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BAB I 
PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Berjalannya sebuah perusahaan terdapat beberapa pihak yang terlibat di 

dalam kegiatan operasional, antara lain prinsipal dan agen (Manurung, 2012). 

Agen merupakan pihak yang berperan sebagai pengelola perusahaan dengan 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Sedangkan prinsipal merupakan pemilik perusahaan atau pemegang saham. 

Prinsipal dan agen memiliki kepentingan masing-masing dalam menjalankan 

sebuah perusahaan. Agen berusaha meningkatkan nilai perusahaan dengan 

harapan peningkatan gaji, bonus, dan tunjangan. Prinsipal berharap mendapatkan 

dividen yang tinggi dan meningkatkan nilai saham. Perbedaan kepentingan 

tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan (Jensen & Meckling, 1976), 

sehingga memicu timbulnya biaya agensi. Biaya agensi tidak akan muncul apabila 

pengelola perusahaan adalah pemilik (Hadiprajitno, 2013). 

Agen yang berperan sebagai manajemen perusahaan mempunyai 

informasi yang lebih banyak daripada pemilik dan dapat mengendalikan kegiatan 

operasional secara langsung. Biaya agensi yang timbul bisa berdampak buruk 

terhadap perusahaan. Terdapat beberapa cara untuk mengurangi kekhawatiran 

pengaruh agen pada perusahaan, salah satu cara yaitu melalui mekanisme tata 

kelola. 

Tata kelola adalah peraturan yang mengatur hak-hak serta kewajiban 

pemegang saham, pengelola saham, pemerintah, kreditur, karyawan serta pihak 
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internal dan eksternal lainnya (Forum Corporate Governance Indonesia, 2008). 

Tata kelola perusahaan berperan sebagai perantara antara pemilik, pihak 

manajemen, dan pihak kepentingan lainnya yang berkaitan dengan perusahaan 

(Hastori, Siregar, Sembel, & Ahmad Maulana, 2015). Hubungan ini dikaitkan 

dalam bentuk kontrak untuk mencapai kepentingan perusahaan. Menurut 

Wulandari (2006) tata kelola juga berfungsi sebagai mekanisme yang  mengatur 

dan mengendalikan atau mengawasi perusahaan. Mekanisme tata kelola 

perusahaan digunakan untuk memastikan bahwa manajer bekerja bukan untuk 

kepentingan pribadi melainkan kepentingan pemegang saham dengan 

meningkatkan nilai perusahaan (Chalevas, 2011).  

Mekanisme-mekanisme tata kelola perusahaan dapat membantu 

mengendalikan biaya agensi. Mekanisme tata kelola perusahaan yang digunakan 

dipenelitian ini terdiri dari: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

komisaris independen, direksi independen, ukuran dewan direksi, komite audit, 

dan struktur remunerasi. Konsekuensi dari lemahnya mekanisme tersebut 

menimbulkan biaya yang disebut biaya agensi.  

Menurut Akhtaruddin, Hossain, Yao, dan Monirul (2009) untuk 

menjamin perkembangan perusahaan dapat melakukan pengungkapan informasi 

yang akurat dan memadai diperlukan sistem institusional yaitu tata kelola 

perusahaan. Tata kelola diperlukan untuk mengawasi atau memonitor manajer dan 

mengelola perusahaan karena adopsi peraturan pengungkapan tidak dapat 

menjamin kualitas pengungkapan informasi perusahaan. 
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Tata kelola pada era saat ini dianggap sangat diperlukan karena bisa 

meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan yang dilaporkan ke 

prinsipal. Verriest, Gaeremynck, dan Thornton (2012) menyebutkan bahwa tata 

kelola perusahaan mempengaruhi pengungkapan. Semakin tinggi kualitas 

pengungkapan ketika perusahaan memiliki tata kelola yang kuat. Apabila tidak 

memiliki tata kelola perusahaan yang mengontrol kualitas pelaporan atau 

pengungkapan dalam laporan sehingga bisa terjadi asimetris informasi antara 

prinsipal dan agen. Tata kelola perusahaan saat ini menjadi perhatian buat para 

investor, pemegang saham, dan beberapa pihak lainnya yang mengambil 

keputusan kebijakan untuk perusahaan. Tata kelola dianggap bisa meningkatkan 

kinerja perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bagi prinsipal. 

Lemahnya mekanisme tata kelola perusahaan menyebabkan terjadinya 

kecurangan memanipulasi laporan keuangan. Kasus yang terjadi seperti kasus 

Enron, Maxwell, dan lain lain. Sedangkan di Indonesia terjadi beberapa kasus 

laporan keuangan dimanipulasi oleh manajemen perusahaan seperti PT. Kereta 

Api Indonesia (KAI) Tbk dan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan. Pada tahun 

2012 terjadi kasus pada lembaga keuangan seperti Barclays, JP Morgan, UBS dan 

lainnya. Sebagai bukti bahwa kurangnya perlindungan dan transparansi dalam 

penyampaian informasi laporan keuangan kepada pemegang saham. Tata kelola 

menjadi salah satu masalah utama dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia.  

Apabila mekanisme tata kelola tidak berfungsi atau berjalan dengan baik 

dalam perusahaan, dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan pemegang 

saham dan nilai perusahaan. Perusahaan dikatakan sudah memiliki tata kelola 
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yang efektif jika telah mengimplementasikan prinsip-prinsip seperti transparansi 

dan akuntabilitas.  

Tata kelola memiliki kontribusi yang besar terhadap pengambilan 

keputusan dan kebijakan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya tata 

kelola perusahaan, pemegang saham mengharapkan dapat mengontrol atau 

menghindari kecurangan manajemen dalam menjalankan operasional dengan 

mekanisme legal. Menurut Wellage dan Stuart (2011) tata kelola perusahaan juga 

berfungsi untuk memudahkan prinsipal dalam mengawasi dan mengelola 

perusahaan. Selain tata kelola, karakteristik perusahaan juga dapat mempengaruhi 

tinggi rendahnya biaya agensi. 

Karakteristik perusahaan adalah ciri khas yang terdapat pada perusahaan 

yang membedakannya dengan perusahaan yang lain. Semakin kuat karakteristik 

perusahaan tersebut semakin besar pengaruhnya terhadap biaya agensi. 

Karakteristik perusahaan yang terdapat dalam pembahasan ini yaitu rasio hutang 

dan ukuran perusahaan. Rasio hutang yang besar bisa meningkatkan keraguan 

prinsipal apakah agen benar-benar menggunakan hutang tersebut secara tepat. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) perusahaan besar memiliki biaya agensi 

yang tinggi dikarenakan arus kas yang besar. Untuk mengawasi arus kas tersebut, 

prinsipal harus meningkatkan pengawasan untuk memastikan penggunaan dana 

tersebut apakah untuk kepentingan perusahaan atau kepentingan agen sendiri.  

Berdasarkan latar belakang yang uraikan diatas, maka penulis 

berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan pembahasan berjudul “Analisis 
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Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan terhadap 

Biaya Agensi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

 Tingginya biaya agensi yang terdapat di dalam perusahaan membuktikan 

lemahnya mekanisme tata kelola perusahaan tersebut. Mekanisme yang lemah 

dapat membuat investor ragu akan kinerja dan masa depan perusahaan serta 

menurunkan nilai perusahaan. Agar dapat meningkatkan kepercayaan investor dan 

kinerja perusahaan, maka pencarian mekanisme pengurangan biaya agensi sangat 

penting dilakukan.  

 Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan antara kepemilikan manajerial dengan biaya agensi? 

2. Bagaimana hubungan antara kepemilikan institusional dengan biaya agensi? 

3. Bagaimana hubungan antara komisaris independen dengan biaya agensi? 

4. Bagaimana hubungan antara direktur independen dengan biaya agensi? 

5. Bagaimana hubungan antara ukuran dewan direktur dengan biaya agensi? 

6. Bagaimana hubungan antara komite audit dengan biaya agensi? 

7. Bagaimana hubungan antara struktur remunerasi dengan biaya agensi? 

8. Bagaimana hubungan antara rasio hutang dengan biaya agensi? 

9. Bagaimana hubungan antara ukuran perusahaan dengan biaya agensi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain: 

1. Mengetahui hubungan antara kepemilikan manajerial dengan biaya agensi. 

2. Mengetahui hubungan antara kepemilikan institusional dengan biaya agensi. 

3. Mengetahui hubungan antara komisaris independen dengan biaya agensi. 

4. Mengetahui hubungan antara direktur independen dengan biaya agensi. 

5. Mengetahui hubungan antara ukuran dewan direktur dengan biaya agensi. 

6. Mengetahui hubungan antara ukuran komite audit dengan biaya agensi. 

7. Mengetahui hubungan antara pengaruh struktur remunerasi dengan biaya 

agensi. 

8. Mengetahui hubungan antara rasio hutang dengan biaya agensi. 

9. Mengetahui hubungan antara ukuran perusahaan dengan biaya agensi. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

a. Bagi Investor 

Memberikan informasi bahwa perusahaan yang telah menerapkan tata kelola 

memiliki sistem yang bagus dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat 

menjadi pedoman untuk investasi terhadap perusahaan yang terdapat di Bursa 

Efek Indonesia. 

b. Bagi Perusahaan  

Michael, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Biaya Agensi 
pada Perusahaan yang Terdaftar  di Bursa Efek Indonesia.  
UIB Repository ©2019



7 
 

  Universitas Internasional Batam 

Memberikan informasi bahwa penerapan tata kelola dapat membantu 

perkembangan perusahaan dan dapat meminimalkan resiko kecurangan 

manajemen. 

c. Bagi Pemegang Saham 

Hasil penelitian ini menjadi rekomendasi kepada pemegang saham untuk 

melakukan perubahan atau perkembangan yang sesuai dengan kondisi 

perusahaan.  

d. Bagi Akademis 

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya dan dapat 

dijadikan sebagai referensi dan bahan pertimbangan.  

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memaparkan gambaran secara 

umum terhadap isi dan pembahasan yang akan disusun dalam skripsi ini.  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, masalah 

penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan yang dilakukan. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai penelitian-

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas, model penelitian yang dikembangkan penulis dan perumusan 

hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mendeskripsikan rincian mengenai rancangan dan obyek 

penelitian, definisi variabel yang akan diuji, teknik-teknik pengumpulan 

data yang diperlukan, dan metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil pengujian data yang telah diuji setelah tahap 

eliminasi, pemilihan, dan pengumpulan data penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi 

berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan.  
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