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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan utama sebuah perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai 

perusahaan sehingga memaksimalkan keuntungan pemegang sahamnya dan 

menjaga kelangsungan hidup jangka panjang. Dalam upaya mencapai 

tujuannya, perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan laba sebesar-

besarnya dan mengurangi biaya sampai sekecil-kecilnya. Oleh karena itu 

diperlukan adanya strategi dan kebijakan yang kuat di dalam persaingan 

usaha supaya perusahaan dapat terus mencapai tujuan tersebut dan dengan 

demikian dapat mensejahterakan para stakeholdernya (Wijaya, 2014). 

Dalam kasus Enron perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di 

bidang energi. Enron mengumumkan kebangkrutannya pada akhir 2002. 

Dalam kasus Enron diketahui terjadinya moral hazard diantaranya 

memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 dollar AS 

padahal perusahaan mengalami kerugian. AA sebagai pihak independen 

akuntan publik, telah mencelakai kepercayaan dari pihak stakeholder atau 

principal untuk memberikan suatu fairness informationmengenai 

pertanggungjawaban dari pihak agent dalam mengemban amanah dari 

principal. Pihak agent dalam hal ini manajemen Enron telah bertindak secara 

rasional untuk kepentingan dirinya (self interest oriented) dengan melupakan 

norma, nilai kejujuran dan etika bisnis yang sehat. Asymetry information 

terjadi karena manajer lebih menguasai informasi dibanding pihak lain 
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(pemilik atau pemegang saham). Maka dengan adanya informasi asimetri 

yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa 

informasi yang tidak diketahui principal. 

Namun kenyataannya manajemen memiliki informasi lebih mengenai 

kondisi internal dan prospek perusahaan dimasa datang dibandingkan pihak 

prinsipal. Pada prinsipnya manusia akan berusaha memaksimalkan utilitas 

bagi kepentingan dirinya sendiri, sehingga agen akan cenderung 

memaksimalkan utilitasnya dibandingkan mensejahterakan prinsipal. Hal ini 

akan menimbulkan asimetri informasi dalam perusahaan, dimana terjadi 

ketidakseimbangan penguasaan informasi dalam hubungan keagenan (Putri, 

2016). Dalam perkembangan perusahaan yang semakin meningkat, pemilik 

akan menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan 

perusahaan. Pengolahan perusahaan menjadi tidak sederhana dan kegiatan 

yang ada di dalam perusahaan semakin banyak, baik jenis maupun volume 

kegiatannya, terlebih pada perusahaan yang telah menjual sahamnya ke 

publik (Fahmi, 2014).  

Permasalahan yang lazim terjadi antara pemegang saham (principal) 

dan manajer (agent) dalam suatu perusahaan berkaitan dengan masalah 

keagenan (agency problem). Masalah keagenan merupakan masalah yang 

timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. 

Perbedaan ini membawa potensi terjadinya konflik yang dapat menimbulkan 

atau memicu terjadinya biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam 

operasi perusahaan apabila dikelola oleh pemiliknya sendiri. Biaya tersebut 
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disebut dengan biaya keagenan atau agency cost (Hadiprajitno, 2013). 

Kondisi diatas terjadi karena asymmetry information antara manajemen dan 

pihak lain yang tidak memiliki sumber dan akses yang memadai untuk 

memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan 

manajemen (Aryani, 2011). 

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi 

konflik antara manajemen dan pemegang saham jadi agency problem dapat 

dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan (Saputro, 2012). Struktur 

kepemilikan dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, 

kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing. 

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang 

saham. Kepemilikan saham melalui institusi ini yang paling di sukai investor 

karena dengan ini mereka tidak dapat dengan mudah ditipu oleh manajer. 

Karena semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien 

pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga sebagai cara untuk 

menjegah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajer (Aryani, 2011). 

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

pemerintah (government) dari seluruh modal saham yang dikelola. Dalam 

struktur kepemilikan perusahaan, pemerintah memiliki proporsi tersendiri 

pada suatu perusahaan tertentu, sebagai contoh adalah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) (Saputro, 2012). 
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Adanya kepemilikan asing dalam perusahaan, dianggap concern 

terhadap peningkatan good corporate governance. Banyak perusahaan yang 

terdaftar di BEI yang memiliki kepemilikan asing dalam daftar shareholder-

nya, ini berarti bahwa di Indonesia telah mengalami peningkatan good 

corporate governance sejak krisis moneter 1998 (Septiawan dan Wirawati 

2016). 

Perusahaan dalam operasinya memerlukan adanya corporate 

governance (tata kelola perusahaan) yang baik untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang menjelaskan hubungan 

antara berbagai partisipan dalam sebuah perusahaan. Pada dasarnya, 

corporate governance merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

melakukan pengendalian terhadap perilaku para eksekutif puncak (manajer) 

demi melindungi kepentingan pemilik perusahaan atau pemegang saham 

(Noviawan, 2013). 

Mekanisme tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara 

proporsi komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris untuk 

pengukuran kinerja suatu perusahaan. Dengan adanya komisaris independen 

dan dewan komisaris, maka kepentingan pemegang saham, baik mayoritas 

dan minoritas tidak diabaikan, karena komisaris independen lebih bersikap 

netral pada keputusan manajer. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk 

memantau atau pengawasan terhadap efektifitas praktek pengelolaan 

korporasi yang baik (Hadiprajitno, 2013). 
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Proporsi komisaris independen  secara hukum bertugas melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Utami (2015) 

menyatakan bahwa kemampuan pengawasan dewan komisaris akan menjadi 

lebih efektif apabila jumlah ukuran dewan komisaris semakin besar. 

Kemampuan pengawasan yang efektif ini akan membuat manajemen 

perusahaan melakukan kinerja operasionalnya dengan baik. 

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang memiliki tugas dan 

tanggung jawab untuk mengawasi, memberi nasihat kepada direksi serta 

memastikan bahwa seluruh bagian perusahaan telah melaksanakan tata kelola 

perusahaan yang baik. Berdasarkan proses kerjanya, jumlah rapat dewan 

komisaris akan menunjukan kualitas kerja dewan komisaris secara langsung. 

Semakin sering rapat, maka kualitas pengendalian dan pembinaan manajemen 

akan lebih baik, dan akhirnya akan menurunkan biaya keagenan 

(Hadiprajitno, 2013). 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Hadiprajitno 

(2013). Hal yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah pada tahun 

penelitian dan variabel struktur kepemilikan, mekanisme tata kelola 

perusahaan, dan periode penelitian. Penelitian Paulus Basuki Hadiprajitno 

(2013) menggunakan variabel struktur kepemilikan berupa kepemilikan 

keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan 

asing, kosentrasi pemilik, serta variabel mekanisme tata kelola perusahaan 

berupa proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah 

komite audit, jumlah rapat komite audit, dan komite nominasi. 
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 Sedangkan pada penelitian ini penulis hanya menggunakan variabel 

struktur kepemilikan berupa kepemilikan institusional, kepemilikan 

pemerintah, dan kepemilikan asing, untuk variabel mekanisme tata kelola 

berupa proporsi komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris. 

Peneliti menghapus kepemilikan keluarga, kosentrasi pemilik, jumlah komite 

audit, jumlah rapat komite audit, dan komite nominasi karena menurut 

penelitian-penelitian terdahulu menyatakan tidak berpengaruh terhadap biaya 

keagenan, ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2012), 

Wijaya (2014), Aryani(2011). Alasan memilih perusahaan manufaktur untuk 

dijadikan objek penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan 

salah satu perusahaan dengan bagian sektor terbesar di Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka peneliti melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Struktur Kepemilikan, dan Mekanisme 

Tata Kelola Perusahaan terhadap Biaya Keagenan di Indonesia (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 

2013-2015). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah kepemilikan mayoritas institusional berpengaruh positif 

terhadap biaya keagenan? 

2. Apakah kepemilikan mayoritas pemerintah berpengaruh positif 

terhadap biaya keagenan? 
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3. Apakah kepemilikan mayoritas asing berpengaruh positif terhadap 

biaya keagenan? 

4. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

biaya keagenan? 

5. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif  terhadap 

biaya keagenan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk menguji pengaruh kepemilikan mayoritas institusional 

berpengaruh positif terhadap biaya keagenan. 

b. Untuk menguji pengaruh kepemilikan mayoritas pemerintah 

berpengaruh positif terhadap biaya keagenan. 

c. Untuk menguji pengaruh  kepemilikan mayoritas asing berpengaruh 

positif terhadap biaya keagenan. 

d. Untuk menguji pengaruh proporsi komisaris independen berpengaruh 

positif terhadap biaya keagenan. 

e. Untuk menguji pengaruh jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh 

positif  terhadap biaya keagenan. 
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai 

pihak antara lain: 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

struktur kepemilikan, mekanisme tata kelola perusahaan, dan biaya 

keagenan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam menentukan upaya mengurangi biaya keagenan 

sehingga pembiayaan perusahaan akan menjadi efektis dan efisien. 

b. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan 

referensi mengenai biaya keagenan serta menambah pengetahuan 

bagaimana dalam mengelola biaya keagenan perusahaan. Selain itu, 

dapat menjadi acuan dan tambahan litelatur bagi mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian pada bidang yang sama. 

c. Bagi Investor  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi dalam pertimbangan pengambilan keputusanyaitu dari sisi 

mekanisme tata kelola perusahaan. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau pun 

sebagai data pembanding yang sesuai dengan bidang yang akan diteliti, 

serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.  
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