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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teori keagenan (agency cost) adalah dasar kerangka teoritis yang mencoba 

menjelajahi masalah keagenan dan biaya agensi yang berpotensi antara 

perusahaan dan pekerja agen mereka. Pada dasarnya definisi biaya agensi juga 

dapat dikatakan tergantung pada perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja 

pekerja dalam melaksanakan tujuan perusahaan dengan merancang pemantauan 

mekanisme dalam mengendalikan pekerja (Chen, P. C., Wang, M. & Fang, S. C. 

2017). 

Teori agensi primer mengasumsikan bahwa manajer menjadi pemilik yang 

menolak resiko dan tersebar menjadi resiko netral. Perbedaan pilihan resiko ini 

diharapkan bisa menciptakan pengarahan tujuan antara manajer dan pemilik 

perusahaan. Akibatnya, diyakini bahwa manajer menghancurkan kekayaan 

pemegang saham dengan mengambil keputusan yang kurang beresiko atau 

mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham 

(Kachwala et al., 2016). 

Masalah agensi muncul karena adanya ketidaklarasan informasi dan 

konflik perbedaan tujuan antara pemilik dan manajer sebagai sumber terpenting 

bagi ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan sehingga masalah keagenan 

merupakan hal yang sangat penting untuk mengendalikan agar mengurangi 

konflik antara pemilik dan manajer. Semakin kecil biaya agensi yang muncul 
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maka semakin berkurang konflik antara pemilik dan manajer (Harjito & 

Nurfauziah, 2006). 

 Keterlibatan keluarga dalam manajemen (FIM) adalah atribut utama 

membedakan perusahaan keluarga dari perusahaan non keluarga. Dan juga 

menarik banyak perhatian ilmiah di bidang bisnis keluarga namun 

mengungkapkan implikasi kinerja yang saling bertentangan (Kim & Gao, 2013).  

 Biaya pemantauan agen digunakan untuk mencegah konsumsi pekerjaan 

atau untuk memastikan bahwa manejer bertindak demi kepentingan pemilik 

perusahaan. Kepemilikan sering terjadi pada keputusan yang dibuat oleh agen. 

Salah satu efek adalah bahwa penilaian perusahaan tersebut diyakini lebih rendah 

daripada organisasi dimana kepemilikan dan fungsi pengambilan keputusan 

dipegang oleh agen khusus. Berbeda dengan perusahaan keluarga yang dapat 

mempertahankan kelangsungan bisnis keluarga dengan mentransfer aset 

perusahaan melalui waktu, nilai pasar perusahaan dapat ditingkatkan dan bahwa 

ikatan karakteristik keluarga dapat menyebabkan tindakan yang mengatasi 

pertimbangan pribadi anggota keluarga individu, sehingga menghasilkan 

keputusan manajerial yang efisien (James, 1999) 

Semua perusahaan memiliki sistem internal kontrol individual yang 

mampu memberikan jaminan bahwa resiko dikelola dengan cara yang efektif 

untuk meningkatkan peraturan yang lebih baik. COSO-ERM (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Earning 

Management)  tahun 2004 mengusulkan internal kontrol adalah hal yang cukup 

efektif untuk memberikan kepastian bahwa perusahaan melakukan tindakannya 
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operasi efisien dan sesuai dengan pernyataan misinya, bahwa data pengelolaan 

dan laporan keuangan dapat diandalkan, hal ini mendorong ketaatan dengan 

hukum dan peraturan yang berlaku (Eklund, 2016).  

 Secara umum internal kontrol terhadap suatu perusahaan dapat memiliki 

efek positif terhadap kinerja perusahaan. Internal kontrol pada perusahaan 

keluarga yang ketat dapat mengurangi biaya keagenan yang terkait dengan 

manager non keluarga. Karakteristik pemilik keluarga memiliki  pengendalian 

yang lebih ketat dapat mengatur penyelarasan kepentingan prinsipal dan agen, 

serta pengendalian manajemen dengan lebih baik dibanding kepemilikan publik. 

Pengendalian keluarga juga dapat dikaitkan secara negatif dengan kinerja 

perusahaan. 

Salah satu Negara dengan jumlah perusahaan keluarga terbesar merupakan 

Negara Indonesia. Kebanyakan didalam perusahaan keluarga memiliki anggota 

keluarga pemilik perusahaan yang ikut pengelolaan aktifitas perusahaan. 

Keberadaan perwakilan anggota keluarga pada pengelolaan perusahaan dapat 

mengurangi dampak negatif terhadap agency problem, akibat terjadinya dampak 

positif terhadap agency problem  dikarena tidak memiliki anggota keluarga dalam 

pengelolaan perusahaan. Anggota keluarga dalam pengelolaan perusahaan 

cenderung memberikan informasi yang lengkap mengenai perusahaan kepada 

pemilik karena keluarganya merupakan pemilik perusahaan. 

Penelitian ini akan memodifikasi dan menindak lanjutin penelitian dengan 

menambahkan internal kontrol sebagai variabel moderator. Pendekatan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi efek moderasi dengan internal 
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kontrol pada hubungan antara keterlibatan keluarga dan biaya agensi Wangfeng 

dan Lihong (2015) menyertakan variabel interaksi antara keterlibatan keluarga 

dan internal kontrol yang mendapatkan hasil bahwa hubungan antara keterlibatan 

keluarga dan biaya agensi tergantung pada kualitas internal kontrol.   

Dengan pemaparan fenomena dan beberapa penelitian terdahulu yang 

telah dijelaskan mengenai keterlibatan keluarga, pengendalian internal dan biaya 

keagenan, maka peneliti ingin mengadakan penelitian lebih lanjut tentang Family 

Involvement, internal control and agency cost. Berdasarkan uraian di sebelumnya, 

maka akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keterlibatan 

Keluarga dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi terhadap 

Biaya Agensi: (Studi pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia)” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian  

Pada teori keagenan, mengasumsikan bahwa setiap individu, baik prinsipal 

ataupun manajemen selalu bertindak demi kepentingan sendiri. Manajemen dapat 

menggunakan wewenang yang dimiliki agar mendapatkan keuntungan sendiri. 

Posisi, fungsi, tujuan, latar belakang dan keinginan manajemen yang berbeda 

dapat menyebabkan munculnya konflik antara pemegang saham dan manajemen. 

Perbedaan tujuan dan kepentingan bahkan bukan hanya melibatkan antara 

pemegang saham dan manajemen, tetapi merambat kepihak-pihak lainnya. 

Muncul masalah keagenan di Indonesia kebanyakan pada perusahaan yang 

telah go public. Pada Indonesia sebagian perusahaan besar go public masih 

berkepemilikan keluarga dan anggota keluarga merupakan manajerial perusahaan. 
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Situasi terkemuka mengakibatkan masalah agensi antara pemegang saham 

mayoritas, manajer perusahaan dan saham minoritas. Kurniawan dan Indriantoro 

(2000), mengemukakan struktur kepemilikan yang masih dikuasai oleh anggota 

keluarga dapat mengakibatkan lemahnya perlindungan terhadap investor. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian didalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Biaya agensi perusahaan keluarga lebih rendah dibanding perusahaan non- 

keluarga? 

2. Kepemilikan keluarga berhubungan pada biaya agensi dari perusahaan 

keluarga secara negatif? 

3. Keterlibatan keluarga dalam manajemen berhubungan dengan biaya agensi 

dari perusahaan keluarga secara negatif 

4. Hubungan antara keterlibatan keluarga dan biaya agensi lebih jelas pada 

perusahaan yang memiliki pengendalian internal berkualitas tinggi? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 TujuanPenelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di sebelumnya tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Membuktikan secara empiris pengaruh keterlibatan keluarga terhadap 

biaya agensi perusahaan keluarga. 

2. Membuktikan secara empiris pengaruh internal control terhadap 

perusahaan biaya agensi keluarga.  
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3. Membuktikan secara empiris pengaruh keterlibatan keluarga dan internal 

kontol terhadap biaya agensi perusahaan keluarga. 

4. Membuktikan bahwa biaya agensi perusahaan keluarga lebih rendah 

dibanding perusahaan non keluarga. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Harapan penelitian tersebut yaitu dapat berkontribusi bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan, diantaranya : 

1. Bagi perusahaan  

Harapan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan pada rangka meningkatkan kinerja perusahaan. 

2. Bagi peneliti 

penelitian ini menjadi pengalaman yang berharga dan dapat menambah 

wawasan. 

3. Bagi pembaca 

Penelitian tersebut dapat memberikan sebagai bahan referensi penelitian 

selanjutnya terhadap perngaruh keterkaitan keluarga, intetnal kontrol dan 

biaya agensi terhadap perusahaan keluarga. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

 pendahuluan menjelaskan secara singkat tentang latar belakang, tujuan 

dan manfaat serta sistematika pembahasan yang dilakukan. 

 

Elise. Analisis Pengaruh Keterlibatan Keluarga dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi 
terhadap Biaya Agensi pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2019



 

7 
 

  Universitas Internasional Batam 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan dan tinjauan pustaka yang merupakan uraian sistematis 

mengenai hasil penelitian sebelumnya serta perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang pendekatan dan metode penelitian yang 

digunakan yaitu terdiri dari rancangan penelitian, obyek penelitian, 

variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pembahasan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data serta 

pembahasan hasil analisis tersebut.  

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Bab 5 mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini, temuan-

temuan pada hasil yang diperoleh, keterbatasan dan rekomendasi atas 

hasil analisis yang telah dicapai dalam penelitian. 
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