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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

         Krisis finansial global telah menimbulkan berbagai kesulitan terutama 

dalam dunia usaha. Pada saat krisis, konflik keagenan menjadi salah satu 

faktor penting yang mengakibatkan kinerja perusahaan menurun. Pada 

keadaan tersebut, konflik keagenan di dalam suatu perusahaan akan menjadi 

sorotan utama publik. Meisser, et al. (2006) menyatakan bahwa konflik 

keagenan tersebut muncul karena adanya asimetri informasi (information 

asymetries) dan konflik kepentingan (conflict of interest). Asimetri informasi 

mencerminkan suatu kondisi dimana informasi yang diperoleh oleh pihak 

manajemen (agen) sebagai penyedia informasi dengan pihak pemilik 

(principal) secara umum tidak seimbang. Sedangkan, konflik kepentingan 

muncul akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu 

bertindak sesuai kepentingan pemilik. 

 Konflik keagenan di dalam suatu perusahaan tersebut akan 

menimbulkan agency cost yang kemudian akan berdampak negatif terhadap 

kinerja perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa biaya 

keagenan (agency cost) merupakan biaya yang dikeluarkan pemilik 

perusahaan untuk mengatur dan mengawasi tindakan para manajer sehingga 

mareka bertindak berdasarkan kepentingan perusahaan. Agency cost juga 

dapat diartikan sebagai penggunaan aliran kas untuk pengeluaran yang tidak 
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penting yang dilakukan oleh manajer atas free cash flow (arus kas yang 

tersedia untuk diskresioner yang digunakan manajemen).  

 Teori struktur modal penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan, 

karena pemilihan bauran pendanaan (financing mix) merupakan inti startegis 

bisnis secara keseluruhan. Struktur modal adalah bauran sumber pendanaan 

permanen (jangka panjang) yang digunakan perusahaan. Tujuan manajemen 

struktur modal adalah menciptakan suatu sumber dana permanen sedemikian 

rupa agar mampu memaksimalkan harga saham dan agar tujuan manajemen 

keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan tercapai. Struktur modal 

perusahaan merupakan salah satu faktor fundamental dalam operasi 

perusahaan. Struktur modal suatu perusahaan ditentukan oleh kebijakan 

pembelanjaan (financing policy) dari manajer keuangan yang senantiasa 

dihadapkan pada pertimbangan baik yang bersifat kualitatif maupun 

kuantitatif yang mencakup tiga unsur penting, yaitu : pertama, keharusan 

untuk membayar balas jasa atas penggunaan modal kepada pihak yang 

menyediakan dana tersebut, atau sifat keharusan untuk pembayaran biaya 

modal. Kedua, sampai seberapa jauh kewenangan dan campur tangan pihak 

penyedia dana itu dalam mengelola perusahaan. Ketiga, resiko yang dihadapi 

perusahaan (Safrida, 2008:1) 

 Fachrudin (2011) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan juga 

dianggap mampu mempengaruhi kinerja perusahaan karena perusahaan yang 

besar dapat menurunkan agency cost. Perusahaan yang memiliki ukuran besar 

cenderung menarik perhatian dan kemungkinan berada dalam observasi 



3 

 

publik yang lebih besar. Selain itu, semakin banyak karyawan yang 

dipekerjakan pada perusahaan besar, akan menyebabkan pemerintah 

memberikan pengawasan yang lebih. Hal ini karena pemerintah bertanggung 

jawab melindungi para pekerja dan menyoroti masalah sosial yang terjadi di 

dalam perusahaan (Firth et al. 2008). Disisi lain, semakin besar ukuran 

perusahaan, semakin kompleks konflik keagenan yang dihadapi oleh 

perusahaan (Kaen dan Baumann, 2003).  

 Selain dua faktor di atas agency cost juga dapat dikurangi dengan 

meningkatkan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajer yang tinggi 

dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara 

pemegang saham diluar manajemen, sehingga permasalahan keagenan 

diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sebagai seorang 

pemilik (Jensen & Meckling, 1976). Menurut teori keagenan Jensen dan 

Meckling (1976) menyatakan bahwa perusahaan memisahkan fungsi 

pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap konflik 

keagenan. Penyebab konflik antara manajer dengan para pemegang saham 

diantaranya adalah pembuatan keputusan yang berkaitan dengan: pertama, 

aktivitas pencarian dana (financing decision) dan kedua, pembuatan 

keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana yang diperoleh tersebut 

diinvestasikan. Struktur kepemilikan perusahaan akan menjamin peningkatan 

kemakmuran pemegang saham. 

 Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan Intan 

Immanuela (2014), Namun terdapat perbedaan dengan penelitian 



4 

 

sebelumnya peneliti mengubah proksi agency cost yang semula menggunakan 

proksi discresionary expense menjadi aset turnover dan periode penelitian 

sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur pada tahun 2009-2011, 

sedangkan penelitian ini mengambil objek pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013. Dalam penelitian ini, perusahaan 

di sektor industri manufaktur digunakan sebagai objek penelitian karena 

manufaktur merupakan industri terbesar di Bursa Efek Indonesia dan 

memiliki sektor pendukung pertumbuhan ekonomi perusahaan yang tinggi 

serta persaingan dalam industri yang sangat ketat sehingga menarik untuk 

diteliti. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: 

 “PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN, 

KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN AGENCY COST SEBAGAI 

VARIABEL INTERVENING TERHADAP KINERJA 

PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap agency cost? 

2. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap agency 

cost?  
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3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

agency cost?  

4. Apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap kinerja 

perusahaan?  

5. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan?  

6. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

kinerja perusahaan?  

7. Apakah terdapat pengaruh agency cost sebagai variabel intervening 

terhadap kinerja perusahaan?  

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1. Membuktikan secara empiris pengaruh struktur modal terhadap 

agency cost. 

2. Membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

agency cost.  

3. Membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap agency cost.  

4. Membuktikan secara empiris pengaruh struktur modal terhadap 

kinerja perusahaan.  

5. Membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kinerja perusahaan.  
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6. Membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap kinerja perusahaan.  

7. Membuktikan secara empiris pengaruh agency cost sebagai variabel 

intervening terhadap kinerja perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

pengembangan penelitian lebih lanjut dan juga dapat menambah 

khasanah pustaka bagi yang berminat mendalami pengetahuan dalam 

bidang pasar modal. 

b. Menjadi referensi bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi investor  

Bagi investor dan calon investor sebaiknya berinvestasi pada 

perusahaan besar. Karena pada perusahaan yang berukuran besar 

perusahaan dituntut bekerja dengan profesionalitas yang tinggi untuk 

mengurangi agency cost. Selain itu, perusahaan besar lebih 

merefleksikan tingkat kesejahteraan di masa mendatang. Karena 

perusahaan besar memiliki profit yang tinggi, Artinya, perusahaan 

produktif dalam mengelola asetnya yang banyak. Dengan begitu, hal 
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tersebut dapat mengindikasikan bahwa perusahaan besar memiliki 

kinerja yang baik.  

b. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi 

bagi para pemegang kepentingan untuk dijadikan masukan, pedoman 

pengambilan keputusan atas kebijakan akuntansi yang digunakan. 

c.  Pemegang Saham 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat kepada para 

pemegang saham perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel 

dalam mengambil keputusan terkait saham yang telah dikontribusikan 

kepada perusahaan. 

E. Sistematika Penulisan 

 Merupakan penjelasan tentang isi dari masing-masing bab secara 

singkat dan jelas dari keseluruhan skripsi ini. Penulisan skripsi ini akan 

disajikan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan  

 Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka  

 Dalam bab ini berisi mengenai landasan teori yang mendasari 

penelitian ini, hasil penelitian terdahulu, rerangka pemikiran dan hipotesis. 
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Bab III  Metodologi Penelitian  

 Dalam bab ini akan diuraikan variabel penelitian dan definisi 

operasional, jenis dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

Bab IV  Hasil dan Pembahasan  

 Dalam bab ini akan diuraikan deskripsi obyek penelitian yang 

merupakan gambaran singkat mengenai obyek penelitian, serta hasil analisis 

dan pembahasannya. 

Bab V Penutup  

 Dalam bab ini berisi mengenai simpulan dan saran yang disesuaikan 

dengan hasil akhir dari penelitian. 




