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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Salah satu tujuan perusahaan yang telah go public adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan pemilik atau pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan 

(Salvatore, 2005). Nilai perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena 

dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran 

pemegang saham (Brigham dan Daves, 2014). Setiawati (2018) menyatakan ketika 

nilai perusahaan semakin tinggi, kemakmuran yang dirasakan oleh pemegang 

saham juga semakin tinggi dan keinginan investor untuk berinvestasi semakin 

meningkat. 

Pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas terdapat pemisahan fungsi 

kepemilikan dan fungsi pengelolaan (Jensen dan Meckling ,1976). Lebih lanjut 

Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa fungsi kepemilikan yang dipegang 

oleh pemegang saham (principal) dan fungsi pengelolaan yang dipegang oleh 

manajer (agen), Principal menyewa agen untuk mengelola perusahaan demi 

kepentingan terbaik principal. Agen yang diangkat oleh principal diharapkan akan 

bertindak yang terbaik baik bagi principal dengan memaksimalkan nilai perusahaan 

sehingga kemakmuran principal dapat tercapai (Listyani, 2003). 

Dalam kenyataannya tidak jarang tindakan agen bukannya memaksimalkan 

kemamuran principal melainkan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri 

(Anggraini dan Srimindarti, 2009). Contohnya pada kasus PT Garuda Indonesia 

yang telah melakukan akal akalan dalam penyajian laporan keuangannya yaitu 
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memanipulasi laporan keuangan dengan adanya piutang yang diakui sebagai 

pendapatan, hal itu menyebabkan dua komisaris keberatan dengan pengakuan 

tersebut karena tidak sesuai dengan kaidah PSAK nomor 23 

(www.cnnindonesia.com, 2019). Kasus diatas merupakan konsekuensi dari 

pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan (Jensen dan Meckling, 

1976). Pemisahan fungsi ini menyebabkan konflik kepentingan diantara principal 

dan agen, yang sering disebut dengan konflik keagenan (Brigham dan Ehrhardt, 

2014). 

Konflik keagenan ada 3 tipe, tipe 1 yaitu masalah antara agen dan principal, 

tipe 2 yaitu masalah antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non 

pengendali, dan an tipe 3 yaitu masalah antara kreditur dan agen perusahaan 

(Huang, Boetang, dan Newman, 2016). Menurut Brigham dan Daves (2014) 

masalah keagenan antara agen dan principal potensial terjadi. Fatmasari (2011) 

mengatakan bahwa konflik antara agen dan principal dilatar belakangi adanya 

asimerti informasi, dikarenakan agen mempunyai informasi lebih banyak 

melakukan tindakan oportunistik yang menguntungkan dirinya sendiri 

dibandingkan dengan pihak principal yang memiliki informasi lebih sedikit. 

Adanya konflik keagenan yang terjadi pada perusahaan akan menimbulkan agency 

cost (Prawibowo dan Juliarto, 2014). 

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan agency cost sebagai indikator 

terjadinya masalah keagenan, baik kaitannya dengan monitoring cost (biaya 

pemantauan) oleh principal, bonding cost (biaya perikatan) untuk mengikat agen, 

maupun residual lost (kerugian residual) sebagai pengurang kekayaan principal. 

Agency cost merupakan penentu dari kebijakan dan perjanjian yang dibuat oleh 
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perusahaan mengenai keputusan keuangan, tata kelola perusahaan, kebijakan 

dividen, dan kompensasi eksekutif (Fleming, Heany, dan Cosker, 2005). Secara 

teoritis agency cost yang tinggi dapat menurunkan nilai perusahaan dengan 

menurunkan total pembayaran kepada pemegang saham dari waktu ke waktu 

(Nagel, Arif, dan Kenneth, 2015). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

agency cost dalam perusahaan seperti struktur kepemilikan, tata kelola perusahaan, 

kemampuan pengawasan bank, sruktur modal, kebijakan dividen, dan arus kas 

bebas (Saltaji, 2013). 

Beberapa penelitian empiris sebelumnya telah menguji faktor-faktor tersebut 

dan hasil temuan empiris yang diperoleh menujukan kesimpulan yang berbeda. 

Maka dari itu, pentingnya menguji penelitian ini karena masih dibutuhkan untuk 

menjawab berbagai masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi biaya agensi. Dalam penelitin ini hanya meneliti pengaruh struktur 

kepemilikan, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap agency cost. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi agency cost adalah struktur 

kepemilikan. Moh’d dan Perry (1998) menemukan bahwa struktur kepemilikan 

yang menyebar antara pemegang saham dari luar yaitu kepemilikan institusional 

dan kepemilikan manajerial dapat mengurangi agency cost karena dengan 

kepemilikannya mampu mendukung aktifitas dan kebijakan manajemen. Jensen 

dan Mekcling (1976) mengemukakan bahwa agency cost akan rendah didalam 

perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi karena adanya penyatuan 

antara kepentingan agen dan prinicipal. Menurut Sari (2018) pada perusahaan di 

Indonesia kepemilikan manajerial sangat kecil keberadaannya dan banyak hasil 

penelitian yang menemukan hasil yang tidak signifikan. 
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Oleh karena itu penelitian ini hanya menggunakan kepemilikan 

institusional. Hadirprajitno (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

dianggap sebagai salah satu mekanisme tata kelola eksternal yang penting, karena 

dengan adanya kepemilikan institusional, investor institusi akan bertindak sebagai 

corporate monitoring sehingga akan mengurangi agency cost. Shleifer dan Vishny 

(1998) juga mengatakan bahwa tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor, sehingga 

dapat menghalangi perilaku oportunistik agen dan mengurangi agency cost. 

Faktor lainnya yang mempengaruhi agency cost adalah struktur modal. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) penggunaan utang dalam strukur modal dapat 

mengurangi agency cost karena dengan adanya utang, perusahaan mempunyai 

kewajiban untuk membayar pokok utang dan bunga secara tepat waktu. Crutchley 

dan Hansen (1989) menyebutkan ketika proporsi utang dalam struktur modal 

perusahaan lebih banyak, maka akan mengurangi porsi penggunaan saham, yang 

pada gilirannya akan mengurangi agency cost. 

Faktor terakhir yang mempengaruhi agency cost adalah ukuran perusahaan. 

Menurut Nurfitria dan Yunita (2011) ukuran perusahaan merupakan salah satu 

faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Perusahaan yang besar biasanya memiliki kekuatan sendiri dalam menghadapi 

masalah bisnis dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih 

tinggi (Kaen dan Baumann, 2003). Perusahaan yang besar akan mengungkapkan 

informasi lebih luas daripada perusahaan kecil karena perusahaan besar lebih 

banyak investor yang dapat mempertahankan kualitas perusahaannya (Setiawati, 

2018). Perusahaan besar juga mempunyai tata kelola perusahaan yang baik dan 
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prosedur pengendalian internal yang lebih teratur sehingga dapat mengurangi 

 

agency cost (Rashid, 2015). 

 

Penelitian mengenai agency cost sudah banyak dilakukan sebelumnya, seperti 

yang dilakukan oleh Hadiprajitno (2013) dan Gul et al. (2013) tentang struktur 

kepemilikan institusional terhadap agency cost menemukan bahwa struktur 

kepemilikan institusional bepengaruh positif terhadap agency cost pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI. Namun, adanya temuan berbeda dari penelitian yang 

dilakukan oleh Putri (2017) dan Faisal (2005) dimana struktur kepemilikan 

institusional bepengaruh negatif pada agency cost. Di samping itu, juga ditemukan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputro dan Syahfruddin (2012) yang diukur 

dengan OGA dan ATO pada perusahaan perusahaan keuangan yang terdaftar di 

BEI. 

Penelitian mengenai pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan 

terhadap agency cost yang dilakukan oleh Fachrudin (2011) dan Irwansyah (2020) 

menemukan bahwa struktur modal berpengaruh positif pada agency cost dan 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agency cost. Sejalan dengan 

penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) 

menemukan bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap agency cost pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI. 

 

Beberapa penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan, struktur modal, 

dan ukuran perusahaan terhadap agency cost menghasilkan temuan yang belum 

konsisten. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan keterbaruan dari 

penelitian sebelumnya. Ketebaruan pada penelitian ini yaitu terletak pada 

pengukuran agency cost yang berbeda. Agency cost dapat diukur menggunakan 2 
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ukuran, yaitu asset utilization ratio dan administrative expense ratio (Ang, Cole, 

dan Lyn, 2000). Dari kedua proksi tersebut, penelitian ini menggunakan asset 

utilization ratio. Alasan menggunakan asset utilization ratio karena semakin efisien 

penggunaan aset dalam sebuah perusahaan maka agency cost yang akan 

dikeluarkan oleh perusahaan akan semakin kecil (Layyinaturrobaniyah, Sudarsono, 

& Fitriyana (2011). Ang et al. (2000) mengatakatan berbeda dengan administrative 

expense ratio yang dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan dari pemilik 

perusahaan sehingga dapat menujukan yang tinggi dalam perusahaan. 

 

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2015-2019, hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur dapat membangun 

investasi dengan cara yang lebih cepat dan lebih tinggi (Yanfitri, 2010). Pergerakan 

investasi dapat mempengaruhi produktivitas industri karena akan membantu 

pengembangan industri dalam skala yang lebih besar (Muryani dan Chiputyani, 

2019). Djumahir (2009) mengatakan ada beberapa pemegang saham yang 

mempunyai insentif dan kemampuan untuk mengontrol dan memonitor keputusan 

dan aktivitas agen yang akan menimbulkan masalah agensi. 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional, Struktur Modal, 

Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agency Cost (Pada Sektor Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bei Pada 2015-2019)”. 
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1.2 Rumusan masalah 

 

1. Apakah struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agency cost? 

 

2. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap agency cost? 

 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agency cost? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai: 

 

1. Pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap agency cost. 

 

2. Pengaruh struktur modal terhadap agency cost. 

 

3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agency cost. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah: 

 

1. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi manajamen, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan 

perjanjian mengenai keputusan keuangan, tata kelola perusahaan, kebijakan 

dividen, dan kompensasi eksekutif dengan cara yag efektif dan efisien sehingga 

dapat menurunkan konflik keangenan dan agency cost dalam perusahaan. 

b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan 

informasi dan pengetahuan mengenai agency cost. Penelitian ini diharapkan 

akan meberikan gambaran bagaimana kondisi konflik keagenan dan agency 

cost yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. 

 

 
 

2. Manfaat Teoritis 
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Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang berarti dalam pengembangan ilmu akuntansi dan keuangan juga 

diharapkan dapat memerikan referensi dan perbandingan untuk penelitian 

selanjutya yang berkaitan dengan agency cost 

1.5 Orisinalitas Penelitian 

 

Penelitian mengenai agency cost cukup banyak dilakukan para akademisi 

namun para peneliti terdahulu berbeda-beda dalam menggunakan variabel. Seperti 

Saputro et al. (2012) menggunakan pengukuran ATO dan OGA untuk mengukur 

agency cost sedangkan pada peneltian ini menggunakan ukuran AUR. Pada 

penelitian Fachrudin (2011) dan Rohaminyah et al. (2018) meneliti pengaruh 

struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap agency cost dengan menggunakan 

sampel perusahaan industri dasar dan kimia dan LQ45 namun berbeda dengan 

penelitian ini yang menggunakan perusahaan manufaktur. Alasannya karena 

jumlah perusahaan manufaktur cukup banyak, memiliki jenis sektor operasi yang 

beragam, dan skala kegiatan yang besar (Lestari dan Triyani, 2017). Alasan lainya 

perusahaan manufaktur dapat membangun investasi dengan cara yang lebih cepat 

dan lebih tinggi (Yanfitri, 2010). 
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