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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Masa kini, kegiatan bisnis sudah tak lagi mengenal batas. Persaingan yang 

terlalu ketat menuntut para perusahaan untuk terus meningkatkan kinerjanya. 

Tujuan utama berdirinya sebuah perusahaan yaitu meningkatkan kesejahteraan 

para pemangku kepentingan (stakeholders), terutama para pemegang saham 

(shareholders). Dalam hal ini, investor menilai manajemen perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan karena mengharapkan return atas modal yang 

telah diinvestasikan. 

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Tahun 1999, disinggung 

bahwa smua entitas khususnya yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia harus 

menyajikan laporan keuangan tahunan yang sudah teraudit dari Kantor Akuntan 

Publik. Tujuan disusunnya laporan keuangan adalah untuk menyajikan 

pengetahuan yang berhubungan dengan posisi keuangan, kinerja perusahaan serta 

perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat untuk mengambil 

keputusan ekonomi. Berdasarkan laporan ini lah para investor dapat mengevaluasi 

kinerja perusahaan dan kapabilitas perusahaan untuk memperoleh laba atas aset, 

modal ataupun hutang yang perusahaan miliki. Salahnsatu contoh pengukuran 

kinerja perusahaan yang sering kali dipandang para investor adalah ROA (Return 

on Assets), yaitu rasio profitabilitas perusahaan dalam menilai tingkat 

pengembalian kepada pemegang saham (Jones et.al 2009). 

Akan tetapi, ada beberapa jenis fungsi didalam suatu perusahaan seperti 

fungsi kepemilikan serta fungsi pengelolaan. Menurut Jansen dan Meckling 
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(1976), pembagian antar kedua fungsi ini sangat rentan terhadap konflik 

kepentingan (agency conflict), dimana seorang manejer cendrung mengambil 

kebijakan yang lebih untung di posisinya dibandingkan pemegang saham. Dalam 

menanggulangi hal tersebut, muncullah biaya insentif yang layak kepada manejer 

untuk mencegah konflik tersebut, yang kemudian disebut sebagai agency cost. 

Agency cost juga bisa diartikan sebagai pengeluaran arus kas atas bonus atau 

pengeluaran-pengeluaran yang tak perlu yang dikeluarkan manejer atas free cash 

flow (aliran kas bebas). Kepemilikan manejerial yang tinggi dianggap akan 

menyeimbangkan potensial perbedaan kepentingan antara pemegang saham diluar 

manajemen, kemudian masalah keagenan diasumsikan dapat hilang atau menurun 

jika manajer tersebut juga bertindak sebagai seorang pemilik (Jensen & Meckling, 

1976). Dalam penelitian Singh and Davidson (2003) menggunakan sampel-

sampel publik dengan kepemilikan manejerial yang cukup signifikan melihat 

bahwasanya kepemilikan manejerial secara positif berelasi dengan utilisasi aset, 

namun belum dapat mencegah disrectionary expense yang berlebihan dengan 

signifikan. 

Dalam literaturnya, Jansen dan Meckling (1976) merupakan yang pertama  

dalam menguhubungkan agency cost terhadap utang didalam struktur modal 

perusahaan. Modal merupakan elemen krusial yang berpengaruh terhadap 

keberlangsungan suatu usaha. Modal ini dapat didanai atas hutang ataupun setoran 

pemegang saham.  

Sebagai seorang investor juga harus menganalisa Size atau ukuran dari 

perusaahan tersebut., Semakinvbesar ukuran atau skala suatu entitas maka akan 

semakin gampang juga entitas tersebut mendapatkan sumber dana baik secara 
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internal ataupun eksternal, dalam hal ini ukuran perusahaan menjadi tingkat ukur 

kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan itu sendiri. Ukuran perusahaan 

adalah masalah yang krusial dalam prosesesi pelaporan keuangan. Dalam 

penelitian, ukuran perusahaan bisa dinilai dari besarnya nilai aset yang dimiliki  

Atas dasar latar belakang inilah penulis menjadi tertarik dalam melakukan 

penelitian dan mengangkat judul “Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran 

Perusahaan dan Kepemilikan Manejerial Terhadap Kinerja Perusahaan dengan 

Agency Cost Sebagai Variabel Intervening”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam permasalahan penelitian diatas, rumusan 

masalah yang muncul adalah "Bagaimana meningkatkan ROA melalui faktor-

faktor yang memengaruhi agency cost?". Oleh sebab itu, beberapa pertanyaan 

yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan? 

2. Apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap agency cost? 

3. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan? 

4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap agency cost? 

5. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manejerial terhadap kinerja 

perusahaan? 

6. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manejerial terhadap agency cost? 

7. Apakah terdapat pengaruh agency cost terhadap kinerja perusahaan? 
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8. Apakah terdapat pengaruh agency cost dalam memediasi pengaruh antara 

struktur modal terhadap kinerja perusahaan? 

9. Apakah terdapat pengaruh agency cost dalam memediasi pengaruh antara 

ukuran perusahan terhadap kinerja perusahaan? 

10. Apakah terdapat pengaruh agency cost dalam memediasi pengaruh antara 

kepemilikan manejerial terhadap kinerja perusahaan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap 

kinerja perusahaan. 

2. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap 

agency cost. 

3. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kinerja perusahaan. 

4. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

agency cost. 

5. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh kepemilikan manejerial 

terhadap kinerja perusahaan. 

6. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh kepemilikan manejerial 

terhadap agency cost. 

7. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh agency cost terhadap kinerja 

perusahaan. 
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8. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh agency cost dalam 

memediasi hubungan antara struktur modal terhadap kinerja perusahaan. 

9. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh agency cost dalam 

memediasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan. 

10. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh agency cost dalam 

memediasi hubungan antara kepemilikan manejerial terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Secara akademisi, penelitian ini diekspektasikan mampu menyajikan 

sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan.  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat meminimalisir biaya 

agensi yang muncul dalam suatu entitas sehingga dapat memberikan peningkatan 

nilai pada perusahaan. Penelitian ini juga diekspektasikan agar mampu dipakai 

sebagai bahan masukan dalam mempertimbangkan pengambilan kebijkan 

finansial khususnya yang berkaitan dengan struktur modal dan agency cost. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini memberikan gambaran secara garis besar 

mengenai bagian dari skripsi yang disusun dan dibagi menjadi 3 bab, dimana 

masing-masing bab saling berhubungan dan melengkapi bab satu dengan bab lain 

dengan perincian sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 
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Bab ini terdiri dari latar belakang atas penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan dalam menyusun skripsi ini. 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari landasan teori, metode penelitian terdahulu, 

pengaruh variable independen terhadap dependen, model penelitian 

dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel yang berisi penjelasan variabel-varibel 

penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dan metode 

analisis data 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil pengujian, analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, 

hasil uji normalitas, hasil uji multikolnieritas, uji heterokedastsitas, 

uji autokorelasi serta penjelasan atas hasil-hasil hipotesis yang 

diuji. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Menguraikan kesimpulan dari penelitian, keterbatasan yang 

dialami 

dalam penelitian ini serta rekomendasi untuk peneliti selanjutnya. 

 

 

  

Dessy, Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerialterhadap Kinerja Perusahaan 
dengan Agency Cost sebagai Variabel Intervening 
UIB Respository ©2018




