
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
2.1. Biaya Agensi (Agency Cost) dan Tata Kelola Perusahaan 

Hubungan agensi merupakan suatu perjanjian terikat dimana terdapat 

setidaknya satu pihak yang berperan sebagai principal mengikat pihak lain yang 

disebut agent. Dalam hubungan ini, jika kedua pihak mengutamakan keuntungan 

tertinggi untuk pribadi, maka terdapat kemungkinan pihak agent kan bertindak 

atau berperilaku yang menyimpang dari kepentingan perusahaan (Jensen & 

Meckling, 1976). 

Jensen (1986) mengungkapkan bahwa biaya agensi timbul karena 

ketidakselarasan antara pemilik dan manajer selaku pengelola dalam suatu 

perusahaan. Pihak principal dapat menekan dan membatasi permasalahan agensi 

dengan agent dengan cara : 

1. Biaya pemantauan (monitoring cost), biaya  ini diadakan untuk membatasi 

perilaku menyimpang dari agent. 

2. Biaya pengikatan (bonding cost), biaya ini untuk menjaga agar agent tidak 

melakukan hal-hal yang dapat merugikan principal atau untuk menjamin 

agar principal mendapatkan kompensasi apabila agent bertindak 

merugikan. 

3. Kerugian residual (residual loss), biaya ini terjadi jika masih terdapat 

perbedaan dalam pengambilan keputusan setelah biaya pemantauan dan 

pengikatan dikeluarkan.  

Upaya pencegahan tidak menjamin perusahaan akan bebas dari biaya 

agensi. Biaya agensi tetap berpotensi timbul karena tidak memungkinkan bagi 
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suatu perusahaan untuk sama sekali tidak memiliki biaya agensi atau disebut juga 

zero agency cost. Biaya agensi tidak hanya terjadi pada hubungan principal dan 

agent. Biaya agensi juga dapat terjadi pada situasi adanya upaya kooperatif antara 

dua pihak atau lebih tanpa adanya hubungan principal-agent yang jelas (Jensen & 

Meckling, 1976). 

Owusu dan Weir (2017) menyatakan bahwa teori agensi mengidentifikasi 

serangkaian sistem tata kelola perusahaan yang dirancang dengan tujuan untuk 

menyamakan kembali kepentingan antara manajer dan pemegang saham untuk 

mengurangi dan mencegah biaya agensi. Pentingnya penataan dan pengelolaan 

dalam perusahaan telah dipraktekkan oleh banyak negara melalui pengenalan 

kode etik terbaik, contohnya Inggris, Jerman, Australia, dan Afrika Selatan. Salah 

satu kode yang dimaksudkan adalah bahwa perusahaan mengadopsi mekanisme 

tata kelola internal seperti perwakilan dewan direktur non-eksekutif,  pemisahan 

antara jabatan CEO dan ketua, serta pembentukan komite untuk menangani 

berbagai masalah seperti audit dan remunerasi. 

Biaya agensi menunjukkan permasalahan penting pada tata kelola baik 

dalam aspek finansial maupun nonfinansial. Kepemilikan dalam suatu perusahaan 

perlu untuk dipisahkan dengan pengendalian perusahaannya, dengan kata lain 

pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara profesional. Hal ini penting untuk 

dilakukan agar manajer dapat bekerja secara maksimal, tidak mengikuti 

kepentingan pribadi, mampu memilih masukan dan keluaran yang sesuai dengan 

kepentingan perusahaan sehingga manajer dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan. Biaya agensi akan berkurang atau terhindar dibandingkan apabila 
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terjadi biaya agensi yang nilainya setara dengan nilai kesempatan yang hilang 

sebagai akibat dari manajer lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada 

perusahaan dalam mengambil suatu keputusan (Yegon, Sang, & Kirui, 2014). 

Gul, Sajid, dan Razaaq (2012) mengemukakan bahwa mekanisme tata 

kelola merupakan mekanisme yang melindungi kepentingan para pemegang 

saham. Ekonomi suatu negara berkembang dengan bantuan tata kelola yang baik. 

Biaya agensi dapat berupa manajer yang lebih mengutamakan kepentingan 

pribadi sehingga pengambilan keputusan investasi tidak optimal, tindakan salah 

kelola akuntansi atau penipuan perusahaan. Core, Holthausen, dan Larcker (1999) 

mengemukakan bahwa perusahaan dengan tata cara pengelolaan yang lemah akan 

cenderung menghadapi permasalahan biaya agensi. 

Kung dan Munyua (2016) mengungkapkan bahwa penataan dan 

pengelolaan perusahaan yang baik berperan dalam membantu perusahaan untuk 

menangani masalah perbedaan kepentingan, merancang cara-cara mencegah 

terjadinya kesalahan pada perusahaan. Struktur tata kelola perusahaan 

menjelaskan pembagian hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam perusahaan, seperti dewan direksi, manajer, pemegang saham.  Tata kelola 

juga berperan penting dalam prosedur pengambilan keputusan dan hal-hal yang 

berkaitan dengan perusahaan. Tata kelola  perusahaan yang baik biasa dijumpai 

pada organisasi-organisasi yang menyeimbangkan antara kepemilikan dan 

pengendalian serta kepentingan pemegang saham perusahaan.  

Teori principal-agent yang melandasi isu perdebatan tata kelola dari teori 

klasik menguraikan bahwa perusahaan modern lebih sulit memisahkan antara 
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kepemilikan dan pengendalian. Salah satu cara yang dapat diupayakan perusahaan 

dalam memisahkan kepemilikan dengan pengendalian perusahaan adalah dengan 

mempekerjakan manajer profesional agar tidak bias pada pihak tertentu (Berle & 

Means, 1932). 

Perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemegang saham selaku 

pemilik perusahaan dan pihak manajemen selaku pengelola perusahaan sangat 

lazim terjadi. Perbedaan kepentingan merupakan akar masalah dari perseteruan 

agensi yang menyebabkan timbulnya biaya agensi. Permasalahan ini membuat 

pemegang saham mendorong manajemen untuk melakukan penerapan dan 

mengaplikasikan tata kelola perusahaan dengan baik. 

Perusahaan sangat perlu dan wajib untuk memiliki mekanisme tata kelola 

perusahaan yang baik dalam mendukung aktivitas perusahaannya. Core et al. 

(1999) menyatakan bahwa risiko perusahaan rentan terhadap masalah keagenan 

lebih tinggi pada perusahaan yang struktur tata kelola perusahaannya lemah. 

Perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemilik dan pengelola perusahaan 

menunjukkan mekanisme tata kelola perusahaan yang lemah sehingga memicu 

timbulnya biaya agensi. 

Jensen (1993) menjelaskan mekanisme tata kelola perusahaan di Amerika 

Serikat, Inggris, dan Jepang dibagi ke dalam empat kategori, yang adalah 

mekanisme peraturan hukum yang legal, mekanisme pengawasan internal,  

mekanisme pengawasan eksternal, dan kompetisi produk pasar. Tiga kunci dasar 

yang memegang peranan penting dalam struktur penataan dan pengelolaan yaitu 

persentase direktur non-eksekutif, dualitas, dan pengaturan subkomite dewan.  
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2.2. Model Penelitian Terdahulu 

Owusu dan Weir (2017) menganalisa hubungan antara struktur 

kepemilikan dan tata cara pengelolaan perusahaan terhadap biaya agensi di 

Ghana. Variabel dependen penelitian ini adalah biaya agensi. Sedangkan variabel 

independennya adalah ukuran dewan, CEO duality, independensi dewan, komite 

audit, komite remunerasi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. 

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan 

rasio utang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rashid (2016) meneliti bagaimana kepemilikan manajerial dapat 

mempengaruhi biaya agensi yang terjadi pada perusahaan terbuka yang terdapat 

di Bangladesh. Variabel independen yang digunakan adalah biaya agensi dengan 

pengukuran berupa rasio biaya, rasio ROA (return on asset) dan arus kas bebas. 

Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial yang disertai 
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dengan beberapa variable kontrol, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan 

individu, CEO duality, rasio utang, likuiditas, umur perusahaan, ukuran 

perusahaan, dividen, pertumbuhan perusahaan, dan risiko perusahaan. 

Permasahalan agensi dan biaya yang timbul dapat berbeda tergantung pada 

hakekat kepemilikan, seperti pemilik perusahaan, manajer/direktur ataupun 

pemegang saham eksternal. 

Perusahaan dengan pemegang saham tunggal yaitu manajer, didapati biaya 

agensi sebesar nol. Sebagai pemegang saham tunggal, manajer berperan sebagai 

pengelola sekaligus pemilik perusahaan. Tidak akan terjadi konflik agensi apabila 

dikelola dan dimiliki oleh orang atau pihak yang sama karena memiliki tujuan 

yang sama (Hadiprajitno, 2013). Menurut Ang et al. (2000), untuk mengukur 

biaya agensi dengan pasti, kasus dengan biaya agensi nol harus dijadikan sebagai 

perbandingan untuk kepentingan observasi bagi kasus lainnya. Pada penelitiannya 

ini, didapati hasil bahwa kepemilikan manajerial berhubungan signifikan negatif 

terhadap biaya agensi. Dimana semakin besar tingkat kepemilikan manajerial 

pada suatu perusahaan, maka tingkat biaya agensinya akan berkurang. Hal ini 

dikarenakan semakin besar kepemilikan manajerial, akan semakin sejalan pula 

kepentingan pihak manajerial dengan pemegang saham. Maka biaya agensi yang 

timbul akibat perbedaan tujuan antara manajemen dengan pemegang saham akan 

semakin kecil. Penelitian ini juga menyertai beberapa variabel kontrol seperti 

kepemilikan institusional, kepemilikan individual, CEO Duality, rasio utang, 

likuiditas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dividen, perkembangan 

perusahaan dan risiko perusahaan.  
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Yegon, Sang, dan Kirui (2014) menguji efek dari tata kelola pada biaya 

agensi. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah ukuran 

dewan, independensi dewan, CEO duality, struktur remunerasi, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan eksternal terhadap variabel 

dependen yang adalah biaya agensi. Biaya agensi dalam penelitian ini diteliti 

dengan perhitungan rasio utilisasi aset. 
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Gul, Sajid, Razzaq, dan Afzal (2012) meneliti peranan dari struktur 

kepemilikan dan tata kelola perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi tingkat 

biaya agensi. Sampel penelitian yang diambil berupa 50 perusahaan yang 

diperoleh dari Bursa Efek Karachi dari tahun 2003-2006. Variabel lainnya yang 

berpengaruh adalah kepemilikan direktur atau manajerial, kepemilikan eksternal, 

kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, CEO duality, struktur 

remunerasi, dan independensi dewan. 

Siddiqui, Razzaq, Malik, dan Gul (2012) menganalisis berbagai faktor 

mekanisme penataan dan pengelolaan perusahaan yang dapat membantu dalam 

mengurangi tingkat biaya agensi. Penelitian ini diteliti dengan mengambil sampel 

berupa 120 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Karachi dari tahun 2003 

hingga 2010. Biaya agensi digunakan sebagai variabel dependen sedangkan CEO 

tenure, rapat dewan, rapat komite audit, ukuran dewan, dualitas, rasio utang, dan 

kepemilikan terbanyak sebagai variabel independen penelitian. 
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Hadiprajitno (2013) meneliti pengaruh dari struktur dan komposisi 

kepemilikan perusahaan serta tata cara pengelolaan perusahaan terhadap biaya 

agensi. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya 

agensi. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan keluarga, 

kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintahan, kepemilikan asing atau 

eksternal, konsentrasi kepemilikan, jumlah komisaris independen, jumlah rapat 

dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, komite 

remunerasi, ukuran perusahaan, rasio utang, dan umur perusahaan. Melalui 

penelitiannya, hasil yang ditemukan adalah kepemilikan keluarga berpengaruh 

secara signifikan dalam mengurangi biaya agensi. 

Chrisman, Chua, dan Litz (2004) menyatakan bahwa keterlibatan keluarga 

dalam perusahaan berperan dalam mengurangi biaya agensi. Hal ini dijelaskan 

sebagaimana keluarga cenderung menargetkan tujuan ekonomi maupun non 

ekonomi. Suatu tindakan yang merupakan biaya agensi pada perusahaan bukan 

keluarga bisa saja bukan merupakan biaya agensi pada perusahaan keluarga. 
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Selain menggunakan kepemilikan keluarga sebagai variabel independen, 

penelitian ini juga menyertai variabel kontrol, yaitu umur perusahaan, ukuran 

perusahaan, dan bidang perusahaan. Penelitian ini menggunakan biaya agensi 

sebagai variabel dependen. 

Ang, Cole, dan Lin (2000) meneliti sebanyak 1.708 perusahaan kecil dari 

Federal Reserve Board yang diambil sebagai sampel penelitian. Variabel 

independen yang diteliti berupa kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, 

kepemilikan utama, kepemilikan non-eksekutif, length of the longest banking 

relationship, rasio utang, penjualan tahunan, dan umur perusahaan. Variabel 

dependen yang diteliti adalah biaya agensi. 

Doukas, Kim, dan Pantzalis (2002) menilai aktivitas pemantauan analisis 

keamanan dari perspektif konflik manajer pemegang saham. Penelitian 

menggunakan kumpulan data lebih dari 7.000 observasi perusahaan yang berlini 

bisnis di bidang manufaktur selama periode tahun 1988 sampai dengan tahun 

1994. Bukti mendukung pandangan bahwa analisis keamanan bertindak sebagai 

mekanisme pengawasan sebagai usaha untuk mengurangi biaya agensi yang 

terkait dengan pemisahan kepemilikan dan pengendalian. 

Li dan Cui (2003) meneliti pengaruh dari komposisi modal dan penataan 

serta pengelolaan perusahaan pada biaya agensi yang  dilakukan pada 211 

perusahaan non finansial di China yang terdaftar dari tahun 1999 hingga 2001. 

Terdapat dua hasil utama dari penelitiannya, yaitu: 

1. Rasio utang terhadap aset berpengaruh signifikan positif pada rasio 

penjualan terhadap total aset dan rasio return on equity. Perusahaan yang 

membiayai aset dengan utang akan mendapat pengawasan lebih untuk 
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menjamin pembayaran bunga dan pelunasan pokok kepada kreditur. 

Peningkatan pengawasan akan mencegah pihak manajeman atau pengelola 

perusahaan dari pengambilan keputusan yang menyimpang dari 

kepentingan perusahaan sehingga menimbulkan biaya agensi. Dengan 

demikian, struktur modal yang ditopang oleh pembiayaan utang dapat 

membantu dalam menekan biaya agensi. 

2. Hubungan yang signifikan terjadi antara fokus kepemilikan dan rasio 

return on equity. Hal ini disebabkan oleh pemegang saham terbesar akan 

sangat memperhatikan kinerja perusahaan mempertimbangkan jumlah 

investasi dan kerugian yang akan dialaminya apabila terjadi sesuatu pada 

perusahaan. Pengawasan terhadap performa manajemen akan semakin 

ketat dan dapat mengurangi peluang manajemen untuk melakukan hal 

yang memiliki dampak buruk bagi masa depan kelangsungan perusahaan 

sehingga dapat mengurangi biaya agensi. Penelitian ini menggunakan 

variabel independen, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan 

terkonsentrasi, utang, ukuran dewan, dan return on equity dan variabel 

dependen yang digunakan adalah biaya agensi. 

Florackis dan Ozkan (2006) meneliti bagaimana kekuatan manajerial, 

yang didefinisikan sebagai kemampuan manajer menggunakan kemampuannya 

untuk mengelola perusahaan dan mengambil alih sumber daya dari pemegang 

saham, mempengaruhi biaya agensi. Variabel dependen yang digunakan adalah 

biaya agensi dengan variabel independen berupa entrenchment, konsentrasi 

kepemilikan, dewan non-eksekutif, ukuran dewan, jumlah utang, utang jangka 
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pendek, dividen, kepemilikan eksekutif, market to book, option dummy, dan 

ukuran perusahaan. 

Florackis (2008) menelusuri pengaruh dari beberapa faktor dalam tata 

kelola perusahaan pada biaya agensi yang diukur dengan dua cara, yaitu rasio 

perputaran aset serta beban umum dan administrasi terhadap total penjualan. 

Variabel independen yang dipakai adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan 

dewan eksekutif, kepemilikan dewan non-eksekutif, konsentrasi kepemilikan, 

susunan dewan, ukuran dewan, CEO dummy, gaji, option dummy, utang bank, 

utang jangka pendek, total utang serta variabel kontrol adalah ukuran perusahaan 

dan market to book. 

McKnight dan Weirb (2009) meneliti pengaruh dari mekanisme tata kelola 

perusahaan dan struktur komposisi kepemilikan atas biaya agensi pada 

perusahaan-perusahaan besar yang terdapat di Inggris. Biaya agensi pada 

penelitian ini diukur dengan tiga cara pengukuran, yaitu biaya agensi, penjualan 

terhadap total aset, korelasi arus kas bebas, dan jumlah perolehan oleh 

perusahaan. Variabel independen yang digunakan adalah komite nominasi, 

dualitas, kepemilikan dewan non-eksekutif, busy CEO, CEO tenure, kepemilikan 

dewan, kepemilikan institusional, selisih kepemilikan dewan dan kepemilikan 

institusional, utang, dan pendapatan. 

Wang (2010) menyelidiki bagaimana arus kas bebas dikaitkan dengan 

biaya agensi, dan bagaimana arus kas bebas dan biaya agensi mempengaruhi 

kinerja perusahaan. Variabel biaya agensi sebagai dependen dan return on assets, 

return on equity, harga perusahaan, pengembalian saham sebagai variabel 

Universitas Internasional Batam 
 
Eugenia Kurniawan Sumeisey, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Biaya Agensi pada Perusahaan yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia, UIB Repository©2019



22 
 

independen serta ukuran perusahaan, rasio utang, dan pengembalian pasar sebagai 

variabel kontrol. 

 

2.3. Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Agensi 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu proporsi yang ditetapkan 

sebagai standar dalam menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Danes, 

Stafford, dan Loy (2007) mengungkapkan bahwa perusahaan yang tergolong 

besar umumnya memiliki sistem dan sumber daya yang lebih baik dan memadai, 

sehingga sangat membantu perusahaan dalam upaya mengurangi biaya agensi. 

Perusahaan besar memiliki sejumlah aset yang dapat dioptimalkan sehingga dapat 

mengurangi biaya agensi (Kallmuenzer ,2015; Rashid, 2016).  

Hasil signifikan negatif ditemukan pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Elkelish (2007), Rashid (2016), Rashid (2015), Kallmuenzer 

(2015), Azeez (2015), Dawar (2014), Gul et al. (2012), Galpin et al. (2012), 

Fachrudin (2011), Henry (2010), McKnight dan Weir (2009), Danes et al. (2007), 

Fleming et al. (2005), Chrisman et al. (2004), Li dan Cui (2003) yang 

menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka tingkat biaya 

agensinya akan menurun sedangkan hasil penelitian signifikan positif ditemukan 

pada penelitian Khan et al. (2016), Fauzi dan Locke (2012), Chu (2009), 

Florackis (2008), Singh dan Davidson (2003), Anderson et al. (2003), Jensen dan 

Meckling (1976). Songini dan Gnan (2013) mengungkapkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya agensi. 
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2.3.2 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Biaya Agensi 

Umur perusahaan adalah lamanya suatu perusahaan telah berdiri. Umur 

perusahaan berpengaruh karena perusahaan yang telah berdiri lebih lama akan 

lebih terbiasa dengan sistem mekanisme pengaturan perusahaan, sehingga dalam 

mengatasi konflik yang timbul akan lebih efisien, hemat waktu dan biaya. Maka 

biaya agensi perusahaan tersebut cenderung lebih rendah (Chu, 2009). 

Selain Chu (2009), penelitian dari Zhang et al. (2016), Rashid (2016), 

Rashid (2015), Hastori et al. (2015), Azeez (2015), Dawar (2014), Florackis 

(2008) juga membuktikan hasil signifikan negatif antara umur perusahaan 

terhadap biaya agensi dimana perusahaan yang telah berdiri lama lebih dapat 

mengurangi biaya agensi. Ang et al. (2000) mengungkapkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh berarti dari umur perusahaan terhadap biaya agensi. 

2.3.3 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Biaya Agensi 

Ukuran dewan merupakan salah satu faktor dalam tata kelola yaitu 

sejumlah dewan yang berperan dalam mengatur dan mengawasi jalannya 

perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik berperan dalam menurunkan biaya 

agensi. Keefektifan dari tata kelola bergantung kepada peranan setiap pihak dalam 

perusahaan. Dewan direksi bertanggung jawab dalam mengatur proses 

operasional perusahaan (Hastori et al., 2015). 

Ukuran dewan yang diukur dengan jumlah dewan direksi mempengaruhi 

biaya agensi secara searah yang artinya semakin besar ukuran dewan suatu 

perusahaan, semakin tinggi pula biaya keagenannya. Perusahan dengan anggota 

dewan yang banyak cenderung mendapati lebih banyak masalah keagenan karena 

perbedaan kepentingan tiap anggota dewan (Fauzi & Locke, 2012). 
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Hasil signifikan positif juga ditemukan pada penelitian dari Owusu dan 

Weir (2017), Henry (2010), Guest (2008), Florackis (2008), Pearce dan Zahra 

(1991) dimana ukuran dewan yang banyak dapat meningkatkan biaya agensi. 

Sedangkan penelitian dari Hastori et al. (2015), Rashid (2015), Azeez (2015), 

Yegon et al. (2014), Siddiqui et al. (2013), Truong & Heaney (2013), Gul et al. 

(2012), Galpin et al. (2012), menyatakan sebaliknya bahwa ukuran dewan 

berpengaruh secara signifikan negatif terhadap biaya agensi. 

2.3.4 Pengaruh Dewan Independen terhadap Biaya Agensi 

Dewan independen adalah orang yang tidak memiliki hubungan terikat 

dengan suatu perusahaan yang mewakili pemegang saham dalam menjabat sesuai 

dengan latar belakangan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya merupakan 

dewan independen (Ahmed & Duellman, 2007). Dewan independen selaku wakil 

dari pemegang saham berperan dalam mengawasi dan mengatur kerja manajer 

agar bekerja selaras dengan kepentingan pemegang saham dalam upaya 

menghindari atau mengurangi terjadinya biaya agensi (Rashid, 2015). 

Dewan independen sebagai mekanisme pengawas yang merupakan wakil 

dari pemegang saham bertugas mengendalikan tingkat biaya agensi. Dalam upaya 

mempertahankan dan menjaga reputasinya selaku pihak independen, dewan 

independen umumnya merupakan pengawas yang efektif. Jadi adanya dewan 

independen dapat mengurangi biaya agensi (Hastori, 2015).  

Hasil signifikan negatif ditemukan pada penelitian oleh Khan, Mihret, dan 

Muttakin (2016), Rashid (2015), Hastori et al. (2015), Yegon et al. (2014), Gul et 

al. (2012), Florackis (2008), Henry (2004), McKnight dan Mira (2003), Byrd dan 

Hickman (1992),  dimana semakin banyak jumlah anggota dewan independen, 
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maka tingkat biaya agensi juga ikut menurun. Sedangkan hasil signifikan positif 

ditemukan pada penelitian Brudney (2015), Hendry (2010), Chrisman et al. 

(2010), Hermalin et al. (1991). 

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Biaya Agensi 

Kepemilikan keluarga didefinisikan sebagai sejumlah saham yang dimiliki 

oleh kalangan pribadi baik milik keluarga ataupun milik perusahaan itu sendiri. 

Penggolongan kepemilikan perusahaan sebagai perusahaan milik keluarga apabila 

paling sedikit 20% dari total saham yang beredar dimiliki oleh perusahaan itu 

sendiri (Tan et al., 2016). 

Kepemilikan keluarga yang semakin tinggi akan mengurangi biaya agensi 

karena antar keluarga umumnya memiliki tujuan dan kepentingan serta cara pikir 

yang sama dalam mengelola perusahaan sehingga akan terhindar dari konflik 

agensi (Zhang & Cao, 2016). Yegon et al. (2014), Khan et al. (2013), Cadot 

(2013), Galpin et al. (2012), Fleming et al. (2005), Chrisman et al. (2004), 

Anderson, Mansi, dan Reeb (2003), Ang et al. (2000) juga membuktikan bahwa 

kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya agensi. 

2.3.6 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Biaya Agensi 

Kepemilikan manajerial merupakan sejumlah saham yang dimiliki oleh 

pihak manajemen internal perusahaan dibandingkan dengan keseluruhan saham 

perusahaan yang beredar (Juhmani, 2013). Kepemilikan manajerial menandai 

bahwa manajer memiliki sebagian saham dalam perusahaan. Hal ini akan 

membangkitkan rasa kepemilikan terhadap perusahaan dari para manajer sehingga 

dapat membantu menyelaraskan atau menyamakan kepentingan antara manajer 
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dengan pemegang saham. Kepentingan yang sama akan menghindari konflik 

agensi sehingga dapat menurunkan biaya agensi (Galpin et al., 2012). 

Hasil signifikan negatif ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Owusu dan Weir (2017), Kung’u dan Munyua (2016), Yegon et al. (2014), Galpin 

et al. (2012), Gul et al. (2012), Fauzi dan Locke (2012), Li dan Cui (2003), Ang 

et al. (2000) dan hasil signifikan positif ditemukan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Alfadhl dan Abdullah (2013), Henry (2010), McKnight dan Weirb (2009), 

Doukas (2000). 

2.3.7 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Agensi 

Kepemilikan institusional adalah sejumlah saham yang dimiliki oleh 

lembaga atau institusi di luar dari perusahaan (Ahmaed & Duellman, 2007). 

Kepemilikan atas saham pada suatu perusahaan yang dimiliki oleh badan resmi, 

yaitu badan hukum ataupun lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi, dana 

pensiun, reksadana, bank, dan institusi-institusi lainnya merupakan kepemilikan 

institusional (Tarjo, 2008). 

Kepemilikan institusional memegang peran penting dalam menurunkan 

tingkat biaya agensi karena pemilik saham institusional dapat mengawasi kinerja 

perusahaan dan tindakan manajer perusahaan serta dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan manajer (Yegon et al., 2014). Adanya kepemilikan 

institusional menandakan bahwa terdapat peningkatan pengawasan pada performa 

seluruh anggota perusahaan sehingga dapat mencegah perilaku manajer 

opportunistic, maka akan mengurangi tingkat biaya agensi (Bathala, Moon & 

Rao, 1994). 
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Hasil uji negatif dimana adanya kepemilikan institusional dapat 

mengurangi tingkat biaya keagenan juga ditemukan pada penelitian oleh Owusu 

dan Weir (2017), Khan et al. (2016), Henry (2015), Jabari (2014), Yegon et al. 

(2014), Wellage dan Locke (2012), Doukas (2000), Mcknight dan Weirb (2009). 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chiang dan Huang (2012), Fauzi dan 

Locke (2012) menunjukkan bahwa tinggi rendahnya biaya agensi tidak 

berpengaruh signifikan dengan kepemilikan institusional. 

2.3.8 Pengaruh Kepemilikan Eksternal terhadap Biaya Agensi 

 Kepemilikan eksternal merupakan keseluruhan kepemilikan saham 

perusahaan selain kepemilikian manajerial dan institusional dimana peranan dari 

pihak eksternal ini tidak jauh berbeda dengan pihak manajerial dan institusional 

(Yegon et al., 2014). Kepemilikan eksternal berperan dalam mengawasi kinerja 

perusahaan dan manajer sehingga membantu dalam mencegah terjadinya 

penyimpangan kepentingan antara keputusan manajer dengan pemegang saham 

sehingga mengurangi kemungkinan terjadi biaya agensi (Gul et al., 2012). 

Hasil signifikan negatif ditemukan dalam penelitian oleh Kung’u dan 

Munyua (2016), Khan et al. (2016), Henry (2015), Yegon et al. (2014), Galpin et 

al. (2012), Gul et al. (2012), Wang (2010), Florackis (2008) dengan alasan 

kepemilikan merupakan sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk 

mendukung atau menantang keberadaan manajemen, maka konsentrasi atau 

penyebaran kekuatan menjadi suatu hal yang relevan dalam perusahaan. 

2.3.9 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Biaya Agensi 

Ukuran komite audit adalah sekumpulan orang yang disusun oleh dewan 

komisaris untuk mengawasi pengendalian perusahaan (Kep-29/PM/2004 Nomor 
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IX.15). Rashid (2016) menyatakan bahwa semakin besar ukuran komite audit 

menandai semakin banyak pula pengawas yang mewakili pemegang saham. Hasil 

akhir dari tindakan komite audit akan mempengaruhi keputusan yang akan 

diambil oleh pemegang saham. Keputusan pemegang saham nantinya akan 

berpengaruh pada kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan. Pengawas yang 

lebih banyak umumnya dapat membantu dalam mencegah terjadinya konflik 

sehingga dapat mengurangi biaya agensi. 

Cai, Hillier, Tian, dan Wu (2011) mengungkapkan bahwa komite audit 

dapat meningkatkan kontrol perusahaan dan kualitas pengambilan keputusan 

sehingga membantu dalam mengatasi perselisihan antara pemegang saham dan 

pihak manajemen. Perselisihan yang teratasi menandai bahwa biaya agensi juga 

ikut menurun. 

Hasil signifikan negatif dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Owusu dan Weir (2017), Hastori et al. (2015), Jahanshad et al. (2015), Krisnauli 

dan Hadiprajitno (2014), Yegon et al. (2014), Fauzi dan Locke (2012), Galpin et 

al. (2012), Matari et al. (2012), Gul et al. (2012), Siddiqui et al. (2012). 

2.3.10 Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Biaya Agensi 

Komite audit independen adalah komite audit yang mempunyai sikap 

mandiri dalam mengungkapkan sikap dan pendapatnya. Melalui sifat mandiri ini, 

komite audit diharapkan dapat menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi 

dalam perusahaan (Agrawal & Jayaraman, 2005). Komite audit independen 

umumnya bersifat individual diharapkan memiliki pandangan objektif dalam 

penyusunan laporan dan pengajuan penyusunan rekomendasi dari komite audit 

(Nor et al., 2010). 
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Audit yang berkualitas pada perusahaan yang dilakukan oleh Akuntan 

Publik Bersertifikasi terbukti merupakan mekanisme pemerintah yang efektif 

untuk mencegah biaya agensi (Watts & Zimmeman, 1986; Beatty, 1989). Audit 

yang berkualitas diperlukan untuk membuktikan keadaan perusahaan yang sesuai 

ataupun relevan sesuai yang dilaporkan.  

Hasil signifikan positif ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Zhang et al. (2012), Qi et al. (2004), Pan et al. (2008). Sedangkan hasil signifikan 

negatif ditemukan pada penelitian oleh Owusu dan Weir (2017), Khan et al. 

(2016), Hastori et al. (2015), Wangfeng dan Lihong (2015), Rashid (2015), 

Galpin et al. (2012), Yegon et al. (2012), Wu et al. (2011). Sedangkan penelitian 

dari Hope et al. (2012) menunjukkan hasil komite audit independen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap biaya agensi. 

 

2.4. Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Yegon et al., 

2014; Afzalur Rashid, 2015; Zhang & Cao, 2016). 

Dengan manajemen keluarga, ukuran perusahaan, umur perusahaan, arus 

kas bebas, ukuran dewan, independensi dewan, kepemilikan keluarga, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, 

kepemilikan publik, ukuran komite audit, dan komite audit independen sebagai 

variabel independen. 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

adalah rentang waktu dan objek penelitian. Penelian ini menggunakan data 
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sekunder yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa laporan 

keuangan tahunan periode 2013-2017 dengan objek penelitian di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian dan kerangka teoretis yang telah dipaparkan, maka 

kesimpulan hipotesis yang diambil antara lain sebagai berikut: 

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya keagenan. 

H2:  Umur perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya keagenan. 

H3:  Ukuran dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya keagenan. 

H4:  Dewan independen berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya keagenan. 

H5: Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya 

keagenan. 

H6: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya 

keagenan. 

Ukuran Perusahaan 

Umur Perusahaan 

Biaya Agensi 

Komite Audit Independen 

Ukuran Dewan 

Ukuran Komite Audit 

Kepemilikan Eksternal 

Dewan Independen 

Kepemilikan Keluarga 

Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Institusional 
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H7: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya 

keagenan. 

H8:  Kepemilikan eksternal berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya 

keagenan. 

H9:  Ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya 

keagenan. 

H10: Komite Audit Independen berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya 

keagenan. 
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