BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1

Biaya Keagenan (Agency Cost)
Biaya pengontrolon dan pengawasan kinerja yang dikeluarkan oleh pemilik

merupakan definisi biaya keagenan. Perusahaan harus melakukan pemisahan
fungsi antara pemilik dan manajer agar dapat beroperasi lebih efektif dan efisien
(Berle & Means, 1932). Hubungan agensi merupakan kontrak yang mencakup
pemegang saham menyewa manajer untuk bertindak atas namanya. Agen harus
memenuhi kewajiban tertentu untuk pemegang saham, yaitu memaksimalisasi
kekayaan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976).
Pemisahan fungsi yang diterapkan pada pemilik dan juga manajer akan
menimbulkan masalah keagenan. Pearce dan Robinson (2008) berpendapat bahwa
pemilik dan manajer (agen) dalam sebuah perusahaan yang terpisah atau bukan
pihak yang sama, maka berpotensi mengabaikan keinginan pemilik. Jensen dan
Meckling (1976) menyatakan bahwa munculnya masalah keagenan di dalam
perusahaan disebabkan oleh konflik kepentingan. Konflik tersebut timbul dari
kemungkinan manajemen mengambil keputusan untuk meningkatkan kekayaan
pribadi dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Ketidaksamaan
antara tujuan pemegang saham dari luar perusahaan dengan manajer akan
menyebabkan biaya keagenan untuk pemilik. Tiga jenis biaya keagenan Jensen
dan Meckling (1976) terdiri dari:
1.

Monitoring cost, pengeluaran untuk menjalankan pengawasan dan
pengendalian terhadap tingkah laku agen. Contoh dari biaya monitoring
adalah dewan komisaris perusahaan mewakili pemegang saham untuk
memantau serta membatasi kegiatan manajemen untuk memastikan perilaku
yang memaksimalkan nilai pemegang saham.

2.

Bonding Cost, pengeluaran biaya oleh agen sebagai jaminan bahwa tindakan
tertentu yang merugikan principal tidak akan dilakukan oleh agen.

3.

Residual loss, biaya yang mengurangi kesejahteraan pemegang saham yang
disebabkan oleh adanya perbedaan keputusan yang diambil.

6

Universitas Internasional Batam

Sindy. Analisis Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Biaya Keagenan pada Perusahaan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
UIB Repository©2020

7

Biaya keagenan dapat diukur dengan berbagai metode di antaranya adalah
metode Operating Expense Ratio. Faizal (2004) menjelaskan bahwa rasio biaya
operasional mencerminkan kebijaksanaan manajerial untuk memanfaatkan sumber
daya perusahaan. Biaya kebijaksanaan manajerial adalah biaya yang timbul dari
kebijakan manajerial perusahaan, rasio yang tinggi menunjukkan bahwa para
manajer kurang optimal dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang
menyebabkan biaya operasi tinggi dan biaya agensi tinggi. Rasio biaya operasi
yang lebih tinggi berarti perusahaan menggunakan biaya berlebihan yang
digunakan oleh manajer untuk mendapatkan barang-barang mewah terkait kantor,
seperti perabotan mewah, properti resort, dan mobil (Moayad, Ali, & Alfadhl,
2013).
Core, Holthausen, dan Larcker (1999) menyatakan perusahaan mengalami
masalah biaya agensi yang lebih banyak ketika tata kelola perusahaan yang
dimiliki tidak kuat. Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)
(2009:40) menguraikan empat manfaat dari tata kelola perusahaan yang di
antaranya: meminimalkan biaya keagenan, mengurangi biaya modal, menaikkan
nilai saham dan citra perusahaan. Penelitian ini berfokus pada manfaatnya dalam
meminimalkan biaya keagenan.
2.2

Model Penelitian Terdahulu
Ibrahim dan Samad (2011) meneliti tata kelola perusahaan pada biaya

keagenan. Variabel independen yang diuji terdiri dari ukuran dewan, dewan
independen, dan CEO dualitas serta variabel kontrol (ukuran perusahaan, umur
perusahaan, leverage). Penelitian bertujuan untuk meneliti efek yang tata kelola
perusahaan timbulkan pada biaya keagenan 290 perusahaan publik keluarga dan
non-keluarga di pasar saham Malaysia tahun 1999–2005.
Nazir, Saita, dan Nawaz (2012) meneliti biaya keagenan dan leverage
menggunakan variabel dependen biaya keagenan dan independen Financial
Leverage dan variabel kontrol (ROA, growth opportunity, ukuran perusahaan).
Penelitian menggunakan data 265 perusahaan bukan bidang keuangan yang
tercatat tahun 2004-2009 di pasar saham Karachi. Tahun yang sama, Gul, Sajid,
Razzaq, dan Afzal (2012) menganalisis dampak struktur kepemilikan dan
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karakteristik dewan terhadap biaya keagenan dengan ukuran dewan dan dewan
independen, CEO dualitas, struktur remunerasi, kepemilikan direktur, eksternal
serta institusional sebagai independen. Penelitian menggunakan sampel 50
perusahaan yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar Karachi Stock Exchange
periode 2003-2006.
Pengujian biaya keagenan dan leverage dilakukan oleh Khan, Kaleem, dan
Nazir (2012) menggunakan variabel dependen biaya keagenan dan independen
leverage. Pengujian juga memakai variabel kontrol (profitabilitas, peluang
pertumbuhan, ukuran perusahaan, kepemilikan saham manajerial). Data yang diuji
adalah 54 perusahaan manufaktur yang tercatat di pasar modal Karachi Pakistan
dari periode 2006-2010.
Penelitian biaya keagenan sebagai dependen dan variabel independen rasio
debt to asset serta long term debt dijalankan oleh Zheng (2013). Penelitian
menggunakan sample 775 perusahaan terbuka Shenzhen dan Shanghai dari tahun
2010-2012. Rakesh dan Lakshmi (2013) melakukan penelitian terhadap biaya
keagenan dan struktur modal menggunakan variabel dependen biaya keagenan
dan independen struktur kepemilikan (leverage, ukuran perusahaan, kinerja
perusahaan). Penelitian dilakukan terhadap perusahaan di India.
Rashid (2013) meneliti biaya keagenan dan independensi dewan.
Independensi dewan yang bertindak sebagai independen terdiri dari dewan
independen, ukuran dan jumlah pertemuan dewan, CEO dualitas dan variabel
kontrol kepemilikan direktur, likuiditas, kepemilikan institusional, utang, umur,
ukuran, pertumbuhan, dan resiko perusahaan. Pilihan sampel adalah 118
perusahaan bukan bidang finansial yang tercatat di pasar modal Bangladesh
periode 2006-2011.
Makhdalena (2015) melakukan penelitian biaya keagenan dan struktur
modal menggunakan variabel dependen biaya keagenan. Rasio hutang terhadap
modal bertindak sebagai variabel yang mempengaruhi dan variabel kontrol
(kepemilikan institusional, ROA, ukuran perusahaan). Tujuan penelitian untuk
mengethui efek dari struktur modal terhadap biaya keagenan. Data yang diteliti
adalah perusahaan konglomerat dalam daftar BEI periode 2007-2012.
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Aras dan Furtuna (2015) meneliti pengaruh Governance Efficiency terhadap
biaya keagenan. Ukuran dewan, direktur perempuan, direktur asing, direktur
independen, CEO dualitas dan kualitas audit merupakan variabel independen.
Penelitian juga memakai profitabilitas perusahaan, ukuran dan umur perusahaan
sebagai kontrol. Pengujian bertujuan mengukur efisiensi tata kelola perusahaan
dalam memitigasi biaya dari masalah agensi untuk perusahaan yang terdaftar di
Borsa Istanbul periode 2005-2011. Hastori et al. (2015) juga melakukan pengujian
terhadap 54 perusahaan di BEI bidang agroindustri periode 2010-2013. Penelitian
menggunakan variabel dependen biaya keagenan serta independen konsentrasi
kepemilikan, jumlah direksi, komisaris, komisaris independen, komite audit,
dividend payout, leverage, ukuran perusahaan, penjualan.
Zakaria, Purhanudin, Pin, Choo, dan Soon (2016) menguji biaya keagenan
dan leverage menggunakan variabel dependen biaya keagenan dan independen
Leverage (debt ratio, debt to equity ratio) serta variabel kontrol (dividend yield,
dan ROE). Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui hubungan antara leverage
perusahaan dan biaya keagenan dalam perusahaan konstruksi di bursa saham
Malaysia periode 2007 hingga 2012. Nozari (2016) meneliti biaya keagenan dan
leverage menggunakan variabel dependen biaya keagenan dan independen
leverage dan variabel kontrol (peluang pertumbuhan, profitabiltas, ukuran
perusahaan). 80 perusahaan bidang manufaktur di pasar saham Tehran periode
2007-2012 merupakan sampel yang diteliti.
Chamidah dan Asandimitra (2017) meneliti pengaruh leverage, dewan
komisaris independen, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial dan
institusional, serta komite audit tehadap biaya keageanan. Penelitian ditujukan
terhadap perusahaan terbuka di BEI jangka waktu 2011-2015. Dalam tahun yang
sama, Javaid dan Javid (2017) juga melakukan penelitian terhadapa biaya
keagenan dengan menggunakan variable independen Insider managerial
ownership dan leverage serta variabel kontrol (kepemilikan institusional &
remunerasi direktur). Penelitian dilakukan dengan menjadikan 41 perusahaan non
keuangan di bursa saham Pakistan periode 2010-2014 sebagai sampel.
Owusu dan Weir (2018) melakukan penelitian pengaruh jumlah direktur,
CEO dualitas, direktur non eksekutif, komite audit, komite remunerasi,
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kepemilikan manajerial dan institusional perusahaan terhadap biaya keagenan.
Pengujian juga menambahkan variablel kontrol utang dan ukuran perusahaan.
Penelitian menggunakan semua perusahaan go public dalam tahun 2000-2009 di
Ghana Stock Exchange sebagai objek.
Tata Kelola Perusahaan
Ukuran Dewan Direksi
CEO Dualitas
Non Eksekutif Direksi
Komite Audit
Komite Remunerasi

Biaya Keagenan

Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan Institusional

Variabel Kontrol
Ukuran Perusahaan
Hutang

Gambar 2.1 Model penelitian pengaruh tata kelola perusahaan terhadap biaya
keagenan perusahaan di Bursa Efek Ghana, sumber: Owusu dan Weir (2018)
Karasneh dan Bataineh (2018) menguji biaya keagenan dengan independen
yang terdiri dari jumlah direksi, jumlah komite audit, saham oleh institusi, rasio
utang, rasio deviden. Pengujian tersebut juga memasukkan ukuran perusahaan
beserta ROA untuk bertindak sebagai kontrol variabel. Sampel yang terpilih
berjumlah 46 dan merupakan perusahaan yang terdaftar dalam bursa saham
Amman tahun 2014-2016.
Chinelo dan Iyiegbuniwe (2018) melakukan penelitian dengan variabel
dependen agency cost dan independen jumlah dewan, dewan independen, struktur
remunerasi, kepemilikan saham oleh manajerial, konsentrasi kepemilikan.
Pengujian juga menambahkan leverage, arus kas bebas dan log of operating
expense sebagai variabel kontrol. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui peran
tata kelola perusahaan dalam menekan biaya yang timbul dari masalah keagenan.
Perusahaan manufaktur di bursa saham Nigeria jangka waktu 2007-2017
merupakan objek yang diteliti.
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2.3

Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Biaya Keagenan
Jumlah direksi yang dimiliki perusahaan merupakan pengertian dari istilah
ukuran dewan direksi. Direksi bertugas mengatur dan menjalankan operasional
perusahaan (Hastori et al., 2015). Penghubung perusahaan dan pihak eksternal
dalam hal mengakses sumber daya dalam bentuk material, sumber daya manusia,
networking dan lainnya juga merupakan tugas direksi (Nguyen, 2016).
Besarnya ukuran dewan direksi berkontribusi dalam ketepatan pengambilan
keputusan perusahaan karena semakin besar ukuran dewan direksi dapat
menyebakan ketidakefisienan. Hal tersebut akan menyebabkan timbulnya biaya
keagenan yang semakin besar. Dewan direksi yang jumlahnya semakin kecil akan
lebih efisien dalam pengambilan keputusan dan biaya agensi yang ditimbulkan
juga semakin kecil.
Riset yang dilakukan oleh Owusu dan Weir (2018) menghasilkan hasil yaitu
direksi yang banyak akan menghasilkan biaya agensi yang besar atau
menghasilkan pengaruh positif yang signifikan pada biaya keagenan. Hasil
penemuan yang sejalan ditemukan Florackis (2008), Yegon et al. (2014),
Kamyabi et al. (2014), Rashid (2015), Ramadan (2016), serta Moez (2018).
Ibrahim dan Samad (2011), Fauzi dan Locke (2012), Siddiqui et al. (2013), Aras
dan Furtuna (2015), dan Hastori et al. (2015) menemukan hasil sebaliknya yaitu
signifikan negatif. Di sisi lain, hasil tidak signifikan juga ditemukan oleh Muller
(2009), Krisnauli dan Hadiprajitno (2014), Kung’u dan Munyua (2016),
Chamidah dan Asandimitra (2017) serta Chinelo dan Iyiegbuniwe (2018).
2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Biaya Keagenan
Dewan komisaris yang tidak mempunyai ikatan apapun dengan komisaris,
pemegang saham, maupun direksi, yang dapat mempengaruhinya dalam bertindak
secara independen untuk kepentingan perusahaan merupakan definisi komisaris
independen. Menurut Klien (2002), perusahaan yang jumlah komisaris
independennya

banyak

mempunyai

tingkat

penipuan

keuangan

rendah.

Pengawasan komisaris independen juga akan mengurangi diskresi manajemen,
sehingga biaya agensi dapat dikurangi.
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Fama dan Jensen (1983) mengemukakan tugas pemantauan manajemen
akan lebih efektif dilakukan oleh

komisaris yang independen. Komisaris

independen mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan perusahaan dan
menekan masalah keagenan dalam perusahaan. Hal tersebut menyebabkan
semakin besar perusahaan memiliki komisaris independen maka kegiatan
memantau pihak manajer akan semakin efektif dan biaya agensi yang ditimbulkan
akan semakin kecil.
Ghosh, Marra dan Moon (2010) menyimpulkan biaya keagenan semakin
rendah ketika dewan komisaris independen yang dimiliki semakin banyak atau
memiliki hubungan signifikan negatif yang konsisten dengan penelitian McKnight
dan Mira (2003), Ibrahim dan Samad (2011), serta Yegon et al. (2014). Bertolak
belakang dari hasil tersebut, Hastori et al. (2015) menemukan hasil positif
signifikan untuk hubungan biaya agensi dan dewan komisaris independen.
Selanjutnya, Singh dan Davidson (2003), Firth et al. (2008), Florackis (2008),
Fauzi dan Locke (2012) mengungkapkan independensi tidak menunjukkan
pengaruh pada biaya keagenan.
2.3.3 Pengaruh Struktur Remunerasi terhadap Biaya Keagenan
Struktur remunerasi didefiniskan sebagai total manfaat yang diterima oleh
semua anggota dewan (Chinelo & Iyiegbuniwe, 2018). Remunerasi yang lebih
tinggi dapat menurunkan biaya agensi karena dengan memberikan insentif
tersebut akan mendorong dewan direksi untuk bertindak demi kepentingan
pemegang saham sebagai sarana untuk memastikan keamanan pekerjaan mereka
dan melanjutkan akses ke manfaat remunerasi tersebut (Yegon et al., 2014).
Seorang manajer yang puas dengan paket kompensasi miliknya akan menurunkan
potensi melakukan upaya yang mementingkan diri sendiri yang berisiko
kehilangan pekerjaannya.
Schäuble

(2018) menemukan

hasil remunerasi

mengidentifikasikan

pengaruh negatif yang signifikan pada biaya keagenan. Hasil sejenis ditemukan
oleh Gul et al. (2012), Yegon et al. (2014), serta Nozari dan Nozari (2016). Henry
(2014) mengemukakan bahwa pengaruh positif yang signifikan dihasilkan
remunerasi terhadap biaya keagenan. Allam (2016), Javaid dan Javid (2017), serta
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Chinelo dan Iyiegbuniwe (2018) menyatakan hal yang berbeda yaitu tidak
signifikan.
2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Biaya Keagenan
Saham yang dikuasai oleh dewan komisaris dan direksi merupakan definisi
kepemilikan manajerial. Kesamaan kebutuhan pemilik dan manajer dapat
ditunjukkan melalui ukuran manjerial memiliki saham perusahaan (Faisal, 2004).
Manajer yang bukan merupakan pemegang saham cenderung mementingan
kepentingan mereka sendiri. Menurut Alfadhl et al. (2013), kepemilikan
manajerial memiliki peran untuk memotivasi manajer memaksimalkan manfaat
dan mengurangi biaya agensi. Ini karena manajer mengambil peran sebagai agen
serta pemilik perusahaan, sehingga akan mengurangi tindak kecurangan oleh
manajer. Keputusan yang diambil akan dirasakan langsung manfaatnya oleh
manajer dan juga risikonya jika timbul kerugian.
Chinelo dan Iyiegbuniwe (2018) menjelaskan bahwa kepemilikan
manajerial memiliki efek positif secara signifikan pada biaya keagenan. Hasil
tersebut konsisten dengan penelitan Alfadhl dan Allabullah (2013). Temuan ini
bertentangan dengan hasil dari Ang, Cole, dan Lin (2000), Fleming et al. (2005),
Florackis (2008), Hijazi dan Conover (2011), Gul et al. (2012), Fauzi dan Locke
(2012), Yegon et al. (2014), Kamyabi et al. (2014), Rashid (2015), Owusu dan
Weir (2018), Moez (2018), yang mengungkapkan hasil negatif yang signifikan.
Javaid dan Javid (2017) juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial
membantu untuk mengurangi biaya agensi. Penelitian lain, Faisal (2004) juga
menyatakan kepemilikan manejerial dapat mengurangi biaya keagenan tetapi
tidak signifikan.
2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Instiusional terhadap Biaya Keagenan
Besarnya penguasaan saham oleh pemerintah, dana perwalian, insitusi
keuangan, asing, dan lembaga lain merupakan definisi dari kepemilikan
institusional (Shien et al., 2006). Pemegang saham berbentuk institusi berperan
penting menekan masalah agensi karena mereka berwewenang melakukan
pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan manajerial. Perusahaan yang sahamnya banyak dikuasasi oleh institusi
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berdampak pada pengawasan kinerja manajemen yang lebih optimal, dan biaya
keagenan akan berkurang.
Javaid dan Javid (2017) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional
dapat menurunkan biaya agensi secara signifikan. Yegon et al. (2014), Kamyabi
et al. (2014), Kung’u dan Munyua (2016), Chamidah dan Asandimitra (2017),
Owusu dan Weir (2018), juga menemukan hasil yang sama. Di sisi lain, Rashid
(2015) menyatakan temuan berbeda yaitu signifikan positif dan McKnight dan
Weir (2009) menunjukkan saham yang dimiliki institusi tidak berdampak kuat
pada biaya agensi. Makhdalena (2015), Karasneh dan Bataineh (2018), serta Moez
(2018) juga menemukan hasil tidak signifikan.
2.3.6 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Biaya Keagenan
Konsentrasi kepemilikan didefinisikan sebagai saham yang dikuasai
pemegang saham mayoritas (Mir & Nishat, 2004). Kapasitas untuk secara aktif
mengawasi para manajer terbatas pada besarnya saham yang dimiliki. Proporsi
kepemilikan yang rendah menyebabkan pemegang saham hanya mempunyai
insentif kecil atau tidak sama sekali untuk menggunakan fungsi pemantauan.
Proporsi kepemilikan yang lebih tinggi mendorong insentif kuat untuk melindungi
investasi mereka. Pemegang saham besar juga dapat mencegah kemungkinan
tawaran pengambilalihan perusahaan, membuat manajer merasa lebih aman
tentang posisi mereka. Namun, keberadaan kepemilikan terkonsentrasi dapat
menurunkan diversifikasi, pasar likuidasi dan kemampuan stok untuk tumbuh
sehinnga dapat meningkatkan insentif dari pemegang saham besar untuk
mengambil sumber daya perusahaan (Beiner, Drobetz, & Schmid, 2006).
Firth et al. (2008) menemukan bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi
menunjukkan pengaruh negatif pada biaya keagenan dan signifikan. Temuan
tersebut searah dengan pengujian Florackis (2008), Florackis dan Ozkan (2009)
serta Ramadan (2016). Kung’u dan Munyua (2016), Chinelo dan Iyiegbuniwe
(2018), menemukan hasil sebaliknya yaitu signifikan positif. Di sisi lain, Li dan
Cui (2003), Hastori et al. (2015) menyatakan hasil tidak memiliki pengaruh.
2.3.7 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Biaya Keagenan
Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/200 dalam Peraturan No.IX.15
menguraikan komite audit sebagai komite yang disusun untuk melaksanakan
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pemantauan terhadap jalannya perusahaan. Komite audit diibaratkan sebagai
perantara antara dewan komisaris dan pemegang saham dengan manajemen untuk
menekan potensi masalah keagenan timbul. Pelaksanaan komite audit secara
efektif akan berdampak pada pengawasan perusahaan yang lebih baik, sehingga
konflik keagenan dapat diminimalisir. Forker (1992) mengungkapkan komite
audit menambah pengendalian internal dan menekan biaya keagenan sehingga
kualitas laporan keuangan dapat membaik. Effendi (2005) menyimpulkan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan, keberadaan komite audit sangat penting.
Siddiqui et al. (2013) serta Owusu dan Weir (2018) menemukan hasil
signifikan negatif untuk pengaruh ukuran komite audit terhadap biaya agensi
perusahaan. Di sisi lain, Hastori et al. (2015) menemukan hasil sebaliknya yaitu
signifikan positif. Hasil lainnya yaitu tidak signifikan juga ditemukan oleh Fauzi
dan Locke (2012). Chamidah dan Asandimitra (2017), Karasneh dan Bataineh
(2018) serta Schäuble (2018) juga menyatakan hal serupa.

2.4

Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen

2.4.1 Pengaruh Leverage terhadap Biaya Keagenan
Leverage didefiniskan sebagai ukuran yang menunjukan besarnya tingkat
penggunaan utang perusahaan dalam membiayai aktivaaperusahaan. Utang yang
meningkat dapat menambah kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan
keuangan atau bangkrut. Kemungkinan bangkrut akan menjadi motivasi manajer
untuk meningkatkan kinerja. Kreditur akan mengawasi perusahaan dengan utang
yang besar sehingga manajer hanya memiliki kesempatan yang kecil untuk
melakukan kegiatan yang tidak berguna. Pembayaran bunga utang kepada kreditur
akan menurunakan arus kas bebas yang tersedia sehingga membatasi masalah
investasi yang berlebihan (Harvey et al., 2004).
Hasil penelitian dari Zheng (2013) menyebutkan bahwa leverage yang
tinggi dapat menurunkan biaya keagenansecara signifikan. Hasil tersebut sama
dengan temuan Li dan Cui (2003), McKnight dan Weir (2009), Rakesh dan
Lakshmi (2013), Rashid (2015), Zakaria et al. (2016), Javaid dan Javid (2017),
Chamidah dan Asandimitra (2017), Aydin dan Kulali (2018). Di sisi lain,
Makhdalena (2015) menemukan hasil signifikan positif untuk penelitan leverage
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terhadap biaya keagenan. Hasil tersebut konsisten dengan Florackis dan Ozkan
(2009), Ibrahim dan Samad (2011), Hastori et al. (2015), Garanina dan Kaikova
(2016) serta Moez (2018). Hasil lain yaitu hasil tidak signifikan juga ditemukan
oleh Fauzi dan Locke (2012), Karasneh dan Bataineh (2018) serta Chinelo dan
Iyiegbuniwe (2018).
2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Keagenan
Ukuran perusahaan adalah skala besarnya perusahaan yang ditentukan
melalui asset perusahaan, market value saham dan lain sebagainya. Perusahaan
besar bekerja lebih efisien dan biaya agensi yang dihasilkan akan lebih rendah
dibanding perusahaan kecil (Singh & Davidson, 2003). Perusahaan yang
berukuran besar lebih menarik pandangan publik sehingga perusahaan dituntut
untuk lebih transparansi dan mengungkapkan informasi yang lebih lengkap bagi
keperluan internal maupun eksternal. Informasi yang lengkap dapat mengurangi
penyebab utama biaya agensi yaitu asimetri informasi.
Rakesh dan Lakshmi (2013) menemukan hasil ukuran perusahaan
berpengaruh terbalik atau negatif pada biaya keagenan serta menunjukkan
signifikansi yang tinggi. Penemuan Florackis (2008), Kamyabi et al. (2014),
Rashid (2015), Aras dan Furtuna (2015), serta Aydin dan Kulali (2018) juga
sama. Khan et al. (2012) menghasilkan hasil sebaliknya yaitu pengaruh positif
yang signifikan untuk hubungan ukuran perusahaan dan biaya keagenan. Fauzi
dan Locke (2012), Nozari (2016), Moez (2018) juga mengemukakan hasil yang
sama dengan penelitian tersebut. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan
Makhdalena (2015), Karasneh dan Bataineh (2018) menemukan hasil tidak
signifikan.
2.4.3 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Biaya Keagenan
Umur perusahaan didefinisikan sebagai jumlah tahun yang berlalu dari
didirikannya perusahaan hingga tahun diterbitkannya laporan keuangan (Aras &
Furtuna, 2015). Perusahaan yang memiliki umur yang lebih besar dan masih dapat
bertahan, maka kegiatan-kegiatan usahanya akan dikelola dengan lebih baik lagi
dan juga meningkatkan upaya perusahaan untuk mengendalikan biaya-biaya
agensi yang muncul. Umur perusahaan yang semakin meningkat akan
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berpengaruh pada naiknya fleksibilitas organisasi dan pendanaan eksternal
sehingga biaya agensi akan berkurang.
Moez (2018) menemukan bahwa semakin lama perusahaan berdiri, maka
biaya keagenan yang dihasilkan akan semakin rendah. Hal tersebut menunjukkan
adanya pengaruh negatif yang signifikan. Hijazi dan Conover (2011), Ibrahim dan
Samad (2011), Rashid (2015), Katti dan Raithatha (2018) juga menemukan hasil
yang tidak berbeda. Hasil berbeda yaitu signifikan positif juga ditemukan oleh
Firth et al. (2008) beserta Aras dan Furtuna (2015).

2.5

Model Penelitian
Tata Kelola Perusahaan
Karakteristik Dewan:
Ukuran Dewan Direksi
Dewan Komisaris Independen
Struktur Remunerasi
Struktur Kepemilikan:
Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan Institusional

Biaya Keagenan

Konsentrasi Kepemilikan
Komite Audit:
Ukuran Komite Audit

Variabel Kontrol
Leverage
Ukuran Perusahaan
Umur Perusahaan

Variabel Independen
Variabel Kontrol
Gambar 2.2 Model penelitian pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan
terhadap biaya keagenan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Universitas Internasional Batam
Sindy. Analisis Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Biaya Keagenan pada Perusahaan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
UIB Repository©2020

18

2.6

Perumusan Hipotesis
Rumusan pemasalahan dan model penelitian yang telah dibuat menjadi

dasar pengajuan hipotesis berikut ini:
H1:

Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap biaya
keagenan.

H2:

Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya
keagenan.

H3:

Struktur remunerasi berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya
keagenan.

H4:

Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya
keagenan.

H5:

Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya
keagenan.

H6:

Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya
keagenan.

H7:

Ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya
keagenan.
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