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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Para manajer dengan sejumlah kepemilikan tertentu pada 

perusahaan tempat mereka bekerja akan memiliki kepentingan yang 

berbeda bila dibandingkan dengan para manajer yang tidak memiliki 

kepemilikan sama sekali pada tempat mereka bekerja. Para manajer 

dengan sejumlah kepemilikan tertentu pada perusahaan tempat mereka 

bekerja akan lebih terpacu untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan agar 

keuntungan yang dapat mereka peroleh menjadi maksimal. Bahkan, 

Jensen dan Meckeling (1976) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

biaya keagenan yang disebabkan oleh konflik kepentingan antara para 

manajer dan para investor dapat diminimalkan dengan meningkatkan 

kepemilikan manajerial. 

Alignment theory menyatakan bahwa para manajer dengan segala 

pengetahuannya atas perusahaan tempat mereka bekerja dapat 

mengoptimalkan kinerja dari perusahaan tersebut demi mencapai 

keuntungan yang maksimal karena para manajer tersebut telah mengenali 

perusahaan secara utuh (Ting dan Huang: 2009). Para manajer telah 

mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan 

berdasarkan pengalaman kerja mereka di perusahaan. Para manajer 

dengan dibekali oleh pengalaman mereka selama bekerja di perusahaan 
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tersebut juga dapat menentukan langkah-langkah strategis yang efektif 

dan efisien untuk perusahaan di masa yang akan datang dalam 

menghadapi tantangan dari pasar dan para pesaingnya. Kendati demikian, 

perlu diingat bahwa pola pemikiran para manajer seringkali berbeda 

dengan pola pemikiran para investor. Kepentingan para manajer tidak 

dapat disamakan dengan kepentingan para investor. Para manajer dengan 

sejumlah kepemilikan tertentu pada perusahaan tempat mereka bekerja 

selain dapat memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak 

negatif bagi para investor perusahaan tersebut. Entrenchment theory 

menyatakan bahwa para manajer dengan sejumlah kepemilikan tertentu 

pada perusahaan tempat mereka bekerja disertai dengan kepentingan atas 

perannya sebagai manajer (agent) di perusahaan tersebut bisa saja 

mengambil langkah yang dianggap tidak menguntungkan oleh para 

investor (Ting dan Huang: 2009). 

Kim et al. (2004), dalam penelitiannya pada perusahaan 

perusahaan di Thailand yang tercatat di The Stock Exchange of Thailand 

(SET) dan melakukan IPO pada kisaran tahun 1987 hingga 1993, 

menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan 

manajerial dan kinerja perusahaan. Secara lebih mendalam, Kim et al. 

(2004) juga menemukan bahwa pada perusahaan-perusahaan tersebut 

terdapat kecenderungan bahwa pada perusahaan-perusahaan dengan 

konsentrasi kepemilikan manajerial yang kecil (dibawah 31%) dan 

perusahaan-perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan manajerial yang 
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besar (diatas 71%) memiliki pola kinerja para manajer yang mendukung 

alignment theory. Sementara pada perusahaan-perusahaan dengan 

konsentrasi kepemilikan managerial yang berada diantara angka 31% 

hingga 71% memiliki pola kinerja para manajer yang mendukung 

entrenchment theory. Ting dan Huang (2009), dalam penelitiannya pada 

perusahaan-perusahaan di Taiwan yang tercatat di Taiwan Stock 

Exchange (TSE) dari tahun 2002 hingga 2006, juga menemukan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan manajerial dan kinerja 

perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ting dan Huang (2009) 

mendukung alignment theory. Ting dan Huang (2009) menemukan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi kepemilikan manajerial di sebuah perusahaan, 

maka kinerja dari perusahaan tersebut juga menjadi semakin tinggi. 

Sementara itu, berbeda dengan hasil yang diperoleh oleh Kim et al. (2004) 

serta Ting dan Huang (2009), Christiawan (2007) dalam penelitiannya 

pada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek 

Jakarta (sekarang: Bursa Efek Indonesia) dari tahun 2003 hingga 2005 dan 

melakukan IPO sebelum tahun 2003 justru menemukan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara kinerja perusahaan dari perusahaan 

tanpa kepemilikan manajerial dengan perusahaan yang memiliki 

kepemilikan manajerial. 

Berdasar atas uraian-uraian sebelumnya mengenai kepemilikan 

manajerial dan kinerja perusahaan yang disertai dengan perbedaan hasil di 

negara-negara yang berbeda, maka dipilih topik penelitian berjudul 
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“Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan 

(Pengujian dengan Alignment Theory dan Entrenchment Theory).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar atas uraian pada latar belakang masalah diatas, masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: “Apakah kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

- Pengembangan Teori 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wacana penelitian 

dan masukan untuk pengembangan penelitian di masa yang akan 

datang khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan manajerial dan 

kinerja perusahaan. 

- Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para investor 

dalam memilih dan menetapkan kebijakan investasinya. 
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