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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Teori Keagenan 

 Menurut Husnan (2015)  masalah keagenan (agency problems) 

muncul dalam dua bentuk, yaitu antara pemilik perusahaan (principal)   

dengan pihak manajemen (agent), dan antara pemegang saham dengan 

pemegang obligasi. Jensen Meckling (1976) dalam Astuti dkk (2015) 

mendefinisikan hubungan agensi sebagai sebuah kontrak dimana satu 

pihak berperan sebagai pemilik (principal) menyewa orang lain sebagai 

agen (agent) untuk melakukan sejumlah jasa sesuai keinginan mereka, 

yang termasuk pendelegasian  kekuasaan untuk mengambil keputusan 

kepada agen. Apabila kedua pihak dalam hubungan ini bertindak untuk 

memaksimalkan utilitasnya masing-masing, ada alasan yang kuat untuk 

mempercayai bahwa agen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan 

yang terbaik bagi pemilik. Permasalahan umum dari teori ini adalah agar 

agen bertindak dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan pemilik. 

Dalam teori ini, principal adalah pemegang saham/pemilik/investor, 

sedangkan agent adalah manajer atau manajemen yang mengelola 

perusahaan. Principal  menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan 

operasi perusahaan, sedangkan agent berkewajiban mengelola perusahaan 

dengan tujuan meningkatkan kemakmuran pemilik atau laba perusahaan. 
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Sebagai imbalannya, agent akan memperoleh gaji, bonus, dan berbagai 

lainnya (Budiyanto, 2013). 

Teori keagenan memberikan landasan utama dalam kaitannya 

dengan penyediaan informasi tentang aktivitas yang telah terjadi. 

Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, 

sehingga sangat dibutuhkan pihak yang kompeten dalam menyediakan 

informasi berkaitan dengan risiko dan pengendalian kemungkinan sifat 

opportunistic agen. Adanya pihak yang kompeten untuk menangani 

pengendalian risiko akan memiliki agency cost yang rendah (Wahyuni, 

2012). 

Dalam konsep agency theory, manajemen puncak sebagai agen 

semestinya on behalf of the best interest of the shareholders, atau 

manajemen menengah sebagai agen semestinya on behalf of the best 

interest of the top management. Namun tidak tertutup kemungkinan 

manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk 

memaksimalkan utilitas. Manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan 

yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam 

jangka panjang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Perbedaan 

kepentingan antara prinsipal dan agen inilah disebut dengan agency 

problem yang salah satunya disebabkan oleh adanya asymmetric 

information, yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena 

adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen 

(Hanggraeni, 2015). 
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Prasetyantoko (2008) menegaskan, pada dasarnya theory agency 

adalah memperbaiki hubungan yang bersifat konfliktual antar berbagai 

pihak terkait  dan organisasi. Kepentingan berbagai pihak itu secara 

alamiah berbeda, menyangkut pembagian sumber daya organisasi, 

penentuan siapa yang harus berkuasa, pengambilan keputusan. Kondisi 

konfliktual ini harus dikelola agar pemilik modal tidak dirugikan. Dari 

kacamata agency, ujung perdebatan adalah kepentingan pemegang saham 

agar investasinya dalam perusahaan dikelola dengan baik sehingga mereka 

memperoleh tingkat pengembalian maksimal. 

2. Struktur Kepemilikan 

Stuktur kepemilikan adalah suatu mekanisme yang dapat mengurangi 

konflik antara manajemen dan pemegang saham sehingga agency cost 

dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan 

adalah salah satu bagian dari corporate governance yang dapat dilihat dari 

segi struktur. Good Corporate Governance secara definitif merupakan 

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan 

nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder (Faisal, 2004 dalam 

Saputro 2012).  

Jensen dan Meckling (1976) dalam Pratiwi (2016) menyatakan 

bahwa agency problem dapat dikurangi dengan adanya struktur 

kepemilikan perusahaan. Karena dengan adanya struktur kepemilikan yang 

terstruktur, dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya 

suatu perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi biaya keagenan yang 
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dikeluarkan oleh perusahaan. Struktur kepemilikan  dapat mengendalikan 

masalah keagenan. Terdapat tiga struktur kepemilikan dalam penelitian ini 

yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan 

asing. 

a. Kepemilikan Mayoritas Institusional  

Adanya pemegang saham seperti kepemilikan institusional memiliki 

arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh 

institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan 

investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Ardianingsih, 2010). 

Kepemilikan institusional memilki peranan yang sangat penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan 

pemegang saham, dengan demikian kepemilikan institusional akan 

mengurangi biaya keagenan (Pratiwi, 2016). 

Kepemilikan institusional merupakan suatu bentuk kepemilikan 

saham dimana pemegang sahamnya berbentuk institusi atau bersifat pasif 

dalam kegiatan operasional perusahaan. Institusi sebagai investor 

perusahaan memiliki kemampuan dalam memperoleh informasi 

perusahaan, melakukan monitoringagen dan mempegaruhi kebijakan 

strategis perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan saham institusional 

yang lebih besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk 

memonitor manajemen (Dharmastuti, 2013). Pemegang saham sudah pasti 

berkeinginan agar mendapat return yang optimal atas investasi 
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perusahaan, sehingga kepemilikan oleh institusional akan mendorong 

peningkatan pengawasan pada kinerja manajemen. 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi 

insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat 

pengawasan yang insentif (Budiyanto, 2013). Kepemilikan institusional 

dapat menekan kecenderungan manajemen untuk melakukan kecurangan 

(fraud) dalam laporan keuangan. 

b. Kepemilikan Pemerintah 

Pemerintah merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam 

suatu perusahaan (stakeholder). 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). Di Indonesia 

dimana pemerintah sebagai pemegang saham terbesar BUMN go public, 

akan sangat berpengaruh terhadap keputusan penting keuangan BUMN. 

Keputusan keuangan tersebut tentunya akan berdampak pada biaya 

keagenan. Pada dasarnya BUMN lebih mementingkan kepentingan politik 

daripada kepentingan perusahaan untuk efisiensi ekonominya dan BUMN 

tidak bisa mengatasi masalah muncul persaingan dari perusahaan (Saputro, 

2012). 

Berdasarkan  teori  keagenan,  perbedaan  kepentingan  antara  

manajer  dan  pemegang  saham mengakibatkan  timbulnya  konfik  yang  
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biasa disebut  agency conflict. Konflik kepentingan yang sangat  potensial  

ini  menyebabkan  pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan yang 

berguna untuk  melindungi  kepentingan  pemegang saham (Jensen and 

Meckling, 1976).  

c. Kepemilikan Asing 

 Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

pihak luar negeri baik individu maupun institusional. Perusahaan yang 

sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing, biasanya lebih sering 

menghadapi masalah asymmetry information dikarenakan hambatan 

geografis dan bahasa. Oleh sebab itu perusahaan dengan kepemilikan 

asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan 

informasinya secara sukarela dan luas (Xiao et al., 2004 dalam Aryani 

2011). Adanya kepemilikan asing dalam perusahaan, dianggap concern 

terhadap peningkatan good corporate governance. Banyak perusahaan-

perusahan yang terdaftar di BEI yang memiliki kepemilikan asing dalam 

daftar shareholder-nya, ini berarti bahwa di Indonesia telah mengalami 

peningkatan good corporate governance dari semenjak krisis moneter 

tahun 1998 (Septiawan, 2016). 

 Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal 

asing Pasal 1 angka 6 yang bermaksud penanaman modal asing adalah : 

perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah 

asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik 

Indonesia. La Porta, et all (1999) dalam Hadiprajitno (2013) menyatakan 
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bahwa karena investor asing menghadapi risiko investasi yang tinggi 

dalam ekonomi negara berkembang (risiko politik, risk bearing, hukum) 

maka monitoring investor asing relative lebih tinggi sehingga diharapkan 

dapat menurunkan biaya agency yang timbul. 

3. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan 

Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi melakukan suatu 

tindakan yang memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme tata kelola 

perusahaan terbagi menjadi dua yaitu mekanisme internal dan mekanisme 

eksternal. Mekanisme internal tata kelola perusahaan berkaitan dengan 

proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dewan komisaris 

beserta seluruh komite dibawah dewan komisaris, dewan direksi, sekretaris 

perusahaan dan manajemen perusahaan. Sedangkan mekanisme tata kelola 

eksternal berkaitan dengan aktivitas pengendalian dan pengawasan yang 

berasal dari pasar modal, perbankan, konsumen, supplier, tenaga kerja, 

pemerintah sebagai regulator, dan pemangku kepentingan lainnya (Utami 

2015). 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 

dalam Aryani (2011). Corporate governancedidefinisikan sebagai 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang 

kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. 
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Perusahaan yang memiliki masalah keagenan yang besar apabila 

persahaan belum maksimal menerapkan corporate governance. Masalah 

yang muncul dalam hubungan keagenan dapat dikurangi dengan 

menggunakan kontrak, namun tidak semua dapat dituangkan dalam 

kontrak, sehingga diperlukan suatu mekanisme corporate governance atau 

tata kelola perusahaan (Dharmastuti, 2013). Corporate governance 

menggambarkan proses, kebiasaan, kebijakan, hukum dan mengarahkan 

organisasi dan perusahaan dalam bertindak, mengelola dan mengendalikan 

operasi perusahaan. 

Suatu perusahaan dikatakan sudah melakukan good corporate 

governance (GCG) apabila sudah menerapkan prinsip-prinsip GCG 

dengan baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG 

2006), terdapat lima prinsip dasar dari tata kelola perusahaan yaitu : 

a. Transparency (keterbukaan informasi) 

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan 

dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan 

mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan 

dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu 

kepada segenap stakeholdersnya. 

b. Accountability (akuntabilitas)  

Menjelaskan peran, kewajiaban dan tanggung jawab serta 

mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan 
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manajemen dan pemegang saham di bawah pengawasan dan 

pengarahan Dewan Komisaris. 

c. Responsibility (pertanggung jawaban) 

Kesesuian di dalam pegelolaan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Bentuk 

pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan 

terhadap peraturan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-

nilai sosial, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan 

dan keselamtan kerja, perlindungan lingkungan hidup dll.  

d. Independency (kemandirian)  

Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa 

benturan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Fairness (kesetaraan dan kewajaran) 

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dan kesetaraan di 

dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholder)  yang 

timbul berdasarkan perjanjian serta sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Penelitian ini menggunakan dua indikator mekanisme tata kelola 

perusahaan yaitu proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat dewan 

komisaris. 
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a. Proporsi Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen dalam mekanisme good corporate 

governane berperan penting tidak hanya melihat kepentingan pemilik 

tetapi juga kepentingan perusahaan secara umum. Jensen dalam Budiarti 

(2014) menyatakan bahwa outside director akan lebih efektif dalam 

memonitor manajemen selain itu outsider juga lebih banyak memberikan 

pengetahuan dan nilai tambah bagi perusahaan. 

 Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan 

komisaris akan memberi pengawasan yang ketat sehingga mampu 

meminimalkan kesempatan melakukan kecurangan dari manajemen 

perusahaan. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja manajemen dimana semakin besar proporsi komisaris 

independen maka pengawasan menjadi lebih ketat untuk pihak manajemen. 

Ketatnya pengawasan akan membuat manajemen bertindak lebih wasapada 

untuk menentukan keputusan dan transparan dalam menjalankan operasional 

perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan (Asri, dkk, 

2016). 

 Salah satukarakteristik corporate governance yang harus dimiliki 

perusahaan adalah komisaris independen yang berfungsi untuk 

melaksanakan pengawasan, membantu pengelolaan perusahaan yang baik 

dan memuat laporan keuangan lebih objektif (Kurniasih, 2013). Adanya 

komisaris independen didalam perusahan diharakan dapat meminimalisir 

terjadinya kecurangan yang mungkin terjadi di perusahaan. Beberapa studi 
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sebelumnya membuktikan bahwa adanya komisaris independen dalam 

perusahaan memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai 

perusahaan. Semakin besar jumlah dewan komisaris independen dalam 

perusahaan maka akan semakin efektif dalam memonitor pihak manajer 

dan pada akhirnya biaya keagenan dapat ditekan. (Ying, 2011 dalam Asri 

dkk, 2016). 

b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris 

 Di setiap struktur organisasi perusahaan, biasanya harus ada unit 

yang dinamakan Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi kinerja para 

anggota direksi (direktur) perusahaan, agar setiap direksi berkinerja sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Prawirosentono, 2014). 

Dewan komisaris merupakan inti corporate governance (tata kelola 

perusahaan) yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi 

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta 

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Aryani, 2011). 

 Secara hukum dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan 

dan memberikan nasihat kepada Direksi. Diperlukan adanya komitmen 

penuh dari dewan direksi dan komisaris agar implementasi GCG dapat 

berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan (Effendi, 2016). Dewan 

Komisaris dituntut untuk dapat mengawasi seluruh pemenuhan 

kepentingan semua stakeholders dengan berasaskan kesetaraan. Dewan 

komisaris dan struktur kepemilikan merupakan mekanisme GCG yang 

berperan penting dalam mengawasi aktivitas manajemen. Perbedaan baik 
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karakteristik dewan komisaris dan struktur kepemilikan akan berbeda pula 

kualitas pengawasannya terhadap manajemen sehingga akan timbul reaksi 

berbeda dari investor atas perubahannya (Sundari 2015). 

  Pedoman umum good corporate governance Indonesia yang dibuat 

oleh KNKG (2006) menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip yang 

perlu dipenuhi oleh perusahaan agar dewan komisaris dapat menjalankan 

tugasnya secara efektif yaitu: 

1. Komposisi dewan komisaris yang memungkinkan pengambilan 

keputusan efektif, tepat dan cepat serta bertindak independen. 

2. Profesionalitas dewan komisaris, yang ditunjukkan melalui integritas 

dan kemampuan yang baik dalam menjalankan fungsinya, dan 

3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat pada dewan direksi 

mencakup pada berbagai tindakan yang berkaitan dengan pencegahan, 

perbaikan hingga pada pemberhentian sementara. 

 Menurut 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 melakuan kinerja operasional dengan 

baik. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan 

menjadi lebih baik. 

4. Biaya Keagenan (Agency Cost) 

Biaya keagenan (agency cost) merupakan sejumlah aliran biaya yang 

dikeluarkan oleh investor untuk mendapatkan sejumlah informasi yang 
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berasal dari agen, kebutuhan informasi sangat penting untuk proses 

pengambilan keputusan (Novany dkk, 2013). Jensen dan Meckling, 1976; 

dan Wats dan Zimmerman, 1986 menyatakan biaya keagenan muncul 

ketika kepentingan agen (manajer perusahaan) tidak sesuai dengan 

kepentingan principal (pemilik perusahaan) dan mempengaruhi pilihan 

dalam tugas, kelalaian, serta keputusan manajer berdasarkan kepentingan 

sendiri maupun keputusan pembentengan (entrenchment) yang berarti 

mengurangi kesejahteraan principal juga. 

Biaya keagenan dapat diminimalisir jika perusahaan memiliki tata 

kelola perusahaan yang baik. Perusahaan dalam operasinya memerlukan 

tata kelola yang mengatur hubungan antara pemilik dan manajemen untuk 

menentukan tujuan perusahaan dan mengukur kinerja serta kewenangan 

dan pengendalian manajemen (Astuti dkk, 2015). Tingginya biaya 

keagenan diakibatkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh 

manajemen berupa pengeluaran yang tidak perlu untuk kepentingan 

peningkatan kesejahteraan mereka. Meningkatnya biaya keagenan diikuti 

dengan meningkatnya biaya operasional perusahaan sehingga melebihi 

biaya yang dianggarkan perusahaan yang berdampak pada menurunnya 

efisiensi perusahaan (Fahmi, 2014). Jika tidak terdapat masalah keagenan, 

maka semua pihak dalam perusahaan akan memaksimal nilai perusahaan 

atau meminimalkan biaya-biaya keagenan sehingga tercapai kinerja 

perusahaan yang efisien. 
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Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Noviawan (2013) 

terdapat tiga macam biaya keagenan (agency cost), yaitu : 

a. Biaya pemantauan (monitoring cost) oleh prinsipal, yaitu biaya yang 

dikeluarkan dengan tujuan untuk membatasi penyimpangan yang 

dilakukan oleh pihak manajer dengan memonitor aktivitas yang 

diakukan oleh manajer. Contoh oleh prinsipal : biaya pengukuran dan 

evaluasi kinerja agen, biaya perencanaan dan penerapan indeks 

kompensasi manajer, biaya perencanaan, biaya perekrutan dan 

penggantian manajer. 

b. Biaya perikatan (bonding cost) dalam beberapa situasi tertentu, pihak 

agen diberikan kesempatan untuk membelanjakan sumber daya 

perubahan yang diharapkan dapat menjamin bahwa manajer tidak 

akan merugikan pemilik perusahaan. Contoh oleh agen : manfaat bagi 

manajer dalam kaitan dengan uang dan tidak terkait dengan uang, 

biaya strukturisasi keuangan, biaya reorganisasi, kas yang ditahan, 

serta biaya kerugian investasi. 

c. Kerugian residual (residual cost) merupakan nilai uang yang 

ekuivalen dengan kesejahteraan yang dialami oleh pemilik, biaya ini 

dianggap sebagai biaya yang timbul dari hubungan keagenan dan 

dinamakan dengan kerugian residual. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian 

ini. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan struktur kepemilikan, 

mekanisme tata kelola perusahaan, dan biaya keagenan, dan dapat dilihat 

pada tabel 2.1 sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No 

Peneliti 

(Tahun 

Penelitian) 

Variabel 
Hasil 

Penelitian Independen Dependen 

1. Aga 

Nugroho 

Saputro, 

Muchamad 

Syafruddin(

2012). 

Journal of 

Accounting 

Vol. 1 No. 1 

Struktur 

Kepemilikan dan 

Mekanisme 

Corporate 

Governance 

Biaya Keagenan Hasil penelitian ini 

bahwa variabel yang 

mempengaruhi biaya 

agensi persaingan 

papan, kepemilikan 

pemerintah, 

kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan asing dan 

kepemilikan 

terkonsentrasi. 

2. Humosor 

Panuju, 

Makhdalena, 

Sumarno 

(2013) 

Kepemilikan 

Asing dan 

Kepemilikan 

Pemerintah 

Agency Cost Berdasarkan hasil 

penelitian 

diperoleh bahwa 

Kepemilikan Asing dan 

Kepemilikan 

Pemerintah secara 

simultan 

berpengaruh terhadap 

Agency Cost. 

3. Krisnauli, P. 

Hadiprajitno 

(2014). 

Journal of 

Accounting 

Vol. 3 No. 2 

Mekanisme Tata 

Kelola 

Perusahaan dan 

Struktur 

Kepemilikan 

Agency Cost Penelitian ini 

menyatakan bahwa  

ukuran dewan 

komisaris, ukuran 

dewan komisaris 

independen, dan 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh positif 

terhadap tingkat biaya 

keagenan suatu 
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perusahaan yang diukur 

dengan perputaran asset 

(ATO). Sedangkan 

variabel dewan direksi, 

komite audit, dan 

kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif 

terhadap tingkat biaya 

keagenan suatu 

perusahaan. 

4. Sujarwati, 

Rossyati, 

Amerti Irvin 

Widowati 

(2015) 

Corporate 

Governance, 

Struktur 

Kepemilikan 

Biaya Agensi Penelitian ini 

menyatakan bahwa 

dewan komisaris 

independen tidak 

berpengaruh negatif 

terhadap biaya agensi, 

dewan direktur, komite 

remunerasi dan 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh positif 

terhadap biaya agensi. 

Sedangkan komite 

audit, kepemilikan 

manajer, dan 

kepemilikan publik 

berpengaruh negatif 

terhadap biaya agensi. 

5. Fitri Laela 

Wijayati 

(2015). 

Jurnal 

EBBANK 

Vol. 6 No. 2 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Ukuran Dewan 

Direksi, dan 

Ukuran Dewan 

Komisaris 

Biaya Keagenan Penelitian ini 

menyatakan bahwa 

kepemikan manajerial, 

kepemilikan 

institusional dan jumlah 

dewan direksi 

berpengaruh positif 

terhadap biaya 

keagenan yang diukur 

dengan perputaran total 

aktiva. Sedangkan 

variabel jumlah dewan 

komisaris berpengaruh 

negatif terhadap biaya 

keagenan yang diukur 

dengan perputaran total 

aktiva. 
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C. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh Kepemilikan Mayoritas Institusional terhadap Biaya 

Keagenan. 

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi 

mengindikasikan kemampuannya untuk mengawasi manajemen, karena 

semakin besar kepemilikan institusional maka lebih efisien aktiva perusahaan 

dan diharapkan juga bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan 

yang dilakukan oleh manajemen. Semakin tinggi kepemilikan institusional 

maka akan mengurangi agency cost (Wijaya 2014). Kepemilikan insitusioanal 

yang tinggi menyebabkan utilisasi aset perusahaan menjadi lebih efisien 

sehingga merupakan metode pencegahan terhadap terjadinya inefisisensi 

dalam perusahaan. Menurut Krisnauli (2014), semakin tinggi pengawasan 

terhadap manajemen akan semakin tinggi pengaruh terhadap manajemen 

untuk melakukan kinerja dengan baik dan menghasilkan perputaran asset 

yang tinggi. Hasil penelitian Wijayati dan Sujarwati (2015) menyatkan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya 

keagenan yang diukur menggunakan perputaran total aktiva.  

2. Pengaruh Kepemilikan Mayoritas Pemerintah terhadap Biaya 

Keagenan 

Kepemilikan mayoritas pemerintah terbukti secara empirikal menekan 

biaya keagenan. Pemerintah memiliki kepentingan yang lebih panjang, 

sehingga konflik jangka pendek antar manajemen dan pemerintah lebih kecil, 

dan lebih efisien. Kebijakan pemerintah dalam menguasai dan melakukan 
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privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhasil. Inefisiensi 

perusahaan negara adalah karena pengenaan tujuan selain memaksimalkan 

keuntungan. Setelah argumen ini, perusahaan-perusahaan yang dikendalikan 

pemerintah kurang efisien dan menghadapi biaya keagenan yang lebih tinggi. 

(Hadiprajitno, 2013). Hasil penelitian Panuju dkk (2013) menyatakan bahwa 

kepemilikan mayoritas pemerintah berpengaruh positif terhadap biaya 

keagenan. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa kepemilikan 

mayoritas pemerintah berpengaruh positif terhadap biaya keagenan. 

3. Pengaruh Kepemilikan Mayoritas Asing terhadap Biaya Keagenan 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Xiao et al (2004) dalam Riali 

(2016) menyatakan bahwa perusahaan yang sahamnya sebagian besar 

dimiliki oleh asing biasanya lebih sering menghadapi masalah volatilitas. Jika 

volatilitas tinggi maka meningkatkan resiko, tetapi jumlah peluang trading 

meningkat. Oleh sebab itu perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi 

akan terdorong memiliki volatilitas yang tinggi. Hasil penelitian Panuju dkk 

(2013) menyatakan bahwa kepemilikan mayoritas asing berpengaruh positif 

terhadap biaya keagenan. Penelitan Saputro (2012) menyatakan bahwa 

kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap agency cost. Penelitian 

Aryani (2011) menyimpulkan bahwa kepemilikan mayoritas asing 

berpengaruh positif terhadap biaya keagenan yang diukur menggunakan ATO 

(Asset Turn Over).Berdasarkan hal diatas, menunjukkan bahwa kepemilikan 

mayoritas asing berpengaruh positif terhadap biaya keagenan. 
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4. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Biaya Keagenan 

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja manajemen dimana semakin besar proporsi komisaris 

independen maka pengawasan menjadi lebih ketat untuk pihak manajemen. 

Proporsi komisaris independen terbukti secara empiris meningkatkan perputaran 

aset perusahaan (Hadiprajitno, 2013). Hasil penelitian Pratiwi (2016) 

menjelaskan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

biaya keagenan. Penelitian Hadiprajitno (2013) menyatakan bahwa proporsi 

komisaris independen berpengaruh positifterhadap biaya keagenan yang 

diproksikan sebagai TOA (Turn Over Asset). Penelitian Saputro (2012) 

Komposisi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap agency cost yang 

diukur dengan OGA (Operating General and Administrasi). Sesuai dengan 

ulasan tersebut, menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh 

positif terhadap biaya keagenan. 

5. Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Biaya Keagenan   

Semakin besar dewan komisaris berarti akan semakin besar 

pengawasan terhadap manajemen, dan akan semakin tinggi pengaruh 

terhadap manajemen untuk melakukan kinerja dengan baik serta akan 

meningkatkan rasio perputaran aset, dan pada akhirnya akan menekan biaya 

keagenan (Krisnauli 2014). Hasil penelitian Hadiprajitno (2013) menyatakan 

bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap biaya 

keagenan yang diproksikan sebagai TOA (Turn Over Asset). Berdasarkan 

penjelasan diatas menunjukan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh 

positif terhadap biaya keagenan. 
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Kerangka pemikiran penelitian seperti Gambar 2.1 berikut : 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen : 

Struktur kepemilikan, danMekanisme tata kelola perusahaan 

 

         H1(+) 

        

      H2(+) 

        

 

        

        

   

                    H4(+)   

 

        

         H5(+)  

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan uraian dan penjelasan kerangka pemikiran diatas maka 

hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah : 

H1: Kepemilikan mayoritas institusional berpengaruh prositif terhadap biaya 

keagenan. 

H2: Kepemilikan mayoritas pemerintah berpengaruh positif terhadap biaya 

keagenan. 

H3: Kepemilikan mayoritas asing berpengaruh positif terhadap biaya 

keagenan. 

Variabel 

Dependen : 

Biaya Keagenan 

H3(+) 

Kepemilikan Institusional (X1) 

Kepemilikan Pemerintah (X2) 

Kepemilikan Asing (X3) 

Proporsi Komisaris Independen 

(X4) 

Jumlah Rapat Dewan Komisaris 

(X5) 
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H4: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap biaya 

keagenan. 

H5: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap biaya 

keagenan. 
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