa jabatan direksi yang ditetapkan di 

BUMN. Pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak 

menetapkan masa jabatan direksi. Namun, berbeda dengan batasan mengenai 

masa jabatan direksi yang ada pada BUMN. Menurut UU RI No. 19 tahun 2003 

tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 16 ayat 4, menyatakan bahwa masa 

jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan (Kartikaningrum, 2016). 

2.1.10 Kinerja Perusahaan 

 Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan 

dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan 

dalam mengalokasikan sumber dayanya. Penilaian kinerja adalah penentuan 

secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan 

karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Sedangkan kinerja perusahaan sendiri adalah kemampuan 

perusahaan dalam menjelaskan operasionalnya. Tujuan dari penilaian kinerja 

adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam 

memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membedakan 

hasil dan tindakan yang signifikan, berupa kebijakan manajemen atau rencana 

formal yang dituangkan dalam anggaran (Yudastio, 2016). 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti 

(tahun/sumber) 

Judul  

 

Variabel 

Penelitian 

Hasil  Persamaan dan 

Perbedaan 

1 Damayanti 

(2017/Tesis) 

Pengaruh 

struktur 

kepemilikan 

dan kontrol 

keluarga 

terhadap 

kinerja 

perusahaan 

pada 

perusahaan 

keluarga 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia    

Struktur 

kepemilikan

, kontrol 

keluarga, 

dan kinerja 

perusahaan 

Struktur 

kepemilikan 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan, 

kontrol 

keluarga 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan 

Persamaan: 

- -  Kontrol 

keluarga 

- - Kinerja 

perusahaan 

- Perbedaan: 

- - Struktur 

kepemilikan 

-  

2 Sitthipongpanic

h (2017/jurnal) 

Kepemilikan 

keluarga dan 

arus kas 

bebas pada 

perusahaan 

non-

keuangan 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Thailand 

Kepemilika

n keluarga, 

sensitivitas 

arus kas 

investasi  

dan 

kinerja 

perusahaan. 

Pada tingkat 

rendah dan 

tinggi, 

kepemilikan 

keluarga 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

sensitivitas 

arus kas 

investasi. 

Sedangkan, 

pada tingkat 

moderat 

(menengah), 

kepemilikan 

keluarga 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

sensitivitas 

arus kas 

investasi.  

Pada tingkat 

rendah dan 

Persamaan: 

- Kepemilikan 

keluarga 

- Kinerja 

perusahaan 

Perbedaan: 

- Sensitivitas 

arus kas 

investasi 
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tinggi, 

kepemilikan 

keluarga 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kinerja 

perusahaan. 

Sedangkan, 

pada tingkat 

moderat, 

kepemilikan 

keluarga 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

kinerja 

perusahaan. 

3 Hidayati 

(2017/jurnal) 

Pengaruh 

masa jabatan 

direktur 

utama, 

direksi asing, 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

administrativ

e expense 

ratio dan 

ukuran 

perusahaan 

terhadap 

tobin’s q. 

Masa 

jabatan 

direktur 

utama, 

direksi 

asing, 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

administrati

ve expense 

ratio, ukuran 

perusahaan 

dan tobin’s 

q. 

Masa 

jabatan 

direktur 

utama 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

tobin’s q, 

direksi asing 

berpengaruh 

positif dan 

tidak 

signifikan 

terhadap 

tobin’s q, 

kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

negatif dan 

tidak 

signifikan 

terhadap 

tobin’s q, 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

tobin’s q, 

adminstrativ

Persamaan: 

- Masa jabatan 

direktur 

utama 

- Tobin’s Q 

Perbedaan: 

- Direksi asing 

- Kepemilikan 

manajerial 

- Kepemilikan 

institusional 

- Administrativ

e expense 

ratio 

- Ukuran 

perusahaan 
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e expense 

ratio 

berpengaruh 

negatif dan 

tidak 

signifikan 

terhadap 

tobin’s q, 

dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

tobin’s q. 

4 Yudastio 

(2016/skripsi) 

Pengaruh 

family 

ownership 

terhadap 

kinerja 

perusahaan   

(studi empiris 

pada 

perusahaan 

properti, real 

estate dan 

konstruksi 

bangunan 

yang 

terdaftar di 

bursa efek 

indonesia 

tahun 2011-

2013) 

Family 

ownership 

dan kinerja 

perusahaan 

(ROA) 

Kepemilika

n keluarga 

(family 

ownership)  

terbukti  

memiliki    

pengaruh  

signifikan  

positif   

terhadap   

kinerja 

keuangan 

perusahaan 

Persamaan: 

- -   Family 

ownership 

- -   Kinerja 

perusahaan 

-  

5 Singla 

(2016/jurnal) 

Dampak 

karakteristik 

dewan dan 

ceo terhadap 

kinerja 

perusahaan 

pada 

perusahaan-

perusahaan 

India yang 

diinternasio

nalisasi 

periode 
2002-2008 

 

Struktur 

dewan, 

ukuran 

dewan, 

dualitas ceo, 

masa 

jabatan ceo, 

dan kinerja 

perusahaan 

Ukuran 

dewan dan 

jumlah 

anggota 

direksi  

lebih 

berdampak 

positif 

terhadap 

kinerja 

perusahaan 

namun masa 

jabatan ceo 

berdampak 

negatif 

dengan 

Persamaan: 

- Masa jabatan 

CEO 

- Kinerja 

perusahaan 

Perbedaan: 

- Struktur 

dewan 

- Ukuran dewan 

- Dualitas CEO 

- Usia CEO 

 



 24 

kinerja 

perusahaan. 

Selanjutnya, 

dualitas ceo 

tidak 

mempengar

uhi kinerja 

perusahaan. 

6 Andini 

(2016/skripsi) 

Pengaruh 

kepemilikan 

keluarga 

terhadap 

kinerja 

perusahaan 

dengan 

pengungkapa

n tanggung 

jawab sosial 

sebagai 

variabel 

moderasi 

(studi empiris 

pada 

perusahaan 

non-

keuangan 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

periode 

2013-2014 

Kepemilika

n keluarga, 

tanggung 

jawab sosial 

perusahaan 

dan kinerja 

perusahaan 

Kepemilika

n keluarga 

memiliki 

pengaruh 

positif yang 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan. 

Namun, 

pengungkap

an tanggung 

jawab sosial 

perusahaan 

tidak 

terbukti 

memperkuat 

pengaruh 

positif 

kepemilikan 

keluarga 

terhadap 

kinerja 

perusahaan. 

Persamaan: 

- Kepemilikan 

keluarga 

- Kinerja 

perusahaan 

Perbedaan: 

- Tanggung  

jawab sosial 

perusahaan 

 

7 Eduardo dan 

Poole 

(2016/Jurnal) 

Usia dan 

Gender CEO 

Usia CEO, 

Gender 

CEO, dan 

Kinerja 

Pasar 

Perusahaan 

Usia CEO 

tidak 

signifikan 

mempengar

uhi kinerja 

pasar 

perusahaan, 

sedangkan 

gender CEO 

signifikan 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja pasar 

perusahaan 

Persamaan: 

- Usia CEO 

- Kinerja pasar 

perusahaan 

Perbedaan: 

- Gender CEO 

 

8 Kartikaningrum 

(2016/skripsi) 

Pengaruh 

karakteristik 

dewan 

direksi 

Ukuran 

direksi, 

jumlah rapat 

direksi, 

Ukuran 

direksi 

berpengaruh 

positif tidak 

Persamaan: 

- Usia direksi 

- Kinerja 

keuangan 
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terhadap 

kinerja 

keuangan 

bank syariah 

di Indonesia. 

proporsi 

wanita, latar 

belakang 

pendidikan, 

usia direksi, 

renumerasi 

dan kinerja 

keuangan 

perusahaan. 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan, 

rapat direksi 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan, 

proporsi 

direksi 

wanita 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan, 

latar 

belakang 

pendidikan 

direksi 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan, 

usia direksi 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan, 

dan 

renumerasi 

direksi 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan. 

perusahaan 

Perbedaan: 

- Jumlah rapat 

direksi 

- Proporsi 

wanita 

- Latar belakang 

pendidikan 

- Usia direksi 

- Renumerasi  

9 Sari dan fidiana 

(2015/jurnal) 

Pengaruh 

struktur 

kepemilikan 

terhadap 

Struktur 

kepemilikan

, kinerja 

perusahaan, 

Struktur 

kepemilikan  

berpengaruh 

terhadap 

Persamaan: 

- Kepemilikan 

keluarga 

- Kinerja 
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kinerja 

perusahaan 

dengan 

struktur 

modal  

sebagai 

pemoderasi  

pada 

perusahaan 

kimia yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

periode 

2011-2013 

dan struktur 

modal 

perusahaan. 

kinerja 

perusahaan,  

struktur 

modal 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

perusahaan, 

struktur 

modal 

mampu 

memoderasi 

hubungan 

struktur 

kepemilikan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan. 

perusahaan 

Perbedaan: 

- Struktur 

modal 

perusahaan 

10 Astuti, dkk 

(2015/jurnal) 

Pengaruh 

kepemilikan 

keluarga 

terhadap 

kinerja 

perusahaan 

dengan 

agency cost 

sebagai 

variabel 

moderating 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

2011-2013 

Kepemilika

n keluarga, 

agency cost, 

dan kinerja 

perusahaan 

Kepemilika

n keluarga 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan. 

Tetapi 

agency cost 

sebagai 

variabel 

moderating 

tidak dapat 

mempengar

uhi 

hubungan 

kepemilikan 

keluarga dan 

kinerja 

perusahaan. 

Persamaan: 

- Kepemilikan 

keluarga 

- Kinerja 

perusahaan 

Perbedaan: 

- Agency cost 

 

11 Manalib 

(2015/skripsi) 

Pengaruh 

arus kas 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Arus kas 

operasi, arus 

kas 

investasi, 

arus kas 

pendanaan 

dan kinerja 

kinerja 

keuangan 

perusahaan 

Arus kas 

operasi 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kinerja 

perusahaan, 

sedangkan 

arus kas 

investasi 

dan arus kas 

pendanaan 

Persamaan: 

- Arus kas 

investasi 

- Kinerja 

perusahaan 

Perbedaan: 

- Arus kas 

operasi 

- Arus kas 

pendanaan 
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tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan. 

12 Kausari 

(2014/naskah 

publikasi) 

Pengaruh 

kepemilikan 

keluarga 

terhadap 

kinerja 

perusahaan 

dengan 

mempertimba

ngkan 

strategi  

bisnis 

sebagai 

variabel 

pemoderasi 

pada  industri 

makanan dan 

minuman  di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Kepemilika

n keluarga, 

strategi 

bisnis,dan  

kinerja 

perusahaan 

Kepemilika

n keluarga 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan 

yang diukur 

dengan 

ROA dan 

ROE. 

Pengaruh 

kepemilikan 

keluarga 

terhadap 

kinerja 

perusahaan 

yang diukur 

dengan 

ROA tidak 

dimoderasi 

oleh strategi 

bisnis 

sedangkan 

jika kinerja 

perusahaan 

diukur 

dengan ROE 

akan 

dimoderasi 

oleh strategi 

bisnis. 

Persamaan: 

- Kepemilikan 

keluarga 

- Kinerja 

perusahaan 

Perbedaan: 

- Strategi 

bisnis 

 

13 Komalasari dan 

Nor 

(2014/jurnal) 

Pengaruh 

struktur 

kepemilikan 

keluarga, 

kepemimpina

n dan 

perwakilan 

keluarga 

terhadap 

kinerja 

perusahaan 

Kepemilika

n keluarga, 

kepemimpin

an keluarga, 

jumlah 

anggota 

keluarga di 

dewan 

direksi, dan 

kinerja 

perusahaan 

Hasil 

penelitian 

ini 

menemukan 

bahwa 

perusahaan 

keluarga 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

Persamaan: 

- Kepemilikan 

keluarga 

- Kinerja 

perusahaan 

Perbedaan: 

- Kepemimpin

an keluarga 

- Jumlah 

anggota 

keluarga di 
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pada 

perusahaan 

non 

keuangan 

yang tercatat 

di Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI)  

perusahaan, 

namun 

kepemimpin

an keluarga 

ditemukan 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

kinerja 

perusahaan. 

Sebaliknya, 

perwakilan 

keluarga 

dalam 

dewan 

direksi 

ditemukan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja pasar 

perusahaan. 

dewan 

direksi 

 

14 Wiranata dan 

Nugrahanti 

(2013/jurnal) 

Pengaruh 

struktur 

kepemilikan 

terhadap 

profitabilitas 

pada  

perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

pada tahun 

20102011    

Kepemilika

n asing, 

kepemilikan 

pemerintah, 

kepemilikan 

manajemen, 

kepemilikan 

institusi, 

kepemilikan 

keluarga, 

dan 

profitabilitas

.    

Kepemilika

n keluarga 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

kinerja 

perusahaan. 

Hasil 

penelitian 

ini sejalan 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

claessens et 

al (2010), 

anderson 

dan reeb 

(2004), 

andres 

(2008). 

Persamaan: 

- Kepemilikan 

keluarga 

- Profitabilitas 

Perbedaan: 

- Kepemilikan 

asing 

- Kepemilikan 

pemerintah 

- Kepemilikan 

manajemen 

- Kepemilikan 

institusi 

 

15 Al-swidi dkk 

(2012/jurnal) 

Pengaruh 

karakteristik 

ceo terhadap 

kinerja 

perusahaan 

pada 

Dualitas 

ceo, masa 

jabatan ceo, 

ukuran 

komite 

audit, 

Hasil ini 

menunjukka

n bahwa 

masa 

jabatan ceo 

memiliki 

Persamaan: 

- Masa jabatan 

CEO 

- Kinerja 

perusahaan 

Perbedaan: 
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perusahaan 

non-

keuangan di 

Kuwait 

ukuran 

dewan, dan 

kinerja 

perusahaan. 

dampak 

negatif yang 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan. 

- Dualitas 

CEO 

- Ukuran 

komite audit 

- Ukuran 

dewan 

 

 

2.3 Pandangan Islam tentang Kinerja  

 Kinerja adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang dan hasilnya 

dalam melaksanakan fungsi suatu pekerjaan.  Kinerja dalam islam banyak 

mengandung norma-norma islami dan beretika yang baik. Agama merupakan 

pertimbangan umum sebagai sistem yang spesifik tentang kepercayaan, ibadah 

dan tingkah laku. Seluruh aspek kehidupan manusia dimulai dari ibadah, sosial, 

politik, budaya dan ekonomi semua diatur oleh tuntunan-Nya. Dalam hal 

ekonomi, islam memiliki konsep yang berbeda dengan konsep ekonomi lainnya. 

Islam telah memberikan jaminan dan penetapan harta dan kekayaan yang dapat 

dimiliki, meski untuk memperolehnya diperlukan bekerja. Bagian ini adalah 

bagian dari sunnatullah yang harus dijalankan manusia. Alam dengan segala 

sumberdayanya telah dibentangkan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Tiada yang meragukan kekuasaan Allah dalam hal menyediakan rezeki 

yang berbeda-beda bagi setiap makhluknya (Zamzami, 2015). Seperti yang 

dijelaskan dalam QS. Al-Mulk ayat 15 yaitu: 
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 Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. dan 

hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan karunia-Nya 

kepadamu di muka bumi ini dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Maka dari 

itu jika kamu mau bekerja atau berusaha maka Allah akan memberimu 

kenikmatan-Nya. 

 Dalam islam, Rohadi Abdul Fatah, mengungkapkan pengertian kerja dapat 

dibagi dalam dua bagian. Pertama, kerja dalam arti umum yaitu semua bentuk 

usaha yang dilakukan manusia baik dalam hal materi atau non materi, intelektual 

atau fisik maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan dan 

keakhiratan. Kedua, kerja dalam arti sempit ialah kerja untuk memenuhi tuntutan 

hidup manusia berupa sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan 

bagi setiap manusia dan muaranya adalah ibadah (Aziz,2013). Banyak tuntutan 

dalam Al-Quran dan Hadits tentang bekerja yaitu dalam Surat At-Taubah ayat 105 

disebutkan bahwa: 

                       

                     

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 
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2.4 Kerangka Penelitian 

 Kerangka penelitian dalam penelitian ini disajikan dalam gambar berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

                                                                  

                                                          H1  

                                                                H2 

  H3  

H4 

 

 

Ket:  

 =  Secara parsial 

                                        = Secara simultan 

2.5 Perumusan Hipotesis 

 Menurut Sugiyono (2014), Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian 

biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sedangkan menurut Siregar 

Usia Direktur Utama 

(CEO) (X3) 

Masa Jabatan Direktur 

Utama (CEO) (X2) 

Arus Kas Investasi 

(X4) 

Kinerja Perusahaan 

(Y) 

Kepemilikan Keluarga 

(Family Ownership) (X1) 
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(2013), Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah 

kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Para ahli menafsirkan arti hipotesis 

adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih, atas dasar 

definisi tersebut dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan 

sementara yang harus diuji kebenarannya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini 

akan dirumuskan sebagai berikut: 

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Keluarga (Family Ownership) terhadap 

Kinerja Perusahaan 

 Menurut Cucculelli (2006) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga 

mempunyai pengaruh negatif bagi kinerja perusahaan. Hal ini bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudastio (2016) yang menyatakan bahwa 

pengaruh negatif itu akan tidak berpengaruh sifnifikan dengan kinerja perusahaan 

dikarenakan rasa memiliki yang tinggi kepada perusahaan. Karena fakta 

membuktikan banyak perusahaan keluarga yang menjadi raksasa bisnis, apalagi 

perusahaan keluarga di Indonesia yang pada umumnya cenderung memiliki sudut 

pandang jangka panjang terhadap bisnisnya. Dengan rasa memiliki yang tinggi 

kepada perusahaan, maka keluarga yang ditempatkan dalam dewan direksi dan 

struktur manajerial perusahaan akan mempunyai rasa tanggung jawab dan 

dedikasi yang tinggi untuk berbuat yang terbaik bagi perusahaan. Sehingga hal ini 

dapat memberi dampak positif yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan 

(Yudastio, 2016). Sehingga, diperoleh hipotesis sebagai berikut: 
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 H1 : Kepemilikan keluarga (family ownership) diduga berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. 

2.5.2 Pengaruh Masa Jabatan Direktur Utama (CEO) terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Semakin pendek masa jabatan CEO, semakin miskin kinerjanya. Namun, 

dalam kasus dimana eksekutif puncak tetap bertahan lama dengan perusahaan 

sampai usia pensiun normal, kinerja bukanlah penjelasan atas perubahan 

pergantian CEO. Namun, masa jabatan CEO yang lebih panjang berarti bahwa 

CEO dapat menggunakan kekuatan berdasarkan argumen dari asimetri informasi 

atau CEO mungkin memiliki kontrol tidak langsung terhadap dewan direksi. Hal 

ini menunjukkan bahwa masa jabatan CEO memiliki dampak negatif yang 

signifikan terhadap kinerja perusahaan (Al-Swidi, dkk 2012). 

Menurut teori agensi, masa jabatan CEO yang panjang bisa 

membahayakan independensi dewan yaitu pada saat CEO ada di perusahaan 

selama bertahun-tahun maka para CEO merasa terbebani dan diberdayakan. 

Selanjutnya, CEO membangun hubungan baik dengan anggota dewan, yang 

mempengaruhi pelaksanaan CEO oleh dewan direksi. Oleh karena itu, masa 

jabatan CEO yang lebih lama mempengaruhi pemantauan dewan dan kinerja 

perusahaan sehingga menyebabkan pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. 

Di sisi lain, teori kepengurusan memandang jabatan CEO sebagai pengaturan 

yang memberi kontinuitas pada organisasi karena CEO melayani perusahaan 

selama bertahun-tahun, maka dia memahami budaya dan operasi organisasi 
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dengan sangat baik. CEO dengan masa kerja yang panjang dapat mengambil 

keputusan strategis jangka panjang untuk perusahaan dan bekerja menuju 

pengembangan dan umur panjang perusahaan (Miller, 2006). Masa jabatan CEO 

yang panjang membuat CEO lebih bertanggung jawab atas tindakannya terhadap 

perusahaan, yang membantu menyelaraskan tujuan CEO dengan organisasi 

sehingga menyebabkan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. (Singla, 

2016). 

H2 : Masa jabatan Direktur Utama (CEO) diduga berpengaruh 

terhadap kinerja Perusahaan 

2.5.3 Pengaruh Usia Direktur Utama (CEO) terhadap Kinerja Perusahaan 

Studi yang meneliti peran usia eksekutif dalam kaitannya dengan kinerja 

perusahaan terbatas dan juga menghasilkan temuan yang beragam. Satu studi 

mengamati usia eksekutif berbanding terbalik dengan kinerja perusahaan. 

Kemudian, CEO yang lebih tua ditemukan cenderung lebih konservatif saat 

mereka mendekati masa pensiun dengan fokus pada proyek-proyek itu 

menghasilkan hasil yang lebih awal (Gibbons & Murphy, 1992), sementara CEO 

yang lebih muda cenderung lebih fokus kinerja jangka pendek untuk membangun 

reputasi (Hirshleifer, 1993). Akhirnya, Usia CEO mungkin berdampak pada 

kinerja perusahaan yang mungkin positif atau negatif (Bertrand & Schoar, 2003). 

Namun temuan antara usia dan kinerja CEO beragam, Hasil penelitian 

menemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara usia CEO dan kinerja 
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perusahaan (Edoardo dan Poole, 2016). Sehingga diperoleh hipotesis sebagai 

berikut: 

H3 : Usia CEO diduga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

2.5.4 Pengaruh Arus Kas Investasi terhadap Kinerja Perusahaan 

 Ditinjau dari sudut pandang manajemen, laporan keuangan merupakan 

media bagi mereka untuk mengkomunikasikan kinerja keuangan perusahaan yang 

dikelolanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan ditinjau dari 

sudut pandang pemakai, informasi akuntansi diharapkan dapat digunakan untuk 

mengambil keputusan yang rasional dalam praktek bisnis yang sehat. Salah satu 

laporan keuangan yang dimaksud adalah arus kas, dimana laporan ini merupakan 

bagian yang paling dianalisis oleh para investor dalam rangka mengetahui kondisi 

suatu perusahaan apakah sehat atau tidak yang menggambarkan kondisi keuangan 

perusahaan seperti diperolehnya informasi tentang tidak likuidnya keuangan 

perusahaan tersebut, maka hal ini menunjukkan perusahaan sudah menunjukkan 

kecenderungan tidak sehat lagi dan membutuhkan dana untuk membantu 

mencapai likuiditas kembali (Fahmi, 2014). 

 Fokus utama dalam pelaporan keuangan adalah informasi mengenai 

kinerja perusahaan yang tersedia dengan mengukur laba dan komponennya. 

Investor, kreditor, dan pengguna pelaporan keuangan lainnya yang ingin menilai 

prospek net cash inflow perusahaan, ini menjadi bagian penting untuk 

didiskusikan. Laporan keuangan yang hanya menunjukkan penerimaan dan 

pembayaran kas pada periode yang pendek tidak cukup mampu untuk 
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menunjukkan kesuksesan kinerja suatu perusahaan, sebaliknya laporan keuangan 

yang menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas pada periode yang pendek 

akan mampu untuk menunjukkan kesuksesan kinerja suatu perusahaan (SFAC 

No.1 Par 43). 

 H4 : Arus Kas Investasi diduga berpengaruh terhadap Kinerja 

Perusahaan 

 

 

 

 

 


