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Abstract
The family company is an important and influential entity, especially in the economic
sector. This study examines how family management, generations, ownership structure
influence the performance of family companies listed on the Indonesia Stock Exchange
(BEI). Ownership structure variables consist of family ownership, institutional
ownership, foreign ownership and managerial ownership. Performance is measured by
Tobin's Q and Return of Assets (ROA). This study examined 112 from all 135 family
companies from 2016-2020. This research used e-views version 10 to test the data. The
results of this study are family generation and foreign ownership have a significant
positive effect, family management has a significant negative effect, while family
ownership, institutional ownership, and managerial ownership have no significant
effect on Tobin's Q. Then, institutional ownership has a significant positive effect,
family generation has a negative effect, and family management, family ownership,
foreigners, and managerial have no significant effect on ROA.
Keywords : Family Management; Generations; Ownership Structure; ROA; Tobin’s Q.
Abstrak
Perusahaan keluarga merupakan entitas yang penting dan berpengaruh, terutama
dalam bidang ekonomi. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh manajemen
keluarga, generasi, struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan keluarga yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel struktur kepemilikan terdiri dari
kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan kepemilikan
manajerial. Kinerja diukur dengan Tobin's Q dan Return of Assets (ROA). Studi ini
meneliti 112 dari 135 perusahaan keluarga dari 2016-2020. Penelitian ini
menggunakan e-views versi 10 untuk menguji data. Hasil penelitian ini adalah family
generation dan kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan, manajemen keluarga
berpengaruh negatif signifikan, sedangkan kepemilikan keluarga, kepemilikan
institusional, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap
Tobin's Q. Kemudian, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan. berpengaruh
positif, generasi keluarga berpengaruh negatif, dan manajemen keluarga, kepemilikan
keluarga, orang asing, dan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
Kata Kunci: Generasi; Manajemen Keluarga; Q Tobin; ROA; Struktur kepemilikan.
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PENDAHULUAN
Perusahaan keluarga sudah bukan suatu hal yang asing. Banyak sekali
perusahaan baik dari kecil, menengah hingga besar dikelola secara keluarga.
Perusahaan keluarga menjadi suatu entitas yang sangat penting dan berpengaruh dalam
Negara, terutama bidang perekonomian. Menurut data dari Boston Consulting Group
(BCG), bisnis yang dikendalikan keluarga menyumbang sekitar 40% dari kapitalisasi
pasar di negara dan memiliki pengaruh yang cukup besar di berbagai industri utama
termasuk properti (91% pangsa pasar), pertanian (74%), energi (65%) dan barang
konsumsi (45%). Satu sifat hakiki dari keluarga yaitu keinginan untuk bertahan dalam
jangka waktu panjang dan melanjutkan keturunan (Cerdan & Hernandez, 2013;
Miralles-Marcelo et al., 2014). Pemilik keluarga senantiasa melihat perusahaan sebagai
suatu aset yang nantinya akan diserahkan kepada keturunan mereka. Adanya
partisipasi, keikutsertaan anggota keluarga dalam kegiatan manajemen adalah kunci
yang memisahkan perusahaan yang berbasis keluarga atau perusahaan bukan keluarga
(Kim & Gao, 2013). Keluarga merupakan salah satu faktor tidak berwujud yang
membedakan bisnis keluarga dan dapat memberikan keunggulan kompetitif pada
bisnis. Namun, terlepas dari visi jangka panjangnya untuk bertahan dan melanjutkan
keturunan, terdapat kemungkinan bahwa kelangsungan hidup mereka dapat terancam.
Secara khusus, karakter keluarga dapat berdampak negatif pada ukuran dan kinerja.
Jadi meskipun keluarga merupakan sumber daya yang penting, hubungan keluarga
dengan perusahaan perlu dijaga.
Generasi juga penting karena perbedaan pendekatan saat manajemen berada di
tangan keluarga masih sering terjadi antara bisnis generasi pertama dan bisnis generasi
selanjutnya. Perbedaan antara perusahaan di mana terdapat figur pendiri tunggal yang
dominan dan di mana anggota keluarganya berpartisipasi dalam kepemilikan dan
manajemen. Generasi pertama dicirikan oleh figur pendiri yang berperan sebagai
pemilik, manajer dan kepala keluarga, sedangkan generasi selanjutnya lebih ditandai
dengan ada berbagai keluarga anggota yang berbagi kepemilikan dan manajemen
(Miller et al., 2013).
Menurut data dari Boston Consulting Group (BCG), sekitar 30% bisnis keluarga
yang bertahan dari perpindahan dari generasi pertama ke generasi kedua, sementara
hanya 9% yang bertahan dalam transisi dari posisi kedua ke ketiga (Global Business
Guide Indonesia, 2016). Hal itu dapat membatasi dan menghambat pertumbuhan
perusahaan. Namun, terdapat beberapa perusahaan yang sudah terbukti baik dalam
melakukan regenerasi. Perusahaan besar, seperti Sampoerna, mampu bertahan hingga
generasi keempat, sebelum akhirnya Phillip Morris membeli saham saham. Beberapa
Bisnis berbasis keluarga, seperti Sostro, Djarum, dan Bakrie juga sudah berkembang
hingga generasi ketiga (Khomar & Mustamu, 2014). Sebuah perusahaan konsultan
berkata bahwa bisnis keluarga mencakup hampir semua bisnis di Indonesia,
mempekerjakan jutaan orang dan meningkatkan perekonomian. Namun,
sustainability/keberlanjutan yang bisnis keluarga menjadi suatu masalah besar karena
hanya 13% yang dapat bertahan hingga generasi ketiga (Deloitte, 2019).
Selain permasalahan pengaruh keluarga, konflik kepentingan antara prinsipal
dan agen di perusahaan telah lama menjadi hal yang menarik bagi para ekonom. Untuk
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mengurangi masalah ini, karya klasik dalam teori keagenan seperti Meckling dan
Jensen (1976), mengusulkan penggunaan kepemilikan ekuitas dari pada kompensasi
tunai untuk lebih menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.
Salah satu kasus konflik keagenan yang terjadi yaitu PT ADARO dan Beckett Pte.
Ltd.. pada tahun 2008 (Baren, 2008). Konflik keagenan yang terjadi antara kedua
perusahaan ini bermula karena adanya kesalahpahaman dan perbedaan pendapat antara
kedua belah pihak. Pihak Beckett Pte. Ltd.., merasa telah diperlakukan dengan tidak
setimpal dan telah dirugikan sebagai pemegang saham minoritas oleh PT Adaro selaku
pemegang saham mayoritas.
Pada umumnya, para penanam modal akan memilih menanamkan modalnya
dalam perusahaan yang tata kelolanya tergolong baik dan bagus daripada tata kelola
yang buruk, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja mereka di pasar modal
dengan baik (Black et al., 2015). Investor terkhususnya investor asing cenderung
berinvestasi pada perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi di pasar modal, dan
ukurannya lebih besar dalam hal aset (Rashid, 2020). Pemegang saham memiliki
kapasitas terbatas dalam mempengaruhi aktivitas manajemen, terkecuali jika mereka
merupakan anggota dewan direksi maupun komisaris. Pemegang saham menggunakan
hak suara mereka untuk membentuk kembali struktur dewan perusahaan untuk
memastikan bahwa dewan mengarahkan kegiatan organisasi untuk kepentingan
pemegang saham (Rashid, 2020), sehingga kepentingan pemegang saham dan
kepentingan manajemen terkadang ditemukan bertentangan antara keduanya, sehingga
dapat disimpulkan bahwa hubungan antara struktur kepemilikan dan kinerja
perusahaan lebih rumit.
Beberapa penelitian telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan menjadi
perdebatan yang panjang terkait hubungan antara variabel-variabel ini. Gonzalez et al.,
(2019) dan Lwango et al. (2017) meneliti manajemen keluarga terhadap kinerja
perusahaan dan menemukan hubungan positif. Taras et al. (2018) meneliti mengenai
manajemen keluarga dan generasi keluarga dan keduanya menunjukan hubungan
positif. Penelitian Stanley et al. (2019) menunjukan hubungan negatif pada manajemen
keluarga, dan hubungan positif pada generasi keluarga. Penelitian oleh Gill dan Kaur
(2015), dan Zraiq dan Fadzil (2018) tentang kepemilikan keluarga terhadap kinerja
menunjukan hubungan positif, sedangkan penelitian Srivastava dan Bhatia (2020)
menunjukan adanya hubungan positif, namun pada titik tertentu, kinerja akan menurun
seiring bertambahnya kepemilikan keluarga sehingga terbentuk hubungan negatif.
Sakawa dan Watanabel (2020) menemukan hubungan positif pada kepemilikan
institusional, sedangkan Tsouknidis (2019) menunjukan hubungan negatif. Penelitian
Gu et al. (2019) dan Jusoh et al. (2020) menemukan hubungan positif pada
kepemilikan asing. Rashid (2020) meneliti struktur kepemilikan terhadap kinerja dan
menemukan hubungan positif dalam kepemilikan institusional, asing dan manajerial.
Penelitian Al-Matari dan Al-arussi (2016) menunjukan adanya hubungan negatif pada
kepemilikan manajerial. Banyaknya pendapat yang berbeda mengenai hasil penelitian
ini. Studi relatif di Indonesia tentang pengaruh manajemen keluarga, generasi, dan
struktur kepemilikan masih sedikit ditemukan. Hal ini kemudian menjadi hal menarik
untuk dijadikan suatu penelitian.
Penelitian didasari oleh penelitian Cerdan dan Hernandez (2013) yang dijadikan
artikel utama untuk mendasari model penelitian ini. Yang membuat berbeda dan unik
adalah penelitian ini menambahkan sejumlah variabel independen berupa kepemilikan
keluarga, kepemilikan institutional, kepemilikan asing, dan kepemilikan manajerial
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(Rashid, 2020). Banyak penelitian sebelumnya, seperti penelitian Jusoh et al. (2020),
Rashid (2020), Ruiz-Palomo et al. (2019), Tsouknidis (2019) dan lainnya, telah
meneliti struktur kepemilikan, namun penelitian ini akan lebih berfokus pada struktur
kepemilikan di perusahaan keluarga saja, sehingga hasil penelitian ini akan menjadi
lebih unik dan berbeda dari penelitian sebelumnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana pengaruh
manajemen keluarga, generasi, dan struktur kepemilikan, yang terdiri dari kepemilikan
keluarga, kepemilikan institusional domestik, kepemilikan asing dan kepemilikan
manajerial, terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q dan Return of
Assets (ROA). Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, menyempurnakan
penemuan sebelumnya, menjadi referensi bagi penelitian berikutnya, dan membantu
perusahaan dan investor dalam menentukan keputusan kedepannya.
REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS
Kinerja Perusahaan
Suyono (2016) menjelaskan bahwa kinerja merupakan kapasitas perusahaan
dalam hal hasil dari kegiatan organisasinya. Kajirwa (2015) juga menjelaskan bahwa
kinerja keuangan adalah suatu pengukuran yang subjektif dimana kinerja perusahaan
dapat dilihat dari bagaimana perusahaan memanfaatkan aset perusahaan dalam
perannya sebagai konduksi bisnis dan generasi pendapatan berikutnya. Pada masa
krisis moneter, Kinerja keuangan dapat dijadikan suatu pengukuran untuk melihat
bagaimana konsekuensi atas perubahan kebijakan dan operasi perusahaan (Yahaya,
Onipe Adabenege; Lamidi, 2015). Kinerja secara langsung berfokus pada kejadiankejadian yang mampu membawakan dampak terhadap laporan keuangan. Suatu entitas
sangat memerlukan dan mementingkan kinerja keuangan yang positif agar dapat tetap
mempertahankan keberadaannya yang terdaftar sebagai investasi yang layak
(Nuryaman, 2015).
Rasio laba atas aset (Return on Aset (ROA)) telah umum digunakan untuk
menilai pengaruh eksekutif puncak dan keluarga terhadap kinerja perusahaan
(Anderson & Reeb, 2003). Nilai ROA yang semakin besar menunjukan adanya
pengaruh positif pada tingkat performa yang sudah diperoleh perusahaan dan keahlian
perusahaan dalam menggunakan aset.
Tobin’s Q memainkan peran penting dalam banyak keuangan interaksi.
Didefinisikan sebagai rasio nilai pasar suatu perusahaan untuk biaya penggantian
asetnya, Q telah digunakan menjelaskan sejumlah fenomena perusahaan yang beragam
(Wernerfelt & Montgomery, 1988), seperti perbedaan dalam investasi dan diversifikasi
keputusan, relasi antara kepemilikan manajerial dan nilai (Chung & Pruitt, 2015).
Kondisi keuangan suatu perusahaan terlihat jelas pada laporan keuangan.
Kinerja dapat menjadi acuan dan prospek pada masa mendatang, dan suatu
perkembangan. Maka dari itu, kinerja merupakan suatu informasi yang sangat
diperlukan untuk dijadikan pengukuran dan penilaian terhadap kemampuan dalam
sumber daya ekonomi dan dikendalikan dimasa mendatang.
Manajemen Keluarga
Manajemen Keluarga dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang
merupakan anggota keluarga dimana yang mendirikan, memimpin, dan mengelola
suatu perusahaan. Dalam perusahaan keluarga, anggota senantiasa berpartisipasi secara
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substansial dalam manajemen, arah, dan operasi perusahaan (Taras et al., 2018).
Meskipun terdapat beberapa perusahaan keluarga yang manajemen operasional
perusahaan telah dikelola oleh para profesional yang berasal dari luar keluarga, namun
tidak dapat dihindari bahwa dalam setiap penyusunan, penetapan kebijakan strategi
perusahaan pastinya masih mempertimbangkan kepentingan keluarga oleh pemilik
perusahaan.
Generasi
Generasi memiliki definisi yakni sekelompok manusia yang dilahirkan pada
saat yang sama, tempat dan juga pengalaman historis sama yang dapat membawakan
dampak signifikan dalam hidup dan tahap pertumbuhannya hingga menjadi pribadi
dewasa (Kupperschmidt, 2000). Fokus generasi lebih sesuai daripada model evolusi
karena lebih sederhana dan lebih dapat diterapkan (Cerdan & Hernandez, 2013).
Walaupun manajemen ada di tangan keluarga, masih ada perbedaan pendekatan antara
bisnis generasi pertama dan generasi lainnya. Yang pertama dicirikan oleh sosok
pendiri yang menempati peran sebagai pemilik, manajer dan kepala keluarga,
sedangkan di perusahaan generasi kedua terdapat berbagai anggota keluarga yang
berbagi kepemilikan dan manajemen.
Teori Keagenan
Teori keagenan menegaskan bahwa masalah keagenan mungkin ada antara
pemegang saham dan manajer karena untuk pemisahan kepemilikan dan kontrol
manajemen (Meckling & Jensen, 1976). Masalah keagenan sering terjadi karena
adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemegang saham dengan pihak
manajemen. Pihak pemegang saham menginginkan pengembalian yang besar dalam
jangka waktu panjang, namun sebaliknya, pihak manajemen yang cenderung
mementingkan kepentingan pemegang saham dan mementingkan kepentingannya
pribadi. Masalah keagenan dapat menyebabkan biaya keagenan dimana mengurangi
pengembalian yang didapatkan oleh pemegang saham. Untuk menghindari situasi
seperti itu, pemegang saham berusaha untuk mempertahankan bentuk struktur
kepemilikan, terutama melalui pemusatan kepemilikan dalam sekelompok orang, yang
memungkinkan mereka untuk mengawasi tindakan manajer untuk mengurangi masalah
keagenan, dimana akan berkontribusi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
Kepemilikan Keluarga
Kepemilikan keluarga adalah persentase jumlah kepemilikan saham yang
dipegang oleh keluarga di suatu perusahaan (La Porta et al., 1999). Adanya kontrol
keluarga dapat menandakan prospek positif bagi perusahaan dan memungkinkan
pengambilan keputusan yang lebih mudah terkait kepemilikan perusahaan (Shyu,
2011). Oleh karena itu, kesediaan keluarga untuk mengontrol suatu perusahaan dapat
mempengaruhi kinerja perusahaan.
Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional merupakan bagian saham yang dipegang oleh
lembaga atau organisasi (Saepudin & Yunita, 2019). Kepemilikan institusional atau
pemegang saham besar berpotensi mengontrol mekanisme bisnis (AL-Najjar, 2015).
Kepemilikan institusional memainkan perannya dalam meminimalkan konflik antara
manajemen dan pemilik. Adanya kepemilikan institusional dinilai mampu memantau
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aktivitas perusahaan, seperti pengambilan keputusan manajemen, yang diharapkan
dapat memajukan kinerja perusahaan (Tahir et al., 2015).
Kepemilikan Asing
Kepemilikan asing adalah jenis kepemilikan dimana perusahaan memiliki
sejumlah proporsi dari penanam modal luar negeri yang berinvestasi di pasar domestik
(Zraiq & Fadzil, 2018). Investor asing memiliki pandangan yang berorientasi pada
pemegang saham, berbeda dengan investor dalam negeri yang memiliki pandangan
berorientasi pemangku kepentingan (Desender et al., 2016). Pemegang saham diberi
insentif untuk berfungsi sebagai pemantau yang efektif. Jadi, lebih besar kepemilikan
saham asing berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan (Sakawa & Watanabel,
2020). Investor asing membantu meningkatkan sistem manajemen dan memiliki akses
ke sumber daya yang sangat besar.
Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah kepemilikan saham yang
dipegang oleh pihak manajemen (Saepudin & Yunita, 2019). Definisi lainnya
menyebutkan investor atau pemegang saham yang berasal dari pihak manajemen
perusahaan yang berperan aktif dalam menentukan suatu keputusan perusahaan
(Nugrahanti & Novia, 2012). Al-Ghamdi dan Rhodes (2015) menambahkan
kepemilikan manajerial diartikan sebagai persentase kepemilikan saham baik direktur
eksekutif maupun direktur non-eksekutif.
REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS
Manajemen Keluarga Terhadap Kinerja Perusahaan
Tingkat keterlibatan keluarga dalam manajemen dapat membawa implikasi
serius bagi kinerja perusahaan (De Massis et al., 2013). Di perusahaan keluarga,
keluarga pengendali biasanya memiliki mayoritas ekuitas perusahaan dan anggota
keluarga menempati posisi teratas manajemen, dan penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa baik sejauh mana kepemilikan keluarga dan keterlibatan keluarga
dalam manajemen mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan. Keterlibatan keluarga
dalam manajemen, membuat kontrol yang aktif pada perusahaan. kontrol yang aktif
dalam perusahaan meningkatkan kinerja perfoma perusahaan, dimana kontrol
perusahaan yang pasif juga berhubungan dengan rasio kinerja dengan perusahaan
berbasis pendiri tunggal (Gallucci et al., 2015).
Penelitian Audretsch et al. (2013), Culasso et al.(2015), Gill dan Kaur (2015),
Gonzalez et al. (2019), Kim dan Gao (2013), Lwango et al. (2017), Singal dan Gerde
(2015), Wagner et al. (2015) menemukan adanya hubungan positif antar kedua
variabel. Perusahaan keluarga mungkin mengungguli perusahaan non-keluarga, karena
mereka lebih mementingkan kelangsungan dan pelestarian bisnis mereka (Cerdan &
Hernandez, 2013; Miralles-Marcelo et al., 2014), tidak hanya untuk memperoleh
reputasi tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan keluarga. Perusahaan keluarga besar
dan muda mungkin memiliki kinerja yang serupa dengan perusahaan non-keluarga
yang besar. Perusahaan keluarga muda mungkin mengalami kesulitan untuk
mengontrol seluruh perusahaan karena usianya yang muda dan belum cukup
pengalaman. Ini konsisten dengan perspektif agen perilaku, keluarga perusahaan
mungkin lebih peduli dengan tujuan moneter yang mungkin ditimbulkannya reputasi

____________________________________________Santi Yopie/Angellyn Lim 255

yang baik dan dapat menopang perusahaan di pasar. Secara khusus, perusahaan
keluarga yang lebih kecil dan tua lebih peduli untuk mendapatkan keuangan kinerja
untuk menyebarkannya ke dalam peningkatan sosial kekayaan emosional (MirallesMarcelo et al., 2014).
H1 : Manajemen Keluarga memiliki hubungan yang berpengaruh positif terhadap
Kinerja Perusahaan
Generasi Terhadap Kinerja Perusahaan
Penelitian yang dilakukan Xu, Yuan, Jiang, dan Chan (2015), Stanley et al.
(2019) dan Taras et al. (2018) mengemukakan bahwa generasi keluarga memiliki
hubungan positif. Generasi kedua cenderung lebih memikirkan keberlanjutan dari
perusahaannya, sehingga lebih memprioritaskan profesionalitas. Oleh karena itu,
generasi kedua biasanya memperkerjakan manajer orang luar lebih banyak
dibandingkan generasi pertama. Pemilik bisnis keluarga dapat memilih untuk
mengelola bisnis mereka sendiri atau membiarkannya dikelola sambil memantau
manajer luar (Audretsch et al., 2013). Manajer profesional lebih baik untuk mengelola
perusahaan sejak mereka mungkin memiliki pendidikan perguruan tinggi, lebih banyak
bakat dan menghindari pengaruh keluarga dalam bisnis (Miralles-Marcelo et al., 2014).
Kedatangan manajer orang luar akan menjadi kunci untuk pertumbuhan tetapi akan
dianggap sebagai hilangnya kepemimpinan keluarga dan akan menyiratkan serangkaian
perubahan, seperti kebutuhan untuk mengembangkan badan pemerintahan yang sesuai.
H2:
Semakin bertambah generasi, maka kinerja perusahaan akan semakin baik.
Kepemilikan Keluarga Terhadap Kinerja Perusahaan
Secara teori, keluarga lebih mungkin untuk mengabaikan tujuan jangka pendek
dari manajemen pendapatan karena motivasi untuk mewariskan bisnis mereka sendiri
kepada keturunan dan untuk melindungi reputasi nama keluarga mereka. Dengan
demikian, kepemilikan keluarga cenderung tidak menggunakan kekuasaan mereka
dalam praktik oportunistik dalam pendapatan karena hal itu mungkin dapat
menurunkan reputasi keluarga, kekayaan, serta kinerja perusahaan dalam jangka
panjang (De Massis et al., 2015). Oleh karena itu, perusahaan keluarga memiliki lebih
banyak insentif daripada perusahaan non-keluarga dalam hal melaporkan pendapatan
berkualitas lebih tinggi. Perusahaan keluarga lebih memprioritaskan kualitas
penghasilan yang tinggi (González et al., 2015).
Zraiq dan Fadzil (2018) melakukan penelitian yang menguji hubungan
kepemilikan keluarga atas kinerja perusahaan. Hasil pengujian ini menyampaikan
variabel kepemilikan keluarga dan variabel kinerja memiliki hubungan signifikan
positif. Penelitian ini juga dilakukan oleh Al-Ghamdi & Rhodes (2015), Audretsch et
al. (2013), Gill & Kaur (2015), Wagner et al. (2015) juga mengemukakan hal yang
serupa.
Menurut De Massis et al. (2015), Kepemilikan keluarga dapat mengurangi
masalah agensi secara keseluruhan tetapi mereka juga menyempurnakan perspektif
agensi dengan membawa dukungan pada gagasan bahwa disfungsi perilaku dapat
muncul untuk tingkat kepemilikan keluarga yang sangat tinggi. Biaya agensi yang
dihadapi dalam proses pengambilan keputusan dari perusahaan keluarga kecil
meningkat dengan tingkat penyebaran kepemilikan di antara anggota keluarga. Hasil
ini mendukung gagasan bahwa kepemilikan keluarga bermanfaat bagi perusahaan
sampai jumlah anggota keluarga yang berlebihan dengan kepentingan yang mungkin
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lebih heterogen terlibat dalam kepemilikan, seperti yang terjadi misalnya ketika
perusahaan keluarga kecil menua dan tumbuh menjadi perusahaan menengah.
H3: Kepemilikan keluarga memiliki hubungan yang berpengaruh positif terhadap
Kinerja Perusahaan
Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan
kepemilikan institusional dapat membantu dalam pengambilan keputusan
dengan menggunakan informasi profesional yang dimilikinya (Lin & Fu, 2017; Rashid,
2020). Handriani dan Robiyanto (2018), Khamis, Hamdan, dan Elali (2015), Lin dan
Fu (2017), Sai Kiran dan Sudha (2018), Sakawa dan Watanabel (2020), Tahir et al.
(2015) menemukan adanya hubungan positif antar kedua variabel. Penelitian Sakawa
dan Watanabel (2020) didasarkan pada teori keagenan. Konsep keagenan masalah
menyampaikan bahwa jika jumlah perbandingan kepemilikan institusional kurang dari
100%, maka masalah keagenan akan timbul, hal ini yang memicu manajer menjadi
lebih egois dan serakah sehingga pada saat operasi perusahaan tidak berbasis untuk
meningkatkan nilai perusahaan. Sakawa & Watanabel (2020) berpendapat bahwa
peningkatan investor institusional diperkirakan akan berkontribusi dalam pemantauan
yang efektif di bawah sistem berorientasi pemangku kepentingan. Aktivisme pemegang
saham dapat secara efektif menekan manajer di perusahaan sesuai kebutuhan.
Akibatnya, keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan pemantauan berpotensi
mengurangi masalah keagenan (Rashid, 2020) dan meningkatkan nilai perusahaan.
Singh dan Kansil (2018) juga mengemukakan hal serupa. Posisi kepemilikan
institusional akan memberi dampak pada nilai perusahaan, dengan kata lain, semakin
meningkat tingkat proporsi kepemilikan institusional, maka mekanisme kontrol
tentunya semakin efektif sehingga kinerja manajemen akan meningkat.
H4 : Kepemilikan Institusional domestik memiliki hubungan yang berpengaruh
positif terhadap Kinerja Perusahaan
Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Perusahaan
Investor asing membantu meningkatkan sistem manajemen dan memiliki akses
ke sumber daya yang sangat besar. Penelitian Gu, Cao, dan Wang (2019), Jusoh,
Rashid, dan Ajis (2020), Lin dan Fu (2017), Rashid (2020), Sai Kiran dan Sudha
(2018), Sakawa dan Watanabel (2020), Zraiq dan Fadzil (2018) menemukan adanya
hubungan signifikan positif antar kedua variabel. Jusoh, Rashid, & Ajis (2020)
mengatakan bahwa Investasi asing dikaitkan dengan pemberian pengetahuan umum
dan pengetahuan khusus. Perusahaan yang kepemilikannya dipegang oleh warga asing
memiliki kelebihannya dibanding perusahaan yang tidak memiliki investor asing, salah
satunya adalah sumber daya asing. Selain itu ukuran skala operasional ekonomi,
kemampuan dalam pemasaran dan mengelola perusahaan (manajerial), teknologi dan
inovasi dan lainnya (Nugrahanti & Novia, 2012). Keunggulan ini dapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pemantauan yang ketat terhadap manajer dan
mengurangi biaya agensi, memberikan banyak pengalaman yang berhubungan dengan
oportunisme manajerial, dan mengurangi konflik agensi dalam pengaturan nasional dan
budaya yang berbeda yang membuat mereka menjadi pemantau yang lebih baik dan
lebih berpengalaman, memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah mengakses
bakat teknis dan manajerial yang unggul (Zraiq & Fadzil, 2018). Sehingga dapat
diketahui semakin bertambah persentase kepemilikan asing, maka semakin tinggi juga
kinerja perusahaan.

____________________________________________Santi Yopie/Angellyn Lim 257

H5 :

Kepemilikan Asing memiliki hubungan yang berpengaruh positif terhadap
Kinerja Perusahaan.

Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Perusahaan
Kepemilikan manajerial diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan
karena adanya minat afiliasi (Mishra & Kapil, 2017). Semakin besar manajerial
kepemilikan, manajemen lebih memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan di
perusahaan. Artinya jika perusahaan meningkat kepemilikan manajerial, maka akan
mempengaruhi perusahaan kinerja. Alasannya adalah karena manajer lebih banyak
bertanggung jawab jika mereka memiliki kepemilikan perusahaan (Rashid, 2020).
Penelitian Al-Ghamdi dan Rhodes (2015), Kamardin (2014), Munisi et al.
(2014), Rashid (2020) menemukan adanya hubungan signifikan positif antar kedua
variabel. Investor memandang manajer perusahaan keluarga sebagai pengurus yang
baik dari sumber daya perusahaan di mana mereka memiliki kepentingan langsung di
perusahaan kinerja (Al-Ghamdi & Rhodes, 2015). Kepemilikan manajerial diharapkan
dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena adanya minat afiliasi (Mishra & Kapil,
2017). Semakin banyak persentase saham yang dipegang oleh manajer puncak,
semakin besar adanya kesempatan manajer akan membuat keputusan yang konsisten
dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Kamardin, 2014). Manajer
Puncak juga akan lebih bertanggung jawab jika mereka memiliki kepemilikan
perusahaan (Mule et al., 2013; Rashid, 2020).
Direktur memiliki kepentingan langsung dalam kekayaan perusahaan yang
mendorong mereka untuk memantau dan mengawasi aktivitas perusahaan untuk
meningkatkan nilai perusahaan (Rashid, 2020). Hal ini menciptakan keselarasan antara
manajemen dan pemegang saham, sehingga dapat dapat membantu memajukan kinerja
dan menurunkan tingkat masalah keagenan (Mishra & Kapil, 2017). Kepentingan
utama dari seorang investor adalah memperoleh return atau pengembalian atas
investasi yang sudah ditanamkannya di perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen
yang telah menanamkan modalnya di perusahaan tidak akan melakukan hal yang
semena-mena demi kepentingan diri sendiri dan hal yang dapat menjatuhkan
perusahaan. Pihak manajemen akan lebih fokus memperhatikan dan mengatur kinerja
perusahaan, sehingga meningkatnya kepemilikan manajerial dapat meningkatkan
kinerja perusahaan juga.
H6 : Kepemilikan Manajerial memiliki hubungan yang berpengaruh positif terhadap
Kinerja Perusahaan
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Gambar 1
Model Penelitian
(Sumber: Cerdan dan Hernandez (2013), dan Rashid (2020))
METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian
Rancangan atau desain penelitian ini adalah desain penelitian kausalitas,
dikarenakan penelitian dilaksanakan untuk meneliti bagaimana pengaruh antara
manajemen perusahaan, generasi, struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaanperusahaan keluarga yang ada di BEI periode 2016-2020. Definisi desain penelitian
kausalitas yakni rancangan penelitian yang bertujuan menguji hubungan, pengaruh
ataupun dampak variabel independen pada variabel dependen (Chandrarin, 2017).
Penelitian menggunakan rasio keuangan untuk mengukur kinerja dengan model yang
diterapkan adalah multiple linear regression equation.
Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini dilakukan
menggunakan data yang dari angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik.
Pengumpulan data penelitian ini berdasarkan sumbernya yang merupakan sumber
sekunder. Sugiyono (2017) mendefinisikan sumber sekunder sebagai data yang
diterima pengumpul data dari sumber data secara tidak langsung, dimana pada
penelitian ini data diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan yang bisa diakses dari
situs Bursa Efek Indonesia.
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Populasi dan Sampel
Tabel 1
Ringkasan Proses Pengambilan Sampel
Keterangan

Jumlah

Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

728

Perusahaan yang tercatat setelah tahun 2016

(174)

Perusahaan yang tidak termasuk perusahaan keluarga

(336)

Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel

(106)

Perusahaan yang dijadikan sampel
Tahun penelitian

112
5

Data observasi sebelum outlier

560

Data outlier

47

Data observasi setelah outlier
Sumber: Data diolah, 2021.

513

Populasi penelitian ini yaitu perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2016-2020. Populasi yang diperoleh berjumlah 135 perusahaan
keluarga. Pengambilan sampel menerapkan teknik purposive sampling atau disebut
juga Judgement Sampling, dimana metode penyampelan sesuai dengan ketentuan atau
kriteria yang ditentukan peneliti (Etikan et al., 2016). Sampel penelitian sebanyak 112
perusahaan keluarga di BEI 2016-2020. Dengan kriteria yang sudah ditentukan, maka
jumlah data observasi setelah penghapusan outlier adalah 513 data.
Perusahaan keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu badan dimana struktur
kepemilikannya merupakan milik keluarga yang sama dan ikut serta secara substansial
dalam pengurusan operasional, manajemen, dan arah (Taras et al., 2018). Suatu
perusahaan juga dapat disebut perusahaan keluarga jika kepemilikan anggota keluarga
atau pemegang saham memiliki kontrol dan hak suara lebih besar dari 20% (La Porta et
al., 1999), sedangkan Barth, Gulbrandsen, dan Schoø (2005) menggunakan 33%
kepemilikan saham sebagai titik potong untuk mendefinisikan perusahaan keluarga.
Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan 25 % sebagai titik potong kepemilikan
saham untuk menetapkan perusahaan keluarga (De Massis et al., 2013; Sumarsono,
2020). Suatu perusahaan dikatakan memiliki hubungan keluarga jika salah satu dari
kondisi berikut terpenuhi: (i) sekurang-kurangnya dua pemegang saham memiliki nama
keluarga yang sama; atau (ii) satu atau lebih manajer puncak memiliki nama keluarga
yang sama dengan pemilik pengendali (De Massis et al., 2013).
Tabel 2
Kriteria sampel yang ditentukan
Keterangan

Jumlah

1. Perusahaan BEI 2016-2020 yang tidak beroperasi dalam sektor perbankan

468

2. Perusahaan keluarga yang tercatat di BEI 2016-2020

135

3. Mempublikasikan laporan tahunan dari tahun 2016-2020 yang sudah diaudit

130

4. Informasi/data keuangan yang diperlukan dalam penelitian ini disajikan secara lengkap

130

5. Laporan yang menggunakan mata uang rupiah
Sumber: Data diolah, 2021.

112
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Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Tobin’s Q
Tobin’s Q merupakan parameter tolak ukur untuk menilai kinerja suatu
perusahaan, yang menampilkan bagaimana proforma manajemen dalam mengelola
aktiva perusahaan. Peluang investasi suatu perusahaan dan potensi pertumbuhannya
dapat dilihat dan dicerminkan melalui besaran Tobin’s Q. Tobin’s Q mampu dijadikan
tolak ukur untuk menghitung kinerja suatu perusahaan, yakni melihat dari sisi potensi
nilai pasarnya (Puspitasari & Sudiyatno, 2010).

ROA
Rasio laba atas aset (Return on Aset (ROA)) telah umum digunakan untuk
menilai pengaruh eksekutif puncak dan keluarga terhadap kinerja perusahaan.

Manajemen Keluarga
Manajemen keluarga adalah aktivitas yang melibatkan perencanaan,
pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan dalam suatu organisasi atau
perusahaan yang berbasis keluarga. Manajemen keluarga diukur dengan persentase
jumlah manajer keluarga di satu perusahaan. Jumlah manajer keluarga dapat dilihat
pada laporan tahunan perusahaan pada bagian struktur pemegang saham.

Generasi
Generasi memiliki definisi yakni seluruh orang yang terlahir dan hidup pada
suatu waktu yang sama, tempat dan juga pengalaman historis sama yang dapat
membawakan dampak signifikan dalam hidup dan tahap pertumbuhannya hingga
menjadi pribadi dewasa (Kupperschmidt, 2000). Untuk membedakan antara generasi
pertama dan kedua, penelitian ini menetapkan usia batasi pada 25 tahun (Cerdan &
Hernandez, 2013). Usia perusahaan yang dibawah 25 tahun akan diasumsikan sebagai
generasi pertama diberi angka 1, dan usia perusahaan yang diatas 25 tahun diasumsikan
sebagai generasi kedua diberi angka 2.
Kepemilikan Keluarga
Kepemilikan keluarga adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh
keluarga di suatu perusahaan, dengan rumus berikut (Bhatt & Bhattacharya, 2017;
Zraiq & Fadzil, 2018) (Bhatt & Bhattacharya, 2017; Kowalewski et al., 2010; Zraiq &
Fadzil, 2018):
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Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional adalah bagian kepemilikan oleh lembaga atau
organisasi (Saepudin & Yunita, 2019), dengan rumus berikut (AL-Najjar, 2015):

Kepemilikan Asing
Kepemilikan Asing merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki
oleh baik institusi asing maupun orang asing di suatu perusahaan (Zraiq & Fadzil,
2018), dengan rumus berikut (Jusoh et al., 2020; Rashid, 2020):

Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan Manajerial adalah persentase kepemilikan saham yang dipegang
oleh pihak manajemen (Saepudin & Yunita, 2019), dengan rumus berikut (Rashid,
2020):

Metode Analisis Data
Metode analisis data yang diterapkan adalah statistik deskriptif, uji outlier, uji
regresi panel, dan uji hipotesis. Analisis statistik deskriptif dalam pengujian ini berupa
tabel yang memberi deskripsi, gambaran dan analisis data secara umum tanpa
menghasilkan suatu kesimpulan. Informasi yang dihasilkan seperti min, max, mean, dan
standar deviasi. Tujuan analisis statistik deskriptif adalah untuk memudahkan
pemahaman mengenai variabel penelitian (Sugiyono, 2017). Outlier adalah data yang
sifatnya unik sehingga tidak dapat dimasukkan yang memiliki nilai residual yang
sangat tinggi. Pendekatan untuk menilai outlier adalah dengan menggunakan
Studentized Deleted Residual (SDR), dan batas wajar -1,960 <SDR< 1,960. Uji regresi
panel menggunakan software e-views versi 10 terdiri dari tiga model, yaitu Pooled
Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).
Teknik estimasi yang tepat untuk menentukan pilihan model terbaik yang digunakan
ialah memakai uji Chow dan Hausman.
Model analisis dari penelitian ini :
TobinsQ = α0 + α1MK+ α2Gen + α3KK + α4KI + α5KA + α6KM + ε
ROA
= β0 + β1MK + β2Gen + β3KK + β4KI + β5KA + β6KM + ε
Keterangan:
TobinsQ dan ROA = pengukuran kinerja perusahaan
β0 dan α0
= nilai konstan
β1-β4 dan α1-α4 = koefisien dari tiap variabel
MK = Manajemen Keluara
Gen = Generasi Keluarga
KK
= Kepemilikan Keluarga
KI
= Kepemilikan Institusional
KA
= Kepemilikan Asing
KM = Kepemilikan Manajerial
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ε

= Error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memaparkan nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata dan
standar deviasi pada variabel dependen, yakni kinerja yang terdiri dari Tobin’s Q, dan
ROA, dan variabel Independen yang terdiri dari manajemen keluarga, generasi, dan
struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional,
kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial.
Tabel 3
Tabel Statistik Deskriptif
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

TobinsQ

513

0,1993

3,5899

1,2049

0,6538

ROA

513

-0,1731

0,2273

0,0253

0,0622

MK

513

0,0000

0,8333

0,2991

0,1978

Gen

513

1,0000

2,0000

1,7719

0,4200

KK

513

0,0000

0,9800

0,6342

0,1885

KI

513

0,0000

0,9943

0,6052

0,2438

KA

513

0,0000

0,9188

0,1602

0,2208

KM

513

0,0000

0,8944

0,1189

0,2068

Valid N (listwise)

513

Sumber: Data diolah, 2021.

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa 1) Nilai rata-rata Tobin’s Q
adalah 1,2049 dengan standar deviasi 0,6538; 2) Nilai rata-rata ROA adalah 0,0253
(atau 2.53 %) dengan standar deviasi 0,0622; 3) Rata-rata manajemen keluarga adalah
0,2991 (atau 29.91%) dengan standar deviasi 0,1978; 4) Rata-rata generasi keluarga
adalah 1,7719 dengan standar deviasi 0,4200; 5) Rata-rata kepemilikan keluarga
adalah 0,6342 dengan standar deviasi 0,1885; 6) Rata-rata kepemilikan institusional
adalah 0,6052 dengan standar deviasi 0,2438; 7) Rata-rata kepemilikan Asing adalah
0,1602 dengan standar deviasi 0,2208; dan 8) Rata-rata kepemilikan manajerial adalah
0,1189 dengan standar deviasi 0,2068.
Nilai minimum kepemilikan keluarga sebesar 0,0000 (0.00%), oleh PT Limas
Indonesia Makmur Tbk pada tahun 2016 karena struktur kepemilikannya tidak terdapat
kepemilikan keluarga sama sekali. Pada tahun 2016, kepemilikan mayoritas PT Limas
Indonesia Makmur Tbk. masih dipegang oleh Cantaloupe Assets Limited, hingga akhir
Oktober 2017, seluruh kepemilikan diserahkan ke keluarga Bachtiar. Nilai maksimum
dimiliki PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. pada tahun 2017 dan 2016 dengan jumlah
kepemilikan keluarga sebesar 0,9800 (atau 98.00%). Nilai minimum kepemilikan
institusional 0,0000 (atau 0.00%), dimiliki PT Intanwijaya Internasional Tbk.,. Hal ini
dikarenakan jumlah lembar saham mayoritas milik keluarga bukan dimiliki oleh
institusi keluarga, melainkan personil anggota keluarga. PT Tunas Alfin Tbk. memiliki
kepemilikan institusional paling besar dengan nilai 0,9942 (atau 99.42%). Nilai
minimum kepemilikan asing dan manajerial sebesar 0,0000 (0.00%), dimana
menjelaskan bahwa terdapat perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan asing, seperti
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PT Tigaraksa Satria Tbk., dan anggota dewannya tidak memiliki kepemilikan saham
dalam perseroan sama sekali, seperti PT Puradelta Lestari Tbk.. Nilai maksimal
kepemilikan asing oleh JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. dengan nilai 0,9188 (atau
91.88%) dan kepemilikan manajerial oleh PT Betonjaya Manunggal Tbk. sebesar
0,8944 (atau 89.44%).
Hasil Uji
Tabel 4
Hasil Uji Tobin’s Q
Prob.
0,0261

Kesimpulan

Hipotesis

Terbukti ?

MK

Coefficient
-0,2847

Signifikan negatif

Positif

Tidak

Gen

0,1843

0,0431

Signifikan positif

Positif

Iya

KK

0,0164

0,9418

Tidak Signifikan

Positif

Tidak

KI

-0,1587

0,5266

Tidak Signifikan

Positif

Tidak

KA

0,4186

0,0464

Signifikan positif

Positif

Iya

KM

0,3317

0,2872

Tidak Signifikan

Positif

Tidak

0,9431
0,0009
c
Sumber: Data diolah, 2021.
TobinsQ = 0,9431 – 0,2847 MK + 0,1843 Gen + 0,0164 KK – 0,1587 KI + 0,4186 KA + 0,3317 KM + ε

Tabel 3 menjelaskan hubungan variabel independen dengan kinerja jika diukur
dengan Tobin’s Q. Nilai probabilitas MK sebesar 0,0261 dimana Prob.<0,05 sehingga
menunjukkan manajemen keluarga berpengaruh secara signifikan negatif. Nilai
probabilitas Gen sebesar 0,0431 dimana Prob.<0,05 sehingga menunjukkan generasi
keluarga berpengaruh secara signifikan positif. Nilai probabilitas KK sebesar 0,9418
dimana Prob.>0,05 sehingga menunjukkan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh
secara signifikan. Nilai probabilitas KI sebesar 0,5266 dimana Prob.>0,05 sehingga
menunjukkan kepemilikan Insititusional tidak berpengaruh secara signifikan. Nilai
probabilitas KA sebesar 0,0464 dimana Prob.<0,05 sehingga menunjukkan kepemilikan
Asing berpengaruh positif secara signifikan. Nilai probabilitas KM sebesar 0,2872
dimana Prob.>0,05 sehingga menunjukkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh
secara signifikan.
Tabel 5
Hasil Uji ROA
Prob.

Kesimpulan

Hipotesis

Terbukti ?

MK

Coefficient
-0,0247

0,4957

Tidak Signifikan

Positif

Tidak

Gen

-0,0153

0,0114

Signifikan Negatif

Positif

Tidak

KK

-0,0227

0,4562

Tidak Signifikan

Positif

Tidak

KI

0,0264

0,0381

Signifikan positif

Positif

iya

KA

0,0158

0,5930

Tidak Signifikan

Positif

Tidak

KM

-0,0251

0,5542

Tidak Signifikan

Positif

Tidak

0,0586
C
0,1255
Sumber: Data diolah, 2021.
ROA = 0,0586 – 0,0247 MK – 0,0153 Gen – 0,0227 KK + 0,0264 KI + 0,0158 KA – 0,0251 KM + ε
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Tabel 4 menjelaskan hubungan variabel independen dengan kinerja jika diukur
dengan ROA. Nilai probabilitas MK sebesar 0,4970 dimana Prob.>0,05 sehingga
menunjukkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan. Nilai
probabilitas Gen sebesar 0,0114 dimana Prob.<0,05 sehingga menunjukkan generasi
keluarga berpengaruh negatif secara signifikan. Nilai probabilitas KK sebesar 0,4562
dimana Prob.>0,05 sehingga menunjukkan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh
secara signifikan. Nilai probabilitas KI sebesar 0,0381 dimana Prob.<0,05 sehingga
menunjukkan kepemilikan insititusional berpengaruh positif secara signifikan. Nilai
probabilitas KA sebesar 0,5930 dimana Prob.>0,05 sehingga menunjukkan kepemilikan
asing tidak berpengaruh secara signifikan. Nilai probabilitas KM sebesar 0,5542
dimana Prob.>0,05 sehingga menunjukkan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh
secara signifikan.
Pembahasan
Pengaruh Manajemen Keluarga Terhadap Tobin’s Q
Manajemen keluarga berpengaruh secara signifikan negatif terhadap Tobin’s Q.
Hasil uji penelitian ini bertolak belakang dengan hipotesis H1 yang menyatakan bahwa
Manajemen keluarga berpengaruh positif terhadap kinerja. Hasil uji ini didukung
beberapa penelitian (Basco, 2013; Miller et al., 2013; Stanley et al., 2019; Subekti &
Sumargo, 2015). Kelemahan manajemen keluarga dalam hal kurangnya
profesionalisasi dan kemungkinan konflik keluarga (Cerdan & Hernandez, 2013), serta
sulitnya memisahkan antara pekerjaan dan keluarga (Amran & Ahmad, 2010) yang
menyebabkan konflik keluarga seringkali menjadi hambatan bagi aktivitas operasional
perusahaan sehingga hal ini dapat memberikan dampak pada profitabilitas. Rendahnya
tingkat keterbukaan akan pemikiran dan gagasan baru menjadi kerugian bisnis
keluarga (Ngabito, 2014). Sebagian besar perusahaan publik Indonesia dikelola oleh
anggota keluarga yang yang kurang terampil dan sangat oportunistik dalam
pengelolaan perusahaan. Manajemen keluarga cenderung menghindari pengambilan
resiko dan saham perusahaan yang tidak likuid (Subekti & Sumargo, 2015).
Pengaruh Generasi Keluarga Terhadap Tobin’s Q
Generasi keluarga berpengaruh secara signifikan positif terhadap Tobin’s Q.
Hasil uji penelitian ini sejalan dengan hipotesis H2 dan didukung beberapa penelitian
(Stanley et al., 2019; Taras et al., 2018; Xu et al., 2015). Generasi kedua cenderung
lebih memikirkan keberlanjutan dari perusahaannya, sehingga lebih memprioritaskan
profesionalitas. Oleh karena itu, generasi kedua biasanya memperkerjakan manajer
orang luar lebih banyak dibandingkan generasi pertama. Pemilik bisnis keluarga dapat
memilih untuk mengelola bisnis mereka sendiri atau membiarkannya dikelola sambil
memantau manajer luar (Audretsch et al., 2013). Manajer profesional mungkin akan
lebih handal dalam mengelola perusahaan karena mereka memiliki pendidikan
perguruan tinggi, memiliki skill lebih banyak, serta menghindari pengaruh keluarga
dalam bisnis (Miralles-Marcelo et al., 2014).
Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tobin’s Q
Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tobin’s Q.
Hasil uji penelitian ini bertolak belakang dengan hipotesis H3 dan didukung oleh
penelitian Leonard dan Jogi (2015), Kusumawati dan Juniarti (2014), Lidia Hariyanto
dan Juniarti (2014), dan Aji (2016). Anggota Keluarga bisa saja secara sengaja kurang
memperhatikan dan mengawasi kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang tinggi
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cenderung akan menarik perhatian investor lain sehingga investor lain berbondongbondong membeli saham dan dapat mengambil alih perusahaan tersebut.
Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tobin’s Q
Kepemilikan Insititusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tobin’s
Q. Hasil uji penelitian ini bertolakan dengan hipotesis H4. Penelitian Gurusamy (2017)
dan William dan Sanjaya (2017) juga menunjukkan kepemilikan institutional tidak
memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan
pengawasan pihak institusional terhadap manajemen masih kurang efektif dalam
mengurangi perilaku oportunistik oleh para manajer. Penelitian dari Hapsoro (2009)
juga mengemukakan bahwa pemilik institusi yang ikut dalam pengendalian perusahaan
cenderung bertindak untuk kepentingan mereka sendiri dengan mengabaikan
kepentingan pemilik minoritas, sehingga kepemilikan institusional tidak mempengaruhi
kinerja perusahaan.
Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Tobin’s Q
Kepemilikan Asing berpengaruh positif secara signifikan terhadap Tobin’s Q.
Hasil uji penelitian ini sejalan dengan hipotesis H5 dan didukung penelitian Gu, Cao,
dan Wang (2019), Jusoh, Rashid, dan Ajis (2020), Munisi, Rashid (2020), Sai Kiran
dan Sudha (2018), Sakawa dan Watanabel (2020), Zraiq dan Fadzil (2018) uang juga
menemukan adanya hubungan signifikan positif antar kedua variabel. Investasi asing
dikaitkan dengan pemberian pengetahuan umum dan khusus (Jusoh et al., 2020),
berupa sumber daya asing, ukuran skala operasional ekonomi, kemampuan dalam
pemasaran dan mengelola perusahaan, teknologi dan inovasi dan lainnya (Nugrahanti
& Novia, 2012). Keunggulan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja
perusahaan.
Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Tobin’s Q
Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tobin’s
Q. Hasil uji penelitian ini bertolak dengan hipotesis H6 dan didukung penelitian AlMatari dan Al-arussi (2016) dan Wiranata dan Nugrahanti (2013). Rata-rata
kepemilikan saham oleh pihak manajerial yang masih relatif kecil sebesar 10.46%,
menggambarkan bahwa kepemilikan manajerial masih belum dapat menyatukan
kepentingan manajemen dengan para pemegang saham lainnya, sehingga kepemilikan
manajerial tidak berpengaruh terhadap Tobin’s Q.
Pengaruh Manajemen Keluarga Terhadap ROA
Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.
Hasil uji penelitian ini bertolak belakang dengan hipotesis H1 dan didukung penelitian
Kusumawati dan Juniarti (2014) dan Subekti dan Sumargo (2015). Temuan BlancoMazagatos, de Quevedo-Puente, dan Delgado-García, (2016) menyatakan dewan
keluarga tidak berpengaruh pada kinerja. Mayoritas perusahaan keluarga memiliki
dewan direksi hanya untuk memenuhi kewajiban hukum dan tidak menggunakannya
sebagai pemantauan atau instrumen nasihat sehingga membatasi kemampuan
pemantauan dan saran dari papan.
Pengaruh Generasi Keluarga Terhadap ROA
Generasi keluarga berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ROA. Hasil
uji penelitian ini tidak mendukung hipotesis H2 dan didukung penelitian Hoffmann et
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al.(2019) dan Kosmidou (2020). Menurut Et al.ro (2011), perusahaan akan jatuh
ditangan generasi kedua, ukuran kecil dan sebagainya. Masalah dalam keluarga dapat
menghambat perkembangan perusahaan. Kurangnya profesionalisasi dan kemungkinan
konflik keluarga dapat mencegah perusahaan menjadi cukup besar untuk bersaing dan
mencapai hasil yang baik (Cerdan & Hernandez, 2013). Semua bukti kuat untuk
dampak kinerja positif ditemukan pada manajer generasi pertama, baik sebagai CEO
atau Ketua, tetapi tidak untuk generasi berikutnya (Audretsch et al., 2013).
Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap ROA
Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Hasil
uji penelitian ini tidak mendukung hipotesis H3. Hasil uji ini didukung penelitian
Kusumawati dan Juniarti (2014), Lidia Hariyanto dan Juniarti (2014), dan Aji (2016).
Kepemilikan keluarga tidak memberikan gambaran dimana terjadi pengaruh yang
materiil terhadap kinerja. Hal ini disebabkan ROA masih dipengaruhi banyak faktor
lain yang bukan merupakan kepemilikan keluarga.
Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap ROA
Kepemilikan insititusional berpengaruh positif secara signifikan terhadap ROA.
Hasil uji penelitian ini sejalan dengan hipotesis H4 dan didukung beberapa penelitian
(Handriani & Robiyanto, 2018; Khamis et al., 2015; Lin & Fu, 2017; Mohd et al.,
2013; Nugrahanti & Novia, 2012; Ongore, 2011; Sai Kiran & Sudha, 2018; Sakawa &
Watanabel, 2020; Tahir et al., 2015). Sakawa & Watanabel (2020) berpendapat bahwa
peningkatan investor institusional diperkirakan akan berkontribusi dalam pemantauan
yang efektif di bawah sistem berorientasi pemangku kepentingan. Aktivisme pemegang
saham dapat secara efektif menekan manajer di perusahaan sesuai kebutuhan.
Akibatnya, keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan pemantauan berpotensi
mengurangi masalah keagenan (Rashid, 2020) dan meningkatkan nilai perusahaan.
Singh dan Kansil (2018) juga mengemukakan hal serupa. Posisi kepemilikan
institusional akan memberi dampak pada nilai perusahaan, dengan kata lain, semakin
meningkat tingkat proporsi kepemilikan institusional, maka mekanisme kontrol
tentunya semakin efektif sehingga kinerja manajemen akan meningkat.
Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap ROA
Kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Hasil uji
penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis H5 dan didukung penelitian Aji (2016).
Kondisi pasar modal Indonesia yang masih merupakan emerging market. Investor asing
dapat dengan mudah masuk dan keluar dari pasar saham Indonesia, dan mereka
mencari keuntungan dari fluktuasi harga saham perdagangan yang sangat likuid dan
pengaruh faktor ekonomi makro, kebijakan, dan iklim politik Indonesia. Rata-rata
kepemilikan saham asing hanya 16,02% yang menunjukkan bahwa hak suara yang
dimiliki oleh orang asing masih kalah dibandingkan dengan kepemilikan keluarga (Aji,
2016). Pendiri perusahaan keluarga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk
menempatkan keluarganya pada posisi top manager sebagai wakil dari keluarga dalam
mengambil keputusan yang berkaitan dengan keputusan penggunaan asset.
Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap ROA
Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Hasil
uji penelitian ini bertolak dengan hipotesis H6 seperti pembahasan hasil uji hipotesis
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Tobin’s Q. Hasil uji ini didukung penelitian Aji (2016), dan Wiranata dan Nugrahanti
(2013). Rata-rata kepemilikan saham oleh pihak manajerial yang masih relatif kecil
sebesar 10.46%, menggambarkan bahwa kepemilikan manajerial masih belum dapat
menyatukan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham lainnya.
Kepemilikan manajerial yang lebih besar dapat memberikan kekuatan yang tidak
proporsional kepada manajer untuk bertindak dalam kebijaksanaan. Manajer dapat
mengambil langkah-langkah yang dapat memastikan mereka tetap bertahan di
perusahaan meskipun tidak dibenarkan. Sehingga hal ini dapat menimbulkan
ketidakselarasan dalam perusahaan.
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Simpulan
Hasil penelitian pengaruh manajemen keluarga, generasi dan struktur
kepemilikan terhadap kinerja perusahaan keluarga yang terdaftar di BEI adalah
manajemen keluarga dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif, generasi
keluarga berpengaruh signifikan negatif, sedangkan kepemilikan keluarga, kepemilikan
institusional, dan kepemilikan manajerian tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja
jika diukur dengan Tobin’s Q. Kemudian, kepemilikan institusional berpengaruh
signifikan positif, generasi keluarga berpengaruh negatif, dan manajemen keluarga,
kepemilikan keluarga, asing, dan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja jika diukur dengan ROA.
Implikasi
Hasil penelitian ini dapat menyempurnakan penemuan dan penelitian
sebelumnya dibidang akuntansi serta dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya
dengan harapan dapat menemukan hasil yang lebih memuaskan.
Hasil penelitian ini memberikan bayangan tentang pengaruh manajemen
keluarga, generasi, dan struktur kepemilikan perusahaan keluarga terhadap efektivitas
kinerja perusahaan keluarga, sehingga investor mampu menilai dalam mengambil
keputusan investasi yang akan datang dengan harapan pengembalian yang tinggi.
Keterbatasan
Keterbatasan penelitian ini adalah pemilihan sampel yang hanya sebatas 112
perusahaan dari 738 dari entitas yang terdaftar di BEI, kemudian adanya keterbatasan
dalam hal pengambil jumlah sampel karena hanya terdapat 5 tahun yaitu dari tahun
2016 hingga 2020, dan juga laporan keuangan dan laporan tahunannya tidak lengkap
pada beberapa perusahaan entitas.
Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengukuran lain
seperti pertumbuhan penjualan, ROE, dan pengukuran kinerja lainnya, untuk mengukur
kinerja perusahaan, dan menambah dan memperluas ruang lingkup sampel penelitian
dengan menggunakan sampel semua perusahaan baik perusahaan keluarga maupun
perusahaan bukan keluarga.
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