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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Biaya Agensi 

Biaya agensi muncul ketika manajer perusahaan tidak selaras dengan 

pemilik perusahaan dan mengambil bentuk preferensi pada manfaat pekerjaan, 

melalaikan dan membuat keputusan yang mementingkan diri sendiri dan membuat 

keputusan yang dapat mengurangi kekayaan pemegang saham. Teori agensi juga 

membawa peran hak keputusan manajerial dan berbagai mekanisme pengawasan 

dan ikatan eksternal dan internal ke garis depan diskusi teoritis dan penelitian 

empiris (James et al., 2000). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan biaya 

agensi sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan 

pengawan terhadap agen. 

Perusahaan yang mempunyai konsentrasi kepemilikan yang tinggi akan 

berkemungkinan mengalami masalah dimana pemegang saham mengambil ahli 

sumber daya perusahaan dari pemegang saham minoritas. Pengaturan kontrak 

antara manajemen dan pemegang saham dapat digunakan untuk mengatasi 

masalah agensi ini dengan memberikan insentif atau batasan untuk manajer 

(Elkelish, 2017). Dari pandangan agensi memiliki pendapat jika manajer 

perusahaan dengan menggunakan arus kas yang berlebihan dapat menyebabkan 

berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Huang et al., 2011). 

Perusahaan sering didefinisi mempunyai tujuan  yang berbeda-beda. 

Bahwa ada yang mendefinisikan perusahaan hanya mengutamakan laba yang 

maksimal atau keuntungan yang besar. Ada yang membuat pernyataan bahwa 

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



9 
 

 
  Universitas Internasional Batam 

tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kemakmuran perusahaan, dan ada 

pula yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab selain untuk 

meningkatkan kemakmuran pemilik, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di lingkungannya. Dari pendapat yang ditemukan tersebut, terdapat kesimpulan 

bahwa tujuan utama perusahaana adalah memaksimalkan nilai perusahaan itu 

sendiri (value of the firm). Kebijakan pendanaan berkaitan dengan kegiatan untuk 

mendapatkan dana dan menggunakannya agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Dana yang dimiliki perusahaan dapat dipergunakan sebagai modal untuk 

menunjang aktivitas operasional perusahaan tersebut. Salah satu kebijakan 

pendanaan perusahaan yang dapat diterapkan yaitu memaksimalkan dan eksternal 

dari perusahaan seperti hutang. Hutang akan dinilai oleh pihak eksternal untuk 

menganalisis kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban di masa depan 

atau resiko bisnis yang ada. Penilaian oleh pihak eksternal atau luar perusahaan 

yang akan memengaruhi nilai perusahaan pada masyarakat (Wongso, 2017) 

Layyinaturrobaniyah et al. (2014) mengatakan Perusahaan keluarga dan 

perusahaan non-keluarga memiliki perbedaan yang cukup dominan. Pimpinan 

perusahaan yang berasal dari keluarga sendiri tentu saja akan lebih bagus 

dibandingkan non-keluarga (orang asing), karena anggota keluarga pasti 

mengharapkan usaha keluarganya berjalan dengan lancar. Ketika keluarga 

memiliki kendali terbesar terhadap kekuasaan, potensi untuk bertahan dan kinerja 

buruk adalah ancaman-ancaman terbesar yang bisa dihadapi. Keberadaan pihak 

luar yang tidak memiliki hubungan dengan keluarga akan cenderung lebih objektif 
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dalam memantau aktivitas keluarga. Hal ini merupakan atribut penting dalam 

meminimalkan manipulasi keluarga (Anderson & David, 2006) 

Dampak struktur kepemilikan keluarga terhadap biaya agensi hutang, 

menemukan bahwa kepemilikan keluarga umumnya terdapat di perusahaan publik 

yang besar dan publik terkait, baik secara statistik maupun ekonomi, dengan 

pembiayaan hutang yang lebih rendah. Anderson et al. (2003) Konsisten terhadap 

gagasan bahwa perusahaan keluarga memiliki struktur insentif yang dapat 

meminimalis konflik agensi antara pemegang ekuitas dan penggugat hutang. Hasil 

ini menunjukkan bahwa pemegang obligasi melihat kepemilikan keluarga sebagai 

struktur organisasi yang dapat melindungi suku bunga perusahaan. 

Kepemilikan manejerial yang lebih besar di perusahaan keluarga tidak 

perlu mengurangi masalah agensi, terutama ketika setiap keluarga mengendalikan 

beberapa perusahaan publik maupun swasta, seperti yang bisa ditemukan di 

beberapa Negara (Morck et al., 2003). Menurut Chua et al. (2009) mengatakan 

bahwa perusahaan profesional harus mengevaluasi kinerja manajer dan 

memberikan insentif yang akan memotivasi para pekerja untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Penggunaan kerangka teori agensi, mengembangkan proporsi 

mengenai bagaimana perbedaan dalam tujuan, kecenderungan alturistik, dan 

cakrawala waktu strategis dapat memengaruhi evaluasi kinerja dan kompensasi 

insentif di perusahaan keluarga dan perusahaan non keluarga yang akan 

mempengaruhi profesionalisme kinerja perusahaan keluarga.  

Hubungan agensi merupakan perjanjian antara satu orang atau lebih dari 

satu orang (parent company) mengikut serta orang lain (agen) dalam mengambil 
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tindakan dengan atas nama mereka (parent company) yang terlibat dalam 

pengambilan keputusan. 

 

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan biaya adalah jumlah dari: 

1) pengeluaran pemantauan oleh perusahaan. 

2) pengeluaran obligasi oleh agen. 

3) kerugian residual. 

Cara mengatasi agency conflict yaitu memberikan insentif kepada manajer 

serta biaya-biaya pengawasan yang disediakan untuk mencegah kerusakan. Biaya 

agensi juga mempunyai arti bahwa penggunaan arus kas untuk bonus atau 

pengeluaran yang tidak perlu di keluarkan oleh para manajer atas arus kas bebas. 

Perilaku manajer dapat di pengaruhi oleh tingginya pengguna hutang dalam 

struktur modal. Jika keadaannya bagus, manager dapat memberikan bonus dan 

pengeluaran yang tidak perlu dikeluarkan dengan menggunakan aliran kas. 

Kebangkrutan terancam karena tingginya hutang dapat mengurangi pengeluaran 

yang tidak perlu dikeluarkan dan meningkatkan arus kas bebas free cash flow 

(aliran kas bebas). Dengan demikian diharapkan hutang tersebut dapat 

mengurangi biaya agensi (Fachrudin, 2011). 

Hubungan keagenan adalah salah satu bentuk interaksi sosial tertua dan 

paling umum yang muncul saat memisahkan fungsi manajemen dan fungsi 

kepemilikan, dimana pihak (agent) yang bertindak sebagai mewakili pihak lain 

(principal) dalam pengambilan keputusan. Pembagian fungsi Manajer dan 

Ownership akan menimbulkan agency problem karena memiliki perbedaan atau 
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terdapat selisih dalam kepentingan masing-masing pihak. Prosedur pengawasan 

dan penanganan yang bertujuan menyatakan berbagai kepentingan dalam 

perusahaan tersebut menimbulkan akan biaya agensi. Model keseimbangan teori 

keagenan berusaha mencari titik keseimbangan antara biaya keagenan utang dan 

ekuitas agar minimalkan, karena penggunaan dua atau lebih prosedur dalam suatu 

waktu yang bersamaan dan suatu masalah tidak efektif (Liviani et al., 2016). 

Konflik yang berkemungkinan akan terjadi dalam perusahaan keluarga 

yaitu konflik diantara keluarga dan kepentingan bisnis, konflik antar anggota 

keluarga, dan konflik antara karyawan dan anggota keluarga 

(Layyinaturrobaniyah, 2014). 

Menurut Ying, (2016) internal kontrol adalah faktor utama dalam 

pengambilan keputusan investor, internal kontrol terkait erat terhadap tata kelola 

perusahaan dan memiliki dampak langsung pada biaya agensi. Pengungkapan 

informasi internal kontrol merupakan saluran penting bagi investor untuk 

memperoleh informasi akuntansi perusahaan terbuka. Kualitas pengungkapan 

informasi internal kontrol perusahaan yang terdaftar menentukan apakah 

perusahaan layak untuk berinvestasi, dan kualitas pengungkapan informasi 

akuntansi secara langsung mempengaruhi efisiensi asimetri pasar modal dan 

alokasi sumber daya  

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang biaya agensi telah banyak diteliti. Penelitian dari 

Layyinaturrobaniyah (2014) menggunakan variabel independen expense ratio dan 

asset untilization rasio. Expense ratio berpengaruh negatif terhadap kinerja 
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perusahaan. Kemudian asset untilization rasio berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan. Penelitian ini telah dilaksanakan di 32 perusahaan dengan 

struktur kepemilikan keluarga dan 22 perusahaan dengan struktur kepemilikan 

non keluarga yang terdaftar pada bursa efek indonesia (BEI) pada periode 2008-

2010. 

Chishti (2017) menganalisis tentang rekonstruksi struktur. Pandangan 

keseluruhan terhadap biaya agensi dengan menggunakan variabel independen 

reconstruction of corporate structure dan dependen yang digunakan yaitu biaya 

agensi, hasil reputasi empiris dilakukan dalam penyelidikan kebijakan dividen dan 

masalah agensi terkait yang timbul antara manajemen dan pemilik perusahaan. 

Data yang dikumpulkan dari perusahaan–perusahaan industri minyak dan gas di 

Pakistan selama empat tahun yang ditetapkan mulai 2010 hingga 2013. Regresi 

diperkirakan dan sebagian besar perusahaan industry memiliki sejarah pembagian 

yang sama sehingga dapat mengurangi konflik yang akan menimbulkan biaya 

agensi. Atas hasil tersebut dipastikan bahwa hubungan positif dana, kebijakan 

dividen dan masalah keagenan. 

 Christian et al. (2010) menguji tentang keterlibatan keluarga, pengaruh 

keluarga, dan keluarga tujuan non ekonomi di perusahaan kecil dengan 

menggunakan sampel diantara  1060 perusahaan, dengan kepemilikan saham 

keluarga rata-rata 90%. Perusahaan memiliki 57% sampel yang memiliki 2 atau 

lebih manager keluarga. Secara keseluruhan, 83% menunjukkan bahwa paling 

sedikit satu anggota keluarga yang terlibat dalam bisnis dan 36% melibatkan dua 
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atau lebih generasi keluarga. Variabel dependen yang digunakan adalah biaya 

agensi Dan variabel independen adalah keterlibatan keluarga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Songini & Gnan (2013) menguji tentang 

keterlibatan keluarga dan pengendalian biaya agensi mekanisme dalam keluarga 

kecil dan perusahaan berukuran menengah dengan menggunakan variabel 

dependennya agency cost control mekanisme, independen family involvement in 

governance dengan control varianbel industry, family ownership, size, strategic 

diversification, age of firm dan technological intensity of industry. Dengan 

mengirim 1.122 kuesioner kepada perusahaan manufaktur SMEs (small medium 

enterprised size) di Milan Italy, sebanyak 166 kuesiner dikembalikan. Tingkat 

respon 15% sebanding dengan survey berskala besar, sehingga dapat dikatakan 

hasil dari penelitian bersignifikan positif. 

Anderson et al. (2003) telah menyelidiki hubungan antara kepemilikan 

keluarga pendiri dan kinerja. Anderson et al. (2003) menunjukkan analisis 

tambahan bahwa hubungan antara kepemilikan keluarga dan kinerja keuangan 

tidak linier dan ketika anggota keluarga berfungsi sebagai CEO, kinerja bakal 

lebih baik dari pada anggota non keluarga. Secara keseluruhan, kesimpulannya 

adalah penguji tidak konsisten dengan hipotesisnya bahwa pemegang saham 

minoritas dirugikan oleh kepemilikan keluarga, sebaliknya kepemilikan keluarga 

adalah struktur organisasi yang efektif. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rashid (2015) mengenai 

menginvestigasi hubungan antara manajerial kepemilikan dan biaya agensi 

perusahaan diantara perusahaan yang terdaftar di bangladesh yang variabel 
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dependennya biaya agensi dan variabel independen manajerial kepemilikan, hasil 

yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah bahwa manajerial kepemilikan 

dapat mengurangi biaya agensi perusahaan hanya dibawah laba ukuran biaya 

agensi, yang menyiratkan kepemilikan manajerial sebagai faktor untuk 

pemanfaatan sumber daya perusahaan yang lebih baik. 

Hadiprajitno (2013) Meneliti mengenai struktur kepemilikan, mekanisme 

tata kelola perusahaan dan biaya agensi di Indonesia. Variabel dependen dalam 

penelitian berupa biaya agensi, sedangkan variabel independen berupa 

kepemilikan kebanyakan keluarga, kepemilikan kebanyakan institusi keuangan, 

kepemilikan kebanyakan pemerintah, kepemilikan kebanyakan asing, konsentrasi 

kepemilikan, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, 

jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit, adanya komite nominasi atau 

remunerasi, ukuran perusahaan, leverage, umur perusahaan, tahun data. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan mayoritas keluarga dalam 

perusahaan berpengaruh menekan biaya keagenan.  

Ang et al. 2000 meneliti tentang biaya agensi dan struktur kepemilikan. 

Variabel-variabel yang digunakan yaitu biaya agensi, struktur kepemilikan, 

pemantauan ekternal oleh bank, umur perusahaan. Hasil dari penemuan penelitian 

ini merupakan biaya agensi lebih tinggi ketika pengelola perusahaan merupakan 

orang luar, biaya agensi meningkat dengan jumlah pemegang saham non-manajer.  

Cheng (2014) menguji tentang penelitian perusahaan keluarga, dengan 

variabel biaya agensi, perusahaan keluarga, struktur kepemilikan, pengendalian 

kepemilikan, monitoring, menemukan hasil bahwa perusahaan keluarga 
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dipengaruhi oleh ketegangan atau konflik perusahaan. Perusahaan keluarga 

memiliki konflik agensi yang lebih parah di bandingkan perusahaan non keluarga. 

Konflik agensi ini memengaruhi operasi, pelaporan keuangan, dan penilaian 

keluarga.  

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Jensen dan Meckling. (1976) 

meneliti mengenai teori perusahaan : perilaku manajerial, biaya agensi dan 

struktur kepemilikan dengan variabel biaya agensi, kepemilikan manajerial, 

struktur kepemilikan, menyatakan bahwa biaya agensi sama dengan biaya lainnya 

tingkat biaya agensi tergantung antara lain pada undang-undang hukum adat, dan 

kecerdasan manusia dalam menyusun kontrak. Hukum maupun kecanggihan 

kontrak yang relevan dengan korporasi modern adalah produk dari proses histori 

dimana terdapat insentif kuat bagi individu untuk meminimalkan biaya agensi.   

Analisis pandangan keadilan organisasi tentang pengendalian diri dan 

biaya agensi di perusahaan keluarga dilakukan oleh Lubatkin et al. (2007). 

Penelitian ini menggunakan variabel biaya agensi, pandangan keadilan organisasi, 

pengendalian diri, perusahaan keluarga. Penelitian ini berpendapat bahwa teori 

keadilan organisasi dan teori agensi memiliki pandangan yang kompatibel tentang 

bahaa moral, wawasan dari dua teori dapat diintegrasikan untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih diperkaya tentang sifat tata kelola perusahaan keluarga. 

Schulze (2001) Penelitian mengenai hubungan keagenan di perusahaan 

keluarga dengan menggunakan sampel 1376 perusahaan dan menggunakan biaya 

agensi sebagai variabel dependen dan perusahaan keluarga pada variabel 

independen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah keagenan mungkin 
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lebih jelas di perusahaan yang dikelola keluarga karena kontrol diri dan ancaman 

agensi lain yang ditimbukan oleh altruism. 

Hermanto et al. (2017) telah meneliti hubungan antara internal kontrol 

terhadap biaya agensi di suatu universitas dengan hasil menunjukkan bahwa peran 

internal kontrol memiliki dampak positif. Sistem internal kontrol dan komitmen 

organisasi mempengaruhi secara signifikan positif terhadap tata kelola universitas 

yang baik dan juga tata kelola universitas yang baik memiliki dampak positif dan 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pelayanan publik agen. 

Penelitian mengenai keterlibatan keluarga, pengendalian internal dan biaya 

agensi – perusahaan keluarga yang terdaftar di China yang di lakukan oleh 

Wangfeng dan Lihong (2015) dengan variabel dependennya biaya agensi dan 

variabel independennya internal kontrol, perusahaan keluarga, manajemen 

keluarga, keterlibatan keluarga, pemisahan kepemilikan keluarga dan kontrol, 

variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, arus kas bebas, leverage, umur 

perusahaan, independen audit, industri. Penelitian in menggunakan total sampel 

314 perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek China Shanghai dan 

Shenzhen.  
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Gambar 2.1 Model keterlibatan keluarga, pengendalian internal terhadap biaya 

agensi di perusahaan keluarga Bursa Efek China, Sumber: data diolah, 2015 

 

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Biaya Agensi 

2.3.1 Pengaruh Keterlibatan Keluarga terhadap Biaya Agensi  

Keterlibatan keluarga yaitu perusahaan yang melibatkan anggota keluarga 

dalam perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku 

perusahaan tetapi tidak menentukan apakah dan bagaimana itu akan digunakan. 

Kekuatan relatif keluarga untuk mengendali keputusan tegas melalui perannya 
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dalam koalisi dominan harus mempengaruhi bagian dari tujuan non ekonomis ini 

adalah keluarga sebagai lawan dari pusat bisnis (James et al, 2010). 

Wangfeng and Lihong (2015) menemukan bahwa keterlibatan keluarga 

memiliki dampak positif terhadap biaya agensi tergantung pada kualitas internal 

kontrol. temuan ini berkonstribusi pada literatur empiris pada saat ini mengenai 

masalah agensi perusahaan keluarga dan memberikan implikasi yang berguna 

untuk praktik. 

Berasumsi bahwa pemilik memiliki diversifikasi kepemilikan saham dan 

beresiko netral dalam preferensi mereka untuk tindakan perusahaan individu, 

sedangkan manajer diasumsikan menunjukkan keengganan terhadap resiko karena 

ketergantungan terhadap kekayaan pribadi mereka. Perbedaan resiko ini 

merupakan akar konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Berdasarkan 

perbedaan resiko ini menyangkut penyelesaian konflik kepentingan antara pemilik 

dan manajer. 

Penelitian yang dilakukan Chisman et al (2004) dan Wangfeng & Lihong 

(2015) menyatakan bahwa keterlibatan tidak memiliki signifikan terhadap biaya 

agensi. Sedangkan Massis et al (2013) mengatakan adanya hubungan keterlibatan 

keluarga terhadap biaya agensi. 

2.3.2 Pengaruh Internal Kontrol terhadap Biaya Agensi 

Internal kontrol adalah proses yang dilakukan para petinggi perusahaan 

mengendali karyawan dan kegiatan inti perusahaan agar memastikan kegiatan 

perusahaan berjalan dengan lancar dan tercapainya tujuan yang telah ditentukan 

perusahaan pada awal berdirinya perusahaan (li et al. 2016). 
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Azeez (2015) menyatakan bahwa dewan direksi adalah peran penting 

dalam internal kontrol perusahaan dimana dewan direksi memiliki hak 

pemantauan utama dalam menangani masalah agensi perusahaan dan pengawan 

yang efektif terhadap pelaporan keuangan manajemen serta melaporkan kepada 

pemegang saham sehingga dapat mengurangi konflik antara pemegang saham dan 

manajemen.  

Penelitian Ying (2016) yang berjudul Internal control information 

disclosure, agency cost and earning management pada tahun 2016 mendapatkan 

hasil penelitian bahwa internal kontrol memiliki pengaruh signifikan terhadap 

biaya agensi. Hasil penelitian tersebut serupa dengan hasil penelitian Wangfeng 

dan Lihong (2015).   

2.3.3 Pengaruh Keterlibatan Keluarga terhadap Biaya Agensi dengan 

Internal Kontrol sebagai Variabel Moderating 

Keterlibatan keluarga merupakan perusahaan yang melibatkan anggota 

keluarga dalam mengoperasi perusahaan dan dalam pengambilan keputusan 

(James et al, 2010). Sedangkan internal kontrol sendiri memiliki arti bahwa suatu 

proses yang dilakukan para petinggi untuk mengendalikan karyawan dalam 

melakukan kegiatan operasional perusahaan (li et al., 2016). Wangfeng dan lihong 

(2015) mengatakan bahwa jika anggota keluarga menjadi agen perusahaan, 

petinggi akan memiiki tujuan yang sama terkait pada tujuan perusahaan, sehingga 

keterlibatan keluarga dalam manajemen dapat secara efektif mengurangi biaya 

agensi. Untuk mengevaluasi efek moderasi dari internal kontrol pada hubungan 

antara keterlibatan keluarga dan biaya agensi Wangfeng dan Lihong (2015) 
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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 kata lain, hanya 

perusahaan yang menerapkan internal kontrol berkualitas tinggi dapat mengurangi 

biaya agensi pada perusahaan keterlibatan keluarga karena internal kontrol yang 

berkualitas tinggi dapat mengurangi konflik antara manajemen dan pemilik 

sehingga pengontrolan internal secara efektif dapat mengurangi biaya agensi. 

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Agensi 

Cahyono et al. (2016) mengatakan bahwa ukuran perusahaan sebagai skala 

atau nilai yang dapat mengklasifikasikan perusahaan kedalam kategori besar atau 

kecil sesuai dengan berbagai cara seperti total aktiva atau total aset pe rusahaan, 

nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan. Ukuran perusahaan terbagi 3 yaitu 

besar, sedang, kecil. Tahap kematangan perusahaan ditentukan berdasarkan total 

aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek 

baik dalam periode waktu yang relatif lama. 

Menurut Chu (2009) ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi 

hubungan antara kepemilikan keluarga dan kinerja perusahaan. Perusahaan besar 

biasanya memiliki sistem yang lebih sehat dari sumber daya yang lebih bagus 

dengan ini dapat membantu mengurangi biaya agensi.  

Penelitian Rashid (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan positif dengan biaya agensi. Berbeda dengan temuan 

Elkelish (2017), Fachrudin (2011) dan Chisman et al (2004) yang mengemukakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya agensi, 
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Songini dam Gnan (2013) berpendapat bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan terhadap biaya agensi.  

2.3.5 Pengaruh Arus Kas Bebas terhadap Biaya Agensi 

Arus kas bebas yaitu kas perusahaan yang dapat dialokasikan kepada 

kreditur atau pemegang saham yang tidak digunakan untuk modal kerja atau 

investasi pada aset tetap. Arus kas bebas yaitu arus kas residual yang diperoleh 

dari sisa operasional perusahaan setelah perusahaan melunasi semua kewajiban 

serta melakukan investasi. Meskipun sisa kas ini dikatakan bebas, manajer tidak 

mempunyai hak untuk menggunakan semaunya karena sisa kas tersebut lebih 

bermanfaat jika digunakan pada investasi.  

Chen et al. (2011) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki banyak 

uang tunai tetapi tidak memiliki peluang investasi yang baik lebih 

berkemungkinan menghadapi masalah agensi potensial dari kas arus bebas. Jika 

perusahaan memiliki masalah keagenan karena lemahnya hak pemegang saham, 

maka mengukur arus kas bebas adalah cara yang baik untuk melihat peluang 

investasi tanpa masalah keagenan. 

Rashid (2015), Mansourlakoraj (2015), Wangfeng dan Lihong (2015) 

menyatakan bahwa arus kas bebas memiliki pengaruh positif terhadap biaya 

agensi, Elkelish (2017) dan Wang (2010) menyatakan bahwa arus kas bebas 

berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya agensi. 

2.3.6 Pengaruh Leverage terhadap Biaya Agensi 

Cahyono et al. (2016) mengatakan bahwa leverage menjelaskan proporti 

jumlah hutang perusahaan terhadap jumlah aset yang dimiliki perusahaan dengan 
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tujuan untuk mengetahui keputusan perdanaan yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut. 

Leverage adalah hutang dalam struktur modal dikendalikan karena struktur 

kepemilikan dapat mempengaruhi modal struktur (Chu, 2009). Singh dan 

Davidson (2003), telah menggunakan leverage sebagai variabel kontrol dan 

mengukur menggunakan rasio utang terhadap aset perusahaan. Leverage tidak 

hanya dapat mengurangi arus kas bebas dan biaya agensi tetapi juga 

meningkatkan potensi kebangkrutan terhadap perusahaan. Alfadhl et al. (2013) 

dan menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan antara leverage terhadap 

biaya agensi, Rashid (2015) menyatakan bahwa leverage memiliki signifikan 

negatif terhadap biaya agensi 

2.3.7 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Biaya Agensi 

Umur perusahaan adalah seberapa lama berdirinya perusahaan. Seiring 

dengan lamanya berdiri ,perusahaan mempelajari agar semakin efisien dan baik 

serta mempunyai keunggulan kompetitif dalam inti usahanya dan mendorong 

keberhasilan serta kemakmuran. 

Secara umum berdiri perusahaan semakin lama usia perusahaan, 

mekanisme tata kelola semakin sehat, sehingga biaya agensi cenderung lebih 

rendah. Munculnya konflik perusahaan keluarga baru sehingga mengakibatkan 

kepentingan antara anggota menjadi lebih serius. 

Ang (2000) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap biaya agensi. Songini dan Gnan (2013) menyatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaan signifikan terhadap biaya antara umur perusahaan dan biaya agensi. 
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2.3.8 Pengaruh Kualitas Audit (big 4) terhadpa biaya agensi 

Big four merupakan 4 kelompok jasa professional dan akuntansi 

internasional terbesar, yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk 

perusahaan public maupun perusahaan tertutup (Francis & Yu, 2009).  

Wangfeng dan Lihong (2015) mengemukakan bahwa Independen audit 

(big4) berkualitas tinggi akuntan publik bersertifikat terbukti menjadi mekanisme 

pemerintahan yang efektif untuk mengurangi biaya agensi. Caneghem (2010) 

menyatakan bahwa laporan keuang berkualitas tinggi dapat mengurangi biaya 

agensi. 

Griffin (2010) menyatakan bahwa independen audit (big4) berpengaruh 

signifikan terhadap biaya agensi. Sedangkan Hope et al. (2012) menyatakan 

bahwa tidak menemukan signifikan antara independen audit (big4) terhadap biaya 

agensi.  

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian dipergunakan sebagai konsep untuk menjelaskan dan 

menerangkan hubungan antara variabel independen yaitu internal kontrol, 

perusahaan keluarga, management keluarga, keterlibatan keluarga, dan pemisahan 

kepemilikan dan control keluarga, variabel kontrol ukuran perusahaan, arus kas 

bebas, pembiayaan utang, usia perusahaan dan independent audit dan variabel 

dependennya adalah biaya agensi.  

Model penelitian yang digunakan untuk menganalisi faktor-faktor yang 

memengaruhi adalah sebagai berikut :  
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Sumber : Data diolah (2019) 

Berdasarkan kerangka model pada 2.4 diatas, maka hipotesis Penelitian 

yang di uji adalah : 

H1  : Keterlibatan keluarga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap biaya 

agensi 

H2 : Internal kontrol memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap biaya 

agensi 

H3 : Keterlibatan keluarga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap biaya 

agensi dengan di moderasi oleh internal kontrol 

H4 : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap biaya 

agensi 

H5 : Arus kas bebas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap biaya agensi 

H6 : Leverage memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap biaya agensi 

BIAYA AGENSI 

 UKURAN PERUSAHAAN 

 ARUS KAS BEBAS 

 LEVERAGE 

 UMUR PERUSAHAAN 

 KUALITAS AUDIT (BIG4) 

 

 KETERLIBATAN KELUARGA 
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H7 :Umur perusahaan keluarga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

biaya agensi 

H8 :Kualitas audit (Big 4) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap biaya 

agensi 
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