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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Variabel Dependen 

 Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang terpengaruhi atau 

yang menjadi dampak karena munculnya variabel independen (Sugiyono, 2007) 

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kinerja perusahaan yang dinilai 

dengan rasio Return On Assets (ROA).  

Return on Assets (ROA) merupakan rasio pendapatan sebelum dikurangi 

beban bunga dan beban pajak (EBIT) atau pendapatan bersih dan dibagi dengan 

nilai buku aset pada awal tahun fiskal (Brigham & Ehrhadrt, 2005). Return on 

Asset menilai pendapatanvperusahaan yang berhubungan dengan seluruh sumber 

daya pada bagian disposal (pendaanaan jangka pendek dan panjang yang dipinjam 

diakumulasikan dengan modal pemegang saham). Jika perusahaan tak mempunyai 

hutang, maka nilai laba atas ekuitas dan nilai laba atas aset akan sama. Suatu 

indikator bagaimana keuntungan perusahaan relatif terhadap total aset. ROA 

menyajikan pandangan tentang bagimana manejemen secara efisien 

mempergunakan aset-asetnya untuk mendapatkan penghasilan. Dikalkuasikan 

melalui cara pembagian penghasilan per tahun perusahaan atas total aset, dan 

kemudian ROA ditunjukkan dalam nilai persentasi. Terkadang juga disebut 

dengan "laba atas investasi ". (Brigham & Erhardt, 2005). Dibawah ini merupakan 

cara menghitung rasio ROA 
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2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Hasil-hasil dari penelitian terlebih dahulu melalui penelitian dari Singh 

and Davidson (2003) penelitian yang berjudul “Agency costs, ownership structure 

and corporate governance mechanism”. Output yang didapat menemukan adalah 

kepemilikan manejerial mempunyai hubungan positif terhadap pemanfaatan aset 

tetapi tidak berfungsi sebagai hal yang signifikan untuk biaya diskresioner 

berlebihan. Luar kepemilikan blok hanya dapat memiliki efek terbatas pada 

pengurangan agency cost. Dalam besar publik perusahaan yang diperdagangkan, 

kepemilikan manajerial secara signifikan meredakan konflik principal-agent 

bahkan di hadapan mekanisme lembaga tata kelola lainnya. 

Abeywardhana (2009) melakukan penelitian dari sudut pandang Inggris. 

Tujuan atas penelitian ini  yaitu untuk mengetahui secara empiriss dampak modal 

struktur pada kinerja perusahaaan. Penelitian ini menguji dampak dari modal 

struktur pada kinerja perusahaan sektor manufaktur di Inggris untuk periode 1998-

2008. Para penulis berhipotesis bahwa ada negatif hubungan antara struktur modal 

dan kinerja perusahaan. Untuk menguji asosiasi, penulis menjalankan korelasi 

Pearson dan analisis regresi ganda. 

Bagas dan Sugeng (2010) melakukan penelitian yang berudul “Pengaruh 

Struktur Modal Terhadap Kinerja Perusahaan dan Harga Saham pada Perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”. Pengamatan ini menilai pengaruh masing-

masing variabel antara struktur modal terhadap kinerja perusahaan dan harga 

saham. Variabel untuk mengukur kinerjavperusahaan terdiri atas Return on Asset 

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



 9 
 

Universitas Internasional Batam 
 

(ROA), variabel struktur modal terdiri atas: Debt to Equity Ratio (DER), Debt to 

Asset Ratio (DAR), dan Earning to Asset Ratio (EAR) terhadap perusahan 

manufaktur yang teregistrasi di BEI  dalam periode 2007-2009. 

 Di China, George Yungchih Wang melakukan penelitian mengenai 

pengaruh aliran kas bebas dan agency costs terhadap kinerja perusahaan, dimana 

jurnal ini dipublikasikan pada laman Scientific Research pada tahun 2010. 

Penelitian ini mengamati bagimana arus kas bebas (FCF) dihubungkan sama biaya 

agensi (AC), dan bagaimana FCF serta AC mampu memberikan pengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah tiga kali lipat. Secara 

khusus, penelitian ini mengeksplorasi dampak FCF pada AC, untuk memeriksa 

kembali hipotesis arus kas bebas, dan untuk menguji teori keagenan berdasarkan 

data empiris dari listed company di Taiwan. Penelitian ini memakai variabel arus 

kas bebas standard dalam menilai FCF dan enam rasio variabel dalam menilai 

AC. Hal ini ditemukan bahwa FCF memiliki pengaruh signifikan pada AC dengan 

dua efek sebaliknya. Di satu sisi, FCF dapat dikenakan AC karena konsumsi 

prasyarat serta melalaikan prilaku; di sisi lain, generasi FCF, yang dihasilkan atas 

operasi internal yang efisien dapat mengakibatkan peningkatanvkinerja 

perusahaan. 

Menggunakan hutang sebagai investasi untuk tambahan dalam pendanaan 

aktiva perusahaan diharapkan akan mendapatkan peningkatan laba yang akan 

didapatkan perusahaan, sebab aset perusahaan dipakai guna memperoleh 

keuntungan. Dengan begitu, keuntungan yang disediakan bagi pemegang ekuitas 

menjadi lebih banyak (Brigham dan Houston 2001). Tetapi, menggunakan 

leverage yang semakin tinggi juga akan mengakibatkan beban bunga seiring 
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meningkat (Brigham dan Gapenski 1997). Apabila beban bunga terlampau tinggi 

tetapi keuntungan operasial tidak cukup besar maka dapat muncul permasalahan 

kesulitan keuangan yang menjadi sebab menurunnya kinerja perusahaan. Kendati 

demikian bebanvbunga atas penggunaan hutang juga bisa berguna dalam 

mengurangi pajak yang akan menjadi peningkatan nilaibperusahaan (Brigham dan 

Gapenski 1997). 

Pada tahun 2011, Fachruddin di Indonesia melakukan penelitian serupa 

untuk perusahaan industry dasar dan kimia. Kemudian oleh Intan Emmanuela 

(2012) pun melakukan penelitian yang sama untuk perusahaanbmanufaktur yang 

teregistrasi pada BEI selama 2009-2011. Dalam penelitiannya, ia menjelaskan 

bahwa kinerja perusahaan dapat terukur dengan memakai rasio-rasio keuangan. 

Dimana rasio finansial ini merupakan perbandingan nominal-nomial yang ada 

dalam laporan keuangan. Selain itu ia juga menambahkan variable kepemilikan 

manajerial. Dalam penelitiannya ia menjelaskan beberapa hubungan antar variable 

yaitu hubungan kepemilikan manajerial, struktur modal dan ukuran perusahaan 

dengan agency cost, hubungan kepemilikan manajerial, struktur modal dan ukuran 

perusahaan dengan kinerja perusahaan dan hubungan agency cost dengan kinerja 

perusahaan. 

Khaira Amalia Fachrudin (2011) di Indonesia melakukan yang sama pula. 

Penelitian ini berguna dalam melihat hubungan antara ukuran perusahaan serta 

struktur modal terhadap agency cost; hubungan ukuran perusahaan, struktur 

modal dan agency cost terhadap kinerja perusahaan; serta pengaruh tidak 

langsung dari ukuran perusahaan dan struktur modal terhadap kinerja perusahaan 

dengan agency cost sebagai variable intervening. Didalam penelitian ini, populasi 
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yang digunakan adalah usaha-usaha industri dasar dan kimia yang teregistrasi 

pada Bursa Efek Indonesia tahun pada 2009. Atas populasi tersebut kemudian 

disortir lagi populasi sasaran yang seluruhnya akan menjadi sampel dalam 

penelitian. Metoda statistik yang dipakai yaitu metode analisis jalur. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan positif terhadap agency 

cost atas struktur modal dan pengaruh signifikan negatif terhadap agency cost dari 

ukuran perusahaan; tidak terdapat pengaruh signifikan dari ukuran perusahaan, 

struktur modal dan agency cost kepada kinerja perusahaan; serta tidak ada 

terdapat pengaruh tidak langsung atas ukuran perusahaan dan struktur modal 

melalui agency cost sebagai variabel intervening terhadap kinerja perusahaan. 

Gul et al (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional dapat mengurangi tingkat biaya agensi. Ukuran perusahaan yang 

lebih kecil juga menghasilkan penurunan pada biaya keagenan. Independensi 

dewan memiliki hubungan positif dengan rasio pemanfaatan aset. Pemisahan 

jabatan CEO dan ketua agency cost yang lebih tinggi menghasilkan agency cost 

yang lebih rendah. 

 Mahfuzah Salim dan Raj Yadav (2012) meneliti pengaruh antara strukur 

modal terhadap kinerja perusahaan dalam 237 perusahaan yang teregistrasi di 

bursa efek Malaysia dan terdiri atas beberapa sektor seperti konstruksi, produk 

konsumsi, produk industri, perkebunan, properti, dan trading and services. 

Penelitian ini berambisi untuk menguji secara empiris pengaruh antara rasio utang 

jangka panjang, utang jangka pendek dan total utang dengan kinerja perusahaan 

melalui tingkat pengukuran pengembalian ROA, ROE, dan Tobin’s Q untuk 

periode 1995-2011 dengan menggunakan pooling panel.  
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 Di Nigeria, Patrick Ogebe and Joseph Ogebe and Kemi Alewi (2013) 

melakukan penelitian dengan judul topik “The Impact of Capital Structure on 

Firms Performance in Nigeria”. Tujuan utama dari penelitian ini  yaitu agar 

menguji dampak leverage pada nilai perusahaan yang dipilih. Penelitian ini juga 

akan memperlihatkan pengaruh ekonomi makrovariabel seperti produk domestic 

bruto, tingkat suku bunga dan inflasi pada keputusan pembiayaan perusahaan dan 

akibat nilai-nilai tersebut. Penilaian atas profitabilitas dalam penelitian ini dukur 

dari Return on Equity (ROE), Return on Investment (ROI) dan Operating 

Expenses Ratio dan Asset turnover. 

Pada tahun 2014, Mochamad Fajar Nugraha, Indonesia, melakukan studi 

empiris terhadap perusahaan real estate, properti serta jasa konstruksi yang 

teregistrasi pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 – 2013. Dalam 

penelitiannya, penulis mengamati bisnis yang berkembang yang sangat pesat 

dipersektoran properti dan real estate, maka peluang atas investasi di perusahaan 

real estate dan properti lumayan menjanjikan serta bisa memperoleh laba yang 

besar. Oleh karena hal tersebut, sebelum melakukan investasi harus jeli untuk 

mengambil peluang dalam suatu investasi. Salah satu rasio pengukuran 

profitabilitas adalah Return On Equity (ROE), ROE yaitu pengukuran 

profitabilitas yang menilai pengembalian atau return kepada pemegang saham.  

 Dalam penelitian milik Khaniv Ni’ Matur Ruviah (2014), kinerja 

perusahaan merupakan aktivitas dan output yang dapat diperoleh oleh suatu 

kelompok untuk merealisasi sasaran, tujuan, visi, misi yang dituang dalam strategi 

rencana suatu perusahaan, namun dalam perusahaan sering kali terjadi konflik 

keagenan. Konflik keagenan tersebut dapat memunculkan agency cost yang akan 
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berefek negatif pada kinerja perusahaan. Penelitian ini berambisi untuk 

membuktikan secara empiris pengaruh antara struktur modal, ukuran perusahaan, 

kepemilikan manajerial terhadap agency cost, serta untuk membuktikan secara 

empiris pengaruh antara struktur modal, ukuran perusahaan, kepemilikan 

manajerial, agency cost terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini dilakukan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni untuk perusahaan manufaktur pada tahun 2011 

menuju sampai tahun 2013. Kinerja perusahaan merupakan variabel dependen 

dalam penelitian ini, dan agency cost sebagai variabel intervening sedangkan 

variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur modal, ukuran 

perusahaan, kepemilikan manajerial. Populasi yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama tahun 2011- 2013. Metoda mengambil sampel dengan cara purposive 

sampling sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Jumlah sampel penelitian sebanyak 

131 perusahaan. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

analisis jalur (path analisys).  

Di Pakistan, Mooben dan Waqas melakukan penelitian atas pengaruh arus 

kas bebas dan agency cost terhadap kinerja perusahaan. Jurnal ini dipublikasi pada 

tahun 2014.  Penelitian ini menggunakan sampel atas 123 perusahaan yang 

terdafatar diKSE (Karachi Stock Exchange) atau buryang berasal dari delapan 

sector yang berbeda untuk periode 2003-2009. 

Ivan Prayogo (2015) mengangkat judul “Analisis Pengaruh Agency Cost 

sebagai Variabel Pemediasi dalam relasi antara Struktur Kepemilikan, Struktur 

Modal, Aliran Kas Bebas, dan Ukuran Perusahaan  dengan Kinerja Perusahaan”. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendapatkan bukti empiris pengaruh struktur 
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kepemilikan, struktur modal, aliran kas bebas, dan ukuran perusahaan terhadap 

kinerja perusahaan, (2) mendapatkan bukti empiris pengaruh struktur kepemilikan, 

struktur modal, aliran kas bebas, ukuran perusahaan terhadap agency cost, (3) 

mencari bukti empiris pengaruh agency cost terhadap kinerja perusahaan, (4) mencari 

bukti empiris pengaruh agency cost sebagai variabel pemediasi dalam hubungan 

antara struktur kepemilikan, struktur modal, aliran kas bebas, dan ukuran perusahaan 

dengan kinerja perusahaan. Pada penelitian ini agency cost diproxykan dengan total 

asset turnover sehingga semakin besar total asset turnover maka agency cost yang 

dikeluarkan semakin kecil begitu pula sebaliknya. Sampel yang dipakai dalam 

penelitian ini yaitu perusahan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2010-2014. Terdapat 273 perusahaan yang memenuhi kriteria 

sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan alat analisis structural equation model 

(SEM) dengan bantuan software SPSS. 

Ditahun yang sama, Sorana Vatavu melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui relasi antara struktur modal dengan kinerja perusahaan pada 

196 perusahaan terdaftaunr di bursa efek Romania, Bucharest Stock Exchange 

yang bergerak disektor manufaktur untuk periode 2003-2010. Penelitian ini 

menggunakan analisis atas cross sectional regression. Struktur modal 

menggunakan pengukuran berupa hutang jangka pendek, total hutang dan modal. 

Sedangkan  kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan ROA dan ROE. 

Elvi Riali (2016) mengangkat judul penelitian “Pengaruh Struktur Modal, 

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Agency Cost”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa faktor–faktor yang mempengaruhi agency cost pada perusahaan 

manufaktur sektor industri konsumsi. Faktor–faktor yang diteliti adalah struktur 
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modal, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan 

ukuran perusahaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor 

industri bidang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode 

mengambil sampel yang digunakan adalah metoda purposive sampling dan 

diperoleh 35 perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi. Data yang 

digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan pada tahun 

2012-2014. 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Perusahaan 

 Perusahaan dalam melaksanakan operasinya dapat didanai melalui hutang 

ataupun ekuitas. Komposisi menggunakan hutang dan ekuitas ini dijelaskan dalam 

struktur modal. Hutang akan menghasilkan beban bunga, dimana beban bunga ini 

dapat menghemat beban pajak karena beban untuk bunga akan mengurangi 

pendapatan sehingga laba sebelum pajak menjadi lebih kecil. Apabila dalam 

pendanaan menggunakan ekuitas, maka tak akan ada beban yang bisa mengurangi 

perusahaan. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya 

oleh Husnan dan Pudjiastuti (2002). 

 Brigham dan Houston (2001) dalam Fahruddin (2011) mengemukakan 

bahwa leverage keuangan merupakan alternatif yang bisa digunakan untuk 

peningkatan laba. Penggunaan atas hutang dalam investasi sebagai tambahan 

untuk pendanaan aktiva dalam perusahaan digunakan untuk menghasilkan laba. 

Hutang akan menimbulkan beban bunga yang dapat menjadi pengurangan laba 

sehingga nilai perusahaan naik dan kinerja perusahaan juga akan naik. 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan 
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 Besar atau kecilnya perusahaan dapat dinilai melalui kekayaan atau total 

aset perusahaan. Besarnya jumlah aset akan memberikan sebuah perusahaan akses 

yang lebih besar dalam proses perolehan dana dipasar modal jika di bandingkan 

dengan perusahaan yang lebih kecil. Dengan kemudahan memperoleh akses 

tersebut, perusahaan akan lebih mudah dalam memperoleh dana untuk kebutuhan 

operasional perusahaan sehingga bisa peningkatan produktivitas serta kinerja 

perusahaan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Lin (2006), Wight et al. (2009) dalam 

Fachruddin (2011) juga menyatakan bahwasanya ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap kinerja dikarenakan suatu perusahaan menjajikan kinerja yang 

lebih baik. Namun hal ini tidak sejalan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Huang (2002), Talebria et al. (2010) dalam Fachruddin (2011) tidak menemukan 

ada relasi ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan.  

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jensen and Meckling (1976) telah 

dikemukakan bahwasanya semakin besar kepemilikan manajerial dalam sebuah 

perusahaan, akan semakin kecil konflik kepentingan antara pemegang saham dan 

pihak manejemen. Masalah ini dikarenakan para manejemen akan berusaha sebaik 

mungkin dalam mengelola perusahaan karena ikut menanggung dan memiliki 

risiko dalam perusahaan tersebut. 

2.3.4 Pengaruh Agency Cost terhadap Kinerja Perusahaan 

 Hubungan antara hutang dan agency cost dipaparkan oleh Jensen and 

Meckling (1976) dalam struktur modal. Penggunaan dalam hutang menimbulkan 

pengawasan pihak eksternal atau bank yang akan memberikan memotivasi 
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manejemen dalam mengopeasikan perusahaan secara lebih efisien. Dengan 

demikian, agency cost akan berkurang serta kinerja perusahaan diprediksi dapat 

lebih meningkat.  

2.4 Model Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian replika atas jurunal yang 

diteliti oleh Intan Immanuela (2012). Tujuan atas perancangan model penelitian 

ini adalah agar dapat lebih memahami mengenai konsep penelitian yang penulis 

lakukan. 

Gambar 2.1 

Model Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan 

Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan dengan Agency Cost sebagai Variabel 

Intervening 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data penelitian diolah, 2018. 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

 H1 DER berpengaruh negatif terhadap ROA 

 H2 Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ROA 

H3 Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ROA 

H4 DER berpengaruh positif terhadap agency cost 

Struktur Modal 

(Debt to Equity Ratio) 

Ukuran Perusahaan 

Kepemilikan 

Manajerial  

Agency Cost 

(SGA Ratio) 

Kinerja 
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(Return on Assets) 

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



 18 
 

Universitas Internasional Batam 
 

H5 Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agency cost 

H6 Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agency cost 

  H7 Agency cost berpengaruh negatif terhadap ROE 

  H8 Agency cost memediasi pengaruh DER terhadap ROA 

     H9 Agency cost memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

ROA 

H10 Agency cost memediasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

ROA 
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