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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori agensi (Agency Theory) 

Teori agensi mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai 

prinsipal dan manajemen sebagai agen. Prinsipal yang tidak mampu mengelola  

perusahaannya sendiri akan menyerahkan tanggung jawab operasional 

perusahaannya kepada agen sesuai dengan kontrak kerja (Jensen & Meckling, 

1976). 

Dalam hal ini, manajemen harus bertanggung jawab dan bertindak 

professional menjalankan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan. 

Pihak manajemen akan memperoleh imbalan sesuai dengan kontrak yang ada, 

sementara, pihak pemegang saham melakukan pengawasan terhadap kinerja 

manajer untuk memastikan modal yang diinvestasi digunakan secara optimal 

(Jensen & Meckling, 1976). 

Menurut Eisenhardt (1989), secara garis besar teori agensi 

dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

a. Positive agent research memfokuskan pada identifikasi situasi dimana 

agen dan prinsipal mempunyai tujuan yang bertentangan dan mekanisme 

pengendalian yang terbatas hanya menjaga perilaku self-serving agen. 

Secara eksklusif, kelompok ini hanya memperhatikan konflik tujuan 

antara pemilik dengan manajer. 
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b. Principal agent research memfokuskan pada kontrak optimal antara 

perilaku dan hasilnya, secara garis besar penekanan pada hubungan 

prinsipal dan agen. 

Eisenhardt (1989) menyatakan teori keagenan dilandasi oleh tiga buah 

asumsi yaitu: 

a. Sifat manusia, asumsi ini menekankan bahwa manusia memiliki sifat 

untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan 

rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai risiko (risk 

aversion). 

b. Keorganisasian, asumsi ini menjelaskan yang mana adanya konflik antar 

anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktifitas dan informasi 

asimetris. 

c. Informasi, asumsi ini menjelaskan bahwa informasi dipandang sebagai 

barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. 

 

2.1.2 Konflik Agensi (Agency Conflict) 

Menurut teori keagenan dari Jensen dan Meckling (1976), permasalahan 

keagenan ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang 

tidak lengkap di antara pemegang saham perusahaan dengan manajemen. Konflik 

akan selalu terjadi di dalam hubungan keagenan ini karena perbedaan tujuan dari 

masing-masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingannya terhadap 

perusahaan. Manajer merupakan pihak yang memiliki penguasaan dan itu sangat 

memungkinkan seorang manajer menempatkan kepentingan pribadi terlebih 

dahulu daripada kepentingan pemegang saham perusahaan. Situasi ini sangat 
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sering menyebabkan konflik kepentingan antara pemegang saham (pemilik) dan 

manajer perusahaan. Masalah ini dikenal sebagai "masalah keagenan" 

(Boshkoska, 2015). 

Masalah keagenan timbul karena adanya informasi asimetris (pihak 

agen/manajer selalu memiliki informasi yang lebih banyak daripada pemegang 

saham), sehingga kekayaan yang berpotensi dapat diahlikan dari pemegang 

instrumen utang kepada pemegang saham melalui penerimaan proyek yang 

berisiko tinggi dan pengembalian yang tinggi oleh manajer (Michael, 2013). 

Kegiatan seperti ini dan keputusan manajerial dapat membawa bahaya bagi 

perusahaan maupun pemegang saham (Boshkoska, 2015). Dengan informasi 

asimetris yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan 

beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal.  

 

2.1.3 Biaya Agensi (Agency Cost) 

 Teori agensi menjelaskan hubungan agensi membawa potensi terjadinya 

konflik (masalah keagenan) antara prinsipal dengan agen, yang dapat 

menimbulkan atau memicu terjadinya biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu 

terjadi dalam operasi perusahaan bila dikelola oleh pemiliknya sendiri, disebut 

sebagai biaya keagenan (Hadiprajitno, 2013). 

 Masalah keagenan akan mempengaruhi kegiatan operasional serta kinerja 

perusahaan sehingga dapat merugikan kedua belah pihak, oleh karena itu, pemilik 

perusahaan berusaha untuk mencegah hal tersebut dan ini akan menyebabkan 

biaya agensi. Biaya agensi (Agency Cost) adalah biaya yang berkaitan dengan 

pemantauan tindakan manajemen guna menjamin agar tindakan tersebut konsisten 
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dengan kesepakatan kontrak di antara manajer, pemegang saham, dan kreditor 

(Jensen & Meckling, 1976).  

 Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan ada tiga jenis biaya agensi 

yaitu sebagai berikut: 

a.  Biaya pemantauan (monitoring cost), biaya ini dikeluarkan untuk 

membatasi aktivitas-aktivitas yang menyimpang yang dilakukan oleh 

agen.  

b. Biaya pengikatan (bonding cost), biaya ini mengacu pada struktur atau 

mekanisme yang ditetapkan untuk menjamin agar agen tidak akan 

bertindak yang dapat merugikan prinsipal.  

c. Kerugian residual (residual loss), ini terjadi apabila setelah dikeluarkan 

biaya pemantauan dan biaya pengikatan, ternyata masih ada perbedaan 

pengambilan keputusan antara agen dengan prinsipal, maka perusahaan 

menanggung kerugian yang  terjadi.  

 Pemegang saham meskipun telah melakukan upaya pencegahan, potensi  

untuk munculnya masalah keagenan akan tetap ada, khususnya di perusahaan-

perusahaan publik. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan hampir tidak 

mungkin terjadi jika sebuah perusahaan memiliki zero agency cost dalam rangka 

menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari 

pandangan pemegang saham karena adanya perbedaan kepentingan yang besar 

antara dua pihak. 
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2.1.4 Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) 

Mekanisme tata kelolaan perusahaan adalah mekanisme yang memberi 

perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham. Tata kelolaan perusahaan 

bekerja untuk mencapai tujuan organisasi dan mengelola hubungan antara para 

pemangku kepentingan termasuk dewan direksi dan pemegang saham. Hal ini 

juga berkaitan dengan akuntabilitas individu melalui mekanisme yang mengurangi 

masalah antara prinsipal dan agen dalam organisasi (Yego, Sang, & Kirui, 2014). 

Tata kelolaan perusahaan merupakan pedoman bagi manajer untuk 

mengelola perusahaan dengan praktek terbaik. Manajer akan membuat keputusan 

keuangan yang dapat menguntungkan semua pihak. Manajer bekerja secara efektif 

dan efisien sehingga dapat menurunkan biaya modal, mampu meminimalkan 

risiko, meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus meningkatkan citra 

perusahaan di mata publik dalam jangka panjang (Nuswandari, 2009).  

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengemukakan 

prinsip-prinsip utama dari GCG meliputi:  

a.  Transparancy (Transparansi)  

Informasi yang disediakan harus material dan relevan serta mudah 

diperoleh dan dipahami oleh pengguna informasi. Oleh karena itu, 

inisiatif dari perusahaan diperlukan untuk mengungkapkan hal-hal 

penting dalam mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

b.  Accountability (Akuntabilitas)  

Kinerja perusahaan wajib dipertanggungjawabkan dengan transparan dan 

wajar. Tata kelola perusahaan dijalankan secara benar, sesuai, dan 
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terukur. Akuntabilitas menjadi syarat yang diperlukan untuk 

mewujudkan kinerja yang berkesinambungan.  

c. Responsibility (Pertanggungjawaban)  

Perusahaan wajib untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan 

lingkungan agar usaha yang dijalankan dapat tetap bertahan dalam waktu 

jangka panjang.  

d.  Independency (Independensi)  

Asas GCG dapat terlaksana dengan lancar jika perusahaan dikelola 

secara independen. Setiap bagian perusahaan tidak dapat diintervensi 

oleh pihak lain dan tidak saling mendominasi. Masalah keagenan 

mendorong munculnya penerapan GCG sebagai upaya untuk mengurangi 

biaya keagenan. 

e. Fairness (Keadilan)  

Asas keadilan dan kesetaraan harus diterapkan pada setiap perusahaan 

dalam melaksanakan usahanya. Sikap adil ditunjukkan kepada semua 

pihak yang berkepentingan. 

Menurut Sudarma dan Putra (2014), prinsip-prinsip GCG menciptakan 

pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah manajemen melakukan tindakan 

yang dapat merugikan pemegang saham. Perusahaan yang menjalankan tata kelola 

yang baik akan menambah kepercayaan bagi para pemegang saham. Pemegang 

saham sebagai pemilik dapat merasa yakin bahwa sumber daya perusahaan telah 

digunakan dengan tepat dan efisien. Hal tersebut dapat meminimalisir masalah 

keagenan yang timbul sehingga memberi dampak terhadap biaya agensi.  
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Hadiprajitno (2013) menyatakan kesimpulan dari tata kelola perusahaan 

adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen 

dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya. 

Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam mencapai tujuan manajemen dan 

tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi tujuan kinerja dan mengurangi 

masalah keagenan. Mekanisme tata kelola perusahaan sama kedudukannya 

dengan struktur kepemilikan, yaitu memberikan dampak pada kualitas 

pengendalian termasuk mempersempit perbedaan kepentingan prinsipal dan agen. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian ini dengan 

tujuan untuk memahami faktor-faktor yang pengaruh pada biaya agensi. 

Penelitian awal mengenai teori agensi dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) 

selanjutnya dikembangkan oleh banyak peneliti, salah satunya adalah Singh dan 

Davidson (2003). Penelitian yang dilakukan mengenai mekanisme tata kelolaan 

perusahaan, struktur kepemilikan dan biaya agensi. Penelitian tersebut 

menggunakan perusahaan yang terdaftar di NYSE, AMEX, dan NASDAQ di 

Amerika Serikat. Variabel independen yang diteliti adalah kepemilikan manajerial 

(Mcknight & Weir, 2008; Firth, Fung, & Rui, 2008; Miller, 2009; Gul, et al., 

2012; Khan, Khaleem, & Nazir, 2012; Fauzi & Locke, 2012; Khan, Khaleem, & 

Nazir, 2013; Krisnauli & Hadiprajitno, 2014; Alfadhl & Alabdullah, 2014; 

Ghasemipur et al., 2014; Bameri & Jabari, 2014; Kamyambi, Yazdi, & Asae, 

2014; Yegon, Sang, & Kirui, 2014; Mahmoodi, HoushangJangi, & BamZar, 2014; 

Dewi & Ardiana, 2014; Nozari & Nozari, 2015; Rashid, 2015; Aziz, Saleem, & 
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Majeed, 2015; Wijayati, 2015; Rashid, 2016; Kung’U&Munyua,2016; Javaid & 

Javid, 2017), blok kepemilikan luar, ukuran dewan dan independensi dewan. 

Menurut Li dan Cui (2003), struktur modal juga merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi biaya agensi. Penelitian tersebut menggunakan 

rasio utang (Singh & Davidson, 2003; Mcknight & Weir, 2008; Firth, Fung, & 

Rui, 2008; Miller, 2009; Khan, Khaleem, & Nazir, 2012; Nazir, Saita, & Nawaz, 

2012; Nazir, Saita, Ahmad, & Nawaz, 2012; Nazir & Saita, 2013; Hadiprajitno, 

2013; Lakshmi P, 2013; Siddiqui, Razaq, Malik, & Gul, 2013; Zeynali & 

Dadashzadeh, 2013; Zheng, 2013; Mostaghimi, Ramezanpour, & Nozari, 2014; 

Mahmoodi, HoushangJangi, & BamZar, 2014; Kamyabi, Yazdi, & Ashae, 2014; 

Alfadhl & Alabdullah, 2014; Bameri & Jabari, 2014; Hastori et al., 2015; 

Makhdalena, 2015; Aziz, Saleem, & Majeed, 2015; Rashid, 2015; Rashid, 2016; 

Javaid & Javid, 2017) dan kepemilikan terkonsentrasi sebagai variabel 

independen. Ukuran dewan, ukuran perusahaan, dan industri dummy merupakan 

variabel kontrol. Sampel yang diobservasi adalah sebanyak 211 perusahaan non-

keuangan yang terdaftar di China Stock Exchange periode tahun 1999 sampai 

tahun 2001.  

Seiring dengan waktu berjalan, variabel-variabel yang diteliti untuk 

mempengaruhi biaya agensi semakin beragam. Florackis (2008) meneliti biaya 

agensi dan mekanisme tata kelolaan perusahaan pada tahun 2008 dengan 

menggunakan data perusahaan di Inggris tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. 

Variabel independen terdiri dari kompensasi manajerial, bonus manajerial, (Firth, 

Fung, & Rui, 2008; Gul et al., 2012; Yegon, Sang, & Kirui, 2014; Bameri & 

Jabari, 2014; Nozari & Nozari, 2015; Javaid & Javid, 2017), rasio utang jangka 
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pendek, rasio utang jangka panjang, leverage, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan terkonsentrasi, independensi direksi, ukuran dewan dan CEO 

dualitas. 

Penelitian selanjutnya mengenai biaya agensi dilakukan oleh Firth, Fung, 

dan Rui (2008) di Cina. Sampel yang digunakan berupa perusahaan non-keuangan 

yanag tercatat di Bursa Efek Shanghai dan Shenzen dari tahun 1998 sampai 

dengan tahun 2000. Variabel independen terdiri dari kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan 

terkonsentrasi, serta ukuran dewan (Li & Cui, 2003; Singh & Davidson, 2003; 

Miller, 2009; Fauzi & Locke, 2012; Gul et al., 2012; Siddiqui et al., 2013; 

Ghasemipur, et al., 2014; Kamyabi, Yazdi, & Ashae, 2014; Yegon, Sang, & 

Kirui, 2014; Krisnauli & Hadiprajitno, 2014; Kuutol & Agyemang, 2015; Nozari 

& Nozari, 2015; Aziz, Saleem, & Majeed, 2015; Rashid, 2015; Hastori et al., 

2015, Wijayati, 2015; Kung’U & Munyua, 2016). Variabel kontrol yang 

digunakan adalah kompensasi manajerial, leverage, ukuran perusahaan dan umur 

perusahaan. 

Tata kelolaan perusahaan dianggap semakin penting sehingga banyak 

digunakan sebagai variabel penelitian dalam beberapa penelitian sebelumnya. 

Mcknight dan Weir (2009) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh stuktur kepemilikan dan mekanisme tata kelolaan perusahaan terhadap 

biaya agensi. Sampel yang digunakan sebanyak 128 perusahaan non-keuangan 

dari FTSE 350 indeks saham. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah adalah kepemilikan insitusional (Firth, Fung, & Rui, 2008; 

Gul et al, 2012; Saputro & Syafruddin, 2012; Hadiprajitno, 2013; Krisnauli & 
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Hadiprajitno, 2014; Kamyabi, Yazdi, & Ashae, 2014; Yegon, Sang, & Kirui, 

2014; Bameri & Jabari, 2014; Ghasemipur, et al., 2014; Makhdalena, 2015; Aziz, 

Saleem, & Bamzar, 2015; Wijayati, 2015; Rashid, 2016; Javaid & Javid, 2017), 

kepemilikan manajerial, rasio utang, non-eksekutif direktur, CEO dualitas, komite 

nomite, jumlah direktur eksekutif di komite nominasi, CEO tenure, serta jumlah 

anggota dewan. Selain itu, terdapat satu variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji biaya agensi dengan 

variabel yang sama, salah satunya adalah independensi dewan. Miller (2009) 

meneliti tentang mekanisme tata kelolaan perusahaan dan biaya agensi. Dengan 

menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Newyork Stock 

Exchange pada tahun 2002, untuk menguji pengaruh mekanisme tata kelolaan 

pada biaya agensi sebelum adanya hukum SOX. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan CEO, kepemilikan 

blockholders, ukuran dewan, independensi dewan (Mcknight & Weir, 2009; Fauzi 

& Locke, 2012; Gul et al., 2012; Zeynali & Dadashzadeh, 2013; Hadiprajitno, 

2013; Kuutol & Agyemang, 2015; Krisnauli & Hadiprajitno, 2014; Yegon, Sang, 

& Kirui, 2014; Bameri & Jabari, 2014; Hastori et al., 2015; Nozari & Nozari, 

2015; Aziz, Saleem, & Majeed, 2015), leverage dan biaya audit. Selain itu, juga 

terdapat satu variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. 

Gul, et al., (2012) menyelidiki peran struktur kepemilikan dan tata kelola 

perusahaan dalam mengurangi biaya agensi dengan sampel dari 50 perusahaan 

yang dipilih dari Karachi Stock Exchange selama tahun 2003 sampai tahun 2006. 

Variabel independen termasuk ukuran dewan, independensi dewan, CEO dualitas, 

struktur remunerasi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, serta 
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kepemilikan eksternal (Singh & Davidson, 2003; Ghasemipur, et al., 2014; 

Yegon, Sang, & Kirui, 2014; Kamyabi, Yazdi, & Ashae, 2014; Rashid, 2016). 

Saputro dan Syafruddin (2012) menganalisis pengaruh struktur 

kepemilikan dan mekanisme tata kelolaan perusahaan terhadap biaya agensi 

dengan menggunakan sampel sebanyak 107 perusahaan keuangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Salah 

satu variabel yang sering digunakan antara lain ukuran perusahaan (Singh & 

Davidson, 2003; Li & Cui, 2003; Firth, Fung, & Rui, 2008; Mcknight & Weir, 

2009; Miller, 2009; Nazir et al., 2012; Khan, Kaleem, & Nazir, 2012; Nazir, 

Saita, & Nawaz, 2012; Nazir & Saita, 2013; Lakshmi P, 2013; Zeynali & 

Dadashzadeh, 2013; Hadiprajitno, 2013; Mostaghimi, Ramezanpour, & Nozari, 

2014; Kamyabi, Yazdi, & Ashae, 2014; Mahmoodi, HoushangJangi, & BamZar, 

2014; Hastori, et al., 2015; Kuutol & Agyemang, 2015; Nozari & Nozari, 2015; 

Makhdalena, 2015; Sarwar & Khan, 2015; Aziz, Saleem, & Majeed, 2015; 

Rashid, 2016). 

Fauzi dan Locke (2012) melanjutkan penelitian tentang tata kelolaan 

perusahaan dan biaya agensi. Peneliti menggunakan beberapa variabel yang 

jarang ditemukan di penelitian sebelumnya. Data observasi yang digunakan 

sebanyak 79 perusahaan yang terdaftar di New Zealand Stock Exchange. Variabel 

independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan block-

holders, dividen, leverage, ukuran perusahaan, ukuran dewan, ukuran non-

eksekutif komisaris, audit komite (Al-Matari et al., 2012; Krisnauli & 

Hadiprajitno, 2014; Jahanshad & Shafie, 2015; Hastori, et al., 2015), nominasi 

komite dan remunerasi komite.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Hadiprajitno (2013) memasukkan 

variabel jumlah jumlah rapat komite audit yang tidak terdapat pada penelitian 

sebelumnya. Objek penelitian merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Terdapat sebelas 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan 

mayoritas keluarga, kepemilikan mayoritas institusi keuangan, kepemlikan 

mayoritas pemerintah. kepemilikan mayoritas asing, konsentrasi kepemilikan, 

proporsi komisaris independen, rapat dewan komisaris, komite remunerasi, 

komite audit, rapat komite audit (Siddiqui, et al., 2013; Al-Matari et al., 2012; 

Bansal & Sharma, 2016). Penelitian ini juga menggunakan tiga variabel kontrol 

yaitu ukuran perusahaan, leverage dan umur perusahaan. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Biaya Agensi 

 Menurut Jensen dan Meckling (1976), berdasarkan teori keagenan, 

konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan 

kepentingan antara prinsipal dan agen. Kepemilikan saham oleh manajerial dapat 

digunakan untuk mengurangi biaya agensi. Selain sebagai pengelola perusahaan, 

pihak manajemen juga berperan sebagai pemegang saham perusahaan.   

 Jensen (1993) menyatakan semakin besar persentase kepemilikan saham 

manajerial, semakin baik kinerja perusahaan sehingga biaya agensi menjadi 

rendah. Pihak manajer yang memiliki saham perusahaan akan lebih bermotivasi 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Manajer ikut merasakan manfaat 
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langsung dari keputusan yang diambil dan juga menanggung risiko apabila ada 

kerugian yang timbul. 

Pihak manajer yang memiliki saham perusahaan cenderung melakukan 

strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Anggraini 

(2006) dalam Hadiprajitno dan Krisnauli (2014) menjelaskan bahwa semakin 

besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif 

tindakan manajer dalam memaksimalkan kinerja perusahaan dan menghasilkan 

perputaran asset yang tinggi, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan 

menjadi rendah. Pendapat ini konsisten dengan hasil peneliti Singh dan Davidson 

(2003), Florackis (2008), Mcknight dan Weir (2009), Fauzi dan Locke (2012), 

Gul, et al. (2012), Alfadhl dan Alabdullah (2013), Yegon, Sang, dan Kirui (2014), 

Kamyabi, Yazdi, dan Ashae (2014), Bameri dan Jabari (2014), Nozari dan Nozari 

(2015), Wijayati (2015), Rashid (2016), Kung’u danMunya (2016), dan Javaid 

dan Javid (2017) yang mana menemukan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya agensi. Ini dapat diindikasikan 

bahwa proporsi kepemilikan manajerial semakin besar dapat mengurangi biaya 

agensi.  

Sementara itu, Dewi dan Ardiana (2014) menemukan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap biaya agensi. Ini dapat 

dijelaskan bahwa apabila kepemilikan manajerial yang relatif tinggi dapat 

meningkatkan biaya agensi karena manajer memiliki kekuasaan dan cenderung 

bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri. 

Berbeda dengan penelitian lain, penelitian yang dilakukan oleh Krisnauli 

dan Hadiprajitno (2014) telah membuktikan bahwa kepemilikan managerial tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap biaya agensi. Penelitian lain seperti Miller (2009) 

dan Khan, Kaleem, dan Nazir (2013) juga menemukan hasil penelitian yang sama. 

 

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Agensi 

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang 

saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme 

pemantuan yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer 

(Jensen & Meckling, 1976). Hal ini disebabkan investor institusional terlibat 

dalam pengambilan yang strategis. 

Peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan kinerja manajer 

diawasi secara optimal dan terhindar dari perilaku oportunistik. Dengan 

melibatkan kepemilikan institusional, manajer bertindak sesuai dengan keinginan 

pemegang saham sehingga mengurangi biaya keagenan (Bathala, Moon, & Rao 

1994). Kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang 

lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan, karena kepemilikan saham 

mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau 

sebaliknya terhadap keberadaan manajemen (Wijayati, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yegon, Sang, dan Kirui (2014) 

menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif 

terhadap biaya agensi. Peneliti lain seperti Gul, et al. (2012), Kamyambi, Yazdi, 

dan Ashae (2014), Wijayati (2015), Kung’udanMunya (2016) serta Javaid dan 

Javid (2017) juga mendapatkan hasil yang sama yaitu kepemilikan institusional 

dapat menurunin biaya agensi. Akan tetapi, Rashid (2016) menemukan hasil yang 
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sebaliknya yaitu kepemilikan insitusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

biaya agensi. 

Penelitian lain seperti Krisnauli dan Hadiprajitno (2014) menemukan 

hasil yang tidak konsisten dengan hipotesis yaitu kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap biaya agensi. Hasil penelitian ini didukung oleh 

hasil penelitian Firth, Fung, dan Rui (2008), Mcknight dan Weir (2009), Fauzi dan 

Locke (2012), Saputro dan Syafruddin (2012), Ghasemipur, et al. (2014), Bameri 

dan Jabari (2014), dan Aziz, Saleem, dan Majeed (2015), Rashid (2015), serta 

Makhdalena (2015). 

 

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Eksternal terhadap Biaya Agensi 

Menurut Gul, et al. (2012), menyatakan kepemilikan eksternal memiliki 

fungsi yang sama dengan kepemilikan institusional yaitu memantau kelakuan 

manajer. Kepentingan untuk kepemilikan saham yang bersifat luar disarankan 

dapat menyediakan pengawasan atau pemantauan eksternal yang mana dapat 

memengaruhi para dewan serta pengambilan keputusan manajerial. 

Pemegang saham lainnya dapat meningkatkan nilai pemantauan kinerja 

perusahaan seperti pemegang intitusional. Menurut Friend dan Lang (1988), 

pemegang saham eksternal mempunyai intensitas mengawas dan mempengaruhi 

menajemen secara wajar untuk melindungi investasi sehingga dapat mengurangi 

perilaku oportunistik dari manajer. Pendapat tersebut mendukung hasil penelitian 

Ghasemipur, et al. (2014) yaitu kepemilikan eksternal pengaruh signifikan negatif 

terhadap biaya agensi yang mana dapat dijelaskan bahwa kepemilikan eksternal 

dapat menekan biaya agensi.  
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Akan tetapi, Rashid (2016) menemukan kepemilikan eksternal 

berpengaruh signifikan positif terhadap biaya agensi. Henry (2004) menyatakan 

bahwa investor individu kurang berpengetahuan dalam cara menekan biaya 

pengeluaran dibandingkan dengan pemegang saham insitusional yang memiliki 

pengetahuan dan sumber daya yang unggul. 

Di sisi lain, Yegon, Sang, dan Kirui (2014) menemukan bahwa 

kepemilikan ekternal tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya agensi yang 

mana dapat dijelaskan bahwa kepemilikan eksternal ini tidak berefektif dalam 

mengurangi biaya agensi. Hasil ini juga ditemukan oleh peneliti Singh dan 

Davidson (2003), Gul, et al. (2012), dan Kamyambi, Yazdi, dan Ashae (2014).  

 

2.3.4 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Biaya Agensi 

Keefektifan suatu tata kelolaan perusahaan tergantung pada peran dari 

semua pihak di suatu perusahaan. Struktur dewan dalam perusahaan di Indonesia 

menganut sistem two-tier yaitu dewan direksi dan dewan komisaris. Jabatan 

kedua dewan ini tentunya dipisahkan. Dewan direksi bekerja untuk mengelola 

operasi perusahaan sedangkan dewan komisaris bekerja untuk memberi nasihat 

dan mengawas manajemen perusahaan (Hastori et al., 2015). 

 Ukuran dewan adalah jumlah personel dewan direksi dan komisaris 

dalam suatu perusahaan. Susunan dewan dalam suatu mekanisme tata kelolaan 

perusahaan memegang peran penting dalam mengawasi manajer, keefektifan para 

dewan tergantung pada ukuran dan komposisinya (Florackis, 2008).  

 Pearce dan Zahra (1991) mengemukakan ukuran dewan yang kuat dan 

besar dapat membantu dalam memperkuat hubungan antara perusahaan dan 
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lingkungan serta memberikan nasehat dan saran mengenai pilihan strategis untuk 

perusahaan dan berperan penting dalam menciptakan identitas perusahaan. 

Pendapat tersebut sesuai dengan hasil dari peneliti Kuutol dan Agyemang (2015), 

Fauzi dan Locke (2012), Rashid (2015), Wijayati (2015) dan Hastori, et al. (2015) 

yang mana ukuran dewan berpengaruh negatif terhadap biaya agensi dan telah 

membuktikan bahwa ukuran dewan semakin besar dapat menurunkan biaya 

agensi. 

 Peneliti Nozari dan Nozari (2014) menemukan hasil yang berlawanan 

yaitu ukuran dewan berpengaruh positif terhadap biaya agensi. Ini diartikan 

bahwa ukuran dewan semakin besar akan meningkatkan biaya agensi. Peneliti Li 

dan Cui (2003), Singh dan Davidson (2003), Florackis (2008), Gul, et al. (2012), 

Zeynali dan Dadashzadeh (2013), Siddiqui, et al. (2013), Yegon, Sang, dan Kirui 

(2014), Kamyabi, Yazdi, dan Ashae (2014), serta Aziz, Kaleem, dan Majeed 

(2015) juga menemukan hasil yang konsisten. 

Jensen (1993) menyatakan bahwa jumlah anggota dewan tidak boleh 

melebihi dari tujuh atau delapan anggota agar berfungsi secara efektif dan 

mempermudah dewan komisaris untuk mengawas. Menurut Florackis (2008), 

semakin besar ukuran dewan akan menyebabkan semakin tinggi biaya agensi 

karena kurang efektif dalam pengawasan. Latar belakang dari konsep dasar ini 

adalah ukuran dewan yang besar akan menghasilkan kurang harmonis dalam 

komunikasi dan pengambilan keputusan dibandingkan dengan ukuran dewan yang 

kecil (Aziz, Majeed, & Saleem, 2015).  

 Sementara, ukuran dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya 

agensi ditemukan oleh Miller (2009). Hasil tersebut konsisten dengan hasil di 
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dalam penelitian Krisnauli dan Hadiprajitno (2014) dan Kung’u dan Munya

(2016). Ukuran dewan tidak efektif dalam meminimalkan biaya agensi. 

 

2.3.5  Pengaruh Independensi Dewan terhadap Biaya Agensi 

 Upaya untuk mencegah terjadinya konflik manajemen dapat dilakukan 

dengan melakukan pengawasan melalui penerapan mekanisme tata keloaan 

perusahaan. Salah satu unsur dari tata kelolaan perusahaan adalah dibentuknya 

komisaris independen. Bursa Efek Indonesia mengatur jumlah anggota dewan 

pengawas independen harus secara proporsional sesuai saham yang dimiliki oleh 

pemegang saham non-pengendali. Minimum tiga puluh persentase dari anggota 

dewan pengawas perusahaan harus independen (Hastori et al., 2015). 

 Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan 

keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan pemegang saham 

pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen (Krisnauli & Hadiprajitno, 2014). Maka dari itu, komisaris 

independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak 

manajemen. 

 Gul, et al. (2012) percaya bahwa perusahaan dengan jumlah komisaris 

yang lebih besar akan memiliki biaya agensi yang lebih rendah karena komisaris 

independen memiliki dampak yang signifikan pada kinerja perusahaan. Komisaris 

independen tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham tetapi juga 

memantau pengambilan keputusan dari manajemen sehingga dapat mengurangi 

konflik keagenan antara pengawas dan manajemen. 

Jessy, Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Agency Cost pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
repository.uib.ac.id @2017



26 

Universitas Internasional Batam 

 Dalam penelitian Yegon, Sang, dan Kirui (2014) menemukan bahwa 

komisaris independen berpengaruh negatif terhadap biaya agensi. Ini dijelaskan 

bahwa semakin banyak independen dewan sehingga dapat menurunkan biaya 

agensi. Hasil ini konsisten dengan penelitian lainnya seperti Mcknight dan Weir 

(2009), Miller (2009), Gul, et al. (2012), Zeynali dan Dadashzadeh (2013), 

Hadiprajitno (2013), Bameri dan Jabari (2014), Krisnauli dan Hadiprajitno (2014), 

Nozari dan Nozari (2014), Rashid (2015) serta Kuutol dan Agyemang (2015). 

 Peneliti Hastori, et al. (2015) menemukan hasil yang sebaliknya yaitu 

dewan independensi berpengaruh signifikan positif terhadap biaya agensi. Hasil 

ini berarti bahwa semakin banyak dewan independensi tidak dapat menurunkan 

melainkan meningkatkan biaya agensi. Namun, hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Aziz, Saleem, dan Majeed (2015) menunjukkan bahwa independen komisaris 

tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya agensi dan hasil ini sependapat 

dengan peneliti Singh dan Davidson (2003), Firth, Fung, dan Rui (2008), 

Florackis (2008) dan Fauzi dan Locke (2012). 

 

2.3.6  Pengaruh Struktur Remunerasi terhadap Biaya Agensi 

 Menurut kamus besar bahasa indonesia (2008), remunerasi adalah 

pemberian hadiah (penghargaan atau jasa), bayaran, imbalan atau kompensasi atau 

upah. Menurut Peraturan Mentri Negara BUMN RI No: PER-07/MBU/2010 pasal 

3, penghasilan direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN terdiri dari gaji 

atau honorium, tunjangan, fasilitas dan tantiem atau insentif kinerja.  

 Remunerasi yang efektif merupakan paket kompensasi yang dapat 

menarik, mempertahankan, memotivasi karyawan yang memahami perusahaan 
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secara rinci. Hal ini agar memungkinkan organisasi mampu bersaing pada tingkat 

yang lebih tinggi. Paket kompensasi yang tepat berlaku di perusahaan yang 

berbeda (Wilfred, Elijah, & Muturi, 2014). 

 Perjanjian remunerasi digunakan untuk mengurangi biaya keagenan yang 

dirancang untuk menyelaraskan kepentingan eksekutif dengan pemegang saham 

(Jensen & Meckling, 1976). Salah satu kepentingan dari pihak manajemen adalah 

mendapatkan imbalan sesuai kontrak kerja yang berupa kompensasi maupun gaji 

yang tinggi sehingga ini dapat menyalaraskan kepentingan kedua pihak untuk 

meminimalkan konflik agensi. 

 Eisenhardt (1989) memastikan bahwa remunerasi secara positif 

berhubungan dengan kekayaan pemegang saham yang mana perjanjian 

remunerasi mendorong manajemen untuk fokus pada memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham. Dari hasil analisis penelitian Gul, et al. (2012) menyatakan 

semakin tinggi remunerasi direksi, semakin rendah biaya agensi karena insentif ini 

akan mendorong manajer untuk bekerja demi kepentingan terbaik bagi pemegang 

saham perusahaan dalam rangka agar menerima manfaat secara seterusnya dan 

juga untuk melindungi posisi jabatannya. 

 Peneliti Yegon, Sang, dan Kirui (2014) menemukan bahwa struktur 

remunerasi berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya agensi. Hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa struktur remunerasi dapat mengurangi konflik agensi 

sehingga biaya agensi dapat tertekan. Hal ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Firth, Fung, dan Rui (2008), Florackis (2008), Gul, et al. (2012), 

Nozari dan Nozari (2014) dan Aziz, Saleem, dan Majeed (2015). Akan tetapi, 

dalam penelitian Bameri dan Jabari (2014) dan Javaid dan Javid (2017) tidak 
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ditemukan bahwa struktur remunerasi berpengaruh signifikan terhadap biaya 

agensi sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur remunerasi tidak memiliki 

peran dalam mengurangi biaya agensi. 

 

2.3.7  Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Biaya Agensi 

 Sesuai dengan BAPEPAM yang tertuang dalam peraturan nomor KEP-

643/BL/2012, mendefinisikan komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh 

dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan 

tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit harus bertindak secara 

independen dan harus berasal dari komisaris independen atau pihak dari luar.  

 Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan 

dewan komisaris dengan pihak manajemen guna mengatasi masalah pengendalian 

ataupun kemungkinan timbulnya masalah agensi (Krisnauli & Hadiprajitno, 

2014). Selain itu, komite audit di Indonesia bersifat netral, dengan kata lain tidak 

membela pihak manapun. 

 Pengawasan terhadap pihak manajemen akan lebih baik apabila fungsi 

komite audit berjalan secara efektif sehingga konflik keagenan yang terjadi dapat 

diminimalkan. Komite audit dapat meningkatkan kualitas manajemen dalam 

pengambilan keputusan dengan berbagai cara yang beda (Cai, Hillier, Tian, & 

Wu, 2011).  

 Effendi (2005) dalam Krisnauli & Hadiprajitno (2014) menyimpulkan 

keberadaan komite audit sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja 

perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Hal ini dikarenakan semakin besar 

ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan 
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memantau manajemen akan semakin efektif sehingga para manajemen akan 

berusaha meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadiprajitno (2013) menemukan 

bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya agensi. 

Penelitian ini memiliki konsep yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Al-Matari, et al. (2012) yang mana peneliti menemukan bahwa komite audit 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. Ini dijelaskan bahwa 

kinerja perusahaan yang rendah dapat menimbulkan konflik agensi dan ini 

membawa dampak terhadap biaya agensi. 

 Hastori, et al. (2015) menemukan hasil yang sebaliknya yaitu komite 

audit berpengaruh positif terhadap biaya agensi. Berbeda hasil dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Fauzi dan Locke (2012) yang mana komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap biaya agensi. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

Krisnauli dan Hadiprajitno (2014) dan Jahanshad dan Shafie (2015).  

 

2.3.8  Pengaruh Aktivitas Komite Audit terhadap Biaya Agensi 

Berdasarkan proses kerjanya, jumlah rapat dewan komisaris dan komite 

audit akan menunjukan kualitas kerja dewan komisaris secara langsung (Turner, 

2001 dalam Hadiprajitno, 2013). Semakin sering rapat dilakukan, maka kualitas 

pengendalian dan pembinaan manajemen akan lebih baik, dan akhirnya akan 

menurunkan biaya keagenan (Hadiprajitno, 2013). 

Al-Mamun, et al., (2014) dalam Bansal dan Sharma (2016) menyatakan 

pertemuan komite audit yang teratur dapat membantu mengurangi masalah agensi 

dan informasi asimetri suatu perusahaan dengan memberi informasi yang wajar 
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dan manfaat kepada investor. Komite audit yang melakukan banyak pertemuan 

lebih memiliki waktu untuk mengawasi proses laporan keungan, 

mengindentifikasi risiko menajemen, dan memantau pengendalian internal (Al-

Matari, et al., 2012). Peraturan BAPEPAM nomor KEP-643/BL/2012 

menyebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat paling kurang satu kali 

dalam tiga bulan dan dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari satu 

per dua jumlah anggota. 

Kanagaretnam, Lobo, dan Whalen (2007) berpendapat bahwa dewan dan 

komite audit yang sering ketemu akan meningkatkan efisiensi pemantauan dari 

manajemen. Biaya keagenan akan menjadi lebih rendah untuk perusahaan yang 

mana dewan dan komite sering melakukan pertemuan. Komite audit yang tidak 

aktif tidak memungkinkan untuk mengawasi manajemen secara efektif (Menon & 

Williams, 1994). 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa aktivitas komite audit ini 

berpengaruh signifikan terhadap biaya agensi dilakukan oleh Siddiqui, et al. 

(2013). Hasil yang sama juga ditemukan oleh Hadiprajitno (2013), yang mana 

aktivitas audit komite dapat menuruni biaya agensi. Bansal dan Sharma (2016) 

menemukan bahwa aktivitas komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa seolah-olah kinerja perusahaan 

bagus, maka biaya agensi akan menurun karena menunjukkan bahwa manajer 

mengelola perusahaan secara baik. Akan tetapi, Al-Matari et al. (2012) 

menemukan bahwa aktivitas komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan.  
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2.4  Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen 

2.4.1  Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Agensi 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan. Gambaran sebuah perusahaan dapat dilihat dari jumlah aset yang 

dimiliki. Pada perusahaan korporasi yang relatif besar umumnya terdapat 

pemisahan fungsi pemilikan dan pengelolaan perusahaan. Pemegang saham 

mengalami kesulitan untuk memastikan apakah kinerja manajer telah sesuai atau 

selaras dengan tujuan yang diharapkan oleh pemegang saham (Nuswandari, 

2009).  

Aziz, Saleem, dan Majeed (2015) membuktikan bahwa perusahaan yang 

besar cenderung lebih kompleks dan pemegang saham akan mengalami banyak 

kesulitan atas  informasi perusahaan. Hasil dalam penelitian tersebut 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

biaya agensi. Ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan semakin besar, hubungan 

agensi menjadi semakin kompleks sehingga biaya agensi akan meningkat. Hasil 

ini konsisten dengan peneliti lain seperti Firth, Fung, dan Rui (2008), Nazir, et al. 

(2012), Khan, Kaleem dan Nazir (2012), Nazir, Saita dan Nawaz (2012), dan 

Sarwar dan Khan (2015). 

Namun, Singh dan Davidson (2003) mengemukakan bahwa perusahaan 

semakin besar semakin efisien dalam beroperasi. Bisa diartikan bahwa perusahaan 

besar cenderung memiliki biaya agensi yang lebih rendah. Perusahaan besar 

memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil 

membuat diperlunya untuk meneliti dampak dari ukuran perusahaan. Hasil ini 

didukung oleh peneliti Li dan Cui (2003), Nazir dan Saita (2013), serta Kuutol 
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dan Agyemang (2015) yang mana ukuran perusahaan semakin besar dapat 

menurunkan biaya agensi karena efektivitas dan efisiensi perusahaan. 

Akan tetapi, hasil peneliti Hastori, et al. (2015) tidak konsisten dengan 

peneliti yang disebutkan sebelumnya. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya agensi. Hasil 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian Fauzi dan Locke (2012), Hadiprajitno 

(2013), LakshimiP (2013), dan Makhdalena (2015). 

 

2.4.2  Pengaruh Leverage Terhadap Biaya Agensi 

Leverage dimaksudkan sebagai dana pinjaman yang bisa digunakan 

untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Leverage menunjuk pada utang 

yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan tingkat utang yang lebih tinggi 

dipantau secara ketat oleh kreditur, maka dari itu, dapat menurunkan biaya agensi 

(Jensen & Meckling, 1976). 

Utang tampaknya memiliki dua pengaruh yang positif terhadap kelolaan 

perusahaan. Yang pertama, kreditur memiliki fungsi sebagai alat pemantauan 

(Jensen, 1986). Kedua, karena pendanaan dengan utang dapat mengurangi 

penjualan saham sehingga hak pengendali perusahaan tetap dipegang oleh 

pemegang saham yang sama, akibatnya, utang mendorong manajer untuk lebih 

bertanggungjawab atas kinerja perusahaan yang konsisten. Struktur modal yang 

optimal seharusnya yang mana biaya utang yang dikeluarkan harus serasi dengan 

manfaat yang didapatkan. Jika pendanaan utang yang tidak optimal dapat 

meningkatkan risiko dan menurunkan nilai perusahaan (Fauzi & Locke, 2012). 
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Efek lain yang disebabkan oleh utang adalah ancaman dari pailit. 

Ancaman pailit ini dapat memaksa manajer untuk menjalankan cara bisnis yang 

menguntungkan perusahaan. Kreditur memiliki hak yang legal untuk menggugat 

perusahaan jika perusahaan gagal untuk memenuhi tuntutan kreditur. Hal ini dapat 

menimbulkan ancaman bagi manajer atas kehilangan pekerjaan karena likuidasi 

perusahaan. Ancaman ini memberikan tekanan bagi manajer untuk mengelola 

perusahaan secara benar dan menghentikan manajer untuk menyalahgunakan 

sumber daya perusahaan. Penggunaan utang ini cenderung membatasi manajer 

untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak efisien. Dengan cara 

ini, utang membantu dalam mendisiplinkan manajer dan mendorong untuk 

mencapai tujuan perusahaan (Nazir & Saita, 2013). 

Besarnya leverage keuangan dapat mempengaruhi manajer dan 

mengurangi biaya agensi melalui ancaman likuidasi yang mana menyebabkan 

kerugian pribadi seperti gaji, reputasi, penghasilan tambahan, dan lain-lain 

(Williams 1987 dalam Yegon, Sang & Kirui, 2014). Tekanan tersebut dapat 

menuntut manajer untuk menghasilkan kas untuk membayar beban bunga (Jensen, 

1986). Leverage yang lebih tinggi dapat mengurangi konflik antara pemegang 

saham dan manajer dalam pilihan investasi (Myers, 1977). 

Hasil peneliti Sarwar dan Khan (2015) menunjukan bahwa leverage 

berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya agensi. Hasil tersebut serasi dengan 

hasil peneliti Li dan Cui (2003), Florackis (2008), Mcknight dan Weir (2009), 

Nazir, et al. (2012), Nazir, Saita, dan Nawaz (2012), Zheng (2013), Hadiprajitno 

(2013), Lakshimi P (2013), Rashid (2016), dan Javaid & Javid (2017), yang mana 

leverage dapat meminimalkan biaya agensi. 
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Akan tetapi, hasil di atas tidak sependapat dengan peneliti lainnya. 

Menurut Zhang & Li, 2008 dalam Khan, Kaleem, & Nazir (2012) penggunaan 

utang ini tidak selalu menghasilkan efek yang positif. Leverage meningkatkan 

baik keberhasilan maupun kegagalan bagi perusahaan. Penggunaan utang yang 

tinggi akan memicu timbulnya konflik karena ada kemungkinan gagal bayar 

karena perusahaan berinvestasi pada proyek yang berisiko dan peluang terjadi 

kebangkrutan sangat tinggi. Kenaikan tingkat utang mengurangi biaya agensi 

tetapi meningkatkan biaya kebangkrutan. Pendapat tersebut konsisten dengan 

hasil penelitian Singh dan Davidson (2003), Nazir dan Saita (2013), Siddiqui, et 

al. (2013), Hastori, et al. (2015), Makhdalena (2015), serta Aziz, Saleem dan 

Majeed (2015), yang mana leverage berpengaruh signifikan positif terhadap biaya 

agensi. Ini dapat disimpulkan bahwa biaya agensi akan bertambah apabila utang 

perusahaan semakin tinggi.  

Miller (2009) melakukan penelitian yang mengenai leverage dan biaya 

agensi yang mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap biaya agensi. Peneliti lain seperti Fauzi dan 

Locke (2012), Alfadhl dan Alabdullah (2013), dan Bameri dan Jabari (2014) juga 

mendapatkan hasil yang serupa. 

 

2.5 Model Penelitian 

Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 yang merupakan 

gabungan dari beberapa jurnal. Variabel dependen yang diteliti adalah biaya 

agensi dan variabel independen yang diuji adalah kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan eksternal, ukuran dewan, independensi 
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dewan, struktur remunerasi, komite audit dan aktivitas komite audit. Penelitian ini 

juga melibatkan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan leverage. 

Variabel independen 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

Variabel kontrol 

 

 

Gambar 1 Model Pengaruh Corporate Governance terhadap Agency Cost, 

sumber: Data diolah, 2016. 

 

2.6 Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1:  Terdapat pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan manajerial 

terhadap biaya agensi. 

H2: Terdapat pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan insitusional 

terhadap biaya agensi. 
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H3:  Terdapat pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan eksternal 

terhadap biaya agensi.  

H4:  Terdapat pengaruh signifikan negatif antara ukuran dewan terhadap biaya 

agensi.  

H5:  Terdapat pengaruh signifikan negatif antara independensi dewan 

terhadap biaya agensi. 

H6:  Terdapat pengaruh signifikan negatif antara struktur remunerasi terhadap 

biaya agensi. 

H7: Terdapat pengaruh signifikan negatif antara ukuran komite audit terhadap 

biaya agensi.  

H8:  Terdapat pengaruh signifikan negatif antara aktivitas komite audit 

terhadap biaya agensi. 
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