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BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Biaya Agensi

Biaya agensi merupakan biaya yang muncul dari teori agensi yang mulanya

dikembangkan oleh Berle dan Means (1932) dalam penelitian tentang gambaran

adanya pemisahan dari pemilik dan pengendalian perusahaan, dimana pemilik

tidak bertindak sebagai pengelolah. Kemudian Jense dan Meckling (1976)

mengembangkan teori ini dalam penelitiannya dan mengartikan teori keagenan

sebagai hubungan antara agen dan prinsipal dalam perusahaan, dimana agen

bertindak sebagai pengelolah dan prinsipal bertindak sebagai pemilik saham.

Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa biaya agensi adalah

biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham kepada agen demi mengurangi

konflik keagenan yang muncul dalam perusahaan. Konflik utama agensi yaitu

terjadinya informasi asimetris dan konflik kepentingan (Meisser et al., 2006).

Konflik kepentingan terjadi ketika agen bertindak demi kepentingan pribadi tanpa

melihat dari sisi kepentingan pemegang saham dan informasi asimetris yang

merupakan keadaan dimana agen mempunyai informasi lebih banyak dari pada

pemilik saham tentang masalah internal perusahaan dan prospek kerja di masa

yang akan datang.

Menurut Scott (2000) informasi asimetris berupa:

a. Adverse selection merupakan kondisi dimana prinsipal memiliki kekurang

informasi tentang perusahaan secara lengkap daripada agen, yang pada

akhirnya dapat mempengaruhi prinsipal dalam mengambil keputusan dalam

perusahaan.

b. Moral hazard merupakan kondisi dimana prinsipal tidak dapat mengamati

secara keseluruhan aktifitas agen, ketika agen melakukan tindakan sendiri

tanpa memberitahukan prinsipal baik itu yang melanggar kontrak ataupun

etika yang tidak layak dilakukan.

Boshkoska (2015) mengungkapkan bahwa nilai perusahaan dapat meningkat

apabila informasi asimetris dalam perusahaan dapat diminimalkan untuk

mengurangi masalah keagenan yang muncul pada perusahaan. Hal ini dapat

dilakukan dengan menyerahkan informasi yang lengkap terhadap pihak-pihak
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yang benar, dapat dipercaya, dan mampu menghilangkan ketidakpastian yang

akan muncul dimasa depan (Brigham & Houston, 2014).

Menurut Jensen & Meckling (1976)terdapat tiga bentuk biaya agensi yaitu:

a. Biaya pengawasan, yaitu biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk memonitor

aktifitas atau tindakan agen agar tetap bertindak sesuai dengan keinginan

prinsipal. Biaya pengawasan dapat berupa biaya auditor eksternal berfungsi

sebagi rencana penetapan kompensasi agen dan pembatasan dana anggaran.

b. Biaya pengikatan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk

menyakinkan prinsipal bawah tindakan agen telah sesuai mekanisme

perusahaan dan tidak merugikan prinsipal. Biaya pengingkat dapat berupa

kelengkapan laporan keuangan yang dibuat oleh manajer kepada pemegang

saham.

c. Biaya kerugian residual adalah biaya penurunan kesejahteraan pemegang

saham akibat masalah keagenan yang timbul dari perbedaan kepentingan

kedua belah pihak. Biaya ini dapat terlihat dari harga saham yang terdiskon

pada saat perusahaan menjual saham.

Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan istilah zero agency cost yang

memiliki arti bahwa perusahaan pasti akan memiliki biaya agensi dan tidak akan

mungkin perusahaan tersebut tidak memiliki biaya agensi. Hal ini dikarenakan

tindakan agensi tidak akan selalu selaras dengan kepentingan pemegang saham.

Oleh karena itu, prinsipal membutuhkan pihak-pihak berkompeten dalam

menangani risiko yang bersifat opportunistic agen.

2.2. Model Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian tentang biaya agensi sebagai faktor dependen yang

dipengaruhi oleh variabel independen telah banyak diteliti. Konsep biaya agensi

pertama kali muncul dalam penelitian Jensen dan Meckling (1976) yang

melakukan penelitian tentang unsur-unsur dari 3 teori yang meliputi keagenan,

hak milik dan keuangan demi mengembangkan teori struktur kepemilikan

perusahaan. Dari penelitian ini peneliti memberikan pendapat tentang konsep

biaya agensi yang menunjukan peranan dari fungsi pemisahan dan kontrol pada
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perusahaan, sifat biaya agensi, dan memberitahu siapa yang seharunya

mengelurkan biaya.

Ang et al., (2000) melakukan penelitian tentang biaya agensi ekuitas absolut

dan relatif untuk perusahaan di bawah struktur kepemilikan dan manajemen yang

berbeda. Penelitian ini didasari oleh penelitian Jensen dan Meckling pada tahun

1976 yang menyatakan tentang zero agency cost pada  perusahaan. Hasil temuan

menyatakan bahwa biaya agensi secara signifikan lebih tinggi ketika orang luar

daripada orang dalam mengelola perusahaan, berbanding terbalik dengan bagian

kepemilikan manajer.

Vilasuso dan Minkler (2001) mengembangkan model dinamis yang

menggabungkan wawasan tentang biaya agensi dan literatur spesifisitas aset

tentang keuangan perusahaan. Secara umum, peneliti menemukan bahwa tidak

ada yang dapat diabaikan, dan bahwa struktur modal yang optimal meminimalkan

biaya agensi dan pertimbangan kekhususan aset. Temuan utama adalah bahwa

kondisi yang paling menguntungkan untuk mengurangi biaya transaksi karena

kekhususan aset adalah sama dengan kondisi untuk mengurangi biaya agensi

hutang. Secara empiris, peneliti menemukan bahwa biaya agensi dan kekhususan

aset merupakan penentu yang signifikan dari struktur modal perusahaan dalam

peralatan transportasi dan industri percetakan dan penerbitan.

Singh dan Davidson (2003) melakukan penelitian efek dari perusahaan

struktur kepemilikan dan ukuran serta komposisi dewan direksi terhadap biaya

agensi. Peneliti menemukan bahwa kepemilikan manajemen berhubungan negatif

dengan biaya agensi, sedangkan kesesuaian kepemilikan blok luar (anggota yang

bukan manajerial dan dewan) dalam mengurangi biaya agensi hanya terbatas.

Berkenaan dengan karakteristik dewan, peneliti menunjukkan bahwa besar ukuran

dewan menyebabkan kerugian efisiensi (peningkatan biaya agensi).

Li dan Cui (2003) melakukan penelitian tentang dampak dari struktur modal

pada biaya agensi. Sumber data penelitian diperoleh dari 211 perusahaan non-

keuangan yang terdapat di China selama periode 1999 hingga 2001. Hasil

penelitian mengungkapkan bahwa struktur modal dengan utang tinggi mampu

mennurunkan biaya agensi dan korelasi positif dan signifikan terdapat pada
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hubungan konsentrasi kepemilikan dan rasio pengembalian terhadap ekuitas.

Gambar 2.1 Model penelitian Struktur Modal dan Kepemilikan Kosentrasi

terhadap Biaya Agensi, sumber: Li dan Cui (2003).

Fleming et al., (2005) melakukan penelitian mengenai perubahan biaya

agensi pada saat fungsi pengendalian dan kepemilikan terpisah. Dasar penelitian

berasal dari penelitian Ang et al., (2000) yang mengunakan struktur kepemilikan

sebagai variabel independen dan menambahkan variabel kontrol sebagai berikut

pihak pemantau seperti bank, pemasok modal ventura, rasio pengembalian aset,

opsi pertumbuhan, ukuran perusahaan, industri, dan umur perusahaan.

Henry (2007) meneliti tentang tingkat biaya agensi yang melekat pada

perusahaan Australia yang terdaftar selama periode 1992 hingga 2002, dan

mengevaluasi tata kelola dan atribut kepemilikan yang dihipotesiskan sebagai

mitigasi terjadinya biaya agensi. Biaya agensi ditunjukkan lebih tinggi untuk

perusahaan Australia dibandingkan dengan level yang dilaporkan untuk

perusahaan AS dan Inggris. Tingkat biaya agensi secara signifikan terkait dengan

independensi dewan, besarnya dan sifat remunerasi direktur, keberadaan dualitas

CEO-ketua, kebijakan dividen perusahaan, dan kepemilikan saham institusional,

dan bukti disediakan dari hubungan non-linear dengan level direktur dan

kepemilikan eksternal. Ditemukan bahwa struktur tata kelola internal yang unggul

menurunkan tingkat biaya agensi dan bahwa pengaruh tata kelola internal dan

kepemilikan saham eksternal merupakan mekanisme pengganti yang memitigasi

lembaga.
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Florackis (2008) melakukan penelitian tentang dampak dari struktur

kepemilikan perusahaan, struktur modal, struktur dewan, dan manajemen struktur

kompensasi terhadap biaya agensi. Peneliti menemukan kepemilikan manajemen

terdapat hubungan signifikan negatif terhadap biaya agensi, konsentrasi

kepemilikan tidak terdapat hunbungan signifikan terkait dengan biaya agensi dan

struktur kompensasi manajemen terkait negatif dengan biaya agensi perusahaan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak yang diberikan oleh

mekanisme tata kelola internal khusus pada biaya agensi bervariasi dengan

peluang pertumbuhan perusahaan.

Firth et al., (2008) melakukan penelitian tentang analisis hubungan antara

biaya agensi, struktur kepemilikan, dan mekanisme tata kelola di perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di China. Peneliti menemukan bahwa perusahaan

dengan pemegang saham asing menanggung biaya agensi yang lebih tinggi.

Pemegang saham orang hukum, perwakilan variabel untuk investor institusi, dan

kepemilikan pemerintah tidak berdampak pada tingkat biaya agensi. peneliti juga

menemukan bahwa dewan dengan mayoritas direktur luar tidak terkait dengan

biaya agensi yang lebih rendah. Ada beberapa bukti bahwa kepemilikan

terkonsentrasi dikaitkan dengan biaya agensi yang lebih rendah. Meskipun

perusahaan-perusahaan China yang terdaftar telah terlibat dalam reformasi

kepemilikan dan tata kelola, hal ini tidak memanifestasikan dirinya dalam

pengurangan biaya agensi.

Cumming dan Johan (2008) dalam penelitiannya memberikan informasi

tentang teori dan bukti yang berkaitan dengan asimetri informasi dan biaya agensi

untuk keluar dari hasil di perusahaan wirausaha yang didukung modal ventura.

Ketika pemodal ventura mampu memitigasi asimetri informasi dan biaya agensi

yang lebih baik yang dihadapi oleh pemilik baru perusahaan, mereka akan lebih

cenderung memiliki hasil keluar yang sukses. Asimetri informasi dan biaya agensi

akan bervariasi tergantung pada karakteristik perusahaan kapitalis ventura dan

wirausaha, serta struktur pengaturan pembiayaan. Makalah ini memperkenalkan

data set baru yang terdiri dari semua pintu keluar modal ventura di Kanada untuk

tahun 1991 hingga 2004. Data ini memberikan dukungan kuat untuk dugaan
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bahwa kemampuan untuk mengurangi asimetri informasi dan biaya agensi

merupakan faktor sentral dalam mempengaruhi hasil keluar.

McKnight dan Weir (2009) meneliti tentang hubungan tata kelola

perusahaan dan kepemilikan terhadap biaya agensi. Sumber data penelitian

menggunakan data perusahaan besar yang berada di Inggris. Pengukuran biaya

agensi pada penelitian ini terdapat 3 macam pengukuran. Peneliti menemukan

bahwa memiliki komite nominasi meningkatkan biaya agensi yang menunjukkan

bahwa ada biaya yang terkait dengan mekanisme tata kelola tertentu,

meningkatkan kepemilikan dewan juga membantu mengurangi biaya agensi dan

juga menemukan bahwa utang mengurangi biaya agensi.

Florackis dan Ozkan (2009) meneliti tentang hubungan managerial

entrenchment terhadap biaya agensi. Data yanmg dipakai oleh peneliti adalah data

perusahaan yang berukuran besar di Inggris selama periode 1999-2005.

Pengukuran managerial entrenchment menggunakan informasi terperinci tentang

kepemilikan, struktur dewan, dan kompensasi manajerial. Peneliti

mengembangkan indeks managerial entrench yang menangkap sejauh mana

manajer memiliki kemampuan dan gagasan untuk mengambil ahli kekayaan dari

prinsipal. Penelitian ini didasarkan pada analisis data panel dinamis, memberikan

informasi bahwa terdapat hubungan signifikan negatif yang kuat terhadap

managerial entrenchment dan proksi yang digunakan untuk biaya agensi yaitu

rasio perputaran aset. Ada juga bukti bahwa pembayaran utang dan dividen jangka

pendek memiliki fungsi sebagai perangkat tata kelola perusahaan yang tepat bagi

perusahaan di Inggris.

Wang (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh arus kas bebas

terhadap biaya agensi. Penelitian ini juga meneliti pengaruh arus kas bebas dan

biaya agensi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sumper data penelitian

menggunakan data perusahaan yang berada di Taiwan. Hasil penelitian

menemukan variabel arus kas bebas memiliki dampak signifikan pada biaya

agensi dengan dua efek yang berlawanan. Biaya agensi memiliki dampak negatif

yang signifikan terhadap kinerja perusahaan dan pengembalian saham.

Sebaliknya, hasil penelitian menemukan varabel arus kas bebas terdapat hubungan

signifikan positif pada ukuran kinerja perusahaan.
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Fauver (2010) melakukan penelitian dengan menggunakan data penggunaan

derivatif pada lebih dari 1.746 perusahaan yang berkantor pusat di AS selama

periode 1991 hingga 2000, peneliti menemukan bahwa perusahaan dengan agensi

yang lebih besar dan masalah pemantauan (yaitu, perusahaan yang kurang

transparan, menghadapi biaya agensi yang lebih besar, memiliki tata kelola

perusahaan yang lebih lemah, lebih besar masalah asimetri informasi, dan

keseluruhan pemantauan yang lebih buruk) menunjukkan hubungan negatif antara

Tobin's Q dan penggunaan turunannya. Efek penilaian negatif juga signifikan

secara ekonomi dengan dampak -8,4% pada Tobin's Q dari satu perubahan standar

deviasi dalam indeks pemantauan perusahaan. Hasilnya kuat untuk spesifikasi

alternatif, perkiraan waktu yang bervariasi, prosedur ekonometrik yang

mengoreksi kesalahan pengelompokan potensial, masalah endogenitas, dan bias

pemilihan sampel di antara pemeriksaan ketahanan lainnya yang dibahas dalam

makalah. Peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan derivatif memiliki dampak

negatif pada nilai perusahaan di perusahaan dengan agensi yang lebih besar dan

masalah pemantauan.

Ibrahim dan Samad (2011) melakukan penelitian tentang hubungan antara

tata kelola perusahaan dan biaya agensi keluarga dan kepemilikan non-keluarga

dari perusahaan publik di Malaysia. Sumber data menggunakan 290 data

perusahaan publik di Papan Utama Bursa Malaysia selama periode 1999-2005.

Studi ini menerapkan mekanisme tata kelola seperti ukuran dewan, direktur

independen dan dualitas sebagai alat dalam memantau biaya agensi berdasarkan

aset rasio pemanfaatan dan rasio pengeluaran sebagai proksi untuk biaya agensi.

Ada bukti kuat bahwa ukuran papan yang lebih besar memiliki efek signifikan

sebagai perangkat dalam mengurangi biaya agensi. Studi ini mendukung bahwa

direktur independen dan dualitas dipandang berbeda oleh kepemilikan keluarga

dan non-keluarga. Bukti menunjukkan bahwa direktur independen dalam

kepemilikan keluarga tidak memengaruhi biaya agensi. Tetapi kepemilikan non-

keluarga membutuhkan lebih banyak direktur independen untuk memberi nasihat

dan memantau perusahaan dan dengan demikian mengurangi konflik keagenan

dengan pemegang saham. Studi ini juga menemukan bahwa kepemilikan keluarga

lebih sedikit mengalami konflik keagenan.

Alvian Saputra Mahendra. Analisis Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Biaya Agensi Dengan Kualitas Audit Sebagai 
Moderasi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020



14

Universitas Internasional Batam

Herrero (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh biaya agensi

terhadap efisiensi dalam konteks perusahaan keluarga kecil. Secara khusus,

meneliti tentang pengaruh faktor-faktor seperti manajemen diri, memiliki manajer

terkait, dan karyawan keluarga pada efisiensi perusahaan. Dalam penelitian ini

peneliti memberikan beberapa alasan yang dapat membantu menjelaskan masalah

keagenan untuk perusahaan kecil. Peneliti menggunakan batas stokastik untuk

mengukur dan menjelaskan efisiensi. Data yang digunakan berfokus pada

perusahaan kecil di sektor perikanan.

Huang et al., (2011) melakukan pengujian tentang pengaruh biaya agensi

pada hubungan antara kepercayaan berlebihan eksekutif puncak dan sensitivitas

arus kas investasi menggunakan data dari perusahaan yang terdaftar di China.

Peneliti menemukan bahwa rata-rata kepercayaan berlebihan eksekutif puncak

mengarah pada peningkatan sensitivitas arus kas investasi. Namun, hubungan ini

hanya berlaku untuk perusahaan dengan entitas milik negara sebagai pemegang

saham pengendali. Sebaliknya, hubungannya tidak signifikan untuk perusahaan

yang dikendalikan oleh negara. Peneliti membangun proksi untuk biaya agensi

dan menemukan bahwa perusahaan yang dikendalikan negara memiliki biaya

agensi yang jauh lebih besar daripada perusahaan yang tidak dikendalikan oleh

negara. Hasil pada sub-sampel diurutkan berdasarkan biaya agensi lagi

menunjukkan bahwa efek positif dari kepercayaan berlebihan eksekutif puncak

pada sensitivitas arus kas investasi hanya berlaku untuk perusahaan yang

menunjukkan biaya agensi tinggi. Oleh karena itu hasil peneliti menunjukkan

bahwa biaya agensi memiliki dampak yang signifikan pada hubungan antara

overconfidence eksekutif puncak dan sensitivitas arus kas investasi, dan distorsi

investasi karena perilaku overconfidence eksekutif puncak dapat dikurangi dengan

mengurangi biaya agensi melalui pengawasan yang tinggi.

Chernenko et al., (2012) mengungkapkan teori kepemilikan standar

mengasumsikan orang dalam pada akhirnya menanggung semua biaya agensi dan

karenanya bertindak untuk meminimalkan konflik kepentingan. Namun, ekuitas

yang dinilai terlalu tinggi dapat mengimbangi biaya ini dan menginduksi listing

terkait dengan biaya agensi yang lebih tinggi. penelelitian ini mengeksplorasi

kemungkinan ini dengan memeriksa sampel daftar publik anak perusahaan
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Jepang. Anak perusahaan di mana induk perusahaan menjual saham yang lebih

besar dan anak perusahaan dengan ruang lingkup yang lebih besar untuk diambil

alih oleh perusahaan induk lebih mahal saat listing, dan pemegang saham

minoritas memberikan harga yang buruk setelah listing karena koreksi kesalahan

harga. Perusahaan induk sering membeli kembali anak perusahaan dengan diskon

besar untuk penilaian pada saat pencatatan dan mengalami pengembalian

abnormal positif ketika pembelian kembali diumumkan.

Wellalage (2012) Studi ini menyelidiki hubungan antara dewan direksi

wanita dan kinerja keuangan perusahaan serta biaya agensi di perusahaan publik

Sri Lanka. Penelitian ini menyelidiki dampak keragaman jender dewan terhadap

kinerja keuangan perusahaan, sebuah metode estimasi umum momen panel

dinamis diterapkan. Tiga variabel digunakan sebagai proksi untuk keberagaman

gender dewan direksi, yaitu persentase perempuan di dewan, dummy dikotomis

dan indeks Blau. Model Tobit dengan regresi endogen digunakan untuk

menyelidiki dampak anggota dewan perempuan pada biaya agensi, menggunakan

peluang pertumbuhan sebagai ukuran biaya agensi. Setelah mengendalikan

ukuran, industri dan langkah-langkah tata kelola perusahaan lainnya, penelitian ini

menemukan hubungan negatif yang signifikan antara proporsi wanita di papan

tulis dan nilai perusahaan seiring dengan peningkatan biaya agensi perusahaan.

Bukti ini memberikan wawasan bagi pemerintah dan lembaga akademik dalam

upaya mereka untuk menyediakan sumber daya yang akan membantu

meningkatkan keterampilan kepemimpinan perempuan.

Gogineni et al., (2012) dalam penelitiannya menyajikan bukti empiris baru

pada biaya agensi yang muncul dari masalah agensi vertikal (kepemilikan versus

kontrol) dan horizontal (mayoritas versus minoritas). Sumber data menggunakan

25.000 data perusahaan publik dan swasta, peneliti mendokumentasikan bahwa

biaya agensi meningkat ketika perusahaan berpindah dari pemilik tunggal /

pemilik tunggal ke struktur kepemilikan yang lebih rumit. Dalam setiap struktur

kepemilikan, biaya agensi secara signifikan lebih tinggi ketika perusahaan tidak

dikelola oleh pemilik. Kami menemukan bahwa pemantauan bank terdapat

penmgaruh positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan swasta. Peneliti

juga menunjukkan bahwa biaya agensi lebih rendah di perusahaan dengan kontrol
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kepemilikan bersama. Selanjutnya, peneliti menemukan bahwa biaya agensi

horisontal lebih rendah di perusahaan-perusahaan dimana kontrol dapat

diperebutkan.

Siddiqui (2013) melakukan penelitia tentang hubungan tata kelola

perusahaan dengan biaya agensi. Penelitian dilkakukan di periode 2003-2010 pada

120 perusahaan berdasarkan kapitalisasi pasar yang terdaftar di Bursa Efek

Karachi. Pengukuran biaya agensi menggunakan dua proksi yaitu pemanfaatan

aset dan rasio likuiditas aset. Aktivitas dewan dan komite, ukuran dewan, CEO

dualitas, masa jabatan CEO, kepemilikan saham, investor terbesar dan

pembiayaan utang digunakan sebagai variabel independen. Penelitian ini

memberikan informasi terkait dengan variabel dewan dan kegiatan komite audit

terhadap rasio pemanfaatan aset memiliki korelasi positif yang kuat. Namun

kepemilikan saham, ukuran dewan, dualitas terhadap rasio pemanfaatan aset

tampaknya memiliki korelasi negatif. Variabel ukuran dewan dan masa kerja CEO

terdapat hubungan signifikan positif terhadap rasio likuiditas aset dan variabel

dualitas, pembiayaan utang dan investor terbesar tidak terdapat hubungan

signifikan terhadap rasio likuiditas aset.

Lei et al., (2013) mempelajari hubungan antara tata kelola dan likuiditas

ketika biaya agensi dari manajemen yang mengakar dan pemegang saham

pengendali yang melayani diri sendiri. Menggunakan sampel perusahaan China,

peneliti menunjukkan adanya hubungan positif antara tata kelola dan likuiditas.

Peneliti juga menemukan perbedaan mencolok antara perusahaan yang

dihadapkan dengan berbagai jenis konflik keagenan. Secara khusus, langkah-

langkah tata kelola seperti kompensasi manajemen, pengawasan pemegang saham

pengendali dan independensi dewan lebih efektif dalam menurunkan spread bid-

ask untuk perusahaan-perusahaan milik negara yang rentan terhadap entrenchment

manajemen. Sebaliknya, struktur perusahaan berlapis-banyak dan tingkat

pemisahan yang lebih tinggi antara hak kontrol dan arus kas dikaitkan dengan

spread bid-ask yang lebih tinggi di perusahaan non-negara yang ditandai oleh

pemegang saham pengendali yang melayani diri sendiri. Studi kami menyoroti

bagaimana tata kelola mungkin memiliki efek likuiditas yang berbeda antara

perusahaan yang dihadapkan dengan berbagai jenis konflik agensi.
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Yegon Charles (2014) meneliti tentang peranan tata kelolah perusahaan

dalam mengurangi biaya agensi. Sumber data yang digunakan dari 9 perusahaan

jasa yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar dari Nairobi Securities Exchange

selama periode 2008-2012. Peneliti menggunakan rasio pemanfaatan aset sebagai

pengukur biaya agensi.

Gambar 2.2 Model penelitian Ukuran Dewan, CEO Dulitas, Direktur Independen,

Remunerasi, Kepemilikan Direktur, Kepemilikan Institusional, Kepemelikan

Eksternal terhadap Biaya Agensi, sumber: Yegon Charles (2014).

Rashid (2015) meneliti tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap

biaya agensi perusahaan di antara perusahaan yang terdaftar di Bangladesh. Studi

ini menggunakan tiga ukuran biaya agensi yakni ratio rasio pengeluaran, interaksi

arus kas bebas-Tobin Q, dan ratio rasio pemanfaatan aset. Variabel independen

yang digunakan berupa kepemilkan manajer dan variabel kontrol dapat dilihat

pada model dibawah ini:
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Gambar 2.3 Model penelitian Kepemilikan Manajer terhadap Biaya Agensi,

sumber: Rashid (2015).

Sukkaew (2015) mengungkapkan kebijakan pembayaran dividen adalah

solusi untuk mengurangi biaya agensi perusahaan dengan menggunakan arus kas

bebas perusahaan. Dalam penelitian ini, mekanisme tata kelola perusahaan di

direksi independen, struktur kepemilikan dan pembayaran dividen akan digunakan

untuk mengurangi biaya agensi dengan menggunakan data panel perusahaan yang

terdaftar di industri teknologi, industri sumber daya industri Ago & Makanan dan

industri produk konsumen selama tahun 2009-2013 dari Bursa Efek Thailand.

Data diperkirakan menggunakan metode Panel Random-Effects Tobit. Hasil

berikut telah ditemukan. Tata kelola yang baik dan jumlah direktur independen

berkorelasi positif dengan dividen di industri teknologi. Posisi di perusahaan lain

berkorelasi positif dengan dividen dalam industri sumber daya dan industri produk

konsumen. Struktur kepemilikan dan kepemilikan saham oleh pemegang saham

asing berkorelasi positif dengan dividen di industri produk konsumen serta saham

yang dipegang oleh investor institusi di industri makanan. Studi ini menunjukkan

bahwa pembayaran dividen secara signifikan mengurangi biaya agensi
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berdasarkan pada hipotesis arus kas bebas tetapi hasil penelitian belum

dikonfirmasi di semua industri.

Hastori et al., (2015) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui

faktor-faktor penentu biaya agensi pada perusahaan agroindustri yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemodelan biaya agensi dianalisis dengan

melakukan analisis regresi data panel. Penelitian ini menggunakan data sekunder

dari 54 perusahaan dari tahun 2010 hingga 2013. Hasilnya menunjukkan bahwa

biaya agensi dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme tata kelola yang baik,

terutama fungsi dewan direksi (BOD) dan dewan komisaris (BOC) dalam

melakukan tugas, pembayaran dividen dan leverage. Padahal, komisaris

independen dan komite auditor bukan merupakan faktor signifikan dalam

memitigasi biaya agensi. Konsentrasi kepemilikan mempengaruhi biaya agensi

dalam beragam. Hasilnya dapat membantu manajemen, investor dan pengambil

keputusan lainnya untuk menerapkan praktik tata kelola yang lebih baik di

perusahaan agroindustri di Indonesia.

Garanina dan Kaikova (2016) meneliti dampak dari mekanisme tata kelola

perusahaan (ukuran dewan, bagian wanita dalam dewan, rasio utang dan ukuran

perusahaan) pada biaya agensi. Hasil penelitian menemukan bahwa ukuran dewan

yang besar terdapat hubungan positif dengan biaya agensi untuk semua negara

sesuai dengan sampel.

Namitha dan Shijin (2016) menyelidiki secara empiris dampak keleluasaan

manajerial terhadap biaya agensi dari perspektif asimetri biaya selling, general

and administrative dan mengkaji bagaimana tata kelola perusahaan memoderasi

hubungan ini. Analisis menunjukkan bukti campuran yang mendukung perilaku

biaya dan pilihan manajerial di pasar India. Asimetri biaya tidak hanya melibatkan

kekakuan biaya tetapi juga perilaku anti-lengket biaya selling, general and

administrative dalam keadaan tertentu. Penggerak utama untuk perbedaan ini

adalah karena keputusan penyesuaian sumber daya manajer, harapan masa depan

penjualan dan perilaku membangun kerajaan manajer. Selain itu, temuan

menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang kuat mengurangi perilaku

membangun kerajaan manajer. Analisis tambahan menunjukkan, perilaku

asimetris biaya selling, general and administrative di masa krisis terutama
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merupakan hasil dari keputusan penyesuaian sumber daya manajer dan ekspektasi

perubahan penjualan di masa depan. Perilaku membangun kerajaan manajer tidak

memainkan peran eksplisit dalam periode ini. Selanjutnya, temuan menunjukkan

bahwa kebijaksanaan manajer dipengaruhi oleh potensi penciptaan nilai masa

depan dari biaya selling, general and administrative. Perilaku membangun

kerajaan manajer lebih menonjol di perusahaan sampel kreasi bernilai rendah

dibandingkan dengan sampel kreasi bernilai tinggi. Dengan demikian, pilihan

manajer untuk keputusan penyesuaian sumber daya dan perubahan perilaku

membangun kekaisaran menurut penciptaan nilai masa depan biaya selling,

general and administrative, kondisi keuangan, dan mekanisme tata kelola

perusahaan di perusahaan India. Secara keseluruhan, temuan penelitian

menunjukkan keputusan penyesuaian sumber daya manajer dan perilaku

membangun kerajaan yang disebabkan oleh pertimbangan mereka dan ini

menghasilkan bentuk biaya agensi. Sebagai perbandingan dengan pasar maju,

pasar India memiliki masalah keagenan yang relatif lebih sedikit karena perilaku

membangun kerajaan manajerial.

Hsu dan Liu (2016) menyelidiki apakah struktur organisasi perusahaan

diukur dengan jumlah lapisan investasi yang menghubungkan perusahaan induk

dan anak perusahaan tingkat terendah terkait negatif dengan kualitas laba ketika

struktur investasi memiliki biaya agensi tinggi yang diukur dengan penyimpangan

tinggi antara hak suara dan arus kas hak. Peneliti menemukan bahwa di

perusahaan dengan deviasi tinggi, asimetri informasi yang diukur dengan bid-ask

spread dan turnover berbagi meningkat dengan jumlah layer, dan kualitas

pendapatan menurun ketika jumlah layer meningkat. Temuan ini lebih jelas di

perusahaan keluarga daripada di perusahaan lain, mendukung teori bahwa

masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali lebih

parah di perusahaan keluarga. Dalam analisis tambahan, kami juga menemukan

bahwa deviasi yang tinggi dan rantai investasi yang panjang meningkatkan

penyitaan, yang dapat ditutup-tutupi dengan memanipulasi pendapatan.

Singh et al., (2017) meneliti tentang hubungan tata kelola perusahaan

terhadap kinerja organisasi. Pengukuran variabel kinerja menggunakan Tobin's Q.

Hasil dari penelitian ini memiliki bukti bahwa ukuran dewan, jumlah komite
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dewan, dan konsentrasi kepemilikan berhubungan negatif dengan biaya agensi,

sementara dualitas independensi dewan dan pejabat eksekutif tertinggi (CEO)

berhubungan positif dengan biaya agensi. Konsentrasi kepemilikan secara negatif

memoderasi hubungan antara independensi dewan dan CEO dualitas dan biaya

agensi.

2.3. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Biaya Agensi

Zhou (2013) mengungkapkan bahwa koneksi politik adalah bentuk kontrak

informal yang memberikan perusahaan beberapa hak istimewa untuk fungsi dan

kinerjanya. Koneksi politik perusahaan menunjukkan kontrak pertukaran manfaat

implisit antara manajer dan politisi. Di satu sisi, manajer tertarik pada

keuntungan, subsidi, dan perlindungan bagi perusahaan. Di sisi lain, politisi

tertarik pada berbagai bentuk keuntungan finansial, pendanaan, dan suara selama

pemilihan (Shleifer & Vishny, 1994).

Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki 2 pengaruh pada nilai

perusahaan. Di satu sisi, hubungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai

perusahaan dengan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh politik. Di sisi

lain, hubungan ini dikhawatirkan juga dapat memberikan dampak negatif yang

mampu menurunkan nilai perusahaan. Masalah tersebut muncul ketika hubungan

politik telah mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan yang

menyebabkan pelanggaran atas penerapan tata kelola perusahaan dan muncul

masalah agensi.

Haque et al., (2011), Aggarwal et al., (2012), Bliss dan Gul (2012),

Boubakri et al., (2012), Hadani & Schuler (2013), Guedhami et al., (2014), dan

Sun et al., (2016) mengungkapkan bahwa kegiatan politik mengarah pada tata

kelola perusahaan yang buruk. Hal ini terjadi saat para eksekutif tertinggi

perusahaan menggunakan kekuatan politik untuk dapat mempengaruhi kebijakan

perusahaan demi membangun kerajaan bisnis sendiri. Sedangakan Qian et al.,

(2011) mengungkapkan bahwa keadaan itu timbul dari afiliasi politik manajemen

perusahaan sehingga memungkinkan bagi afiliasi politik untuk mengambil

keuntungan politik dengan mengorbankan pemangku kepentingan lain, dan

meningkatkan insentif pada kegiatan rent seeking (suatu perbuatan yang dilakukan
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oleh sekelompok kepentingan demi mendapatkan manfaat ekonomi yang sangat

tinggi dengan upaya paling rendah) dan pengambilalihan sumber daya perusahaan

yaitu tunneling (proses pengeluaran sumber daya dari perusahaan untuk

kepentingan pemegang saham) dan self-dealing (kegiatan yang dilakukan secara

langsung oleh direksi secara pribadi). Fenomena ini semakin memperkuat dan

menonjolkan masalah moral hazard dan menggambarkan faktor-faktor yang

mendasari rendahnya kualitas informasi keuangan yang diungkapkan oleh

perusahaan yang terhubung (Chaney et al., 2011). Maka biaya agensi dalam

perusahaan tersebut relatif tinggi dikarenakan perilaku agen yang bersifat

opportunistic dan asimetri informasi yang tinggi.

Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa

perusahaan yang terhubung secara politis cenderung kurang efisien atau memiliki

kinerja yang buruk (Faccio, 2006), manfaat yang diterima dapat menyembunyikan

atau mengaburkan praktik investor yang sengaja menyesatkan (Leuz et al., 2003),

kontrol orang dalam tersebut menjadi korban pemegang saham minoritas (La

Porta et al., 2000),  memiliki kinerja akuntansi yang buruk (Boubakri et al. 2008),

dan manejer yang terhubung secara politis memiliki kinerja IPO yang jauh lebih

buruk (Fan et al., 2007). Oleh sebab itu, inherent risk politik berpotensi memicu

adanya peningkatan biaya agensi dalam perusahaan.

2.4. Pengaruh Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi antara Hubungan

Koneksi Politik dengan Biaya Agensi

Kualitas audit dapat diartikan sebagai probabilitas bersama bahwa seorang

auditor akan mendeteksi dan melaporkan salah saji dalam laporan keuangan dan

berpendapat bahwa perusahaan audit yang lebih besar memiliki potensi untuk

menyediakan layanan audit kualitas yang lebih baik dikarenakan mereka dapat

berinvestasi dalam teknologi audit yang lebih baik dan mempekerjakan orang

dengan tingkat keahlian yang lebih tinggi (De Angelo, 1981; Craswell et al.,

1995; Francis, 2004).

Peranan kualitas audit terhadap perusahaan yang terkoneksi. Ariningrum &

Diyanty (2017), James (2011), Tee et al., (2017), Wahab et al., (2011)

mengungakapkan bahwa perusahaan yang terdapat koneksi politik akan
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membayar biaya audit yang sangat besar dibandingkan dengan perusahaan yang

sama tetapi tidak terdapat koneksi politik. Hal ini disebabkan auditor menilai

bahwa risiko yang terdapat pada perusahaan terhubung koneksi politik lebih besar

sehingga auditor perlu lebih banyak upaya untuk memberikan jaminan yang

memadai atas pendapat yang diberikan. Risiko tersebut memungkinan adanya

kegagalan bisnis finansial yang lebih tinggi, dan lebih cenderung salah saji dalam

laporan keuangannya (Guedhami et al., 2014). Selain itu, informasi yang

terkandung pada audit yang berkualitas dapat membantu bagi investor dalam

menilai kondisi perusahaan yang terkoneksi secara menyeluruh terutama pada

auditor independen seperti Big-4.

Pada umumnya perusahaan yang terdapat hubungan koneksi politik

cenderung tidak akan menunjuk kantor akuntan Big-4 karena dapat meningkatkan

transparansi perusahaan dan ketakutan bagi pemangku kepentingan di perusahaan

bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang dapat membatasi peluang

rent seeking dari perusahaan milik negara maupun dari konglomerat swasta yang

terhubung dengan perusahaan. Dengan demikian, kualitas audit sangat diperlukan

oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama pada perusahaan yang terkoneksi

dalam menurunkan biaya agensi. Konsisten dengan penelitian (Khan et al., 2016)

mengungkapkan bahwa kualitas audit mampu memoderasi hubungan politik

perusahaan terhadap biaya agensi. Hal ini terkait dengan fungsi kualitas audit

sebagai eksternal monitoring yang mampu mengantikan salah satu unsur tata

kelola perusahaan menjadi lebih efektif. Dengan kata lain, masalah agensi dan

asimetri informasi pada perusahaan terhubung dapat teratasi dan secara tidak

langsung akan menurunkan biaya agensi perusahaan.

2.5. Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Biaya agensi

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Biaya Agensi

Boediono (2005) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial

merupakan proporsi saham yang dimiliki manajerial pada keseluruhan modal

saham perusahaan yang dikelola. Adanya kepemilikan manajerial merupakan

solusi masalah keagenan yang dapat membantu agen dan pemegang saham untuk

memiliki kepentingan yang sama. Besar kecilnya proporsi kepemilikan saham

manajerial akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Ketika saham yang dimiliki
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manajer semakin tinggi maka kinerja perusahaan akan lebih baik dan sebaliknya

bila saham yang dimiliki manajer semakin rendah maka timbul adanya gagasan

yang memungkinkan terjadinya oportunistik agen yang berlebihan. Hal ini

membuktikan bahwa inti dari masalahan keagenan dapat dikatakan menghilang

bila seorang manajer ikut merangkap juga menjadi seorang pemilik. Maka biaya

kontrak dan pengawasan menjadi rendah dengan kata lain biaya agensi akan

menurun ketika proposi saham yang dimiliki manajer semakin tinggi. Konsisten

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ang et al., (2000), Li dan Cui (2003),

Fleming et al., (2005), Florackis, (2008), McKnight dan Weirb (2009), Galpin et

al., (2012), Gul et al., (2012), Fauzi dan Locke (2012), Mustapha dan Che

Ahmad, (2011), Rashid (2015), Yegon et al., (2014), Kung’u dan Munyua (2016),

Wusu dan Weir (2017) yang mengungkapkan bahwa kepemilkan manajerial

terdapat hubungan signifikan negatif terhadap biaya agensi.

Hasil signifikan positif ditemukan pada penelitian Doukas (2000), Singh &

Davidson (2003), Henry (2010), dan Alfadhl dan Abdullah (2013). Namun Isshaq

et al., (2009) mengungkapkan bawah kepemilikan manajerial tidak memiliki

pengaruh sama sekali terhadap biaya agensi.

2.5.2 Pengaruh Dewan Independen terhadap Biaya Agensi

Susanti & Riharjo (2013) mengungkapkan definisi dewan independen

sebagai anggota dewan komisaris tetapi tidak mempunyai afiliasi terhadap pihak

manapun baik itu pihak manajemen atau pihak pemegang saham yang mampu

menurunkan keahlian dewan independen dalam bertindak secara independen atau

melakukan tindakan sesuai dengan prioritas perusahaan. Tanggung jawab yang

dimiliki dewa independen serupa dengan dewan komisaris yaitu menjalankan

sistem tata kelola perusahaan dengan efektif. Tindakan ini dilakukan dengan

meningkatkan fungsi pemantauan dan memberikan nasihat kepada direksi yang

dapat meningkatkan nilai perusahaan bila diperlukan.

Dewan independen memiliki fungsi pemantauan dapat mengurangi biaya

agensi karena keberadaan dewan independen dapat mengawasi perusahaan agar

pengelolahan aset lebih efisien. Semakin bertambah jumlah anggota dewan

independen dalam perusahaan dapat dikatakan biaya agensi akan mengalami
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penurunan. Jika anggota dewan semakin bertambah secara otomatis pemantauan

dalam perusahaan akan mengalami peningkatan dan pengendalian atas aset

perusahaan akan lebih efisien yang dapat terlihat pada rasio pemanfaatan aset

yang semakin meningkat sehingga anggota dewan independensi terdapat

hubungan signifikan negatif terhadap biaya agensi Singh dan Davidson (2003).

Khan et al., (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), dan Brickley et al., (1994) memberikan pendapat yang

serupa. Sedangkan penelitian Brudney (2015), Henry (2010), Chrisman et al.,

(2010), dan Hermalin et al., (1991) memberikan pendapat yang berlawanan.

2.5.3 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Biaya Agensi

Ang et al., (2000) mengungkapkan bahwa umur perusahaan merupakan

umur suatu perusahaan yang dihitung mulai dari terbentuknya perusahaan samapai

saat ini. Semakin besar umur suatu perusahaan juga mencerminkan tingkat

pengalaman perusahaan dalam mengelolah aset perusahaan lebih baik daripada

perusahaan yang belum lama berdiri. Apabila perusahaan dapat memanfaatkan

asetnya dengan tepat memungkinkan biaya agensi akan mengalami penurunan dan

rasio pemanfaatan aset perusahaan akan mengalami peningkatan. Penelitian ini

konsisten dengan Rashid (2015), Hastori et al., (2015), Azeez (2015), Dawar

(2014), dan Florackis (2008) yang memberikan pendapat tentang umur

perusahaan terdapat hubungan signifikan negatif terhadap biaya agensi. Namun

berbanding terbalik dengan penelitian Krishna dan Stuart (2012) dan Ang et al.,

(2000) mengungkapkan bahwa umur perusahaan tidak terdapat hubungan

signifikan.

2.5.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Agensi

Ukuran perusahaan adalah skala untuk menentukan besar kecil perusahaan.

Doukas et al., (2000) mengungkapkan bahwa biaya agensi pada perusahaan besar

pada umumnya sangat tinggi daripada perusahaan yang berukuran kecil karena

perusahaan besar lebih beragam dan mempunyai struktur organisasi yang sangat

komprehensif. Henry (2006) juga mengungkapkan bahwa perusahaan besar lebih
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rentan terhadap masalah keagenan. Ketika perusahaan semakin besar, pemutaran

aset juga akan mengalami peningkatan sehingga pihak manajemen lebih leluasa

mempergunakan aset perusahaan dengan bebas yang membuat pemegang saham

khawatir akan tindakan manajer dapat menurunkan nilai perusahaan. Penelitian ini

konsisten dengan Khan et al., (2016), Fauzi dan Locke (2012), Chu (2009),

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

dan Meckling (1976) yang mengungkapkan ukuran perusahaan terdapat hubungan

signifikan positif terhadap biaya agensi.

Hasil signifikan negatif ditemukan pada penelitian 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), Elkelish (2007), Fleming et al., (2005), Chrisman et al., (2004), dan Li

& Cui (2003) yang menunjukkan ukuran perusahaan terdapat hubungan signifikan

negatif terhadap biaya agensi, dimana perusahaan yang berukuran besar pada

umumnya telah memiliki sistem yang tepat dan sumber daya yang mencukupi

sehingga dapat membantu perusahaan dalam upaya menurunkan biaya agensi.

Namun Songini dan Gnan (2013) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak

terdapat pengaruh terhadap biaya agensi.

2.5.5 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Biaya Agensi

Brigham & Houston (2009) mengungkapkan pertumbuhan perusahaan

sebagai bentuk dari berkembangan perusahaan baik itu mengalami peningkatan

atau mengalami penurunan yang dapat dilihat dari jumlah aset yang terdapat pada

perusahaan. Florackis (2008) menyatakan bahwa efektivitas mekanisme tata

kelola dalam mengurangi masalah keagenan bergantung pada peluang

pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang sedang tumbuh juga dapat mencapai

skala ekonomis, dimana hal ini dapat berkontribusi secara substansial untuk

mengurangi biaya agensi. Hal ini dikarenakan ketika pertumbuhan perusahaan

mengalami kemajuan pesat dapat memicu kesadaran pihak agensi dan pihak

pemegang saham untuk bersama-sama membuat jalan bagi perusahaan untuk

semakin berkembang, sehingga biaya keagenan yang ditimbulkan akan semakin
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berkurang seiring dengan pesatnya pertumbuhan suatu perusahaan. Hasil

penelitian konsisten dengan Rashid (2015).

2.5.6 Pengaruh Rasio Utang terhadap Biaya Agensi

Sartono (2008) mengungkapkan rasio utang sebagai bentuk usaha dalam

memaksimalkan keuntungan perusahaan terutama pemegang saham dengan

menggunakan aset dan sumber dana atau beban tetap yang dimiliki perusahaan.

Rasio utang juga termasuk dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang

mempunyai peran sebagai fungsi pemantau biaya agensi. Penelitian ini konsisten

dengan Ang et al., (2000) yang mengungkapkan bahwa rasio utang mampu

menghasilkan eskternalitas yang bersifat positif dengan wujud biaya agensi yang

lebih sedikit atau kecil. Keberadaan rasio utang dapat memberikan suatu tanda-

tanda penting yang mampu mengurangi asimetri informasi yang terjadi pada

hubungan antara pihak agensi dan pemegang saham. Dengan kata lain, tingginya

rasio utang yang dimiliki perusahaan akan mampu mengurangi biaya agensi

dikarenakan tindakan manajer dalam mengoptimalkan penggunaan aset secara

efisen untuk melaksanakan kewajibanya membayar beban bunga dari utang

perusahaan. Konsisten dengan penelitian Ang et al., (2000), Li dan Cui (2003),

Fleming et al., (2005), Florackis (2008), Fauzi dan Locke (2012 ), Khan et al.,

(2016), Kate Jelinek dan Pamela S. Stuerke (2009) yang mengungkapan bahwa

rasio utang terdapat hubungan signifikan positif terhadap biaya agensi.

Namun berbanding terbalik dengan penelitian McKnight dan Weir (2009)

yang mengungkapkan bahwa rasio utang terdapat hubungan negatif signifikan

pada biaya agensi, dimana perusahaan yang mempunyai utang yang banyak secara

otomatis beban yang terdapat pada perusahaan juga ikut meninggkat dan

menyebabkan penuruan pembagian deviden. Hal tersebut yang memunculkan

konflik antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Singh dan

Davidson (2003), Hadiprajitno (2013), Rashid (2015), dan Javaid dan Javid

(2017) memiliki pendapat yang sama.
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2.6. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian dari Khan et al., (2016)

sebagai acuan dasar penelitian. Model ini menjelaskan bagaimana koneksi politik

berpengaruh terhadap biaya agensi dan kualitas audit sebagai moderasi. Berikut

adalah gambar model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 2.4 Model penelitian tentang analisis pengaruh koneksi politik

perusahaan terhadap biaya agensi dan kualitas audit sebagai moderasi pada

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2020).

2.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan model penelitian, maka peneliti merumuskan hopotesis

peneltian sebagai berikut:

H1: Koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap biaya agensi.

H2: Kualitas audit memoderasi hubungan koneksi politik terhadap biaya agensi.
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