
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Biaya agensi merupakan salah satu kunci penting dalam upaya 

meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Biaya agensi yang tinggi menandakan 

kurangnya kemampuan perusahaan dalam mengatasi permasalahan internal 

perusahaannya. Biaya agensi mengurangi laba perusahaan yang merupakan faktor 

penentu dalam menentukan kinerja perusahaan.  

Kinerja perusahaan merupakan bukti nyata hasil performa perusahaan 

yang sangat berdampak pada penilaian pemegang saham dan pihak eksternal 

seperti investor baru dalam berinvestasi, serta pihak bank dan kreditor apabila 

perusahaan mengajukan peminjaman sejumlah dana. Apabila kinerja perusahaan 

turun, pemegang saham akan mulai waspada dan cemas atas investasinya. Apabila 

penurunan kinerja berlanjut terus pemegang saham dapat menarik investasinya 

dan mencari perusahaan lain yang memiliki kinerja lebih baik untuk menjamin 

pengembalian dari investasinya. Investor-investor baru dalam mencari wadah 

investasi tentu akan mencari dan membandingkan beberapa perusahaan untuk 

diseleksi perusahaan mana yang tepat dan aman untuk diinvestasikan. Investor 

tentu akan memilih perusahaan dengan kinerja terbaik untuk menginvestasikan 

uangnya untuk mencegah mengalami kerugian. 

Perusahaan yang berkinerja buruk, modalnya ditarik oleh pemegang 

sahamnya, dan tidak memiliki investor baru serta tidak memiliki daya jual kepada 

investor baru lama kelamaan akan kekurangan dana operasional sehingga harus 

mengajukan pinjaman pada kreditor. Kreditor seperti bank akan memeriksa secara 

detil setiap aspek dari perusahaan untuk memastikan apakah perusahaan layak, 
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pantas, dan diperkirakan dapat mengembalikan pinjaman. Salah satu bahan yang 

menjadi pertimbangan adalah pemeriksaan laporan keuangan dan pengecekan 

kinerja perusahaan. Perusahaan yang tidak dapat mempertahankan kinerja 

perusahaannya besar kemungkinan juga tidak akan dapat mengembalikan 

kinerjanya sehingga bank cenderung sulit untuk menyetujui ajuan pinjamannya. 

Lambat laun perusahaan akan kekurangan dana dan tidak mendapat pinjaman, 

perusahaan yang demikian umumnya sulit untuk mempertahankan 

keberlangsungan perusahaannya sehingga cenderung akan tutup atau bangkrut. 

Pendeteksian biaya agensi secara dini dan penyebabnya mendukung 

perusahaan untuk mencari solusi dalam mengurangi atau bahkan mencegah 

terjadinya biaya agensi tersebut. Perusahaan yang memiliki sejarah performa yang 

baik akan lebih menarik perhatian investor karena investor akan melihat peluang 

timbal balik keuntungan dari investasinya. Selain investor, perusahaan yang 

berkinerja baik lebih memiliki kesempatan dan lebih dipertimbangkan dalam 

pengajuan dana pinjaman pada kreditor. Perusahaan dapat berkembang lebih baik 

sehingga perekonomian Indonesia juga turut berkembang. Perkembangan 

perusahaan di Indonesia akan turut berperan dalam meningkatkan angka GDP 

Indonesia. Pendeteksian dini biaya agensi dapat dilakukan dengan memiliki dan 

menerapkan tata kelola yang baik dalam perusahaan. 

Jensen dan Meckling (1976) melalui teori keagenannya memaparkan 

bahwa perusahaan yang keseluruhan kepemilikan sahamnya berada pada manajer 

dan setaranya cenderung memiliki tingkat biaya keagenan rendah bahkan dapat 

berkurang hingga nol. Manajer sebagai agen sekaligus pemegang saham tunggal 
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tidak akan memiliki konflik kepentingan individu karena dipegang oleh orang 

yang sama. 

Biaya agensi juga erat kaitannya dengan tata kelola. Tata kelola 

perusahaan juga dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang dijadikan 

sebagai pedoman dalam pengaturan hubungan antara pemilik perusahaan 

(principal), pengelola atau manajemen (agent) perusahaan, pihak eksternal seperti 

kreditor, pemerintah, karyawan serta pihak-pihak lainnya yang mempengaruhi 

jalannya suatu perusahaan agar terhindar dari pertentangan internal dalam 

perusahaan untuk menjaga kelancaran jalannya perusahaan (Forum Corporate 

Governance Indonesia, 2002).  

Perusahaan perlu untuk melakukan segenap upaya untuk menata serta 

mengelola perusahaan dengan baik dalam mempertimbangkan partisipasi untuk 

wewenang pemilik dan faedah melalui prosedur strategis mendapatkan 

keuntungan sekaligus mengembangkan performa perusahaan. Hastori, Siregar, 

Sembel, dan Maulana (2015) mengemukakan tata kelola perusahaan sebagai suatu 

bentuk hubungan yang saling berkaitan yang terjadi antara pemilik perusahaan, 

direksi, manajer, dan pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan terhadap 

perusahaan. Hubungan ini dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan yang 

dipaparkan dalam rumusan perikatan tertulis untuk mengoordinasikan tingkah 

laku setiap pemegang kepentingan yang bersangkutan dalam perusahaan. 

Demi mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, dibutuhkan 

penataan dan pengelolaan perusahaan yang baik karena berdampak besar dalam 

proses pengambilan keputusan, sikap, dan prosedur. Baik atau buruknya penataan 

dan pengelolaan perusahaan dapat dilihat dari sebesar apa pengaruhnya dalam 
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memberikan kemudahan bagi pemegang saham dan investor dalam pengawasan 

dan pengelolaan berbagai risiko yang ada, terutama yang terdapat pada 

perusahaan yang masih berkembang dan yang telah dewasa. Perkembangan 

perusahaan dapat dilihat dengan membandingkan performa perusahaan dari tahun 

ke tahun (Wellalage & Locke, 2011). 

Tata kelola perusahaan yang kuat sangat dibutuhkan pada perusahaan 

untuk mempertahankan kelangsungan bisnis. Hal ini membuat perusahaan tidak 

memiliki pilhan lain selain memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tata 

kelola dan juga investasi jangka panjang yang dapat memberikan timbal balik 

yang tinggi di masa akan datang (Shleifer & Vishny, 1997). 

Beberapa faktor dalam tata kelola perusahaan yaitu kepemilikan 

manajerial, kepemilikan terkonsentrasi, komisaris independen, ukuran dewan 

komisaris, serta reputasi auditor. Tujuan dari kepemilikan manajerial menyatukan 

kepentingan antara pihak manajerial selaku pelaku utama dalam operasional 

perusahaan dengan pemegang saham selaku pemilik agar tidak terjadi konflik 

kepentingan sehingga timbul biaya agensi. Komisaris independen dibutuhkan 

dalam suatu perusahaan untuk menjadi pihak independen yang tidak bias pada 

salah satu pihak dalam memberi pendapat untuk kepentingan perusahaan 

(Badriyah et al., 2015).  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan berkeinginan untuk 

meneliti hubungan yang dimiliki tata kelola dan biaya agensi dalam suatu 

perusahaan dengan mengambil judul “PENGARUH TATA KELOLA 

PERUSAHAAN TERHADAP BIAYA AGENSI PADA PERUSAHAAN 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA” 
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1.2. Permasalahan Penelitian 

Mekanisme tata kelola perusahaan yang kurang baik membuka celah 

peluang bagi berbagai pihak untuk berbuat kecurangan, baik dari pihak internal 

maupun eksternal. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah kecurangan seperti 

manipulasi data yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pihak manajemen 

merupakan pihak yang mengatur dan mengetahui jalannya operasional 

perusahaan. Maka akan sangat mudah bagi pihak manajemen untuk memanipulasi 

berbagai data demi kepentingannya. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia 

pada tahun 2019 adalah korupsi kapal fiktif oleh General Manager PT Pelindo di 

Medan. General Manager bekerja sama dengan kepala unit galangan kapal 

melakukan manipulasi penjualan yang mana pekerjaan tersebut tidak 

dilaksanakan alias fiktif. Kontrak kerja fiktif yang dibuat menyebabkan kerugian 

sekitar 1 miliar. Terjadinya kasus ini menandakan pihak manajemen yang sangat 

mengutamakan kepentingan pribadi sehingga merugikan perusahaan. Hal ini 

bertolak belakang dengan kepentingan pemegang saham sehingga timbul konflik 

agensi yang harus diselesaikan dengan mengeluarkan dana berupa biaya agensi. 

Contoh kasus lain yang menyebabkan kerugian berupa biaya agensi yang 

disebabkan oleh lemahnya mekanisme tata kelola perusahaan adalah kasus Enron 

pada tahun 2001. Salah satu penyebab bangkrutnya Enron adalah mekanisme tata 

kelola perusahaan yang lemah. Kekeliruan pengambilan keputusan oleh 

pemegang saham perusahaan Enron disebabkan oleh manipulasi data-data 

akuntansi yang disediakan pihak manajemen. Hal ini dapat terjadi juga 

dikarenakan salah satu auditor big five yang bertugas mengaudit perusahaan 

Enron tidak menjalankan tugasnya secara independen sehingga menjadi bias 
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kepada kepentingan pihak manajemen yang berlawanan dengan pemegang saham. 

Kepentingan yang bertolak belakang ini merupakan konflik agensi yang memicu 

terjadinya biaya agensi. Untuk mencegah terjadinya konflik agensi, diperlukan 

biaya-biaya dalam upaya pencegahan yang dilakukan perusahaan. Biaya yang 

timbul untuk mencegah maupun menyelesaikan konflik agensi dalam suatu 

perusahaan inilah yang disebut dengan biaya agensi. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pendahuluan yang telah disampaikan, maka peneliti 

merumuskan beberapa masalah untuk diteliti: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya agensi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

2. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap biaya agensi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

3. Apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap biaya agensi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

4. Apakah independensi dewan berpengaruh terhadap biaya agensi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

5. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap biaya agensi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

6. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap biaya agensi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

7. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya agensi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 
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8. Apakah kepemilikan eksternal berpengaruh terhadap biaya agensi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

9. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap biaya agensi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

10. Apakah komite audit independen berpengaruh terhadap biaya agensi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Berikut uraian tujuan penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap biaya 

agensi dalam suatu perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara umur perusahaan terhadap biaya 

agensi dalam suatu perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran dewan terhadap biaya agensi 

dalam suatu perusahaan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara independensi dewan terhadap biaya 

agensi dalam suatu perusahaan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh antara kepemilikan keluarga terhadap biaya 

agensi dalam suatu perusahaan. 

6. Untuk mengetahui pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap biaya 

agensi dalam suatu perusahaan. 

7. Untuk mengetahui pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap 

biaya agensi dalam suatu perusahaan. 
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8. Untuk mengetahui pengaruh antara kepemilikan eksternal terhadap biaya 

agensi dalam suatu perusahaan. 

9. Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran komite audit terhadap biaya 

agensi dalam suatu perusahaan. 

10. Untuk mengetahui pengaruh antara komite audit independen terhadap 

biaya agensi dalam suatu perusahaan. 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi dan informasi yang 

bermanfaat bagi perusahaan dalam upaya mengurangi dan mencegah biaya agensi 

dalam perusahaannya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu 

penilaian perusahaan dalam mempertimbangkan pihak manajemen sebagai agen 

maupun principal dalam perusahaan. Data hasil penelitian juga dapat dijadikan 

salah satu referensi untuk tata kelola perusahaan dalam hubungannya untuk 

menekan biaya agensi serta cara mengatasinya. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini tersusun atas lima bab. Berikut uraian singkat isi penelitian ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya 

penelitian, masalah yang dirumuskan dalam penelitian, tujuan serta faedah 

dari penelitian yang diharapkan dan sistematika penulisan atas penyusunan 

penelitian ini. 
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BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan dan menjelaskan teori-teori yang relevan terhadap 

topik penelitian, yang menjadi dasar pedoman penulis dalam meneliti 

masalah dan model penelitian sebelumnya dari berbagai sumber model 

penelitian dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan susunan rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel dan cara yang digunakan dalam mengukur 

pengaruh dari variabel, cara mengumpulkan data dan metode analisis 

regresi panel. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan dari hasil pengujian data akhir yang diperoleh 

setelah melalui tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menyimpulkan keseluruhan penelitian yang diambil oleh penulis 

atas pembahasan penelitian pada pembahasan yang terdapat pada bab-bab 

sebelumnya, keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, serta 

rekomendasi yang disarankan untuk penelitian selanjutnya. 
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