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ABSTRACT 

 

Manufacturing industry is a major contributor for the economic of Indonesia. In 

this industry there are a variety of ownership. This research was aimed the effect of 

ownership structure and independent commissioner’s monitoring to agency cost.  

The sample of this study are listed companies in manufacturing industry in 

Indonesia Stock Exchange for the year of 2009-2012. This study uses purposive sampling 

method to select sample from the population. Independent variables that used on this 

study are family ownership, institutional ownership, foreign ownership, and independent 

commissioner’s monitoring. Proxy of agency cost as the dependent variable are asset 

turnover ratio and SG&A expense to sales ratio. The analysis model of this study uses 

multiple linear regression analysis. 

The results were as follows : (1) family ownership significantly affect the agency 

cost ; (2) institutional ownership significantly affect the agency cost ; (3) foreign 

ownership does not significantly affect the agency cost ; (4) independent commissioner’s 

monitoring does not significantly affect the agency cost. 

 

Keywords: Agency Cost, Corporate Governance Mechanism, Ownership Structure,  

Board of Commissioner.
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  BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Perkembangan dunia usaha membuat hampir seluruh perusahaan mengalami 

pemisahan antara pihak yang menyalurkan dana bagi perusahaan atau pemilik, dengan 

pihak yang mengelola perusahaan atau manajer. Prinsip pemisahan pemilik dengan 

manajer sebagai pengelola perusahaan akan menimbulkan perbedaan tujuan antara 

pemilik dan manajer menyebabkan adanya agency relationship. Agency relationship 

terjadi ketika terdapat kontrak dimana satu pihak (pemilik) menggunakan pihak lain 

(agen) dalam melakukan beberapa jasa untuk kepentingan pemilik. Di bawah kontrak ini, 

pemilik mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Oleh 

karena itu, beberapa otoritas pengambilan keputusan pemilik akan diambil alih oleh 

agen, sehingga akan ada pemisahan antara pemilik sebagai pihak yang akan menanggung 

risiko kehilangan hak residual, dengan agen yang memiliki kontrol atas pengambilan 

keputusan manajerial di perusahaan (Jensen dan Meckeling, 1976). 

 Pemilik seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur 

tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata informasi tentang ukuran 

keberhasilan perusahaan yang diperoleh oleh pemilik tidak seluruhnya disajikan oleh 

agen. Akibatnya informasi yang diperoleh pemilik kurang lengkap sehingga tetap tidak 

dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal 

yang dipercayakan kepada agen. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri) 

ini, dapat menimbulkan permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prisipal untuk 
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memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen dan 

Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah moral hazard. 

Moral hazard merupakan perilaku yang mementingkan diri sendiri dengan 

mengorbankan nilai-nilai moralitas. Moral hazard merupakan perilaku tidak jujur dalam 

memberikan informasi kepada pihak lain yang membuat kontrak kerja sama demi untuk 

memenuhi keinginannya (Investopedia, 2009). Berdasarkan konteks teori keagenan 

moral hazard terjadi ketika terdapat asimteri informasi antara prinsipal sebagai pemilik 

perusahaan dengan agen sebagai pengeola perusahaan (Haryono, 2005). Agen adalah 

pihak yang mempunyai informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan, sehingga 

mengetahui kondisi dan prospek perusahaan di masa datang. Moral hazard akan terjadi 

ketika agen mempunyai niat untuk memaksimumkan kekayaannya tanpa memperhatikan 

kepentingan pihak lain terutama pemilik. Kekayaan yang diperoleh agen dari mengelola 

perusahaan adalah gaji, bonus, maupun kompensasi lainnya. Artinya agen akan berusaha 

mendapatkan gaji, bonus, dan kompensasi sebesar mungkin.  

Agen merupakan pihak yang berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya, dan 

tindakan tersebut belum tentu sejalan dengan keinginan pemilik. Perbedaan tujuan antara 

pemilik dan agen seringkali terjadi, sehingga bisa menyebabkan konflik diantara 

keduanya. Konflik kepentingan antar agen dan prinsipal disebut sebagai masalah 

keagenan (agency problem). Agency problem adalah masalah yang terjadi ketika 

pemegang saham berusaha mempengaruhi agen agar agen bersedia berprilaku sesuai 

dengan keinginan pemilik atau yang dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik (Jensen 

dan Meckeling, 1976)  

Agency problem ini kemudian akan menimbulkan agency cost. Secara umum 

agency cost adalah sejumlah uang yang setara dengan pengurangan kesejahteraan 

pemilik akibat adanya perbedaan keinginan antara agen dan pemilik. Biaya keagenan 

ANALISIS PENGARUH..., RIFKA CHAIRUNNISA, Ak.-IBS, 2013



 
 

3 
 

muncul ketika kepentingan pemilik tidak selaras dengan manajer, dengan cara membuat 

keputusan yang akan memperkaya diri dan mengurangi kekayaan pemegang saham 

(pemilik). Besarnya biaya ini dibatasi oleh seberapa baik pemilik mendelegasikan pihak 

ketiga, seperti bank untuk memonitor tindakan manajer (Ang et al, 2000).  

Saat ini, perusahaan-perusahaan besar memiliki konsentrasi kepemilikan saham 

yang beragam, misalnya kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing. Keberagaman konsentrasi 

kepemilikan ini mempengaruhi besarnya agency cost terhadap perusahaan (Fleming et 

al, 2005). 

Sebagian besar perusahaan publik di Indonesia dikuasai oleh keluarga. Struktur 

kepemilikan yang tersebar hanya ditemukan di Amerika Serikat dan Inggris. Di negara 

maju lain maupun di negara-negara berkembang kebanyakan perusahaan memiliki 

struktur kepemilikan dengan pemilik utama keluarga (Arifin, 2003). Pada struktur 

kepemilikan yang terkonsentrasi keluarga sebagai pemegang saham utama, permasalahan 

tidak lagi antara manajer dan pemilik, karena pemegang saham mayoritas (keluarga) 

dapat sepenuhnya mengontrol manajemen. Permasalahan agensi yang muncul adalah 

antara pemilik mayoritas (keluarga) dengan pemegang saham non mayoritas (Arifin, 

2003). 

Selain kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi juga menguasai sebagian 

besar perusahaan publik. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan yang sebagian 

besar dimiliki oleh sebuah institusi. Menurut Koh (2003) dalam Siregar dan Utama 

(2008), kepemilikan institusional adalah kepemilikan oleh institusi keuangan, seperti 

perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan bank investasi. Berdasarkan Financial 

Economist Roundtable Statement of Institutional Investors and Corporate Governance 

(1999), peningkatan kepemilikan institusi dalam perusahaan menyediakan insentif yang 

ANALISIS PENGARUH..., RIFKA CHAIRUNNISA, Ak.-IBS, 2013



 
 

4 
 

besar bagi investor untuk secara aktif mengawasi dan mempengaruhi kebijakan 

menajemen perusahaan tersebut (Siregar dan Utama, 2008). 

Jenis konsentrasi kepemilikan lainnya yang melatarbelakangi penilitian ini adalah 

kepemilikan asing. Kepemilikan asing di Indonesia mengalami perkembangan yang 

pesat. Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan 

multinasional. Era globalisasi telah membuat dana investor asing masuk dengan mudah 

ke Indonesia. Pada tahun 1997 dikeluarkan Keputusan Mentri Keuangan Nomor 

1055/KMK,013/1989 yang diubah menjadi KMK Nomor 455/KMK,01/1997 tentang 

pembelian saham oleh pemodal asing melalui pasar modal. KMK tersebut 

menghapuskan batasan pembelian saham oleh pemodal asing melalui pasar modal dan 

bursa efek. Dengan demikian, pemodal asing mampu memiliki saham perusahaan di 

Indonesia hingga 100%. Hal ini mengindikasikan signifikansi konsentrasi kepemilikan 

asing di perusahaan-perusahaan Indonesia. 

Adanya konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan menyebabkan konflik 

keagenan yang berbeda-beda. Pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak yang berkaitan 

dalam pengelolaan perusahaan sangatlah dibutuhkan untuk menjembatani konflik 

keagenan yang muncul di perusahaan. Sistem tata kelola perusahaan di Indonesia relatif 

tidak memadai dan berada di level yang sangat rendah pada prinsip transparansi (Siregar 

dan Utama, 2008). Sejak Indonesia terperosok dalam krisis ekonomi, maka Good 

Corporate Governance (GCG) menjadi bagian pembenahan pengelolaan perusahaan 

(Rifai, 2009). Secara formal Good Corporate Governance (GCG) hanya ditujukan bagi 

perusahaan yang statusnya merupakan perusahaan publik. Prinsip-prinsi GCG yaitu 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan 

(fairness) diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) dengan 

memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders).  
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Rifai (2009) menyatakan bahwa konsep GCG perusahaan akan memperoleh nilai 

perusahaan yang maksimal apabila fungsi dan tugas masing-masing pelaku organisasi 

bisnis yang modern dapat dipisahkan dengan bentuk: (1) Board of Directors (BOD), 

dengan syarat mereka bekerja full time dengan tidak boleh merangkap pekerjaan. Mereka 

mengelola perusahaan melalui berbagai keputusan managerial perusahaan. (2) Board of 

Commisionners (BOC), meliputi komisaris biasa dan komisaris independen serta 

berbagai komite yang dibentuknya. Fungsi utama BOC adalah mengawasi arah 

kepengurusan dan jalannya perusahaan menurut prinsip GCG. Dalam penelitian ini fokus 

kepada pengawasan komisaris independen. 

Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan karena 

dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, sedangkan 

manajemen bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, 

sehingga dewan komisaris dapat mengawasi segala tindakan manajemen dalam 

mengelola perusahaan. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar 

serta memberi nasihat kepada direksi (Undang-undang perseroan terbatas Nomor 40 

Tahun 2007). Pengawasan tersebut harus dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Fama dan Jensen (1983) menyatakan 

bahwa non-executive director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah 

dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan 

manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen karena board adalah puncak 

dari sistem kontrol dan pengawasan terhadap manajemen. Komisaris independen 

merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta 

perusahaan yang good corporate governance.  
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Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Singh dan Davidson 

(2003), Fleming et al (2005), McKnight dan Weir (2009), Wellage dan Locke (2011), 

dan Saputro dan Syafrudin (2012). Fleming et al (2005) menemukan bahwa semakin 

besar kepemilikan keluarga maka agency cost dalam suatu perusahaan akan 

berkurang. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Wellage dan Locke (2011) 

mengenai dampak dari struktur kepemilikan keluarga terhadap agency cost. McKnight 

dan Weir (2009) menemukan bahwa agency cost perusahaan akan berkurang ketika 

kepemilikan institusional meningkat. 

Beberapa penelitian juga dilakukan untuk mengukur dampak dari adanya 

konsentrasi kepemilikan asing terhadap agency cost. Saputro dan Syafrudin (2012) 

menemukan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap agency cost.  Kondisi 

ini terjadi karena investor asing disatu sisi memberikan tekanan kepada perusahaan 

untuk lebih efisien dan menguraggi biaya keagenan. Kepemilikan asing dianggap 

concern terhadap peningkatan good corporate governace, sehingga akan mengurangi 

biaya keagenan. Hal ini sejalan dengan penelitian Stulz (1999) yang menyatakan 

bahwa munculnya investor lintas negara dianggap memberikan dampak yang positif 

dalam mengontrol management entranchment dan agency cost sehingga kepemilikan 

asing mampu mengurangi agency cost.  

Peran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agency cost. Dewan 

komisaris adalah penghubung antara pemegang saham dengan manajemen karena 

pemegang saham tidak mampu mengawasi terlaksananya apa yang mereka inginkan 

dalam perusahaan. Brick dan Chidambaran (2010) menyatakan bahwa nilai 

perusahaan akan meningkat ketika pengawasan oleh dewan meningkat. Dengan begitu 

keberadaan dewan akan menyediakan pengawsan yang efektif atas kinerja manajemen 

dan menurunkan agency cost. 
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Sebagian besar penelitian mengenai agency cost perusahaan hanya dilakukan 

untuk melihat pengaruh kepemilikan saham manajerial, institusional, dan keluarga 

terhadap agency cost. Selain tiga konsentrasi kepemilikan tersebut, belum banyak 

penelitian yang mengukur konsentrasi kepemilikan asing terhadap agency cost. 

Penelitian ini menggabungkan berbagai karakteristik kepemilikan perusahaan yang 

diteliti oleh Singh dan Davidson (2003), Fleming et al (2005), McKnight dan Weir 

(2009), Wellage dan Locke (2011), dan Saputro dan Syafrudin (2012) terhadap 

agency cost. Sehingga kontribusi utama penelitian ini menguji ketiga konsentrasi 

kepemilian (kepemilikan keluarga, institusional, dan asing) dan pengawasan 

komisaris independen terhadap agency cost. 

Objek penelitian ini terfokus pada industri manufaktur. Hal ini dikarenakan (1) 

manufaktur adalah cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium 

proses untuk mentransformasi bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual, (2) 

sektor manufaktur merupakan kontributor besar dalam perekonomian, dan (3) 

membedakan objek penelitian dari penelitian sebelumnya. 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah: (1) membagi outside block ownership menjadi beberapa 

konsentrasi kepemilikan, yakni kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi, dan 

kepemilikan asing; dan (2) menggunakan perusahaan dalam industri manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012 sebagai sampel penelitian.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengadakan penelitian dengan 

judul “Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Pengawasan Komisaris 

Independen terhadap Agency Cost pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012.” 
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1.2    Masalah Penelitian 

1.2.1 Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini akan dianalisis oleh faktor-faktor struktur kepemilikan (kepemilikan 

keluarga, institusional, dan asing) dan pengawasan komisaris independen yang 

mempengaruhi agency cost. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2012. 

 

1.2.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah dari penelitian ini dapat 

dirumuskan dalam pertanyaan  sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap biaya keagenan (agency cost)? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya keagenan (agency 

cost)? 

3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap biaya keagenan (agency cost)? 

4. Apakah pengawasan komisaris independen berpengaruh terhadap biaya keagenan 

(agency cost)? 

5. Apakah kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan 

pengawasan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap biaya 

keagenan (agency cost)? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh dari kepemilikan keluarga terhadap biaya keagenan (agency cost). 

2. Pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap biaya keagenan (agency cost). 
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3. Pengaruh dari kepemilikan asing terhadap biaya keagenan (agency cost). 

4. Pengaruh dari pengawasan komisaris independen terhadap biaya keagenan (agency 

cost). 

5. Pengaruh dari kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, 

dan pengawasan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap biaya 

keagenan (agency cost). 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

peningkatan agency cost dalam perusahaan, sehingga diharapkan mampu untuk 

menekan agency cost. 

2. Bagi Investor  

Memberikan gambaran bagi investor mengenai keadaan agency problem dalam 

perusahaan, sehingga investor dapat mengambil keputusan investasi dengan tepat.  

3. Bagi Akademisi 

Diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan mengenai agency cost, struktur 

kepemilikan, dan pengawasan komisaris independen serta dapat dijadikan bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Peneliti 

a) Menambah wawasan dan mendalami lebih lanjut tentang pengaruh struktur 

kepemilikan dan pengawasan komisaris independen terhadap biaya keagenan 

(agency cost). 
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b) Memberi gambaran dalam mengambil kesimpulan tentang seberapa banyak 

pengaruh struktur kepemilian dan pengawasan komisaris independen terhadap 

biaya keagenan (agency cost). 

 

1.4 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 6 bagian sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.  

BAB II  LANDASAN TEORITIS 

Penulis memaparkan teori-teori yang terkait dengan penelitian ini, pengembangan 

kerangka pemikiran dan membangun hipotesis penelitian dalam bab ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan 

teknik pengolahan data dalam penelitian ini. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan Menyajikan hasil pengujian statistik dan analisanya, sehingga 

diperoleh hasil penelitian sebagai jawaban atas tujuan penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang menyatakan temuan-temuan penelitian yang 

diperoleh peneliti dari semua hal yang diuraikan pada bab sebelumnya dan saran-

saran yang dapat yang dapat dijadikan sebagai sasaran masukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Penulis menguraikan referensi-referensi berupa buku dan jurnal, yang menjadi 

rujukan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1    Tinjauan Pustaka  

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Jensen dan Meckeling (1976) mendifinisikan hubungan keagenan sebagai suatu 

kontrak dimana satu atau lebih prinsipal (pemilik) menggunakan orang lain atau agen 

(manajer) untuk menjalankan aktivitas perusahaaan. Di dalam teori keagenan, yang 

dimaksud dengan prinsipal adalah pemegang saham atau pemilik. Prinsipal menyediakan 

fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agen sebagai pengelola 

berkewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana dipercayakan prinsipal untuk 

meningkatkan kemakmuran prinsipal melalui peningkatan nilai perusahaan. Sebagai 

imbalannya agen akan mendapat gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya. 

Dalam teori keagenan secara umum dibahas dua hal yaitu: (1) positive agency 

memfokuskan pembahasan mengenai hubungan antara pihak agen dengan prinsipal. (2) 

principal agent research yang membahas cakupan yang lebih luas yaitu mengenai semua 

hubungan atau konflik kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya dimana pihak 

yang satu tidak melaksanakan instruksi atau perintah pihak kedua. Menurut Eisenhardt 

(1989) dalam Arifin (2005), terdapat 3 (tiga) buah asumsi, yaitu: 

1) Asumsi tentang sifat dasar manusia, yaitu asumsi yang menekankan bahwa manusia 

memiliki sifat mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan 

rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai risiko (risk aversion). 
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2) Asumsi tentang keorganisasian, yaitu adanya konflik antar anggota organisasi, 

efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asymetric information antara 

pemilik (prinsipal) dan manajer (agen). 

3) Asumsi tentang informasi, yaitu bahwa informasi dipandang sebagai barang 

komoditi yang bisa diperjual-belikan. 

Akibatnya adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri) ini, dapat 

menimbulkan 2 (dua) permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prisipal untuk 

memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen dan 

Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah : 

1) Moral Hazard 

Yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah 

disepakati bersama dalam kontrak kerja. 

2) Adverse Selection 

Yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu 

keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah 

diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. 

Baik prinsipal maupun agen, keduanya mempunyai bargaining position. Prinsipal 

sebagai pemilik modal mempunyai hak akses pada informasi internal perusahaan, 

sedangkan agen yang menjalankan operasional perusahaan mempunyai informasi tentang 

operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, namun agen tidak 

mempunyai wewenang mutlak dalam pengambilan keputusan, apalagi keputusan yang 

bersifat strategis, jangka panjang dan global. Hal ini disebabkan untuk keputusan-
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keputusan tersebut tetap menjadi wewenang dari prinsipal selaku pemilik perusahaan 

(Jensen dan Meckling, 1976). 

Dalam konsep teori keagenan, manajemen sebagai agen semestinya on behalf  the 

best interest of the shareholders, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen 

hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utililitas. 

Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan 

secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan perusahaan. 

Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen bisa bertindak 

menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa (Jensen dan Meckling, 

1976). 

Teori keagenan menjelaskan bahwa manajer dan pemilik memiliki tujuan yang 

berbeda dalam menjalankan perusahaan, sehingga dapat menyebabkan konflik diantara 

keduanya. Konflik kepentingan antar agen dan prinsipal disebut sebagai masalah 

keagenan (agency problem). Agency problem adalah masalah yang terjadi ketika 

pemegang saham berusaha mempengaruhi agen agar bersedia berprilaku sesuai dengan 

keinginan pemilik yang dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik (Jensen dan 

Meckling, 1976).  

Karena adanya agency problem, perlu biaya untuk mengatasinya (agency cost). 

Menurut Godfrey (2010:363) ada 3 macam agency cost, yaitu: 

1) Monitoring Cost 

Biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, 

yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Contohnya adalah 
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biaya untuk membayar penasehat perusahaan dan biaya untuk mengaudit laporan 

keuangan. 

2) Bonding Cost 

Biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang 

menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Contohnya 

adalah waktu dan tenaga untuk memproduksi laporan keuangan, batasan terhadap 

aktivitas manajer karena laporan akuntansi akan mengungkapkan perilaku 

oportunistiknya, dan pendapatan yang hilang akibat larangan menjual rahasia 

perusahaan kepada perusahaan lawan. 

3) Residual Loss 

Pengorbanan yang berupa berkurangnya sejumlah kemakmuran prinsipal sebagai 

akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan principal. 

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa agency cost dapat berkurang salah 

satunya dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer (insiders). Dengan adanya 

kepemilikan saham oleh manajer, maka pihak insiders akan merasakan langsung dari 

keputusan yang diambilnya, sehingga manajer tidak mungkin bertindak oportunistik. 

 

2.1.1.1 Pengukuran Agency Cost 

 Untuk mengukur biaya keagenan (agency cost) harus terdapat titik referensi 

untuk membandingkan beberapa kasus struktur kepemilikan. Jika manajer (agen) 

memiliki 100% saham maka pada perusahaan tersebut tidak terdapat agency cost (zero 

agency cost). Perusahaan dengan zero agency cost biasanya hanya terdapat pada 

perusahaan kecil. Jika manajer memiliki kurang dari 100% saham perusahaan, maka 

pemilik modal (prinsipal) menanggung biaya keagenan yang berasal dari keputusan 
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manajer yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri, yang ditunjukkan dengan 

adanya alokasi kas (free cash flow) untuk pengeluaran-pengeluaran esensial (persquisite 

consumption) dan melakukan keputusan-keputusan investasi yang tidak optimal (Jensen 

dan Meckeling, 1976).  

 Ang et al (2000) menemukan bahwa terdapat hubungan antara struktur 

kepemilikan dengan biaya keagenan yang diukur dari pemanfaatan aktiva dan beban 

operasi pada perusahaan keuangan skala kecil di Amerika. Penelitian Singh dan 

Davidson (2003) menganalisis hubungan antara struktur kepemilikan dengan biaya 

keagenan pada perusahaan-perusahaan besar yang sudah go public. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan 2 (dua) rasio untuk mengukur biaya keagenan (agency cost). 

Peneliti menggunakan rasio utilisasi aset dan rasio discretionary expense yang mengacu 

pada jurnal Ang et al (2000) dan Singh dan Davidson (2003):  

1) Rasio Utilisasi Aset (Asset Turn Over Ratio) 

 Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan menajemen untuk 

menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan bagi perusahaan. Dengan asset 

turnover ratio (ATO) yang tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan berjalan secara 

efisien. Sedangkan jika ATO rendah, menunjukkan bahwa terdapat agency cost yang 

cukup berarti. 

 Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 Asset Turn Over Ratio = 
      

          
 

 

2) Discretionary Expense Ratio 

 Yaitu rasio SG&A expense to Sales Ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

pembayaran gaji yang berlebihan dan konsumsi untuk keuntungan pribadi 
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manajemen. SG&A expense menggambarkan kebijakan manajemen dalam 

membelanjakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jika SG&A expense tinggi, 

maka agency cost perusahaan semakin besar. 

 Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 Sales, General, Administrative Expense= 
                                           

     
 

 

2.1.2 Mekanisme Corporate Governance 

 Masalah keagenan (agency problem) terjadi karena adanya pemisahan antara 

pemilik dan manajer. Manajer selaku agen akan selalu berusaha untuk memperkaya diri 

sendiri.  Corporate Governance adalah mekanisme pengawasan tata kelola perusahaan 

untuk melindungi para investor dengan meningkatkan pemantauan terhadap tindakan 

manajemen, membatasi perilaku oportunistik manajer, dan mengurangi risiko informasi 

yang ditanggung oleh pemegang saham (Shleifer dan Vishny (1997) dalam Djumahir 

(2011)). Mekanisme tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal. Mekanisme 

internal termasuk penyebaran struktur kepemilikan, adanya independent board, dan 

pengungkapan informasi yang akurat dan tepat waktu. Sedangkan mekanisme eksternal 

termasuk adanya pasar take over yang aktif, infrastruktur legal hubungan antar 

shareholder, dan pasar modal yang establish. Dengan penerapan tata kelola perusahaan 

yang baik, dapat mengatasi masalah keagenan suatu perusahaan.  

Corporate governance dipengaruhi oleh hubungan diantara partisipan dalam 

sistem tata kelola. Partisipan-partisipan tersebut diantaranya pemegang saham 

pengendali, yang mungkin merupakan individu, kepemilikan keluarga, blok sekutu, 

perusahaan lain melalui holding company atau cross shareholdings; investor 
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institusional; pemegang saham individu; kreditur; karyawan; pemerintah; ataupun 

stakeholder lain (OECD Principle of Corporate Governance, 2004). Parkinson (1994) 

dalam Hartini (2011) mendefinisikan corporate governance sebagai proses supervisi dan 

pengendalian yang dimaksudkan untuk memastikan manajemen perusahaan bertindak 

sesuai dengan kepentingan pemegang saham. 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) Corporate 

governance didefinisikan 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. 

Sebuah survei yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers pada tahun 1999, 

dimana respondennya adalah investor institusional di Singapura, menemukan bahwa 

praktik tata kelola perusahaan di Indonesia relatif tidak memadai. Survei menunjukkan 

bahwa diantara 12 negara di wilayan Asia-Australia, Indonesia berada di peringkat yang 

sangat rendah pada standar pengungkapan dan transparansi (Siregar dan Utama, 2008). 

Pedoman untuk melaksanan GCG telah ada semenjak tahun 2001 dan telah 

direvisi tahun 2006, pedoman ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, 

namun merupakan rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan GCG. Pedoman ini 

merupakan rujukan mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan 

situasi check and balance, menegakkan transparansi dan akuntablitas serta 

merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan.  

Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap tata kelola perusahaan diwujudkan 

dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006. 

KNKG menyatakan bahwa setiap perusahaan dipastikan harus memiliki prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan bisnis usahanya. Prinsip GCG 
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yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan 

kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan 

dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). 

1) Transparency (Transparansi) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses 

dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif 

untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan 

oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 

2) Accountability (Akuntabilitas) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan 

wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan 

kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang 

saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang 

diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

3) Responsibility (Responsibilitas) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan 

tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara 

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good 

corporate citizen. 

4) Independency (Independensi) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara 

independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi 

dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

ANALISIS PENGARUH..., RIFKA CHAIRUNNISA, Ak.-IBS, 2013



 
 

19 
 

5) Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas 

kewajaran dan kesetaraan. 

 

Pentingnya menerapkan prinsip GCG dikarenakan prinsip GCG terbukti dapat 

meningkatkan kualitas dari laporan keuangan perusahaan serta dapat menghambat 

terjadinya aktivitas rekayasa kinerja yang berakibat pada laporan keuangan yang tidak 

menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Untuk menjamin pelaksanaa good 

corporate governance maka diperlukan komisaris yang berintegritas, berkemampuan, 

tidak cacat hukum, independen, dan tidak memiliki hubungan bisnis ataupun hubungan 

lainnya dengan pemegang saham mayoritas dan dewan direksi baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Dewan komisaris yang didominasi oleh anggota luar 

(Independent Board of Director) maka monitoring dewan komisaris akan lebih efektif 

(Wisbach (1988) dalam Kusuma dan Susanto (2004)).  

 

2.1.3  Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan (ownership structure) adalah persentase saham yang 

dimiliki oleh pihak insider shareholder dan pihak outsider shareholder. Pihak insider 

yaitu pemegang saham yang berada dijajaran direktur dan komisaris. Pada pihak outsider 

yaitu pihak institusi, individu dan lain-lain. Menurut Jensen dan Meckling (1976), 

struktur kepemilikan adalah berbagai macam pola dan bentuk dari kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh pemegang saham internal dan pemegang saham eksternal. 
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Pemegang saham internal adalah orang yang memiliki saham dan termasuk di 

dalam struktur organisasi perusahaan, artinya orang tersebut juga menjalankan fungsinya 

sebagai pelaksana operasi (manajer atau direksi) atau sebagai pengawas kegiatan operasi 

perusahaan (dewan komisaris). Sementara itu pemegang saham eksternal merupakan 

pemilik saham dari pihak luar perusahaan yang tidak termasuk di dalam struktur 

organisasi perusahaan, atau hanya berfungsi sebagai pemilik. Pemegang saham eksternal 

bisa berupa institusi atau perusahaan lain, seperti perusahaan induk (parent) yang 

memiliki sebagian besar saham perusahaan anak (subsidiaries).  

Penelitian yang dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976)  menemukan bahwa 

manajer yang memiliki porsi kepemilikan saham memiliki pengaruh yang sangat penting 

terhadap insentif yang akan diberikan kepada manajer, hal ini menunjukkan bahwa 

keputusan investasi dan pendanaan dari sebuah perusahaan bisa dipengaruhi oleh porsi 

kepemilikan yang dimiliki oleh manajer perusahaan tersebut. 

 

2.1.3.1 Kepemilikan Keluarga 

 Kepemilikan keluarga adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

keluarga dimana keluarga tertentu secara kontinyu memiliki kepemilikan ekuitas atau 

jabatan dewan (Anderson dan Reeb, 2001). Menurut La Porta et al (1998) dalam Arifin 

(2003), kepemilikan keluarga didefinisikan sebagai kepemilikan dari individu dan 

kepemilikan dari perusahaan tertutup (di atas 5% wajib dicatat), yang bukan perusahaan 

publik, negara, ataupun institusi keuangan (lembaga investasi, asuransi, dana pensiun, 

bank) dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat).  

 Menurut Arifin (2003) perusahaan publik di Indonesia yang dikendalikan 

keluarga atau negara atau institusi keuangan masalah agensinya lebih baik jika 
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dibandingkan perusahaan yang dikontrol oleh publik atau tanpa pengendali utama. 

Perusahaan yang dikendalikan keluarga, masalah agensinya lebih kecil karena 

berkurangnya konflik antara prinsipal dan agen. Dengan berkurangnya konfik tersebut, 

maka kinerja perusahaan akan semakin optimal dan dengan begitu berdampak baik 

terhadap nilai perusahaan. 

 Anderson et al (2002) dalam Fleming et al (2005) menyatakan bahwa keluarga 

mempresentasikan kelompok pemegang saham besar yang berpotensi memiliki struktur 

insentif yang unik, kekuatan yang besar atas perusahaan, dan motif yang kuat untuk 

mengelola perusahaan tertentu. Mereka juga menyatakan bahwa pemegang saham 

keluarga berbeda dengan pemegang saham lainnya dalam 2 (dua) aspek: kepentingan 

keluarga dalam keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang; dan perhatian 

keluarga terhadap reputasi perusahaan atau keluarga.    

  Sebagian besar perusahaan-perusahaan di Asia Timur, termasuk Indonesia, 

dikontrol oleh pemegang saham tunggal (Classens et al, 2000). Arifin (2003), juga 

menyatakan bahwa mayoritas perusahaan publik di Indonesia dikuasai oleh keluarga. 

Struktur kepemilikan yang tersebar hanya ditemukan di Amerika Serikat dan Inggris. Di 

negara maju lain maupun di negara-negara berkembang kebanyakan perusahaan 

memiliki struktur kepemilikan dengan pemilik utama keluarga (Arifin, 2003). Sebanyak 

85% perusahaan  di Spanyol memiliki kepemilikan keluarga. Sementara di Amerika dan 

Inggris kepemilikan keluarga hanya sebesar 20% dan 10% dari seluruh kepemilikan 

saham perusahaan-perusahaan besar di kedua negara tersebut (La Porta et al (1998) 

dalam Arifin (2003)).  
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 Anderson et al (2002) dalam Siregar dan Utama (2008) mengatakan bahwa, 

perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga mempunyai struktur yang menyebabkan 

berkurangnya konflik agensi antara pemegang saham dan kreditur, dimana kreditur 

menganggap kepemilikan keluarga lebih melindungi kepentingan kreditur. Jika 

kepemilikan keluarga lebih efisien, maka pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga 

yang tinggi pengelolaan laba yang oportunis dapat dibatasi.  

 

2.1.3.2 Kepemilikan Institusional 

 Kepemilikan institusional adalah kepemilikan oleh institusi keuangan, seperti 

perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan bank investasi (Koh, 2003) dalam Siregar 

dan Utama, 2008). Investor institusional besar memiliki peluang, sumber daya, dan 

kemampuan untuk mengawasi, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer (Cornett et 

al, 2007). 

 Peningkatan kepemilikan istitusi dalam perusahaan menyediakan insentif yang 

besar bagi investor untuk secara aktif mengawasi dan mempengaruhi kebijakan 

manajemen dalam perusahaan tersebut (Financial Economist Roundtable Statement on 

Institutional Investor & Corporate Governance, 1999 dalam Siregar dan Utama, 2008). 

Djakman dan Machmud (2008) juga menyatakan bahwa adanya kepemilikan 

institusional merupakan sarana untuk mengawasi manajemen dari tindakan oportunistik 

yang dapat dilakukan manajer. 

 Siregar dan Utama (2008) menyebutkan bahwa investor institusional sering 

disebut sebagai investor yang pintar dan berpengalaman (sophisticated) dan seharusnya 

lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa 

depan dibandingkan dengan investor non institusional. Balsam et al (2002) dalam 

ANALISIS PENGARUH..., RIFKA CHAIRUNNISA, Ak.-IBS, 2013



 
 

23 
 

Siregar dan Utama (2008) menemukan adanya hubungan negatif antara akrual 

diskresioner yang tidak diekspektasi dengan imbal hasil saham di sekitar tanggal 

pengumuman, dimana hubungan negatif tersebut bervariasi tergantung kemampuan 

investor, dimana reaksi pasar dari investor yang lebih berpengalaman mendahului 

investor yang tidak berpengalaman. Jiambalvo et al (2002) dalam Siregar dan Utama 

(2008) menemukan bahwa nilai absolut akrual diskresioner berhubungan negatif dengan 

kepemilikan investor institusional. 

 Beberapa studi menunjukkan tidak semua investor institusioanl sama. Investor 

institusional terbagi menjadi 2 (dua) tipe, yakni pressure-sensitive investor dan pressure-

insensitive investor (Cornett et al, 2007). Pressure-sensitive investor adalah investor 

institusional yang telah memiliki hubungan potensial dengan perusahaan dan lebih acuh 

terhadap keputusan manajemen. Sementara pressure-insensitive investor adalah investor 

institusional yang lebih berkeinginan untuk mengawasi, mendisiplinkan, dan melakukan 

kontrol terhadap manajer perusahaan karena tidak memiliki tekanan untuk 

mempertahankan hubungan baik dengan perusahaan tempat mereka melakukan investasi. 

Sehingga  pressure-insensitive investor lebih mampu mendisiplinkan atau menentang 

manajemen dibandingkan dengan pressure-sensitive investor. 

 

2.1.3.3 Kepemilikan Asing 

 Kepemilikan asing merupakan kepimilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan 

multinasional (Djakman dan Machmud, 2008). Menurut Aryani (2011) kepemilikan 

asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan,  badan 

hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri.  
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 Pada tahun 1997 dikeluarkan Keputusan Mentri Keuangan Nomor 

1055/KMK,013/1989 yang diubah menjadi KMK Nomor 455/KMK,01/1997 tentang 

pembelian saham oleh pemodal asing melalui pasar modal. KMK tersebut 

menghapuskan batasan pembelian saham oleh pemodal asing melalui pasar modal dan 

bursa efek. Dengan adanya keputusan tersebut, pemodal asing mampu memiliki saham 

perusahaan di Indonesia hingga 100%.  

 Laporan Studi Identifikasi Pemodal Asing, BAPEPAM (2008) menyatakan 

bahwa ada beberapa karakteristik kepemilikan asing: 

1. Pemodal asing memperluas basis pemodal yang pada akhirnya akan meningkatkan 

penyebaran risiko dan imbal hasil yang diperoleh; 

2. Pemodal asing diasumsikan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam 

mencermati pengelolaan perusahaan dibandingkan pemodal lokal, dan analisis asing 

biasanya juga dianggap lebih mampu dalam menerbitkan hasil analisis yang tepat 

waktu dan akurat dibandingkan analisis lokal. Hal ini akan membantu dalam 

mengurangi tingkat ketidakseimbangan informasi untuk suatu saham tertentu 

sehingga akan memberikan signal yang postif secara keseluruhan; 

3. Adanya fakta bahwa saham yang dimiliki asing biasanya memiliki imbal hasil yang 

baik (foreign ownership premium) dapat membantu meningkatkan kepercayaan 

pemodal atas suatu saham yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat volatilitas 

saham tersebut; 

4. Keterlibatan pemodal asing dapat membantu meningkatkan penerapan tata kelola 

perusahaan yang baik, tingkat keuntungan perusahaan, dan menolong perusahaan 

dalam kondisi sulit. Hal ini disebabkan karena pemodal asing dianggap mampu dan 

berani menyuarakan kepentingan pemodal secara luas jika terdapat kebijakan 
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manajemen perusahaan yang merugikan atau jika terdapat benturan kepentingan 

antara manajemen dan pemodal. 

 

2.1.4 Dewan Komisaris 

Menurut undang-undang perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dewan 

komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum 

dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. 

Pengawasan tersebut harus dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan 

maksud dan tujuan perusahaan. Yang dapat diangkat menjadi dewan komisaris adalah 

orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, selama 5 (lima) tahun sebelum 

pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, tidak menjadi anggota direksi atau 

anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan 

dinyatakan pailit, atau tidak pernah dihukum yang merugikan keuanagan negara dan atau 

yang berkaitan dengan sektor keuangan. Menurut UU PT, setiap anggota dewan 

komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan bersama-sama berdasarkan 

keputusan dewan komisaris. 

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang 

bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG 

(KNKG, 2006). Berdasarkan Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI), 

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. 
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Pembentukan dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang banyak 

dipakai untuk memonitor manajer. Akan tetapi komisaris tersebut belum bisa 

melaksanakan fungsi kontrol terhadap direksi dengan baik. Salah satu penyebabnya 

adalah banyak perusahaan publik di Indonesia masih dikendalikan oleh pemegang saham 

pengendali. Sehingga dewan komisaris gagal untuk melindungi kepentingan pemegang 

saham lainnya selain pemegang saham mayoritas (Zaini (2002) dalam Kusuma dan 

Susanto (2004)). Pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen pada umumnya 

tidak efektif (Mace (1986) dalam Kusuma dan Susanto (2004)). Ini terjadi karena proses 

pemilihan dewan komisaris yang kurang demokratis dimana kandidat dewan komisaris 

sering dipilih oleh manajemen sehingga setelah terpilih tidak berani memberi kritik 

terhadap manajemen. 

Menurut Wallace & Zinkin (2005), dewan komisaris bertanggung jawab secara 

kolektif atas kesuksesan perusahaan melalui tugas pengarahan dan pengawasan. Dewan 

komisaris bertanggung jawab dalam  membuat nilai dan standar perusahaan, dan 

memastikan bahwa kewajiban perusahaan terhadap kewajiban pemegang sahamnya 

dapat dipenuhi. Oleh karena itu, dewan komisaris memainkan peran penting dalam tata 

kelola perusahaan. Dewan komisaris diharuskan untuk fokus terhadap tugas-tugas 

tersebut sebagai representasi dari pemegang saham, yang penting bagi peningkatan dan 

proteksi yang efektif atas kepentingan pemegang saham. 

Terdapat 6 (enam) tanggung jawab utama yang harus dijalankan oleh dewan 

komisaris (Wallace & Zinkin, 2005), yaitu: 

1. Meninjau dan mengadopsi rencana stratejik. 

2. Mengawasi bisnis perusahaan. 
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3. Mengidentifikasi risiko utama. 

4. Merencanakan suksesi dewan direksi dan manajemen senior. 

5. Mengimplementasikan program hubungan investor dan kebijakan komunikasi 

pemegang saham yang tepat. 

6. Memastikan adanya kontrol internal, termasuk manajemen sistem informasi dan 

kepatuhan telah  dipenuhi. 

Aktivitas monitoring oleh pihak luar (dewan komisaris independen) sangat 

diperlukan. Pengawasan dewan komisaris independen digunakan untuk memastikan 

bahwa pihak manajemen mencapai tujuan perusahaan seperti yang diamanatkan oleh 

para pemilik (pemegang saham), yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemilik. Jensen 

dan Meckling (1976) mengungkapkan, semakin banyak jumlah pemonitor maka 

kemungkinan terjadinya agency conflict semakin rendah dan akhirnya akan menurunkan 

agency cost.  

Surat Keputusan No: Kep-305/BEJ/07/2004 menyatakan bahwa perusahaan 

publik yang terdaftar diwajibkan untuk memenuhi persyaratan paling lambar per 31 

Desember 2004. Menurut peraturan tersebut, jumlah anggota Komisaris Independen 

sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris 

yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif 

bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.  

Anggota dewan komisaris independen harus: 

a) Orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan 

hukum. 

b) Memiliki akhlak dan moral yang baik. 
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c) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan 

bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. 

d) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan. 

e) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang pasar modal dan keuangan. 

f) Tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal. 

g) Mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang asar 

modal dan pengetahuan yang luas tentang pasar modal. 

h) Mempunyai komitmen terhadap pengembangan Bursa Efek dan Pasar Modal 

Indonesia. 

i) Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip 

pengelolaan risiko. 

(Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-106/BL/2008) 

 

2.2 Rerangka Pemikiran 

 Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel yang digunakan, yakni variabel 

terikat (dependent variable), variabel bebas (independent variable), dan variabel kontrol 

(control variable). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah agency cost (biaya 

keagenan) perusahaan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan, 

yang terdiri dari konsentrasi kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, dan 

kepemilikan asing, serta pengawasan dewan komisaris independen yang dapat 

mempengaruhi biaya keagenan (agency cost). Selain kedua variabel tersebut, penelitian 

ini menyertakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (size) dan hutang perusahaan 
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(leverage) karena variabel kontrol adalah faktor pendukung di luar variabel independen 

(bebas) yang mempengaruhi variabel dependen atau terikat.  

 

Gambar 2.1 

Rerangka Pemikiran 
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2.3    Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Singh dan Davisdon 

(2003). Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat pengaruh dari struktur kepemilikan 

dan mekanisme corporate governance terahdap agency cost. Singh dan Davidson 

meneliti pengaruh dari struktur kepemilikan dan mekanisme corporate governance 

terhadap agency cost pada perusahaan publik besar yaitu NYSE, AMEX, dan NASDAQ. 

Variabel yang diteliti oleh Singh dan Davidson adalah kepemilikan manajerial, Outside 

Block Ownership, ukuran direksi, dan komposisi direksi. Proksi pengukuran agency cost 

yang digunakan adalah presentase efisiensi utilisasi aset (Asset Turn Over) dan beban 

penjualan, umum, dan administrasi (Selling, General, and Administrative Expense). 

Hasil penelitian Singh dan Davidson (2003) adalah kepemilikan manajerial secara positif 

berhubungan dengan utilisasi aset, tetapi belum mampu mencegah discretionary expense 

yang berlebihan secara signifikan. Sedangkan kepemilikan outside block ownership 

hanya memiliki efek yang terbatas dalam mengurangi agency cost. 

Penelitian ini akan membagi outside block ownership menjadi beberapa 

konsentrasi kepemilikan, yakni kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi, dan 

kepemilikan asing. Hal ini dikarenakan beberapa konsentrasi tersebut umum dijumpai 

pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Selain konsentrasi kepemilikan, 

penelitian ini juga menambahkan pengawasan dewan komisaris independen sebagai 

variabel independen, karena pemegang saham dan manajer tidak dapat berinteraksi 

langsung melainkan melalui dewan komisaris (Rifai, 2009). Objek penelitian ini adalah 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar  pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2009-2012. 
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2.3.1 Kepemilikan Keluarga dan Agency Cost 

 Pengurangan masalah keagenan pada perusahaan keluarga lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki pemegang saham pengendali dan 

dikontrol oleh publik (Arifin, 2003). Fleming et al (2005) juga menyatakan bahwa 

agency cost perusahaan akan berkurang ketika kepemilikan keluarga meningkat. 

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Fama dan jansen (1983) dan DeAngelo dan 

DeAngelo (1985) dalam Fleming et al (2005) mengenai dampak struktur kepemilikan 

keluarga. Kemampuan kepemilikan keluarga dalam mengurangi agency problem 

dikarenakan adanya kepemilikan keluarga yang dapat mengurangi biaya pengawasan 

terhadap agen. Keunikan kepemilikan keluarga adalah dalam pengawasan yang efektif 

dan mendisiplinkan manajer (Fama dan jansen (1983) dan DeAngelo dan DeAngelo 

(1985) dalam Fleming et al (2005)). 

 Anderson dan Reeb (2001) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan 

keluarga pada perusahaan publilk tidak mengambil alih kekayaan dari pemegang saham 

minoritas. Sebaliknya, pemegang saham minoritas mendapatkan manfaat dari 

keberadaan keluarga sendiri. Sehingga, dalam pasar finansial yang memiliki regulasi 

yang baik dan transparan seperti di Amerika Serikat, kepemilikan keluarga dapat 

mengurangi konflik moral hazard terhadap pemegang saham minoritas (Anderson dan 

Reeb, 2001). Dengan demikian dapat mengurangi agency cost dan merupakan struktur 

organisasi yang efektif.    

 Wellage dan Locke (2011) menemukan bahwa agency cost akan berkurang 

seiring dengan meningkatnya kepemilikan keluarga pada poin tertentu, yaitu pada 

presentase kepemilkan antara 1% - 75%. Penelitian ini sejalan dengan McConnel dal 

Sarvaes (1990) dan Schooley dan Barney (1994) yang menyatakan bahwa agency cost 
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akan berkurang seiring dengan meningkatnya kepemilikan keluarga pada poin tertentu, 

setelah mencapai titik tertentu, maka agency cost akan meningkat seiring dengan 

peningkatan kepemilikan keluarga. Peningkatan agency cost dikarenakan keluarga dapat 

menggunakan jabatannya dalam mengesampingkan kepentingan pemegang saham 

minoritas dalam mengambil keputusan dan mengekspropriasi bisnis untuk kepentingan 

sendiri (Wellage dan Locke, 2011).  

 Penelitian lain menyimpulkan bahwa kepemilikan keluarga terasosiasikan dengan 

kualitas laba yang lebih rendah (Fan dan Wong, 2002). Kepemilikan keluarga 

memberikan pengungkapan yang lebih sedikit dibandingkan dengan kepemilikan non-

keluarga. Hasil dari penelitian Faccio et al (2002) menemukan bahwa kepemilikan 

keluarga dalam perusahaan-perusahaan di Asia Timur menimbulkan agency conflict 

yang besar dari cash flow right. Penelitian lain yang dilakukan oleh Santiago-castro dan 

Brown (2007) menunjukkan hal yang sama bahwa derajat kepemilikan yang tinggi dari 

keluarga tertentu meningkatkan potensi ekspropriasi terhadap hak pemegang saham 

minoritas di Amerika Latin. 

 Terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh kepemilikan keluarga 

terhadap agency cost. Beberapa menyatakan kepemilikan keluarga berpengaruh secara 

positif terhadap agency  cost (peningkatan kepemilikan keluarga akan meningkatkan 

agency cost), dan ada pula yang menyatakan kepemilikan keluarga berpengaruh secara 

negatif terhadap agency cost (peningkatan kepemilikan keluarga akan mengurangi 

agency cost). Oleh karena itu, arah hubungan kepemilikan keluarga dengan agency cost 

tidak ditemukan. Dengan demikian hipotesis yang dibuat sebagai berikut: 
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H1a : Konsentrasi kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agency cost yang 

diproksikan dengan asset turover ratio. 

H1b : Konsentrasi kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agency cost yang 

diproksikan dengan SG&A expense to sales ratio. 

 

2.3.2 Kepemilikan Institusional dan Agency Cost 

 McKnight dan Weir (2009) menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan 

institusional akan menyediakan metode pengawasan atas tindakan manajemen. Brickley, 

Lease, dan Smith (1998) dalam McKnight dan Weir (2009) menyatakan bahwa investor 

institusi lebih suka menentang amandemen pengambil alihan perusahaan dibandingkan 

dengan investor lainnya, hal ini menunjukkan bahwa investor institusional lebih 

memungkinkan untuk menentang tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Investor 

institusinal memiliki keahlian dan sumber daya yang lebih baik sehingga dapat 

memantau atau memonitor manajemen dengan biaya yang lebih rendah daripada biaya 

rata-rata (Pound, 1988 dalam McKnight dan Weir, 2009). Hal ini sejalan dengan 

(Doukas et al, 2000 dalam McKnight dan Weir, 2009), yang menyatakan bahwa investor 

institusional memiliki waktu dan keahlian untuk memonitor manajemen secara efektif. 

 Jensen (1993) serta Shleifer dan Vishny (1997) dalam Rebecca dan Siregar 

(2011) berpendapat bahwa investor institusional, yang juga berperan sebagai fidusiari,  

memiliki insentif yang lebih besar untuk memantau manajemen dan kebijakan 

perusahaan. Pemantauan yang efektif dari investor institusional dapat mengurangi 

perilaku oportunistik manajemen yang mengarah pada berkurangnya agency costs dan 

biaya ekuitas yang lebih rendah. Investor institusional memiliki akses informasi yang 
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lebih berkala dan akurat, mereka dapat mengidentifikasi earning management dengan 

lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan investor non-institusional (Balsam et al, 2002 

dalam Siregar dan Utama, 2008). Hal ini mengindikasikan kepemilikan institusional 

memiliki peran penting dalam pengawasan perusahaan, yang pada akhirnya akan 

membatasi earning management yang bersifat oportunistik (Siregar dan Utama, 2008). 

Djakman dan Machmud (2008) juga menyatakan bahwa adanya kepemilikan 

institusional merupakan sarana untuk mengawasi manajemen dari tindakan oportunistik 

yang dapat dilakukan manajer. 

 Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan 

kemampuan perusahaan dalam memonitor kinerja manajemen (Core dan Larcker, 2002 

dalam Ismiyanti dan Mahadwartha, 2009). Karena semakin besar kepemilikan 

institusional mengakibatkan adanya efisiensi dalam penggunaan aktiva perusahaan,  

sehingga dapat mengurangi pemborosan yang dilakukan oleh manajer dalam 

menjalankan perusahaan yang bersangkutan. Semakin tinggi kepemilikan institusional 

maka akan mengurangi agency cost yang diharapkan akan memberikan nilai tambah 

terhadap perusahaan (Ismiyanti dan Mahadwartha, 2009).  Dengan adanya investor 

institusional dapat mengurangi agency cost yang disebabkan karena kepemilikan 

institusinal merupakan sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau 

sebaliknya menentang perilaku manajer yang dianggap tidak meningkatkan nilai 

perusahaan (Moh’d et al (1998) dalam Djumahir (2011) 

 Di sisi lain, kepemilikan institusional belum mampu secara signifikan 

meningkatkan efisiensi utilisasi aset dan menekan beban diskresioner (Faizal, 2005). 

Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 1998-2001.  
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 Terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap agency cost. Beberapa menyatakan kepemilikan institusional 

berpengaruh secara positif terhadap agency  cost (penimgkatan kepemilikan institusional 

akan meningkatkan agency cost), dan ada pula yang menyatakan kepemilikan 

institusional berpengaruh secara negatif terhadap agency cost (peningkatan kepemilikan 

institusional akan mengurangi agency cost). Oleh karena itu, arah hubungan kepemilikan 

institusional dengan agency cost tidak ditemukan. Dengan demikian hipotesis yang 

dibuat sebagai berikut: 

H2a: Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agency cost yang 

diproksikan dengan asset turover ratio. 

H2b: Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agency cost yang 

diproksikan dengan SG&A expense to sales ratio. 

 

2.3.3 Kepemilikan Asing dan Agency Cost 

 Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing biasanya lebih 

sering menghadapi masalah asimetri informasi 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). Dengan adanya keterbukaan informasi dan peningkatan 

tata kelola, maka agency cost akan menurun.  

 Boardman et al (1997) dengan menggunakan data perusahaan Kanada pada tahun 

1986 dan 1991 menemukan bahwa subsidiary dari Multinasional Enterprise (MNE) 

memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan domestik karena agency cost 
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yang rendah. Rendahnya agency cost ini dikarenakan adanya kepemilikan yang lebih 

terkonsentrasi. Penurunan agency cost pada kepemilikan asing dikarenakan pemodal 

asing dianggap mampu dan berani menyuarakan kepentingan pemodal secara luas jika 

terdapat manajemen perusahaan yang merugikan atau jika ada benturan kepentingan 

antara pemodal dan manajer.  

 Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap concern 

terhadap peningkatan good corporate governance (Simerly dan Li, 2001 dalam Saputro 

dan Syafruddin, 2012). Menurut Douma et al (2003) dalam Saputro dan Syafruddin 

(2012) melalui penelitian yang dilakukan di India dengan meneliti struktur kepemilikan 

yang membahas tentang kepemilikan asing menunjukkan bahwa kepemilikan asing 

memberikan efek positif pada kinerja perusahaan. 

 Douma et al (2003) dalam Saputro dan Syafruddin (2012) mengkaji bagaimana 

struktur kepemilikan, yaitu peran berbeda yang dimainkan oleh investor individu asing 

dan pemegang saham perusahaan asing dalam mempengaruhi kinerja perusahaan, 

dengan menggunakan data tingkat perusahaan India untuk tahun 2002. Mereka 

menemukan perusahaan-perusahaan asing memberikan efek positif pada kinerja 

perusahaan sehingga dapat mengurangi agency cost. 

 Pendapat lain menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham asing 

lebih dominan menghadapi masalah asimetri informasi yang di karenakan oleh faktor 

hambatan geografis dan bahasa. Ini termasuk resiko risiko politik, informasi asimetris 

dan perlindungan hukum (Laporta et al (1998) dalam Aryani (2011)). Penemuan ini 

sejalan dengan penemuan Wright dan Madura (1995), bahwa agency cost perusahaan-

perusahaan multinasional akan lebih besar dikarenakan negara lain tempat kantor pusat 
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membuka cabangnya (subsidiary) memiliki karakteristik yang berbeda dengan kantor 

pusat, sehingga menyulitkan pengawasan terhadap foreign subsidiary manager tersebut. 

Karakteristik tersebut antara lain adanya jarak geografis antara kantor pusat dengan 

kantor cabang, perbedaan budaya perusahaan, perbedaan budaya dan bahasa nasional, 

dan perbedaan level ekonomi negara tempat kantor pusat dan cabang berada. Sehingga 

agency cost akan semakin besar pada perusahaan multinasional. 

 Terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh kepemilikan asing 

terhadap agency cost. Beberapa menyatakan kepemilikan asing berpengaruh secara 

positif terhadap agency  cost (penimgkatan kepemilikan asing akan meningkatkan 

agency cost), dan ada pula yang menyatakan kepemilikan asing berpengaruh secara 

negatif terhadap agency cost (peningkatan kepemilikan asing akan mengurangi agency 

cost). Oleh karena itu, arah hubungan kepemilikan asing dengan agency cost tidak 

ditemukan. Dengan demikian hipotesis yang dibuat sebagai berikut: 

H3a: Konsentrasi kepemilikan asing berpengaruh terhadap agency cost yang 

diproksikan dengan asset turover ratio. 

H3b: Konsentrasi kepemilikan asing berpengaruh terhadap agency cost yang 

diproksikan dengan SG&A expense to sales ratio. 

 

2.3.4 Pengawasan Komisaris Independen dan Agency Cost 

 Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan, semakin banyak jumlah pengawas 

maka kemungkinan terjadinya agency confict semakin rendah dan akhirnya akan 

menurunkan agency cost. Fama dan Jensen (1983) menyatakan, Dewan komisaris adalah 

puncak dari sistem kontrol dan pengawasan bagi manajemen. Karena pemegang saham 
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tidak mampu mengawasi tidakan pengelolaan perusahaan secara langsung. Hal tersebut 

dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan sudah sejalan dengan 

kepentingan pemegang saham. Brick dan Chidambaran (2010) juga menyatakan bahwa 

nilai perusahaan akan meningkat ketika pengawasan oleh dewan meningkat. Dengan 

begitu keberadaan dewan akan menyediakan pengawsan yang efektif atas kinerja 

manajemen dan menurunkan agency cost. 

Terdapat pendapat lain bahwa keberadaan dewan komisaris akan menambah 

agency cost. Komisaris yang tidak efektif menimbulkan peluang terjadinya bad 

corporate governance karena fungsi check and balance tidak berjalan. Akibatnya, 

pemegang saham minoritas, kreditur, pemasok, dan stakeholder tidak mendapatkan 

transparansi atau pengungkapan informasi keuangan dan efektifitas prosedur 

pemeriksaan keuangan (Alijoyo dan Zaini, 2004 dalam Rifai, 2009). Selain itu, 

keberadaan dewan komisaris menambah biaya pada perusahaan, misalnya gaji, 

tunjangan, dan biaya perjalanan (Vafeas, 1999). Dengan demikian aktivitas dewan 

komisaris yang tidak efektif tidak dapat mewakili kepentingan pemegang saham dan 

akan menambah agency cost. Pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen pada 

umumnya tidak efektif (Mace (1986) dalam Kusuma dan Susanto (2004)). Ini terjadi 

karena proses pemilihan dewan komisaris yang kurang demokratis dimana kandidat 

dewan komisaris sering dipilih oleh manajemen sehingga setelah terpilih tidak berani 

memberi kritik terhadap manajemen. 

 Terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh pengawasan dewan 

komisaris independen terhadap agency cost. Beberapa menyatakan pengawasan dewan 

komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap agency  cost (peningkatan 

pengawasan dewan komisaris independen akan meningkatkan agency cost), dan ada pula 
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yang menyatakan pengawasan dewan komisaris independen berpengaruh secara negatif 

terhadap agency cost (peningkatan pengawasan dewan komisaris independen akan 

mengurangi agency cost). Oleh karena itu, arah hubungan pengawasan dewan komisaris 

independen dengan agency cost tidak ditemukan. Dengan demikian hipotesis yang dibuat 

sebagai berikut: 

H4a: Pengawasan komisaris independen berpengaruh terhadap agency cost yang 

diproksikan dengan asset turnover ratio. 

H4b: Pengawasan komisaris independen berpengaruh terhadap agency cost yang 

diproksikan dengan SG&A expense to sales ratio. 

 

H5a: Kepemilikan keluarga, kepemilikan institsional, kepemilikan asing, dan 

pengawasan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap 

agency cost yang diproksikan dengan asset turnover ratio. 

H5b: Kepemilikan keluarga, kepemilikan institsional, kepemilikan asing, dan 

pengawasan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap 

agency cost yang diproksikan dengan SG&A expense to sales ratio. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1    Objek Penelitian dan Sifat Penelitian 

Objek penelitian yang saya pilih dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Bursa Efek Indonesia (BEI) 

merupakan tempat beraktivitasnya pasar modal di Indonesia yang terletak di Sudirman 

Central Business Distric (SCBD) Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hypothesis testing. 

Menurut Sekaran (2010), hypothesis testing digunakan untuk menjelaskan hubungan 

tertentu antara variabel-variabel, atau varians dalam variabel dependen atau untuk 

memprediksi hasil organisasional. Jenis penelitian hypothesis testing juga berusaha untuk 

mengidentifikasi fakta atau peristiwa sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel 

dependen) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi 

(variabel independen). 

 

3.2    Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data 

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan 

laporan tahunan yang telah dipublikasikan secara umum melalui media elektronik oleh 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2012. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini bersifat kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam satuan angka-angka, yang 

merupakan data yang dapat diukur menggunakan skala numerik. 
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3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui metode purposive sampling dengan 

tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode 

purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel yang didasarkan pada 

beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria perusahaan yang akan menjadi 

sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur, yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2009-2012. 

2) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang tidak pernah 

delisting selama periode 2009-2012. 

3) Laporan keuangan yang sudah diaudit dan laporan keuangan tahun 2009, 2010, 

2011, dan 2012 tersedia. 

4) Memiliki data kepemilikan saham perusahaan pada periode 2009-2012. 

 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan 2 metode yaitu: 

1) Metode Kepustakaan 

Pada metode ini, penulis mengumpulkan data-data serta informasi yang berkaitan 

dengan penelitian dengan mempelajari berbagai buku, artikel serta jurnal terkait 

baik dari asing maupun lokal. 

2) Metode Dokumentasi 

Pada metode ini, penulis mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan 

penelitian berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui media 

internet. 
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3.3    Operasionalisasi Variabel 

 Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel yang digunakan, yakni variabel 

bebas (independent variable), variabel terikat (dependent variable), dan variabel kontrol 

(control variable). Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

agency cost (biaya keagenan) perusahaan. 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan dan pengawasan 

komisaris independen, karena variabel ini dianggap mampu menjelaskan variabel terikat 

dan memberi pengaruh terhadap variabel terikat. Struktur kepemilikan ini sendiri terbagi 

menjadi konsentrasi kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, dan kepemilikan 

asing. 

 Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah hutang jangka panjang perusahaan 

dan ukuran perusahaan. 

 

3.3.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agency cost (biaya keagenan). 

Variabel ini mengukur besarnya biaya akibat adanya agency problem dalam perusahaan 

(Singh dan Davidson, 2003). Agency cost dalam penelitian ini dihitung dengan 2 

pengukuran, yaitu: 

1) Rasio Utilisasi Aset (Asset Utilization Ratio atau Asset Turnover Ratio) 

Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya. 
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Dimana asset turnover ratio dihitung dengan cara: 

 Asset Turn Over Ratio = 
            

          
 

2) Rasio Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi terhadap Penjualan (SG&A 

Expenses to Sales Ratio atau Discretionary Expense Ratio) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur pembayaran gaji yang berlebihan dan 

konsumsi untuk keuntungan pribadi manajemen. Dimana SG&A expense to sales 

ratio dihitung dengan cara: 

  SG&A Expense= 
                                           

     
 

 

3.3.2 Variabel Independen 

1) Konsentrasi Kepemilikan Keluarga 

Kepemilikan keluarga adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh keluarga 

dimana keluarga tertentu secara kontinyu memiliki kepemilikan ekuitas atau jabatan 

dewan (Anderson dan Reeb, 2001). Sebagian besar perusahaan publik di Indonesia 

dikuasai oleh keluarga (Arifin, 2003). Kepemilikan keluarga adalah keseluruhan 

individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan 5% ke atas 

wajib dicatat), yang bukan perusahaan publik, negara, ataupun institusi keuangan 

(La Porta et al, 1998 dalam Arifin, 2003). Variabel ini diukur menggunakan 

presentase kepemilikan keluarga pada perusahaan sampel, yang dihitung dengan 

cara: 

 Presentase kepemilikan keluarga = 
                      

                               
 

2) Konsentrasi Kepemilikan Institusinal 
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Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas 

dimiliki oleh institusi atau lembaga, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi, aset manajemen dan kepemilikan institusi lain (Junaidi, 2006). Investor 

institusional besar memiliki peluang, sumber daya, dan kemampuan untuk 

mengawasi, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer (Cornett et al, 2007). 

Variabel ini diukur menggunakan presentase kepemilikan institusi pada perusahaan 

sampel, yang dihitung dengan cara: 

 Presentase kepemilikan institusinal =  
                      

                               
 

 

3) Konsentrasi Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing merupakan kepimilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan 

multinasional. Menurut Aryani (2011) kepemilikan asing merupakan proporsi saham 

biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta 

bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Djakman dan Machmud (2008) 

mendefinisikan kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

perusahaan multinasional. 

Variabel ini diukur menggunakan presentase kepemilikan institusi pada perusahaan 

sampel, yang dihitung dengan cara: 

 Presentase kepemilikan asing =  
                  

                               
 

 

4) Pengawasan Komisaris Independen 

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat 
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kepada direksi (UU Perseroan Terbatas). Menurut Wallace & Zinkin (2005), dewan 

komisaris bertanggung jawab secara kolektif atas kesuksesan perusahaan melalui 

tugas pengarahan dan pengawasan. Variabel ini diukur menggunakan presentase 

komisaris independen pada perusahaan sampel, yang dihitung dengan cara: 

 Proporsi dewan komisaris independen = 
                                  

                       
 

 

3.3.3 Variabel Kontrol 

 Variabel kontrol merupakan variabel bebas yang turut mempengaruhi variabel 

dependen namun bukan merupakan variabel bebas yang dijadikan sebagai fokus 

penelitian. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Leverage  

Variabel kontrol pertama dalam penelitian ini adalah leverage. Leverage menunjuk 

pada tingkat hutang jangka panjang dibandingkan dengan total aset yang dimiliki 

oleh perusahaan. Variabel leverage diukur dengan membandingkan hutang jangka 

panjang dengan total aset. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hutang 

sangat berpengaruh terhadap agency cost. Perusahaan dengan hutang yang banyak 

lebih dapat dikendalikan oleh kreditur dan manajer tidak memiliki kesempatan untuk 

memaksimalisasi tindakan oportunistiknya. Di sisi lain, hutang tidak bisa dijadikan 

tools untuk mengurangi agency cost. Hutang hanya bisa dijadikan untuk menekan 

agency cost pada perusahaan yang level pertumbuhannya rendah (Florackis, 2008).  

 

2) Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang diukur 

dengan menghitung nilai logaritma natural total aset. Semakin besar ukuran 
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perusahaan, akan menimbulkan agency cost yang semakin besar. Hal ini 

dikarenakan semakin besar kompleksitas dan informasi yang dihadapi oleh pemilik 

(Doukas et al (2000) dalam McKnight dan Weir (2009)). Di sisi lain, agency cost 

akan menurun seiring dengan semakin besarnya ukuran perusahaan dikarenakan 

ruang lingkup ekonomi dan adanya sinergisasi antara lini bisnis yang berbeda-beda. 

Selain itu, perusahaan dengan ukuran yang besar mampuu menghasilkan sales yang 

lebih tinggi tanpa perlu menduplikasi aset tersebut untuk tiap segmen bisnis (Sigh 

dan Davidson, 2003). 

 

Tabel 3.1 

Pengukuran Variabel 

VARIABEL INDIKATOR SKALA 

1. Variabel Dependen 

Agency Cost Biaya keagenan yang diukur dengan ATO dan 

SG&A Expense 

Rasio 

2. Variabel Independen 

Konsentrasi Kepemilikan 

Keluarga 

Presentase kepemilkan keluarga pada perusahaan 

sampel 

Rasio 

Konsentrasi Kepemilikan 

Institusional 

Presentase kepemilkan institusi pada perusahaan 

sampel 

Rasio 

Konsentrasi Kepemilikan 

Asing 

Ln Presentase kepemilkan asing pada perusahaan 

sampel 

Rasio 

ANALISIS PENGARUH..., RIFKA CHAIRUNNISA, Ak.-IBS, 2013



 
 

47 
 

Dewan Komisaris 

Independen 

Presentase dewan komisaris independen pada 

perusahaan sampel 

Rasio 

3. Variabel Kontrol 

Leverage 
                     

          
 Rasio 

Ukuran Perusahaan Ln total Aset Rasio 

Sumber: Data Olahan Penulis 

 

3.4    Metode Analisis Data 

3.4.1 Teknik Pengolahan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel atau pooled data. 

Menurut Widarjono (2009:9), data panel adalah gabungan dari data time series yaitu 

sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu dan data cross section yaitu data 

yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. 

Dalam mengolah data tersebut, penulis menggunakan software EViews 

(Econometric Views) sebagai alat bantu pengolahan data dengan alasan software ini 

memiliki kemampuan yang lebih akurat dalam mengolah data panel. Software EViews 

menyediakan data analisis, regresi, dan alat prediksi yang berbasis Windows (Widarjono, 

2009:10). 

Model regresi berganda yang digunakan untuk penelitian ini adalah model regresi 

data panel karena sesuai dengan jenis data yang digunakan, yaitu data panel. Metode 
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yang digunakan untuk mengestimasi  model regresi data panel, yaitu (Widarjono, 

2009:231) : 

1) Common Effect 

Dalam pendekatan ini, data yang digabungkan tidak melihat perbedaan antar waktu 

dan individu sehingga dapat menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) 

untuk mengestimasi model data panel. Diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. 

2) Fixed Effect 

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa intersep adalah berbeda antar perusahaan 

sedangkan slope adalah tetap sama antar perusahaan. Asumsi ini didasarkan pada 

alasan bahwa karakterikistik antar perusahaan pasti berbeda sehingga diasumsikan 

intersep pun akan berbeda pula. Teknik model ini adalah teknik mengestimasi data 

panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan 

intersep. Pengertian Fixed Effect sendiri didasarkan oleh adanya perbedaan intersep 

antara perusahaan, namun intersep tersebut sama antar waktu (time invariant). 

Model ini pun mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) adalah tetap antar 

perusahaan dan antar waktu.  

3) Random Effect 

Pada pendekatan Fixed Effect, penggunaan variabel dummy bertujuan untuk 

mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, hal tersebut 

menimbulkan konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) 

yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah ini, 

digunakanlah variabel gangguan (error terms). Dalam model ini, variabel gangguan 
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mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu dalam mengestimasi 

data panel. 

 

3.4.2 Analisis Data Panel 

Sesuai dengan jenis data yang digunakan, yaitu data panel dan alat pengolahan data yang 

digunakan, maka harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut (Widarjono:240): 

1) Melakukan estimasi dengan fixed effect 

2) Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis:  

Ho : Menggunakan model common Effect 

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect (OLS) tanpa 

variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan 

apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep 

berbeda antar perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F 

statistik. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section 

F lebih besar dari 0,05, maka terima Ho yang artinya menggunakan model common 

effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji Chow saja namun apabila 

hasilnya menolak Ho maka selanjutnya melakukan uji Hausman. 

3) Estimasi denga random effect 

4) Melakukan uji Hausman (Random Effect atau Fixed effect) dengan hipotesis: 

Ho : Menggunakan model random effect 

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah 

penggunaan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada 
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ide bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan 

Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di 

lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, uji 

hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman 

bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Apabila Chi Square hitung lebih 

kecil dari Chi Square tabel, maka Ho diterima yang artinya menggunakan model random 

effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji Hausman saja. 

 

3.5    Teknik Pengujian 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi 

pada model regresi linear berganda. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan 

bahwa tidak terdapat asumsi statistik yang menyimpang. Untuk memperoleh hasil yang 

baik, terdapat empat uji asumsi klasik yang sering digunakan, yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Menurut Widarjono (2009:49), uji signifikansi pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen melalui Uji T hanya akan dikatakan valid bila residual yang 

digunakan memiliki distribusi normal. Dalam mendeteksi normalitas, metode yang dapat 

digunakan ialah : 

1) Metode Histogram 

Histogram residual merupakan metode grafis yang paling sederhana untuk 

mengetahui apakah bentuk Probability Distribution Function (PDF) dari variabel 

random berbentuk distribusi normal atau tidak. Jika grafik berbentuk menyerupai 
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lonceng, maka dapat dikatakan data terdistribusi normal. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan metode histogram untuk mendeteksi normalitas. 

2) Metode Jarque-Bera (JB) 

Metode JB didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat asymptotic. Uji 

statistik JB menggunakan perhitungan skewness (S) dan kurtosis (K). Jika suatu 

variabel didistribusi secara normal, maka nilai S = 0 (nol) dan K = 3 (tiga). Oleh 

karena itu, jika residual terdistribusi normal, maka diharapkan nilai statistik JB 

adalah mendekati atau sama dengan 0 (nol). 

 

b. Uji Autokorelasi 

Menurut Widarjono (2009:141), secara harafiah autokorelasi  berarti adanya 

korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu, atau 

korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Persamaan 

regresi yang baik adalah terbebas dari adanya autokorelasi di dalamnya. Menurut 

Widarjono (2009:144), masalah autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan 2 

(dua) metode yaitu Durbin Watson (DW) dan Breusch Godfrey atau dikenal dengan Uji 

Lagrange Multiplier (LM).  

Tabel 3.2 

Uji Statistik Durbin Watson 

Nilai Statistik d Hasil 

       dL Menolak hipotesis nol ; ada autokorelasi positif 

          Daerah keragu-raguan ; tidak ada keputusan 

             Menerima hipotesis nol ; tidak ada autokorelasi 
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positif/negative 

                  Daerah keragu-raguan ; tidak ada keputusan 

             Menolak hipotesis nol ; ada autokorelasi negatif 

    Sumber: Widarjono (2009:146) 

 

Gambar 3.1 

Statistik Durbin Watson 

 

Autokorelasi 

positif 

 

 

 

 

Ragu-ragu 

 

Tidak ada 

autokorelasi 

 

Ragu-ragu 

 

Autokorelasi 

negatif 

 

      0                  dL        dU          2        4 - dU          4 - dL                4 

Sumber: Widarjono (2009:146) 

 

c. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan antar variabel 

independen dalam suatu model regresi (Widarjono, 2009:103). Hubungan linier antar 

variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna (perfect) 

dan hubungan linier kurang sempurna (imperfect). Model regresi yang baik tidak adalah 

model regresi yang tidak memiliki multikolinearitas. 
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Menurut Widarjono (2009:105), multikolinearitas dapat dideteksi dengan 5 (lima) 

cara yaitu : 

1.  2 Tinggi Tetapi Sedikit Variabel Independen yang Signifikan 

Jika nilai  2 yang berada diatas 0.8, tetapi hanya sedikit variabel independen yang 

signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui Uji T, maka dapat dikatakan 

terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi tersebut. 

2. Korelasi Parsial Antar Variabel Independen 

Berdasarkan aturan main yang kasar (rule of thumb), jika koefisien korelasi (r) 

cukup tinggi katakanlah diatas 0.8, maka diduga terjadi masalah multikolinieritas 

dalam model. Sebaliknya apabila koefisien korelasi (r) relatif rendah maka diduga 

model tersebut terbebas dari unsur multikolinieritas. 

3. Regresi Auxiliary 

Regresi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua atau lebih variabel 

independen yang secara bersama-sama dalam mempengaruhi satu variabel 

independen lain. Keputusan ada tidaknya unsur multikolinieritas dalam model ini 

adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F kritis. Jika nilai F 

hitung lebih besar dari nilai F kritis dengan tingkat signifikansi α dan derajat 

kebebasan tertentu maka dapat disimpulkan model mengandung unsur 

multikolinieritas. 

4. Metode Deteksi Klien 

Dengen metode ini, jika koefisien determinasi (  ) variabel independen lebih besar 

dari (  ) model regresi asli yaitu variabel dependen, maka model tersebut 

mengandung unsur multikolinearitas antara variabel independennya, dan 

sebaliknya.   

ANALISIS PENGARUH..., RIFKA CHAIRUNNISA, Ak.-IBS, 2013



 
 

54 
 

5. Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance (TOL) 

Melalui nilai VIF, suatu regresi dikatakan mengandung multikolinieritas jika nilai 

VIF>10. Sedangkan dengan nilai TOL, suatu regresi dikatakan mengandung 

multikolinieritas jika nilai TOL mendekati angka 1 (satu). Cara inilah yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi unsur multikolinieritas dalam 

model regresi. 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah kondisi jika variabel gangguan memiliki varian yang 

tidak konstan (Widarjono, 2009:115). Regresi yang baik terbebas dari unsur 

heterokedasitisitas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu Metode 

Informal, Metode Park, Metode Glejser, Metode Korelasi Spearman, Metode GoldFeld-

Quandt, Metode Breusch-Pagan, dan Metode White. 

 

3.5.2 Analisis Regresi Berganda 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda (multiple linier 

regression method) untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan 

antara variabel satu dengan variabel yang lain. Variabel dependen yang digunakan 

adalah Agency Cost dan variabel independennya konsentrasi kepemilikan keluarga, 

institusional dan asing.  

Berikut ini model penelitian untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 4: 

ACi,t = b0 + b1 FAMOWNi,t + b2 INSOWNi,t + b3 FOROWNi,t + b4 BOARD +             

b7 LEVRi,t + b8 SIZEi,t + e 
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Keterangan: 

AC  =  Agency Cost (asset turnover ratio dan SG&A expense to sales ratio) 

b 0   =  intersep 

b 1 – 7   =  koefisien variabel 

FAMOWN =  presentase kepemilikan keluarga pada perusahaan i pada tahun t 

INSOWN =  presentase kepemilikan institusional pada  perusahaan i pada tahun t 

FOROWN = Ln dari presentase kepemilikan asing pada  perusahaan i pada tahun t 

BOARD =  proporsi dewan komisaris independen pada perusahaan i pada tahun t 

LEVR = leverage perusahaan yang diukur dengan perbandingan rasio hutang    

terhadap total aset perusahaan i di tahun t 

SIZE = ukuran perusahaan yang diukur dengan ln dari total aset 

perusahaan i pada tahun t 

e =  kesalahan residual (error) 

Ekspektasi pengujian adalah arah positif untuk seluruh variabel independen terhadap 

variabel dependen yang di proksikan dengan asset turnover ratio (H1a, H2a, H3a, H4a) dan 

negatif untuk seluruh variabel independen terhadap variabel dependen yang di proksikan 

dengan SG&A expense to sales ratio (H1b, H2b, H3b, H4b). 

 

3.5.3 Uji Hipotesis 

 Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan, perlu 

digunakan analisi regresi melalui uji t maupun uji F. Tujuan digunakan analisi regresi 

adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 
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dependen, baik secara simultan maupun secara parsial. Langkah-langkah untuk menguji 

hipotesis-hipotesis yang diajukan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan 

(bersama-sama) terhadap variabel dependennya. Uji F ini bisa dijelaskan dengan 

menggunakan analisis varian (analysis of variance = ANOVA). Prosedur uji F pada 

koefisien regresi berganda, dapat dijelaskan sebagai berikut (Widarjono, 2009:67) : 

1. Rumusan hipotesis secara statistik, akan diajukan seperti di bawah ini. 

H1 : b1, b2, b3, b4  ≥ 0 ; Artinya,  Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau  

5% maka model yang digunakan layak untuk digunakan, sementara jika tingkat 

signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka model yang digunakan tidak layak 

untuk digunakan. 

2. Menghitung nilai F dan mencari nilai F kritis dari tabel distribusi F. Nilai F kritis 

berdasarkan α dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator (k-1) dan df untuk 

denominator (n-k). 

Dengan hipotesis bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen yakni b1=b2=b3=b4=0 maka uji F dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 

  
         

         
 

  Dimana, n = jumlah observasi 

      k = jumlah parameter estimasi termasuk intersep atau kontanta 

Formula uji statistik F ini bisa dinyatakan dalam bentuk formula yang lain dengan 

cara merubah persamaan di atas, menjadi : 
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 Karena ESS/TSS = R
2
 maka persamaan tersebut dapat ditulis kembali menjadi 

  
        

          
 

Dari persamaan di atas jika hipotesis nol terbukti, maka diharapkan nilai dari ESS 

dan R
2
 akan sama dengan nol sehingga F akan juga sama dengan nol.  

3. Setelah melalui prosedur di atas, maka terdapat kriteria dalam penentuan penerimaan 

atau penolakan H0 dalam membandingkan nilai F hitung, yaitu : 

a) Jika F hitung < F tabel (a, k-l, n-l) maka Ho tidak dapat ditolak 

b) Jika F hitung > F tabel (a, k-l, n-l) maka Ho ditolak.  

  Walaupun uji F menunjukkan adanyan penolakan hipotesis nol yang 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen, namun hal ini bukan berarti secara individual 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen melalui uji t. Keadaan ini 

terjadi karena kemungkinan adanya korelasi yang tinggi antar variabel 

independen. 

 

b. Uji t 

 Uji t  memiliki tujuan untuk menguji koefisien regresi antara variabel independen 

dengan variabel dependen secara parsial atau sendiri-sendiri dengan tingkat keyakinan 

tertentu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) 

masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar α = 5% atau dengan melihat 

t-hitung (Widarjono, 2009:63). 
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 Prosedur uji t pada koefisien regresi berganda, dapat dilihat sebagai berikut 

(Widarjono, 2009:65) : 

1. Rumusan hipotesis secara statistik, akan diajukan seperti di bawah ini. 

a. Ho: b1a  =  0 

 Konsentrasi kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap 

agency cost yang diproksikan dengan asset turnover ratio. 

 Ha:  b1a ≠   0 

 Konsentrasi kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap Agency 

Cost yang diproksikan dengan asset turnover ratio. 

 

Ho: b1b  =  0 

 Konsentrasi kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap 

agency cost yang diproksikan dengan SG&A expense to sales ratio. 

 Ha:  b1b ≠   0 

 Konsentrasi kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap Agency 

Cost yang diproksikan dengan SG&A expense to sales ratio. 

 

b. Ho:  b2a  =  0 

Konsentrasi kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Agency Cost yang diproksikan dengan asset turnover ratio. 

Ha: b2a ≠   0 

Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap Agency 

Cost yang diproksikan dengan asset turnover ratio. 
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Ho:  b2b  =  0 

Konsentrasi kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Agency Cost yang diproksikan dengan SG&A expense to sales ratio. 

Ha: b2b ≠   0 

Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap Agency 

Cost yang diproksikan dengan SG&A expense to sales ratio. 

 

c. Ho: b3a  =  0 

Konsentrasi kepemilikan Asing tidak berpengaruh signifikan terhadap Agency 

Cost yang diproksikan dengan asset turnover ratio. 

Ha: b3a ≠  0 

Konsentrasi kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap Agency Cost 

yang diproksikan dengan asset turnover ratio. 

 

Ho: b3b  =  0 

Konsentrasi kepemilikan Asing tidak berpengaruh signifikan terhadap Agency 

Cost yang diproksikan dengan SG&A expense to sales ratio. 

Ha: b3b ≠  0 

Konsentrasi kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap Agency Cost 

yang diproksikan dengan SG&A expense to sales ratio. 
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d. Ho: b4a  =  0 

Pengawasan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Agency Cost yang diproksikan dengan asset turnover ratio. 

Ha: b4a ≠  0 

Pengawasan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Agency 

Cost yang diproksikan dengan asset turnover ratio. 

 

Ho: b4b =  0 

Pengawasan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Agency Cost yang diproksikan dengan SG&A expense to sales ratio. 

Ha: b4b ≠ 0  

Pengawasan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Agency 

Cost yang diproksikan dengan SG&A expense to sales ratio. 

 

2. Menghitung nilai statistik (t hitung) untuk b1, b2, b3, b4 dan mencari nilai t kritis 

dari tabel distribusi t pada α dan degree of freedom tertentu. Nilai t hitung dicari 

dengan formula sebagai berikut : 

  
 ̂     

 

  ( ̂ )
 

Dimana β1
*
 merupakan nilai pada hipotesis nol. 

3. Setelah melalui prosedur di atas, maka terdapat kriteria dalam penentuan 

penerimaan atau penolakan H0 dengan membandingkan t-tabel dengan t hitung: 

a) Jika |t-hitung| < t-tabel maka Ho tidak dapat ditolak. 

b) Jika |t-hitung| > t-tabel maka Ho ditolak. 
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Jika membandingkan p-value dengan α 

a) Jika probabilitas (p-value) > 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak. 

b) Jika probabilitas (p-value) < 0.05 maka Ho ditolak. 

 

c. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi (R²) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terkait. Nilai R² berada di antara 0 dan 1. 

Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel terkait sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel terkait (Ghozali, 2011 : 97). 

Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu, nilai adjusted R² digunakan pada saat mengevaluasi mana model regresi 

terbaik. Nilsi adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model. 
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 BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah terfokus pada perusahaan yang termasuk kedalam 

kategori industri manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2009-2012. Pemilihan sektor manufaktur di karenakan manufaktur 

adalah cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk 

mentransformasi bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. 

Industri manufaktur merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Pertumbuhan sektor industri melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 1994-

2012 (Kuncoro, 2012:114). Sebelum krisis global tahun 2007, industri manufaktur 

tumbuh sebesar 5,1%. Namun sejak krisis tersebut, pertumbuhan sektor industri relatif 

menurun menjadi 4% pada 2008 dam 2,6% pada 2009. Pertumbuhan industri manufaktur 

mengalami peningkatan pada tahun 2010 yang mencapai 5,1%, meningkat menjadi 6,8% 

pada 2011, dan 8,4% pada 2012. 

Terdapat 3 industri yang termasuk kedalam kategori manufaktur, yaitu basic 

industry and chemical, miscellaneous industry, dan consumer goods industry. Laporan 

keuangan dan laporan tahunan memberikan gambaran bagaimana perusahaan itu 

berjalan.  
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4.2 Analisis Hasil Penelitian 

Model 1 

Sampel perusahaan yang dapat memenuhi kriteria adalah sebanyak 40 perusahaan 

selama 4 tahun berturut-turut, sehingga pooling data n = 40 x 4 = 160 observasi. Adapun 

pemilihan sampel yang digunakan didalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode 

purposive sampling yang dilihat dari kelengkapan data perusahaan selama tahun 

penelitian. Pengambilan sampel tercantum pada Tabel 4.1 dibawah ini yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel Berdasarkan Metode Purposive Sampling 

Kriteria Sampel Jumlah 

Jumlah Sampel Awal (131 x 4 tahun) 

Pengurangan Sampel Kriteria 1 (13 x 4 tahun) 

Perusahaan pernah keluar dari BEI selama periode 2009-2012 

Pengurangan Sampel Kriteria 2 (59 x 4 tahun) 

Perusahaan tidak menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan 

Keuangan secara lengkap selama periode 2009-2012 

Pengurangan Sampel Kriteria 3 (19 x 4 tahun) 

Perusahaan tidak memiliki kepemilikan saham berdasarkan kriteria 

penelitian. 

Jumlah Sampel Awal 

Pengurangan Sampel Kriteria 4 

Outlier 

524 

 

(52) 

 

(236) 

 

 

 

(76) 

160 

 

(12) 

Jumlah Sampel Akhir  148 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Terkait dengan hasil uji normalitas atas residual data berdasarkan model penelitian 

terhadap seluruh observasi yang menunjukan bahwa residual data tidak terdistribusi 

dengan normal, maka penulis melakukan outliers. Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat 

terdapat 12 outliers yang dikeluarkan, sehingga terpilih sebanyak 148 observasi. Outliers 

adalah data yang memiliki karakteristik unik, seperti memiliki penyimpangan yang 

berbeda jauh bila dibandingkan dengan observasi lainnya. Hal ini menyebabkan model 

penelitian menjadi kurang baik, sehingga harus dikeluarkan.  

 

4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif 

Statistika deskriptif yang digunakan pada penelitian ini yaitu bertujuan untuk 

menunjukkan berapa besarnya nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, 

dan standar deviasi, di tiap variabel yang diuji, dimana variabel tersebut terdiri dari asset 

turnover ratio (ATO),  Kepemilikan Keluarga (FAMOWN), Kepemilikan Institusional 

(INSOWN), Kepemilikan Asing (FOROWN), Komisaris Independen (BOARD), Hutang 

Perusahaan (LEV), dan Ukuran Perusahaan (SIZE). Pengujian tersebut dilakukan pada 

perusahaan manufaktur dengan jumlah sampel sebanyak 148 observasi dari seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2009-2012. Pengolahan data 

untuk variabel independen dilakukan dengan EViews7. Tabel 4.2 dibawah ini 

memberikan informasi dimana hasil uji statistik untuk 148 sampel perusahaan selama 

empat tahun (2009-2012) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 

Obs.  Mean  Median  Maximum  Minimum  Std. Dev. 

ATO 148 1.121 1.040 2.527 0.034 0.526 
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FAMOWN 148 0.173 0.115 0.589 0.001 0.192 

INSOWN 148 0.054 0.000 0.646 0.000 0.117 

FOROWN 148 0.526 0.550 0.963 0.008 0.255 

BOARD 148 0.416 0.333 0.800 0.300 0.113 

LEV 148 0.366 0.323 2.527 0.001 0.330 

SIZE 148 7.57E+12 9.46E+11 1.82E+14 1.06E+10 2.23E+13 

    Sumber: Output EViews, diolah kembali 

 

1. Variabel dependen penelitian ini yaitu asset turnover ratio (ATO). Untuk nilai rata-

rata asset turnover ratio (ATO) pada periode 2009-2012 yaitu sebesar 1.121; nilai 

maksimum dari ATO sebesar  2.527 yang terdapat pada PT Eratex Djaja Tbk pada 

tahun 2009; nilai minimum 0.034 yang terdapat pada PT Kertas Basuki Rachmat 

Indonesia Tbk pada tahun 2011. 

2. Untuk nilai rata-rata kepemilikan keluarga (FAMOWN) pada periode 2009-2012 

yaitu sebesar 0.173; nilai maksimum dari FAMOWN sebesar 0.589 yang terdapat 

pada PT Ever Shine Textile Industry Tbk tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012; nilai 

minimum sebesar  0 yang terdapat pada beberapa perusahaan sampel, diantaranya 

PT Holcim Indonesia Tbk dan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk pada tahun 

2009-2012. 

3. Untuk variabel kepemilikan institusional (INSOWN), nilai rata-ratanya pada tahun 

2009-2012 adalah 0.054; nilai maksimum INSOWN sebesar 0.646 yang terdapat 

pada PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2012 dan nilai minimum nya sebesar 0 yang 

terdapat pada beberapa perusahaan sampel, diantaranya PT Jaya Pari Steel Tbk pada 

tahun 2009-2012 dan PT Merck Tbk pada tahun 2011. 
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4. Untuk variabel Kepemilikan Asing (FOROWN), nilai rata-ratanya pada tahun 2009-

2012 adalah  0.526; nilai maksimum FOROWN sebesar  0.963 yang terdapat pada 

PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk tahun 2012 dan nilai minimum nya sebesar 

0.008 yang terdapat pada PT Champion Pacific Indonesia Tbk tahun 2009. 

5. Untuk variabel pengawasan komisaris independen, memiliki nilai rata-rata pada 

tahun 2009-2012 sebesar 0.416; nilai maksimum pengawasan komisaris independen 

sebesar 0.800 yang terdapat pada PT Unilever Tbk secara berturut-turut dari tahun 

2011-2012 dan nilai minimumnya sebesar 0,300 yang terdapat pada PT Astra 

Internasional Tbk tahun 2012 dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2010 dan 

2011. 

6. Untuk variabel hutang jangka panjang (LEV), nilai rata-ratanya pada tahun 2009-

2012 adalah 0.366; nilai maksimum LEV sebesar  2.527 yang terdapat pada PT 

Eratex Djaja Tbk tahun 2010 dan nilai minimum nya sebesar 0.001 yang terdapat 

pada beberapa perusahaan sampel diantaranya PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 

2012 dan PT Mandom Indonesia Tbk tahun 2010-2012. 

7. Untuk variabel Ukuran Perusahaan (SIZE), nilai rata-ratanya pada tahun 2009-2012 

adalah 7.57E+12 (Rp 7.570.000.000.000); nilai maksimum SIZE sebesar 1.82E+14 

(Rp 182.274.000.000.000) yang terdapat pada PT Astra Internasional Tbk tahun 

2012 dan nilai minimum nya sebesar 1.06E+10 (Rp 10.600.000.000 yang terdapat 

pada PT Alam Karya Unggul Tbk tahun 2012. 

 

4.2.2 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau mendekati 
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normal. Dimana dalam model regresi (baik berganda maupun panel) pengujian dilakukan 

terhadap data residual. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak 

dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Dimana Hipotesis pada uji Jarque- 

Berra adalah sebagai berikut. 

H0 : Residual berdistribusi Normal 

Ha : Residual tidak berdistribusi Normal 

 Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka 

menerima H0 yang artinya residual data berdistribusi normal (Widarjono, 2007). Dari 

hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, di dapat bahwa residual data 

berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas 

dapat dilihat pada gambar dan ringkasan statistik uji berikut. 

 

 

4.2.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Data panel atau pooled data merupakan kombinasi dari data time series dan cross 

section. Metode data panel digunakan untuk mengatasi interkorelasi di antara variabel-

variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 
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regresi. Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi 

regresi dari data panel. Model pertama pada penelitian ini adalah model regresi data 

panel dengan variabel asset turnover ratio  sebagai variabel dependennya.  

Pertama-tama data yang ada diuji dengan menggunakan uji Chow untuk memilih 

model regresi antara Common effect atau Fixed effect. Jika data lolos uji Chow, maka 

kemudian dilanjutkan dengan menggunakan uji Hausman untuk memilih model regresi 

antara Fixed effect atau Random effect. 

 

4.2.3.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara common effect atau 

fixed effect didalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih dahulu. Uji ini 

dilakukan kedua model dalam penelitian ini. Langkah pertama adalah melakukan 

estimasi regresi dengan fixed effect. Kemudia melakukan uji Chow untuk menentukan 

apakah akan menggunakan model common effect atau fixed effect dimana hipotesis dari 

uji Chow adalah sebagai berikut : 

H0 : Menggunakan model Common Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

 

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F 

lebih besar dari 0,05 maka terima Ho yang artinya menggunakan model common effect 

dan pengujian berhenti sampai di uji Chow test saja. Sebaliknya apabila F hitung lebih 

besar dari F tabel (dengan derajat bebas [df1 dan df2] sebesar n-1 dan n.T-n-k) atau 

probabilitas dari cross section F lebih kecil dari 0,05 maka tolak Ho yang artinya 

menggunakan model fixed effect dan pengujian berlanjut ke uji Hausman 
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Berdasarkan uji Chow pada tabel dibawah ini, nilai F hitung sebesar 17.163483 

sedangkan F tabel dengan signifikansi 0,05 (α = 5%) , df1 = 36, df2 =105 pada model 

pertama adalah sebesar 1.529554. Dengan membandingkan nilai F hitung terhadap F 

tabel diperoleh hasil bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel yang menyebabkan H0 

ditolak. Artinya bahwa Model yang terpilih adalah Model Fixed Effect. Kemudian jika 

probabilitas dari cross section F sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak 

yang artinya model yang digunakan ialah model Fixed effect.  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests 

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic d.f Prob. 

Cross-section F 17.1635 (36,105) 0.0000 

Cross-section Chi-square 285.535 36.00 0.0000 

Sumber: Output Eviews, diolah kembali. 

 

 Dikarenakan hasil uji Chow di atas terpilih model fixed effect, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji Hausman untuk memilih model Random effect atau 

model Fixed effect. Dimana hipotesis uji Hausman adalah: 

H0: Menggunakan model random effect 

Ha: Menggunakan model fixed effect 

  

Apabila nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai Chi-Square ( ) dengan 

derajat bebas k (jumlah independen variabel), atau nilai probabilitas uji Hausman kurang 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Atau dapat disimpulkan model yang 

terpilih ialah model fixed effect. Berikut adalah tabel hasil uji Hausman untuk model 

pertama dalam penenlitian ini. 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., RIFKA CHAIRUNNISA, Ak.-IBS, 2013



 
 

70 
 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Test cross-section random effects 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 27.0833 6   0.0001 

Sumber: Output Eviews, diolah kembali. 

 
 

 Berdasarkan tabel hasil uji Hausman di atas, besarnya nilai statistik Hausman 

ialah 27,0833. Sedangkan nilai Chi-Square tabel dengan taraf uji 0,05 dan derajat bebas 

6 yaitu sebesar 12.59159. Karena nilai statistik Uji Hausman lebih besar daripada nilai 

Chi-Square tabel, maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Dan dengan melihat nilai 

probabilitas Hausman sebesar 0,0001 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak. Artinya bahwa model yang tepat digunakan untuk menjelaskan 

hubungan dan pengaruh variabel FAMOWN, INSOWN, LNFOROWN, BOARD, 

LEV,dan LNSIZE terhadap ATO adalah model fixed effect. 

 

4.2.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukan hubungan yang valid atau 

tidak bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang 

digunakan. Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat 

normalitas, non multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi. Berikut 

hasil pengujian asumsi klasik terhdap kedua model penelitian. 

 

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar 

ANALISIS PENGARUH..., RIFKA CHAIRUNNISA, Ak.-IBS, 2013



 
 

71 
 

variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel. 

Dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien korelasi 

diatas 0,8 maka di duga terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya 

apabila koefisien korelasi dibawah 0,8 maka di duga tidak terjadi masalah 

multikolinieritas dalam model (Gujarati, 2003). 

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel berikut ini, hasil besaran korelasi antar 

variabel independen kurang dari 0,8. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel, tidak ada 

satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel 

independen yang diatas 0,8 maka diduga data terbebas dari masalah multikolinearitas. 

Bisa disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi antar variabel FAMOWN, INSOWN, 

LNFOROWN, BOARD, LEV, dan LNSIZE yaitu tidak ada nya hubungan linier antar 

variabel independen dalam model regresi. 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 
 FAMOWN INSOWN LNFOROWN BOARD LEV LNSIZE 

FAMOWN  1.000000  0.107564 -0.733231  0.133830  0.059498 -0.133793 

INSOWN  0.107564  1.000000 -0.270966 -0.082260 -0.031710 -0.061098 

FOROWN -0.733231 -0.270966  1.000000  0.070163 -0.034795  0.155757 

BOARD  0.133830 -0.082260  0.070163  1.000000  0.162995  0.208935 

LEV  0.059498 -0.031710 -0.034795  0.162995  1.000000 -0.032664 

LNSIZE -0.133793 -0.061098  0.155757  0.208935 -0.032664  1.000000 

Sumber: Output Eviews, diolah kembali. 

 

 

4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
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Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penenlitian ini 

menggunakan metode uji Breusch-Pagan-Godfrey. Dimana hipotesis uji Breusch-Pagan-

Godfrey ialah: 

H0 : Varian residual Homoskedastisitas 

Ha : Varian residual Heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% 

maka terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.736712 Prob. F(6,140) 0.1168 

Obs*R-squared 10.18333 Prob. Chi Square (6) 0.1171 

Sumber: Output Eviews, diolah kembali. 

 
 

Berdasarkan uji Breusch-Pagan-Godfrey pada tabel yang telah diolah oleh 

penulis, dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Nilai 

probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square sebesar 0,1171 artinya nilai tersebut lebih 

besar dari signifikansi 5%.  Artinya tidak dapat menolak Ho atau tidak ada 

heteroskedastisitas. 

  

4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

masalah autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode Durbin Watson (DW). 

Pengujian autokorelasi dengan pengolahan data Eviews untuk kedua Model penelitian 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., RIFKA CHAIRUNNISA, Ak.-IBS, 2013



 
 

73 
 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

K Obs dU 4-dU Stat.DW 

6 148 1.8163 2.1837 1.99503 

Sumber: Output Eviews, diolah kembali. 

 

 

Berdasarkan hasil pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi pada penelitian. Hal ini dapat dilihat dari nilai statistik Durbin Watson 

sebesar 1,99503 berada diantara nilai DU (1,8163) dan 4-DU (2,1837), mengindikasikan 

bahwa berada di wilayah tidak ada autokorelasi. 

 

4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, hasil 

analisis dapat ditunjukan pada tabel sebelumnya. penelitian ini menggunakan model 

fixed effect sesuai dengan hasil uji chow yang telah dilakukan sebelumnya yaitu 

menggunakan pendekatan model fixed effect. 

Adapun hasil regresi data panel dengan metode fixed effect penelitian disajikan 

pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.8 

Hasil Regresi Model Fixed Effect 

Dependent Variable: ATO? 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -1.785616 0.484224 -3.687580 0.0004 

FAMOWN? 2.070847 0.343977 6.020300 0.0000 

INSOWN? 1.322815 0.320785 4.123685 0.0001 

LNFOROWN? 3.102611 0.543611 5.707407 0.0000 

BOARD? -0.553896 0.131914 -4.198933 0.0001 

LEV? 0.177285 0.422281 0.419829 0.6755 

LNSIZE? 0.832860 0.114221 7.291655 0.0000 

       Sumber: Output Eviews, diolah kembali. 
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Berdasarkan tabel di atas maka bentuk persamaan regresi data panel yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

ATOit = -1.785616 + 2.070847 FAMOWNit + 1.322815 INSOWNit + 3.102611 

LNFOROWNit – 0.553896 BOARDit + 0.177285 LEVit – 0.832860 LNSIZEit   

Karena terdapat transformasi data pada variabel kepemilikan asing dan ukuran 

perusahaan yang diubah menjadi angka-angka logaritma natural, maka persamaan regresi 

data panel yang terbentuk setelah anti ln adalah: 

ATOit = -1.785616 + 2.070847 FAMOWNit + 1.322815 INSOWNit + 22.255985 

FOROWNit – 0.553896 BOARDit + 0.177285 LEVit – 2.299988 SIZEit   

 

Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap masing-masing parameter regresi 

berdasarkan output di atas. Adapun interpretasi parameternya adalah sebagai berikut: 

a. Koefisien regresi untuk konsentrasi kepemilikan keluarga (FAMOWN) sebesar 

2.070847 berarti bahwa variabel konsentrasi kepemilikan keluarga berpengaruh 

positif terhadap agency cost pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-

2012. Hal ini berarti bahwa jika konstrasi kepemilikan keluarga mengalami 

kenaikan 1 persen, maka biaya keagenan (agency cost) akan meningkat sebesar 

2.070847 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.  

b. Untuk Konsentrasi kepemilikan institisuional (INSOWN), koefisien regresi 

sebesar 1.322815 berarti bahwa variabel kepemilikan institusi berpengaruh positif 

terhadap agency cost pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Hal 

ini berarti bahwa jika konsentrasi kepemilikan institisuional mengalami kenaikan 

1 persen, maka biaya keagenan (agency cost) akan meningkat sebesar 1.322815 

persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. 
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c. Untuk konsentrasi kepemilikan asing (FOROWN), koefisien regresi sebesar 

22.255985 berarti bahwa variabel konsentrasi kepemilikan asing berpengaruh 

positif terhadap agency cost pada perusahaan di BEI periode 2009-2012. Hal ini 

berarti bahwa jika konsentrasi kepemilikan asing mengalami kenaikan 1 persen, 

maka biaya keagenan (agency cost) akan meningkat sebesar 22.255985 persen 

dengan asumsi variabel lainnya konstan.  

d. Untuk Pengawasan Komisaris Independen (BOARD), koefisien regresi sebesar -

0.553896 berarti bahwa variabel BOARD berpengaruh negatif  terhadap agency 

cost perusahaan di BEI periode 2009-2012. Hal ini berarti bahwa jika 

pengawasan komisaris independen (BOARD)   mengalami kenaikan 1 persen, 

maka biaya keagenan (Agent Cost) akan menurun sebesar 0.553896 persen 

dengan asumsi variabel lainnya konstan.  

e. Untuk tingkat hutang jangka panjang (LEV), koefisien regresi sebesar 0.177285 

berarti bahwa variabel hutang jangka panjang berpengaruh positif terhadap 

agency cost pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Hal ini 

berarti bahwa jika hutang jangka panjang mengalami kenaikan 1 persen, maka 

biaya keagenan (agency cost) akan meningkat sebesar 0.177285 persen dengan 

asumsi variabel lainnya konstan.  

f. Untuk ukuran perusahaan (SIZE), koefisien regresi sebesar 2.299988 berarti 

bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agency cost pada 

perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Hal ini berarti bahwa jika 

ukuran perusahaan mengalami kenaikan 1 persen, maka biaya keagenan (agency 

cost) akan meningkat sebesar 2.299988 persen dengan asumsi variabel lainnya 

konstan.  
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4.2.5.1. Variasi Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen antar   

Perusahaan 

Tabel 4.9 

Variasi Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen antar Perusahaan 

 

KODE 

 

 

Coef. 

 

Variabel Independen 

FAMOWN INSOWN LNFOROWN BOARD LEV LNSIZE 

2.070847 1.322815 3.102611 -0.553896 0.177285 0.83286 

SMCB -0.436663 2.50751 1.759478 3.539274 -0.117233 0.613948 1.269523 

INTP 0.314511 1.756336 1.008304 2.788101 -0.868407 -0.137226 0.518349 

AMFG -0.04053 2.111377 1.363345 3.143141 -0.513366 0.217815 0.87339 

KIAS -1.240045 3.310892 2.56286 4.342656 0.686149 1.41733 2.072905 

GDST 0.38858 1.682267 0.934235 2.714031 -0.942476 -0.211295 0.444281 

JPRS 0.025169 2.045678 1.297646 3.077442 -0.579065 0.152116 0.807691 

LION 0.336525 1.734322 0.986291 2.766086 -0.890421 -0.15924 0.496335 

NIKL 1.786827 0.28402 -0.46401 1.315784 -2.340723 -1.609542 -0.953967 

BRPT 0.815671 1.255176 0.507144 2.28694 -1.369567 -0.638386 0.017189 

DPNS -0.544595 2.615442 1.86741 3.647206 -0.009301 0.72188 1.377455 

SRSN -0.515545 2.586392 1.83836 3.618156 -0.038351 0.692831 1.348405 

AKKU -0.209786 2.280633 1.532601 3.312397 -0.344111 0.387071 1.042646 

CPIN -1.44413 3.514977 2.766945 4.546741 0.890234 1.621415 2.276991 

KBRI 0.685739 1.385108 0.637076 2.416872 -1.239635 -0.508454 0.147121 

ASII -0.28601 2.356857 1.608825 3.388621 -0.267886 0.463295 1.118871 

GJTL -0.462982 2.533829 1.785797 3.565593 -0.090914 0.640267 1.295842 

IMAS 0.135271 1.935576 1.187544 2.967341 -0.689167 0.042014 0.697589 

MYTX -0.200238 2.271085 1.523053 3.302849 -0.353658 0.377523 1.033098 

ARGO -0.635577 2.706424 1.958392 3.738188 0.081681 0.812862 1.468437 

ERTX -0.953522 3.024369 2.276337 4.056133 0.399626 1.130807 1.786382 

ESTI -0.432879 2.503726 1.755694 3.535491 -0.121017 0.610164 1.265739 

UNIT -0.470311 2.541158 1.793126 3.572922 -0.083585 0.647596 1.303171 

PBRX -0.042727 2.113574 1.365542 3.145338 -0.511169 0.220012 0.875587 

RICY 0.195728 1.875119 1.127087 2.906883 -0.749624 -0.018443 0.637132 

BATA 0.298993 1.771854 1.023822 2.803618 -0.852889 -0.121708 0.533867 

JECC -0.121476 2.192323 1.444291 3.224087 -0.43242 0.298761 0.954336 

KBLM 0.071603 1.999244 1.251212 3.031008 -0.625499 0.105682 0.761257 

VOKS 0.033058 2.037789 1.289757 3.069553 -0.586954 0.144227 0.799802 

INDF 0.476318 1.594529 0.846497 2.626293 -1.030214 -0.299033 0.356542 

PSDN 0.407147 1.66370 0.915668 2.695464 -0.961043 -0.229862 0.425713 

SKLT 0.245504 1.825343 1.077311 2.857107 -0.799401 -0.068219 0.587356 

ULTJ -0.075746 2.146593 32.07574 3.178357 -0.478150 0.253031 0.908606 

MERK 0.687225 1.383622 0.635591 2.415386 -1.241121 -0.50994 0.145635 

TCID 0.619401 1.451446 0.703414 2.483211 -1.173297 -0.442116 0.213459 
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UNVR 0.947603 1.123244 0.375212 2.155008 -1.501499 -0.770318 -0.114743 

KICI 0.080833 1.990014 1.241982 3.021778 -0.634729 0.096452 0.752027 

LMPI -0.438948 2.509795 1.761763 3.541559 -0.114948 0.616233 1.271808 

Sumber: Output EViews, diolah kembali. 

 

Variabel kepemilikan keluarga (FAMOWN) berpengaruh positif terhadap agency 

cost pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Nilai median koefisien 

regresi sebesar 2.045678 terdapat pada PT Jaya Pari Steel, Tbk (JPRS); nilai maksimum 

3.514977 terdapat pada PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk (CPIN); nilai minimum 

0.28402 terdapat pada PT Pelat Timah Nusantara, Tbk (NIKL).  

Variabel kepemilikan institusional (INSOWN) berpengaruh positif terhadap 

agency cost pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Namun 

berpengaruh negatif terhadap agency cost pada PT Pelat Timah Nusantara, Tbk (NIKL). 

Nilai median koefisien regresi sebesar 1.297646 terdapat pada PT Jaya Pari Steel, Tbk 

(JPRS);  nilai maksimum 32.07574 terdapat pada PT Ultra Jaya Milk Indonesia (ULTJ); 

nilai minimum -0.46401 terdapat pada PT Pelat Timah Nusantara, Tbk (NIKL). 

Variabel kepemilikan asing (FOROWN) berpengaruh positif terhadap agency 

cost pada sebagian besar perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Namun 

berpengaruh negatif terhadap agency cost pada PT Pelat Timah Nusantara, Tbk (NIKL). 

Nilai median koefisien regresi sebesar 21.7028 terdapat pada PT Jaya Pari Steel, Tbk 

(JPRS); nilai maksimum 94.3245 terdapat pada PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk 

(CPIN); nilai minimum 0.268263 terdapat pada PT Pelat Timah Nusantara, Tbk (NIKL). 

Variabel pengawasan komisaris independen (BOARD) berpengaruh positif 

terhadap agency cost pada beberapa perusahaan, diantaranya PT Keramika Indonesia 

Asosiasi, Tbk (KIAS), PT Argo Pantes, Tbk (ARGO), PT Eratex Djaja, Tbk (ERTX), 

dan PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk (CPIN). Namun berpengaruh negatif terhadap 
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agency cost pada sebagian besar perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012, 

kecuali pada perusahaan-perusahaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Nilai median 

koefisien regresi sebesar -0.57907 terdapat pada PT Jaya Pari Steel, Tbk (JPRS); nilai 

maksimum 0.890234 terdapat pada PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk (CPIN);  nilai 

minimum -2.34072 terdapat pada PT Pelat Timah Nusantara, Tbk (NIKL). 

Variabel hutang jangka panjang (LEV) berpengaruh positif terhadap agency cost 

pada sebagian besar perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Namun 

berpengaruh negatif terhadap agency cost pada 14 perusahaan, diantaranya PT 

Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk (INTP), PT Barito Pasifik, Tbk (BRPT), PT Sepatu 

Bata, Tbk (BATA), PT Unilever Indonesia, Tbk (UNVR), dan PT Pelat Timah 

Nusantara, Tbk NIKL. Nilai median koefisien regresi sebesar 0.152116 terdapat pada PT 

Jaya Pari Steel, Tbk (JPRS); nilai maksimum 1.621415 terdapat pada PT Charoen 

Phokpand Indonesia, Tbk (CPIN);   nilai minimum -1.60954 terdapat pada PT Pelat 

Timah Nusantara, Tbk (NIKL). 

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif terhadap agency cost 

pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Namun berpengaruh negatif 

terhadap agency cost pada perusahaan PT Unilever Indonesia, Tbk (UNVR) dan PT Pelat 

Timah Nusantara, Tbk (NIKL). Nilai median koefisien regresi sebesar 2.24272 terdapat 

pada PT Jaya Pari Steel, Tbk (JPRS); nilai maksimum 9.7473 terdapat pada PT Charoen 

Phokpand Indonesia, Tbk (CPIN); nilai minimum 0.3852 terdapat pada PT Pelat Timah 

Nusantara, Tbk (NIKL). 

Variasi perbedaan koefisien regresi antar perusahaan berada di rentang yang  

tidak jauh, diantara -0.436663 sampai 1.786827, yaitu sebesar 1,350164. Hal ini 

mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh dari kepemilikan keluarga, institusional, 
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asing, dan pengawasan komisaris independen (secara parsial) terhadap agency cost pada 

masing-masing perusahaan yang dijadikan sampel.  

 

4.2.5.2. Uji Parsial (Uji t) 

 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

yaitu konsentrasi kepemilikan keluarga (FAMOWN), konsentrasi kepemilikan 

institusional (INSOWN), konsentrasi kepemilikan asing (LNFOROWN), pengawasan 

komisaris independen (BOARD), tingkat hutang jangka panjang (LEV), dan ukuran 

perusahaan (LNSIZE) terhadap Agency Cost dengan membandingkan antara probabilitas 

dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila 

probabilitasnya (signifikansi) < 0,05 maka tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas 

(signifikansi) ≥ 0,05 maka tidak dapat menolak Ho. 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji t 

Variabel 
Dependent Variable: ATO? 

Coefficient t-Statistic Prob. 

C -1.785616 -3.687580 0.0004 

FAMOWN? 2.070847 6.020300 0.0000 

INSOWN? 1.322815 4.123685 0.0001 

LNFOROWN? 3.102611 5.707407 0.0000 

BOARD? -0.553896 -4.198933 0.0001 

LEV? 0.177285 0.419829 0.6755 

LNSIZE? 0.832860 7.291655 0.0000 

          Sumber: Output Eviews, diolah kembali. 

 

 Hasil statistik di atas menunjukkan hasil pengujian pada model agency cost yang 

di proksikan dengan asset turnover ratio. Proksi ini mengukur loss yang diakibatkan 

utilisasi asset yang tidak efisien yang mungkin dikarenakan keputusan investasi yang 

buruk atau manajemen yang lalai. Rasio ini mengukur kemampuan manajemen untuk 
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menggunakan aset dengan efisien.  Asset turnover ratio yang tinggi menunjukkan bahwa 

manajemen telah melakukan pengelolaan aset yang efisien, sehingga meningkatkan nilai 

pemegang saham. Sedangkan asset turnover ratio yang rendah menunjukkan bahwa 

manajemen menggunakan aset untuk hal-hal yang tidak produktif. Oleh karen itu, 

perusahaan dengan agency conflict yang rendah akan memiliki asset turnover ratio yang 

tinggi. 

 Hasil statistik di atas menunjukkan bahwa 5 variabel independen arah dampaknya 

sesuai dengan ekspektasi, sedangkan 1 variabel, yakni variabel board arah dampaknya 

tidak sesuai ekspektasi. Ketidaksesuaian ini mungkin dikarenakan variabel independen 

dan variabel dependen diukur dalam suatu periode yang sama, yakni tahun 2009-2012. 

Karena diukur dalam satu periode yang sama, terdapat kemungkinan bahwa pengaruh 

faktor yang sifatnya firm-specific, seperti kondisi ekonomi dan industri, lebih besar 

terhadap agency cost (Florackis, 2008). 

 

Hipotesis 1a :  

H0:  Konsentrasi kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

agency cost yang diproksikan dengan asset turover ratio. 

Ha: Konsentrasi kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap agency cost 

yang diproksikan dengan asset turover ratio. 

 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel konsentrasi kepemilikan 

keluarga (FAMOWN) memiliki probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari  tingkat 

signifikansi 5% (0,0000 < 0,05). Hal ini menunjukkan penolakan Ho, mengindikasikan 

bahwa konsentrasi kepemilikan keluarga (FAMOWN) memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap Agency Cost secara parsial dengan proksi ATO. 
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Hipotesis 2a :  

H0:  Konsentrasi kepemilikan institusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

agency cost yang diproksikan dengan asset turover ratio. 

Ha: Konsentrasi kepemilikan institusi berpengaruh secara signifikan terhadap agency 

cost yang diproksikan dengan asset turover ratio. 

 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel konsentrasi kepemilikan 

institusi (INSOWN) memiliki probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil dari  tingkat 

signifikansi 5% (0,0001 < 0,05) yang artinya H0 ditolak, mengindikasikan bahwa 

konsentrasi kepemilikan institusi (INSOWN) memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap agency cost secara parsial dengan proksi ATO. 

 

Hipotesis 3a :  

H0: Konsentrasi kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

agency cost yang diproksikan dengan asset turover ratio. 

Ha:  Konsentrasi kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap agency cost yang 

diproksikan dengan asset turover ratio. 

 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel konsentrasi kepemilikan asing 

(FOROWN) memiliki probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari  tingkat signifikansi 

5% (0,0000 < 0,05) yang artinya menolak H0, mengindikasikan bahwa konsentrasi 

kepemilikan asing (LNFOROWN) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

Agency Cost secara parsial dengan proksi ATO. 
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Hipotesis 4a :  

H0:  Pengawasan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

agency cost yang diproksikan dengan asset turover ratio. 

Ha:  Pengawasan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agency cost 

yang diproksikan dengan asset turover ratio. 

 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Pengawasan Komisaris 

Independen (BOARD) memiliki probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil dari  tingkat 

signifikansi 5% (0,0001 < 0,05) yang artinya terjadi penolakan H0, mengindikasikan 

bahwa pengawasan komisaris independen (BOARD) memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap agency cost secara parsial dengan proksi ATO. 

 

Variabel Kontrol 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel tingkat hutang jangka panjang  

(LEV) memiliki probabilitas sebesar 0,6755, yang artinya H0 tidak dapat ditolak, 

mengindikasikan bahwa tingkat hutang jangka panjang (LEV) tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Agency Cost secara parsial dengan proksi ATO.  

Sedangkan variabel ukuran perusahaan (LNSIZE) menunjukkan probabilitas 

sebesar 0,0000 lebih kecil dari  tingkat signifikansi 5% (0,0000 < 0,05) yang artinya 

terjadi penolakan H0, mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan (LNSIZE)  memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap agency cost secara parsial dengan proksi ATO. 

 

4.2.5.3. Uji Simultan (Uji F) 

 Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data 

panel yang digunakan telah tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel 
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independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan dengan menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5%. Dimana hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Hipotesis  : 

H0:  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Konsentrasi 

kepemilikan keluarga, konsentrasi kepemilikan institusional, konsentrasi 

kepemilikan asing, Pengawasan Komisaris Independen, tingkat hutang jangka 

panjang, dan ukuran perusahaan terhadap agency cost yang diproksikan dengan 

asset turnover ratio. 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara konsentrasi kepemilikan 

keluarga, konsentrasi kepemilikan institusional, konsentrasi kepemilikan asing, 

pengawasan komisaris independen, tingkat hutang jangka panjang, dan ukuran 

perusahaan terhadap agency cost yang diproksikan dengan asset turnover ratio. 

 

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) ≤ 0,05 maka tolak 

Ho dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka terima Ho. Yang 

artinya bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang memengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. Adapun hasil uji F disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji F 

Variabel Dependen Observasi F-Statistic Prob. (F-Statistic) 

ATO 148 16.35704 0.00000 

Sumber: Output Eviews, diolah kembali. 

 

Dari hasil uji F  (Simultan) pada tabel di atas, dapat diketahui nilai dari 

probabilitas (F-statistik) model penelitian sebesar 0,00000 dimana nilai probabilitas ini 

jauh dibawah tingkat signifikansi sebesar 5% (0,00000 < 0,05). Dapat disimpulkan 
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bahwa hasil dari uji F (simultan) menolak Ho dan menerima Ha, artinya bahwa variabel 

konsentrasi kepemilikan keluarga, konsentrasi kepemilikan institusional, konsentrasi 

kepemilikan asing, pengawasan komisaris independen, tingkat hutang jangka panjang, 

dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap 

Agency Cost yang diproksikan dengan asset turover ratio pada perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

 

4.2.5.4. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi 

variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu koefisien 

determinasi digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik garis 

regresi dari data yang diteliti. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua 

variabel independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted   . Adjusted    

disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. 

Tabel 4.12 

Hasil Koefisien Determinasi 

R-Squared Adjusted R-Squared 

0.8674 0.8144 

Sumber: Output Eviews, diolah kembali. 

 

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukan bahwa nilai 

adjusted     sangat tinggi masing-masing Model yakni sebesar 0.8144 untuk model 

pertama atau 81,44%. Hal ini menunjukan bahwa dengan menggunakan proksi ATO 

untuk agency cost,  konsentrasi kepemilikan keluarga, konsentrasi kepemilikan 

institusional, konsentrasi kepemilikan asing, pengawasan komisaris independen, tingkat 

hutang jangka panjang, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan keragaman agency 
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cost (ATO) dengan sangat baik sebesar 81,44%.  Sisanya yaitu 18,56% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.  

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Keluarga terhadap Agency Cost 

Berdasarkan hipotesa 1a, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 

kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap agency cost pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

Pengujian ini mengindikasikan apabila terdapat kenaikan 1 satuan kepemilikan keluarga 

maka akan meningkatkan agency cost yang diproksikan dengan asset turnover ratio 

(ATO). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan keluarga akan 

menambah efisiensi penggunaan aset di dalam perusahaan. 

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Arifin (2003) yang menyatakan 

bahwa perusahaan publik di Indonesia yang dikendalikan keluarga atau negara atau 

institusi keuangan masalah agensinya lebih baik jika dibandingkan perusahaan yang 

dikontrol oleh publik atau tanpa pengendali utama. Perusahaan yang dikendalikan 

keluarga, masalah agensinya lebih kecil karena berkurangnya konflik antara prinsipal 

dan agen. Dengan berkurangnya konfik tersebut, maka kinerja perusahaan akan semakin 

optimal dan dengan begitu berdampak baik terhadap nilai perusahaan. 

Fleming et al (2005) juga menyatakan bahwa agency cost perusahaan akan 

berkurang ketika kepemilikan keluarga meningkat. Penelitian tersebut sejalan dengan 

penelitian Fama dan Jansen (1983) dan DeAngelo dan DeAngelo (1985) mengenai 

dampak struktur kepemilikan keluarga. Kemampuan kepemilikan keluarga dalam 
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mengurangi agency problem dikarenakan adanya kepemilikan keluarga yang dapat 

mengurangi biaya pengawasan terhadap agen. Keunikan kepemilikan keluarga adalah 

dalam pengawasan yang efektif dan mendisiplinkan manajer (Fama dan jansen (1983) 

dan DeAngelo dan DeAngelo (1985) dalam Fleming et al (2005)). 

 

4.3.2 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional terhadap Agency Cost 

Berdasarkan hipotesa 2a, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 

kepemilikan institusi berpengaruh positif signifikan terhadap agency cost pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

Pengujian ini mengindikasikan apabila terdapat kenaikan 1 satuan kepemilikan institusi 

maka akan meningkatkan agency cost yang diproksikan dengan asset turnover ratio 

(ATO). Hal ini membuktikan bahwa semakin besar kepemilikan institusi akan menambah 

efisiensi penggunaan aset di dalam perusahaan. 

 Signifikansi pengaruh kepemilikan institusi terhadap agency cost dikarenakan 

investor memiliki peluang, sumber daya, dan kemampuan untuk mengawasi, 

mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer (Cornett et al, 2007). Peningkatan 

kepemilikan istitusi dalam perusahaan menyediakan insentif yang besar bagi investor 

untuk secara aktif mengawasi dan mempengaruhi kebijakan manajemen dalam 

perusahaan tersebut (Financial Economist Roundtable Statement on Institutional 

Investor & Corporate Governance). Djakman dan Machmud (2008) juga menyatakan 

bahwa adanya kepemilikan institusional merupakan sarana untuk mengawasi manajemen 

dari tindakan oportunistik yang dapat dilakukan manajer. 
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 Penelitian lain yang dilakukan oleh McKnight dan Weir (2009) mengenai 

pengaruh kepemilikan institusi terhadap agency cost menyatakan bahwa dengan adanya 

kepemilikan institusional akan menyediakan metode pengawasan atas tindakan 

manajemen. Brickley, Lease, dan Smith (1998) juga menyatakan bahwa investor institusi 

lebih suka menentang amandemen pengambil alihan perusahaan dibandingkan dengan 

investor lainnya, hal ini menunjukkan bahwa investor institusional lebih memungkinkan 

untuk menentang tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Investor institusinal 

memiliki keahlian dan sumber daya yang lebih baik sehingga dapat memantau atau 

memonitor manajemen dengan biaya yang lebih rendah daripada biaya rata-rata (Pound, 

1988). Hal ini sejalan dengan (Doukas et al, 2000), yang menyatakan bahwa investor 

institusional memiliki waktu dan keahlian untuk memonitor manajemen secara efektif. 

 

4.3.3 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Asing terhadap Agency Cost 

Berdasarkan hipotesa 3a, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 

kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap agency cost pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Pengujian ini 

mengindikasikan apabila terdapat kenaikan 1 satuan kepemilikan asing maka akan 

meningkatkan agency cost yang diproksikan dengan asset turnover ratio (ATO). Hal ini 

membuktikan bahwa semakin besar kepemilikan asing akan menambah efisiensi 

penggunaan aset di dalam perusahaan. 

 Pengujian ini sejalan dengan penelitian Simerly dan Li (2001) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap concern 

terhadap peningkatan good corporate governance. Menurut Douma et al (2003) dalam 
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Saputro dan Syafruddin (2012) melalui penelitian yang dilakukan di India dengan 

meneliti struktur kepemilikan yang membahas tentang kepemilikan asing menunjukkan 

bahwa kepemilikan asing memberikan efek positif pada kinerja perusahaan. 

 Hasil pengujian ini sejalan dengan Laporan Studi Identifikasi Pemodal Asing 

yang dilakukan oleh BAPEPAM pada tahun 2008 yang menyatakan karakteristik 

pemodal asing dapat memperluas basis pemodal yang pada akhirnya akan meningkatkan 

penyebaran risiko dan imbal hasil yang diperoleh. Selain itu pemodal asing diasumsikan 

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mencermati pengelolaan perusahaan 

dibandingkan pemodal lokal, dan analisis asing biasanya juga dianggap lebih mampu 

dalam menerbitkan hasil analisis yang tepat waktu dan akurat dibandingkan analisis 

lokal. Hal ini akan membantu dalam mengurangi tingkat ketidakseimbangan informasi 

untuk suatu saham tertentu sehingga akan memberikan signal yang postif secara 

keseluruhan. 

 

4.3.4 Pengaruh Pengawasan Komisaris Independen terhadap Agency Cost 

 Berdasarkan hipotesa 4a, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan 

komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agency cost namun memberikan 

dampak yang berlawanan (pengaruh negatif) terhadap agency cost pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Pengujian ini 

mengindikasikan apabila terdapat kenaikan 1 satuan kepemilikan asing maka akan 

menurunkan agency cost yang diproksikan dengan asset turnover ratio (ATO). Hal ini 

membuktikan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen akan mengurangi 

efisiensi penggunaan aset di dalam perusahaan. 
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Dewan komisaris iIndependen yang tidak efektif menimbulkan peluang 

terjadinya bad corporate governance karena fungsi check and balance tidak berjalan. 

Akibatnya, pemegang saham minoritas, kreditur, pemasok, dan stakeholder tidak 

mendapatkan transparansi atau pengungkapan informasi keuangan dan efektifitas 

prosedur pemeriksaan keuangan (Alijoyo dan Zaini, 2004 dalam Rifai, 2009). Selain itu, 

keberadaan dewan komisaris menambah biaya pada perusahaan, misalnya gaji, 

tunjangan, dan biaya perjalanan (Vafeas, 1999). 

Dengan demikian pengawasan dewan komisaris yang tidak efektif tidak dapat 

mewakili kepentingan pemegang saham dan akan menambah agency cost. Pengawasan 

dewan komisaris terhadap manajemen pada umumnya tidak efektif (Mace (1986) dalam 

Kusuma dan Susanto (2004)). Ini terjadi karena proses pemilihan dewan komisaris yang 

kurang demokratis dimana kandidat dewan komisaris sering dipilih oleh manajemen 

sehingga setelah terpilih tidak berani memberi kritik terhadap manajemen. 

 

4.3.5 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institsional, 

Kepemilikan asing, dan Pengawasan Komisaris Independen terhadap Agency Cost 

 

Berdasarkan hipotesa 5a, dapat disimpulkan hasil dari uji F (simultan) menolak 

Ho dan menerima Ha, artinya bahwa variabel konsentrasi kepemilikan keluarga, 

konsentrasi kepemilikan institusional, konsentrasi kepemilikan asing, pengawasan 

komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap 

Agency Cost yang diproksikan dengan asset turover ratio pada perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 
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4.3.6 Variabel Kontrol 

 Terdapat 2 variabel kontrol yang dipergunakan dalam penelitian ini. Variabel 

pertama adalah hutang jangka panjang (leverage). Variabel ini diproksikan dengan long 

term debt to total asset ratio. Variabel leverage tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap agency cost. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hutang sangat 

berpengaruh terhadap agency cost. Perusahaan dengan hutang yang banyak lebih dapat 

dikendalikan oleh kreditur dan manajer tidak memiliki kesempatan untuk 

memaksimalisasi tindakan oportunistiknya. 

 Leverage mampu mengurangi agency cost karena mengurangi kas yang dapat 

dikuasai oleh manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Meskipun demikian, hal ini tidak 

berlaku di Indonesia, terbukti dengan tidak signifikannya pengaruh leverage terhadap 

agency cost perusahaan. Insignifikansi ini dikarenakan penggunaan leverage tidak sesuai 

untuk mengurangi agency cost. Pengurangan biaya keagenan atau agency cost tergantung 

pada level pertumbuhan perusahaan (Florackis, 2008). Perusahaan dengan pertumbuhan 

yang tinggi lebih cenderung menggunakan konsentrasi kepemilikan manajerial untuk 

mengurangi agency cost. Sedangkan perusahaan dengan pertumbuhan yang rendah, lebih 

cenderung menggunakan leverage untuk mengurangi agency cost (Florackis, 2008). 

 Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia 

adalah perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. Pertumbuhan aset dan 

penjualan (sales) pada perusahaan manufaktur tahun di tahun 2009-2012 sebesar 15,58% 

dan 13,19%. Dengan demikian, leverage kurang dapat diandalkan untuk menjadi tools 

untuk mengurangi agency cost. 

 

 Variabel kontrol kedua adalah ukuran perusahaan (lnsize) yang dihitung dengan 

menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan. Variabel size berpengaruh 
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positif signifikan terhadap agency cost. Peningkatan ukuran perusahaan sebesar 1 satuan 

akan meningkatkan asset turnover ratio sebesar 0.832860, yang mengindikasikan 

penurunan agency cost. 

 Signifikansi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agency cost yang diproksikan 

dengan asset turnover ratio dikarenakan utilisasi aset dapat meningkat seiring dengan 

semakin besarnya ukuran perusahaan. Peningkatan utilisasi penggunaan aset seiring 

dengan semakin besarnya ukuran perusahaan dikarenakan ruang lingkup ekonomi dan 

adanya sinergisasi antara lini bisnis yang berbeda-beda. Selain itu, perusahaan dengan 

ukuran yang besar mampuu menghasilkan sales yang lebih tinggi tanpa perlu 

menduplikasi aset tersebut untuk tiap segmen bisnis (Sigh dan Davidson, 2003). 
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Model 2 

 

Sampel perusahaan yang dapat memenuhi kriteria adalah sebanyak 40 perusahaan 

selama 4 tahun berturut-turut, sehingga pooling data n = 40 x 4 = 160 observasi. Adapun 

pemilihan sampel yang digunakan didalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode 

purposive sampling yang dilihat dari kelengkapan data perusahaan selama tahun 

penelitian. Pengambilan sampel tercantum pada Tabel 4.1 dibawah ini yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.13 

Pemilihan Sampel Berdasarkan Metode Purposive Sampling 

 

Kriteria Sampel  Jumlah 

Jumlah Sampel Awal (131 x 4 tahun) 

Pengurangan Sampel Kriteria 1 (13 x 4 tahun) 

Perusahaan pernah keluar dari BEI selama periode 2009-2012 

Pengurangan Sampel Kriteria 2 (59 x 4 tahun) 

Perusahaan tidak menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan 

Keuangan secara lengkap selama periode 2009-2012 

Pengurangan Sampel Kriteria 3 (19 x 4 tahun) 

Perusahaan tidak memiliki kepemilikan saham berdasarkan kriteria 

penelitian. 

Jumlah Sampel Awal 

Pengurangan Sampel Kriteria 4 

Outlier 

524 

 

(52) 

 

(236) 

 

 

 

(76) 

160 

(30) 

Jumlah Sampel  130 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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 Terkait dengan hasil uji normalitas atas residual data berdasarkan model 

penelitian terhadap seluruh observasi yang menunjukan bahwa residual data tidak 

terdistribusi dengan normal, maka penulis melakukan outliers. Dari tabel 4.12, dapat 

dilihat terdapat 30 outliers yang dikeluarkan, sehingga terpilih sebanyak 130 observasi. 

Outliers adalah data yang memiliki karakteristik unik, seperti memiliki penyimpangan 

yang berbeda jauh bila dibandingkan dengan observasi lainnya. Hal ini menyebabkan 

model penelitian menjadi kurang baik, sehingga harus dikeluarkan.  

 

4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif 

Statistika deskriptif yang digunakan pada penelitian ini yaitu bertujuan untuk 

menunjukkan berapa besarnya nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, 

dan standar deviasi, di tiap variabel yang diuji, dimana variabel tersebut terdiri dari 

SG&A Expense to sales ratio, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Asing, Pengawasan Komisaris Independen, Hutang Perusahaan, dan 

Ukuran Perusahaan. Pengujian tersebut dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan 

jumlah sampel sebanyak 130 observasi dari seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada periode 2009-2012. Pengolahan data untuk variabel independen 

dilakukan dengan Eviews7. Tabel 4.12 dibawah ini memberikan informasi dimana hasil 

uji statistik untuk 130 sampel perusahaan selama empat tahun (2009-2012) adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Statistik Deskriptif 

 

Obs. Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. 

SGAEXP  130  0.117  0.099  0.335  0.008  0.074 
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FAMOWN  130  0.200  0.154  0.647  0.000  0.195 

INSOWN  130  0.057  0.000  0.512  0.000  0.109 

FOROWN  130  0.498  0.523  0.963  0.000  0.257 

BOARD  130  0.418  0.400  0.750  0.300  0.108 

LEV  130  0.407  0.382  2.527  0.015  0.340 

SIZE 130 8.39E+12 1.06E+12 1.82E+14 1.18E+10 2.36E+13 

Sumber: Output EViews, diolah kembali. 

 

1. Variabel dependen penelitian ini yaitu SG&A expense to sales ratio (SGAEXP). 

Untuk nilai rata-rata (SGAEXP) pada periode 2009-2012 yaitu sebesar  0.117; nilai 

maksimum dari SGAEXP sebesar 0.335 yang terdapat pada PT Sepatu Bata Tbk pada 

tahun 2009; nilai minimum 0.008 yang terdapat pada PT Indomobil Sukses 

Internasional Tbk pada tahun 2011. 

2. Untuk nilai rata-rata kepemilikan keluarga (FAMOWN) pada periode 2009-2012 

yaitu sebesar  0.200; nilai maksimum dari FAMOWN sebesar  0.647 yang terdapat 

pada PT Ever Shine Textile Industry Tbk tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012; nilai 

minimum sebesar  0.000 yang terdapat pada beberapa perusahaan sampel, 

diantaranya PT Holcim Indonesia Tbk dan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk 

pada tahun 2009-2012. 

3. Untuk variabel kepemilikan institusional (INSOWN), nilai rata-ratanya pada tahun 

2009-2012 adalah  0.057; nilai maksimum INSOWN sebesar 0.512 yang terdapat 

pada PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2012 dan nilai minimum nya sebesar 0.000 

yang terdapat pada beberapa perusahaan sampel, diantaranya PT Jaya Pari Steel Tbk 

pada tahun 2009-2012 dan PT Merck Tbk pada tahun 2011. 
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4. Untuk variabel Kepemilikan Asing (FOROWN), nilai rata-ratanya pada tahun 2009-

2012 adalah  0.498; nilai maksimum LNFOROWN sebesar  0.963 yang terdapat 

pada PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk tahun 2012 dan nilai minimum nya 

sebesar 0.001 yang terdapat pada beberapa perusahaan sampel diantaranya PT 

Charoen Pokphand Indonesia Tbk tahun 2009 dan PT Pan Brothers Tbk tahun 2009. 

5. Untuk variabel pengawasan komisaris independen, memiliki nilai rata-rata pada 

tahun 2009-2012 sebesar 0.418; nilai maksimum pengawasan komisaris independen 

sebesar 0.750 yang terdapat pada PT Unilever Tbk secara berturut-turut dari tahun 

2011-2012 dan nilai minimumnya sebesar 0,300 yang terdapat pada PT Astra 

Internasional Tbk tahun 2012 dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2010 dan 

2011. 

6. Untuk variabel hutang jangka panjang (LEV), nilai rata-ratanya pada tahun 2009-

2012 adalah 0.407; nilai maksimum LEV sebesar  2.527 yang terdapat pada PT 

Eratex Djaja Tbk tahun 2010 dan nilai minimum nya sebesar 0.015 PT Mandom 

Indonesia Tbk tahun 2011. 

7. Untuk variabel Ukuran Perusahaan (SIZE), nilai rata-ratanya pada tahun 2009-2012 

adalah 8.39E+12 (Rp 8.390.000.000.000) ; nilai maksimum SIZE sebesar 1.82E+14 

(Rp 182.000.000.000.000) yang terdapat pada PT Astra Internasional Tbk tahun 

2012 dan nilai minimum nya sebesar 1.18E+10 (Rp 11.800.000.000) yang terdapat 

pada PT Alam Karya Unggul Tbk tahun 2011. 

 

4.2.2 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau mendekati 
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normal. Dimana dalam model regresi (baik berganda maupun panel) pengujian dilakukan 

terhadap data residual. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak 

dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Dimana Hipotesis pada uji Jarque- 

Berra adalaha sebagai berikut. 

H0 : Residual berdistribusi Normal 

Ha : Residual tidak berdistribusi Normal 

Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka 

menerima H0 yang artinya residual data berdistribusi normal (Widarjono, 2007). Dari 

hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, di dapat bahwa residual data 

berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas 

dapat dilihat pada gambar dan ringkasan statistik uji berikut. 

 

        Gamber 4.2 

  Hasil Uji Normalitas 

 

 

Dari gambar dapat dilihat bahwa nilai probablitas statistik uji Jarque- Berra 

sebesar 0,062502 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 tidak dapat ditolak. Artinya bahwa 

data residual sudah berdistribusi normal. 
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4.2.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Data panel atau pooled data merupakan kombinasi dari data time series dan cross 

section (Widarjono, 2007). Metode data panel digunakan untuk mengatasi interkorelasi 

di antara variabel-variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya 

penaksiran regresi. Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model 

estimasi regresi dari data panel. Model kedua dari penelitian ini adalah model data panel 

dengan variabel SG&A expense ratio sebagai variabel dependennya. 

 Pertama-tama data yang ada diuji dengan menggunakan uji Chow untuk memilih 

model regresi antara Common effect atau Fixed effect. Jika data lolos uji Chow, maka 

kemudian dilanjutkan dengan menggunakan uji Hausman untuk memilih model regresi 

antara Fixed effect atau Random effect (Widarjono, 2007). 

 

4.2.3.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara common effect atau 

fixed effect didalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih dahulu. Uji ini 

dilakukan kedua model dalam penelitian ini. Langkah pertama adalah melakukan 

estimasi regresi dengan fixed effect. Kemudia melakukan uji Chow untuk menentukan 

apakah akan menggunakan model common effect atau fixed effect dimana hipotesis dari 

uji Chow adalah sebagai berikut : 

H0 : Menggunakan model Fixed Effect 

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

 

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F 

lebih besar dari 0,05 maka terima Ho yang artinya menggunakan model common effect 
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dan pengujian berhenti sampai di uji Chow test saja. Sebaliknya apabila F hitung lebih 

besar dari F tabel (dengan derajat bebas [df1 dan df2] sebesar n-1 dan n.T-n-k) atau 

probabilitas dari cross section F lebih kecil dari 0,05 maka tolak Ho yang artinya 

menggunakan model fixed effect dan pengujian berlanjut ke uji Hausman 

Berdasarkan uji Chow pada tabel dibawah ini, nilai F Hitung sebesar 12.6647 

sedangkan F tabel dengan signifikansi 0,05 (α = 5%) , df1 = 32, df2 = 91 sebesar 

1.570625. Dengan membandingkan nilai F hitung terhadap F tabel diperoleh hasil bahwa 

nilai F hitung lebih besar dari F tabel yang menyebabkan H0 ditolak. Artinya bahwa 

Model yang terpilih adalah Model Fixed Effect.  Kemudian jika probabilitas dari cross 

section F sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak yang artinya model 

yang digunakan ialah model Fixed effect.  

Tabel 4.15 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests 

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic d.f Prob. 

Cross-section F 12.6647 (32,91) 0.0000 

Cross-section Chi-square 151.779 32.00 0.0000 

Sumber: Output EViews, diolah kembali. 
 

Dikarenakan hasil uji Chow di atas terpilih model fixed effect, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji Hausman untuk memilih model Random effect atau 

model Fixed effect. Dimana hipotesis uji Hausman adalah: 

H0: Menggunakan model random effect 

Ha: Menggunakan model fixed effect 

  

Apabila nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai Chi-Square ( ) dengan 

derajat bebas k (jumlah independen variabel), atau nilai probabilitas uji Hausman kurang 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Atau dapat disimpulkan model yang 
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terpilih ialah model fixed effect. Berikut adalah tabel hasil uji Hausman untuk kedua 

model dalam penenlitian ini. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Test cross-section random effects 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 12.6647 6 0.0487 

Sumber: Output EViews, diolah kembali. 

 
 

 Berdasarkan tabel hasil uji Hausman di atas, besarnya nilai statistik Hausman 

adalah 12.6647 pada model 2. Sedangkan nilai Chi-Square tabel dengan taraf uji 0,05 

dan derajat bebas 6 yaitu sebesar 12.59159. Karena nilai statistik Uji Hausman lebih 

besar daripada nilai Chi-Square tabel untuk kedua model, maka dapat disimpulkan H0 

ditolak. Dan dengan melihat nilai probabilitas Hausman masing-masing model sebesar 

0,0001 dan 0,0487 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. 

Artinya bahwa model yang tepat digunakan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh 

variabel FAMOWN, INSOWN LNFOROWN, BOARD, LEV,dan LNSIZE terhadap 

SGAEXP adalah model fixed effect. 

 

4.2.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukan hubungan yang valid atau 

tidak bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang 

digunakan. Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat 

normalitas, non multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi. Berikut 

hasil pengujian asumsi klasik terhdap model penelitian. 
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4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar 

variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel. 

Dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien korelasi 

diatas 0,8 maka di duga terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya 

apabila koefisien korelasi dibawah 0,8 maka di duga tidak terjadi masalah 

multikolinieritas dalam model (Gujarati, 2003). 

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel berikut ini, hasil besaran korelasi antar 

variabel independen kurang dari 0,8. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel, tidak ada 

satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel 

independen yang diatas 0,8 maka diduga data terbebas dari masalah multikolinearitas. 

Bisa disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi antar variabel FAMOWN, INSOWN, 

LNFOROWN, BOARD, LEV, dan LNSIZE yaitu tidak adanya hubungan linier antar 

variabel independen dalam model regresi. 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 
 FAMOWN INSOWN LFOROWN BOARD LEV LNSIZE 

FAMOWN  1.000000  0.087701 -0.589476  0.223559  0.073634 -0.226127 

INSOWN  0.087701  1.000000 -0.139002 -0.027337  0.004258 -0.158945 

LNFOROWN -0.589476 -0.139002  1.000000 -0.130608 -0.123678  0.111334 

BOARD  0.223559 -0.027337 -0.130608  1.000000  0.156378  0.173343 

LEV  0.073634  0.004258 -0.123678  0.156378  1.000000 -0.076488 

LNSIZE -0.226127 -0.158945  0.111334  0.173343 -0.076488  1.000000 

Sumber: Output EViews, diolah kembali. 
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4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penenlitian ini 

menggunakan metode uji Breusch-Pagan-Godfrey. Dimana hipotesis uji Breusch-Pagan-

Godfrey ialah: 

H0 : Varian residual Homoskedastisitas 

Ha : Varian residual Heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% 

maka terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 

 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.172171 Prob. F(6,140) 0.3256 

Obs*R-squared 7.031225 Prob. Chi Square (6) 0.3180 

Sumber: Output EViews, diolah kembali. 

 
 

Berdasarkan uji Breusch-Pagan-Godfrey pada tabel yang telah diolah oleh 

penulis, dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Dapat 

diketahui bahwa nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square sebesar 0,3180 yang 

dimana nilai tersebut lebih besar dari signifikansi 5%. Artinya terima Ho atau tidak ada 

heteroskedastisitas pada model penelitian. 

 

4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Untuk mendeteksi ada tidaknya 
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masalah autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode Breusch Godfrey atau 

dikenal dengan Uji Lagrange Multiplier (LM). Pengujian autokorelasi dengan 

pengolahan data Eviews untuk kedua Model penelitian diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

F-statistic 0.167552 Prob. F(6,122) 0.8459 

Obs*R-squared 0.362244 Prob. Chi Square (6) 0.8343 

Sumber: Output Eviews, diolah kembali. 

 
 

Berdasarkan hasil pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi pada model penelitian. Dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Chi-Square 

dari Obs*R-square sebesar 0,8343 yang dimana kedua nilai tersebut lebih besar dari 

signifikansi 5%. Artinya terima Ho atau tidak ada autokorelasi pada model penelitian.  

 

4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, hasil 

analisis dapat ditunjukan pada tabel sebelumnya. penelitian ini menggunakan model 

fixed effect sesuai dengan hasil uji chow yang telah dilakukan sebelumnya yaitu 

menerima Ho artinya di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model fixed 

effect. 

Adapuna hasil regresi data panel dengan metode fixed effect pada penelitian ini 

disajikan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.20 

Hasil Regresi Metode Fixed Effect 

Dependent Variable: SGA? 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.207642 0.038860 5.343324 0.0000 

FAMOWN? -0.211511 0.056723 -3.728844 0.0003 

INSOWN? -0.229310 0.061604 -3.722351 0.0003 

LNFOROWN? 0.024245 0.054384 0.445813 0.6568 

BOARD? -0.009256 0.007169 -1.291143 0.1999 

LEV? -0.106827 0.056673 -1.884966 0.0626 

LNSIZE? -0.027006 0.021623 -1.248944 0.2149 

       Sumber: Output Eviews, diolah kembali. 

  
 

Berdasarkan tabel di atas maka bentuk persamaan regresi data panel yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

 

SGAit = 0.207642 – 0.211511 FAMOWNit – 0.229310 INSOWNit + 0.024245 

LNFOROWNit – 0.009256 BOARDit – 0.106827 LEVit – 0.027006 LNSIZEit   

 

Karena terdapat transformasi data pada variabel kepemilikan asing dan ukuran 

perusahaan yang diubah menjadi angka-angka logaritma natural, maka persamaan regresi 

data panel yang terbentuk setelah anti ln adalah: 

SGAit = 0.207642 – 0.211511 FAMOWNit – 0.229310 INSOWNit + 1.024541 

FOROWNit – 0.009256 BOARDit – 0.106827 LEVit – 1.027373 SIZEit   

 

Adapun interpretasi parameternya adalah sebagai berikut: 

a. Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel konsentrasi kepemilikan keluarga 

(FAMOWN) pada tahun penelitian di hasilkan sebesar -0,211511. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel konsentrasi kepemilikan keluarga berpengaruh 

negatif terhadap agency cost pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-

2012. Hal ini berarti bahwa jika konstrasi kepemilikan keluarga mengalami 
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kenaikan 1 persen, maka biaya keagenan (agency cost) akan menurun sebesar -

0,211511 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.  

b. Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel konsentrasi kepemilikan institusi 

(INSOWN) pada tahun penelitian di hasilkan sebesar -0,229310 yang berarti 

bahwa variabel kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap agency cost. 

Hal ini berarti bahwa jika konsentrasi kepemilikan institisuional mengalami 

kenaikan 1 persen, maka biaya keagenan (agency cost) akan menurun sebesar 

0,229310 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

c. Untuk konsentrasi kepemilikan asing (FOROWN), koefisien regresi sebesar 

1,024541 yang berarti bahwa variabel konsentrasi kepemilikan asing berpengaruh 

positif terhadap agency cost pada perusahaan di BEI periode 2009-2012. Hal ini 

berarti bahwa jika konsentrasi kepemilikan asing mengalami kenaikan 1 persen, 

maka biaya keagenan (agency cost) akan meningkat sebesar 1,024541 persen 

dengan asumsi variabel lainnya konstan.  

d. Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel pengawasan komisaris independen 

(BOARD) pada tahun penelitian di hasilkan sebesar -0,009256 yang berarti 

bahwa variabel pengawasan komisaris independen berpengaruh negatif  terhadap 

agency cost pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Hal ini 

berarti bahwa jika pengawasan komisaris independen mengalami kenaikan 1 

persen, maka biaya keagenan (agency cost) akan menurun sebesar 0,009256 

persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.  

e. Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel hutang jangka panjang (LEV) pada 

tahun penelitian di hasilkan sebesar sebesar -0,106827 yang berarti bahwa 

variabel hutang jangka panjang berpengaruh negatif  terhadap agency cost pada 

perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Hal ini berarti bahwa jika 
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hutang jangka panjang mengalami kenaikan 1 persen, maka biaya keagenan 

(agency cost) akan menurun sebesar 0,106827 persen dengan asumsi variabel 

lainnya konstan.  

f. Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel ukuran perusahaan (SIZE) pada 

tahun penelitian di hasilkan sebesar sebesar -1,027373 yang berarti bahwa 

variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif  terhadap agency cost pada 

perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Hal ini berarti bahwa jika 

ukuran perusahaan mengalami kenaikan 1 persen, maka biaya keagenan (agency 

cost) akan menurun sebesar 1,027373 persen dengan asumsi variabel lainnya 

konstan.  

 

4.2.5.1. Variasi Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen antar   

Perusahaan 

Tabel 4.21 

Variasi Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen antar   Perusahaan 

KODE Coef. 

Variabel Independen 

FAMOWN INSOWN LNFOROWN BOARD LEV LNSIZE 

-0.211511 -0.229310 0.024245 -0.009256 -0.10683 -0.027006 

SMCB -0.063743 -0.147768 -0.165567 0.087988 0.054487 -0.04308 0.036737 

INTP -0.014674 -0.196837 -0.214636 0.038919 0.005418 -0.09215 -0.012332 

AMFG 0.002803 -0.214314 -0.232113 0.021442 -0.012059 -0.10963 -0.029809 

KIAS -0.093232 -0.118279 -0.136078 0.117477 0.083976 -0.01360 0.066226 

GDST -0.076478 -0.135033 -0.152832 0.100723 0.067222 -0.03035 0.049472 

JPRS -0.010227 -0.201284 -0.219083 0.034472 0.000971 -0.09660 -0.016779 

LION -0.080586 -0.130925 -0.148724 0.104831 0.071330 -0.02624 0.053580 

NIKL -0.040618 -0.170893 -0.188692 0.064863 0.031362 -0.06621 0.013612 

BRPT 0.061663 -0.273174 -0.290973 -0.037418 -0.070919 -0.16849 -0.088669 

DPNS 0.072401 -0.283912 -0.301711 -0.048156 -0.081657 -0.17923 -0.099407 

SRSN 0.051587 -0.263098 -0.280897 -0.027342 -0.060843 -0.15841 -0.078593 

AKKU -0.040082 -0.171429 -0.189228 0.064327 0.030826 -0.06675 0.013076 

CPIN -0.099888 -0.111623 -0.129422 0.124133 0.090632 -0.00694 0.072882 

KBRI -0.062155 -0.149356 -0.167155 0.086401 0.052899 -0.04467 0.035149 

ASII -0.051321 -0.160190 -0.177989 0.075566 0.042065 -0.05551 0.024315 
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GJTL -0.006241 -0.205270 -0.223069 0.030486 -0.003015 -0.10059 -0.020765 

IMAS 0.025886 -0.237397 -0.255196 -0.001641 -0.035142 -0.13271 -0.052892 

MYTX 0.019471 -0.230982 -0.248781 0.004774 -0.028727 -0.12630 -0.046477 

ARGO -0.050318 -0.161193 -0.178992 0.074563 0.041062 -0.05651 0.023312 

ERTX -0.013267 -0.198244 -0.216043 0.037512 0.004011 -0.09356 -0.013739 

ESTI 0.002292 -0.213803 -0.231602 0.021953 -0.011548 -0.10912 -0.029298 

UNIT 0.116871 -0.328382 -0.346181 -0.092626 -0.126127 -0.2237 -0.143877 

PBRX 0.032678 -0.244189 -0.261988 -0.008433 -0.041934 -0.13951 -0.059684 

RICY -0.045591 -0.165920 -0.183719 0.069836 0.036335 -0.06124 0.018585 

BATA -0.057793 -0.153718 -0.171517 0.082038 0.048537 -0.04903 0.030787 

JECC -0.043855 -0.167656 -0.185455 0.068101 0.034599 -0.06297 0.016849 

KBLM 0.043514 -0.255025 -0.272824 -0.019269 -0.052770 -0.15034 -0.070520 

VOKS 0.114833 -0.326344 -0.344143 -0.090588 -0.124089 -0.22166 -0.141839 

INDF 0.111328 -0.322839 -0.340638 -0.087083 -0.120584 -0.21816 -0.138334 

PSDN 0.098427 -0.309938 -0.327737 -0.074182 -0.107683 -0.20525 -0.125433 

SKLT 0.063883 -0.275394 -0.293193 -0.039638 -0.073139 -0.17071 -0.090889 

ULTJ 0.023303 -0.234814 31.976697 0.000942 -0.032559 -0.13013 -0.050309 

MERK 0.018261 -0.229772 -0.247571 0.005984 -0.027517 -0.12509 -0.045267 

Sumber: Output EViews, diolah kembali. 
 

Variabel kepemilikan keluarga (FAMOWN) berpengaruh negatif terhadap 

agency cost pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Nilai median 

koefisien regresi sebesar -0.20527 terdapat pada PT Gajah Tunggal, Tbk (GJTL); nilai 

maksimum -0.11162 terdapat pada PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk (CPIN); nilai 

minimum -0.32838 terdapat pada PT Nusantara Inti Corpora, Tbk (UNIT).  

Variabel kepemilikan institusional (INSOWN) berpengaruh negatif terhadap 

agency cost pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Namun 

berpengaruh positif terhadap agency cost pada PT Ultra Jaya Milk Indonesia, Tbk 

(ULTJ). Nilai median koefisien regresi sebesar -0.21908 terdapat pada PT Jaya Pari 

Steel, Tbk (JPRS); nilai maksimum 31.9767 terdapat pada PT Ultra Jaya Milk Indonesia, 

Tbk (ULTJ); nilai minimum -0.34618 terdapat pada PT Nusantara Inti Corpora, Tbk 

(UNIT).  
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Variabel kepemilikan asing (FOROWN) berpengaruh positif terhadap agency 

cost pada sebagian besar perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Namun 

berpengaruh negatif terhadap agency cost pada 10 perusahaan, diantaramya PT Barito 

Pasifik, Tbk (BRPT), PT Pan Brothers, Tbk (PBRX), PT Sekar Laut, Tbk (SKLT), dan 

PT Nusantara Inti Corpora, Tbk (UNIT). Nilai median koefisien regresi sebesar 

0.030486 terdapat pada PT Gajah Tunggal, Tbk (GJTL); nilai maksimum 0.124133 

terdapat pada PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk (CPIN); nilai minimum -0.09263 

terdapat pada PT Nusantara Inti Corpora, Tbk (UNIT). 

Variabel pengawasan komisaris independen (BOARD) berpengaruh negatif 

terhadap agency cost pada 17 perusahaan dan berpengarh positif terhadap agency cost 

pada 16 perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Nilai median koefisien 

regresi sebesar -0.00302 terdapat pada PT Gajah Tunggal, Tbk (GJTL); nilai maksimum 

0.090632 terdapat pada PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk (CPIN); minimum -

0.12613 terdapat pada PT Nusantara Inti Corpora, Tbk (UNIT). 

Variabel hutang jangka panjang (LEV) berpengaruh negatif terhadap agency cost 

pada seluruh perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Nilai median koefisien 

regresi sebesar -0.10059 terdapat pada PT Gajah Tunggal, Tbk (GJTL);  nilai maksimum 

-0.00694 terdapat pada PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk (CPIN);  minimum -

0.2237 terdapat pada PT Nusantara Inti Corpora, Tbk (UNIT). 

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh negatif terhadap agency cost 

pada 19 perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Namun berpengaruh positif 

terhadap agency cost pada 14 perusahaan, diantaranya PT Holcim Indonesia, Tbk 

(SMCB), PT Lion Metal Works, Tbk (LION), PT Astra International, Tbk (ASII) dan PT 

Kabelindo Murni, Tbk (KBLM). Nilai median koefisien regresi sebesar -0.02077 

terdapat pada PT Gajah Tunggal, Tbk (GJTL); nilai maksimum 0.072882 terdapat pada 
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PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk (CPIN); nilai minimum -0.14388 terdapat pada PT 

Nusantara Inti Corpora, Tbk (UNIT). 

Variasi perbedaan koefisien antar perusahaan berada di rentang yang  tidak jauh, 

diantara -0.099888 sampai 0.116871, yaitu sebesar 0.016983. Hal ini mengindikasikan 

bahwa terdapat pengaruh dari kepemilikan keluarga, institusional, asing, dan 

pengawasan komisaris independen (secara parsial) terhadap agency cost pada masing-

masing perusahaan yang dijadikan sampel. 

 

4.2.5.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

yaitu konsentrasi kepemilikan keluarga (FAMOWN), konsentrasi kepemilikan 

institusional (INSOWN), konsentrasi kepemilikan asing (FOROWN), pengawasan 

komisaris independen (BOARD), tingkat hutang jangka panjang (LEV), dan ukuran 

perusahaan (SIZE) terhadap Agency Cost dengan proksi SG&A expense to sales ratio 

(SGAEXP) dengan membandingkan antara probabilitas dengan tingkat signifikansi 

sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) 

< 0,05 maka tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) ≥ 0,05 maka 

terima Ho. 

Tabel 4.22 

Hasil  Uji t 

Variabel 
Dependent Variable: ATO? 

Coefficient Coefficient Coefficient 

C 0.207642 0.207642 0.207642 

FAMOWN? -0.211511 -0.211511 -0.211511 

INSOWN? -0.229310 -0.229310 -0.229310 

LNFOROWN? 0.024245 0.024245 0.024245 

BOARD? -0.009256 -0.009256 -0.009256 

LEV? -0.106827 -0.106827 -0.106827 

LNSIZE? -0.027006 -0.027006 -0.027006 

  Sumber: Output Eviews, diolah kembali. 
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         Hasil statistik di atas menunjukkan hasil pengujian pada model agency cost yang di 

proksikan dengan SG&A expense to sales ratio. Proksi ini merupakan rasio antara 

selling, general, and administrative (SGA) expense dangan sales. SG&A expense 

menggambarkan biaya yang terkait dengan fungsi manajemen dan penjualan produk, 

sepertu gaji manajemen, biaya sewa, biaya asuransi, biaya utilitas, biaya supplies, dan 

biaya iklan yang secara langsung merefleksikan beban atas bangunan kantor,  furniture, 

kendaraan, dan fasilitas serupa lainnya. Oleh karena itu, rasio ini merefleksikan 

kebijakan manajer dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dengan 

demikian perusahaan yang memiliki agency conflict yang tinggi akan memiliki SG&A 

expense to sales ratio  yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan dengan agency conflict 

yang rendah akan memiliki SG&A expense to sales ratio yang rendah. 

 Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa sebagian besar variabel memiliki 

arah dampak yang sesuai dengan ekspektasi. Hanya variabel kepemilikan asing yang 

arahnya tidak sesuai ekspektasi. Variabel tersebut memiliki arah yang positif yang berarti 

bahwa peningkatan kepemilikan asing akan meningkatkan SG&A expense yang 

mengindikasikan peningkatan agency cost. 

 

Hipotesis 1b :  

H0: Konsentrasi kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

agency cost yang diproksikan dengan SG&A expense. 

Ha: Konsentrasi kepemilikan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap agency 

cost yang diproksikan dengan SG&A expense. 
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Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel konsentrasi kepemilikan 

keluarga (FAMOWN) memiliki nilai probabilitas 0,0003 lebih kecil dari  tingkat 

signifikansi 5% (0,0003 < 0,05), yang artinya H0 ditolak, mengindikasikan bahwa 

konsentrasi kepemilikan keluarga (FAMOWN) memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap agency cost secara parsial dengan proksi SG&A expense. 

 

Hipotesis 2b :  

H0: Konsentrasi kepemilikan institusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

agency cost yang diproksikan dengan SG&A expense. 

Ha: Konsentrasi kepemilikan institusi berpengaruh secara signifikan terhadap agency 

cost yang diproksikan dengan SG&A expense. 

 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel konsentrasi kepemilikan 

institusi (INSOWN) memiliki nilai probabilitas 0,0003 lebih kecil dari tingkat 

signifikansi 5% (0,0003 < 0,05). Hal ini berarti disimpulkan menolak H0, 

mengindikasikan bahwa konsentrasi kepemilikan institusi (INSOWN) memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap agency cost secara parsial dengan proksi 

SG&A expense. 

 

Hipotesis 3b :  

H0: Konsentrasi kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

agency cost yang diproksikan dengan SG&A expense. 

Ha: Konsentrasi kepemilikan asing berpengaruh secara signifikan terhadap agency 

cost yang diproksikan dengan SG&A expense. 
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Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel konsentrasi kepemilikan asing 

(FOROWN) memiliki nilai probabilitas 0,6568 lebih besar dari  tingkat signifikansi 5% 

(0,6568 > 0,05), yang artinya tidak dapat menolak H0, mengindikasikan bahwa 

konsentrasi kepemilikan asing (LNFOROWN) tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap agency cost secara parsial dengan proksi SG&A expense. 

 

Hipotesis 4b :  

H0 :  Pengawasan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

agency cost yang diproksikan dengan SG&A expense. 

Ha : Pengawasan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap agency 

cost yang diproksikan dengan SG&A expense. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel pengawasan komisaris 

independen (BOARD) memiliki nilai probabilitas 0,1999 lebih besar dari  tingkat 

signifikansi 5% (0,1999 > 0,05), yang artinya H0 tidak dapat ditolak yang artinya 

variabel BOARD tidak signifikan mempengaruhi  agency cost secara parsial dengan 

proksi SG&A expense. 

 

Variabel Kontrol 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel tingkat hutang jangka panjang  

(LEV) memiliki probabilitas 0,0626 lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, yang 

artinya H0 tidak dapat ditolak, mengindikasikan bahwa tingkat hutang jangka panjang 

(LEV) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Agency Cost secara parsial 

dengan proksi SG&A expense.  

Sedangkan variabel ukuran perusahaan (LNSIZE) memiliki nilai probabilitas 

0,2149 lebih besar dari  tingkat signifikansi 5% (0,2149 > 0,05), yang artinya H0 tidak 
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dapat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak signifikan 

memengaruhi agency cost secara parsial dengan proksi SG&A expense. 

 

4.2.5.3. Uji Simultan (Uji F) 

 Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data 

panel yang digunakan telah tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen SG&A expense secara keseluruhan (pengaruh 

semua variabel) dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dimana hipotesis 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Hipotesis  : 

H0:  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara konsentrasi 

kepemilikan keluarga, konsentrasi kepemilikan institusional, konsentrasi 

kepemilikan asing, pengawasan komisaris independen, tingkat hutang jangka 

panjang, dan ukuran perusahaan terhadap agency cost yang diproksikan dengan 

SG&A expense. 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara konsentrasi kepemilikan 

keluarga, konsentrasi kepemilikan institusional, konsentrasi kepemilikan asing, 

pengawasan komisaris independen, tingkat hutang jangka panjang, dan ukuran 

perusahaan terhadap agency cost yang diproksikan dengan SG&A expense. 

 

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) < 0,05 maka tolak 

Ho dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka terima Ho. Yang 

artinya bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang memengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. Adapun hasil uji F disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.23 

Hasil Uji F 

Variabel Dependen Observasi F-Statistic Prob. (F-Statistic) 

SGAEXP 130 16.34978 0.00000 

Sumber: Output Eviews, diolah kembali. 

Dari hasil uji F  (Simultan) pada tabel di atas, dapat diketahui nilai dari 

probabilitas (F-statistik) untuk kedua model penelitian sebesar 0,00000 dimana nilai 

probabilitas ini jauh dibawah tingkat signifikansi sebesar 5% (0,00000 < 0,05). Dapat 

disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan) menolak Ho dan menerima Ha, artinya 

bahwa variabel Konsentrasi kepemilikan keluarga, konsentrasi kepemilikan institusional, 

konsentrasi kepemilikan asing, Pengawasan Komisaris Independen, tingkat hutang 

jangka panjang, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan secara 

simultan terhadap agency cost perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2012, dengan menggunakan proksi SGAEXP.  

 

4.2.5.4. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi 

variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu koefisien 

determinasi digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik garis 

regresi dari data yang diteliti. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua 

variabel independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted   . Adjusted    

disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. 

 

Tabel 4.24 

Hasil Koefisien Determinasi 

R-Squared   Adjusted R-Squared 

0.7593 0.6589 

Sumber: Output Eviews, diolah kembali. 
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Dari hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukan bahwa nilai 

adjusted     sebesar 0,6589 atau 65,89%. Hal ini menunjukkan konsentrasi kepemilikan 

keluarga, konsentrasi kepemilikan institusional, konsentrasi kepemilikan asing, 

pengawasan komisaris independen, tingkat hutang jangka panjang, dan ukuran 

perusahaan mampu menjelaskan keragaman agency cost yang diproksikan dengan SG&A 

expense sebesar 65,89%. Sisanya sebesar 34,11% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

digunakan pada penelitian ini. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Keluarga terhadap Agency Cost 

Berdasarkan hipotesa 1b, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 

kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap agency cost pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

Pengujian ini mengindikasikan apabila terdapat kenaikan 1 satuan kepemilikan keluarga 

maka akan menurunkan agency cost yang diproksikan dengan SG&A expense. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan keluarga akan menurunkan agency cost 

di dalam perusahaan. 

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Arifin (2003) yang menyatakan 

bahwa perusahaan publik di Indonesia yang dikendalikan keluarga atau negara atau 

institusi keuangan masalah agensinya lebih baik jika dibandingkan perusahaan yang 

dikontrol oleh publik atau tanpa pengendali utama. Perusahaan yang dikendalikan 

keluarga, masalah agensinya lebih kecil karena berkurangnya konflik antara principal 

dan agent. Dengan berkurangnya konfik tersebut, maka kinerja perusahaan akan semakin 

optimal dan dengan begitu berdampak baik terhadap nilai perusahaan. 
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Fleming et al (2005) juga menyatakan bahwa agency cost perusahaan akan 

berkurang ketika kepemilikan keluarga meningkat. Penelitian tersebut sejalan dengan 

penelitian Fama dan Jansen (1983) dan DeAngelo dan DeAngelo (1985) mengenai 

dampak struktur kepemilikan keluarga. Kemampuan kepemilikan keluarga dalam 

mengurangi agency problem dikarenakan adanya kepemilikan keluarga yang dapat 

mengurangi biaya pengawasan terhadap agen. Keunikan kepemilikan keluarga adalah 

dalam pengawasan yang efektif dan mendisiplinkan manajer (Fama dan jansen (1983) 

dan DeAngelo dan DeAngelo (1985) dalam Fleming et al (2005)). 

 

4.3.2 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional terhadap Agency Cost 

Berdasarkan hipotesa 2b, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 

kepemilikan institusi berpengaruh negatif signifikan terhadap agency cost pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

Pengujian ini mengindikasikan apabila terdapat kenaikan 1 satuan kepemilikan institusi 

maka akan menurunkan agency cost yang diproksikan dengan SG&A expense. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusi akan menurunkan agency cost 

di dalam perusahaan. 

 Signifikansi pengaruh kepemilikan institusi terhadap agency cost dikarenakan 

investor memiliki peluang, sumber daya, dan kemampuan untuk mengawasi, 

mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer (Cornett et al, 2007). Peningkatan 

kepemilikan istitusi dalam perusahaan menyediakan insentif yang besar bagi investor 

untuk secara aktif mengawasi dan mempengaruhi kebijakan manajemen dalam 

perusahaan tersebut (Financial Economist Roundtable Statement on Institutional 

Investor & Corporate Governance). Djakman dan Machmud (2008) juga menyatakan 
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bahwa adanya kepemilikan institusional merupakan sarana untuk mengawasi manajemen 

dari tindakan oportunistik yang dapat dilakukan manajer. 

 Penelitian lain yang dilakukan oleh McKnight dan Weir (2009) mengenai 

pengaruh kepemilikan institusi terhadap agency cost menyatakan bahwa dengan adanya 

kepemilikan institusional akan menyediakan metode pengawasan atas tindakan 

manajemen. Brickley, Lease, dan Smith (1998) juga menyatakan bahwa investor institusi 

lebih suka menentang amandemen pengambil alihan perusahaan dibandingkan dengan 

investor lainnya, hal ini menunjukkan bahwa investor institusional lebih memungkinkan 

untuk menentang tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Investor institusinal 

memiliki keahlian dan sumber daya yang lebih baik sehingga dapat memantau atau 

memonitor manajemen dengan biaya yang lebih rendah daripada biaya rata-rata (Pound, 

1988). Hal ini sejalan dengan (Doukas et al, 2000), yang menyatakan bahwa investor 

institusional memiliki waktu dan keahlian untuk memonitor manajemen secara efektif. 

 

4.3.3 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Asing terhadap Agency Cost 

Berdasarkan hipotesa 3b, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 

kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap agency cost pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

 Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing biasanya lebih 

sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan hambatan geografis dan 

bahasa. Hambatan yang terjadi antara lain risiko politik, informasi asimetris dan 

perlindungan hukum (Laporta et al (1998) dalam Aryani (2011)). Insignifikansi 

kepemilikan asing terhadap agency cost dikarenakan karakteristik antara pemilik dengan 
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perusahaan. Karakteristik tersebut antara lain adalah adanya jarak geografis antara kantor 

pusat dengan kantor cabang, perbedaan budaya perusahaan, perbedaan bahasa dan 

bahasa nasional, dan perbedaan level ekonomi negara tempat kantor pusat dan cabang 

berada (Wright et al, 1995). 

 Insignifikansi pengaruh kepemilikan asing terhadap agency cost yang diproksikan 

dengan SG&A expense dikarenakan karakteristik dari SG&A expense yang bersifat 

sticky, dimana SG&A expense lebih cepat mengalami peningkatan dibandingkan 

mengalami penurunan (Subramaniam dan Weidenmer, 2003). Oleh karena itu, 

peningkatan kepemilikan asing juga akan meningkatkan SG&A expense perusahaan, 

yang membuat ia tidak signifikan dalam menjelaskan penurunan agency cost. 

  

4.3.4 Pengaruh Pengawasan Komisaris Independen terhadap Agency Cost 

 Berdasarkan hipotesa 4b, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agency cost pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.  

Hal ini terjadi karena komisaris independen belum mampu mewakili kepentingan 

pemegang saham dan belum mampu mengawasi manajemen secara efektif. Komisaris 

yang tidak efektif menimbulkan peluang terjadinya bad corporate governance karena 

fungsi check and balance tidak berjalan. Akibatnya, pemegang saham minoritas, 

kreditur, pemasok, dan stakeholder tidak mendapatkan transparansi atau pengungkapan 

informasi keuangan dan efektifitas prosedur pemeriksaan keuangan (Alijoyo dan Zaini, 

2004 dalam Rifai, 2009). Selain itu, keberadaan dewan komisaris menambah biaya pada 

perusahaan, misalnya gaji, tunjangan, dan biaya perjalanan (Vafeas, 1999). 
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Pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen pada umumnya tidak efektif 

(Mace (1986) dalam Kusuma dan Susanto (2004)). Ini terjadi karena proses pemilihan 

dewan komisaris yang kurang demokratis dimana kandidat dewan komisaris sering 

dipilih oleh manajemen sehingga setelah terpilih tidak berani memberi kritik terhadap 

manajemen. Oleh karena itu hasil pengujian ini tidak signifikan. 

 

4.3.5 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institsional, 

Kepemilikan asing, dan Pengawasan Komisaris Independen terhadap Agency Cost 

 

Berdasarkan hipotesa 5b, dapat disimpulkan hasil dari uji F (simultan) menolak 

Ho dan menerima Ha, artinya bahwa variabel konsentrasi kepemilikan keluarga, 

konsentrasi kepemilikan institusional, konsentrasi kepemilikan asing, pengawasan 

komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap 

Agency Cost yang diproksikan dengan SG&A expense to sales ratio pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

 

4.3.6 Variabel Kontrol 

 Terdapat 2 variabel kontrol yang dipergunakan dalam penelitian ini. Variabel 

pertama adalah hutang jangka panjang (leverage). Variabel ini diproksikan dengan long 

term debt to total asset ratio. Variabel leverage tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap agency cost. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hutang sangat 

berpengaruh terhadap agency cost. Perusahaan dengan hutang yang banyak lebih dapat 

dikendalikan oleh kreditur dan manajer tidak memiliki kesempatan untuk 

memaksimalisasi tindakan oportunistiknya. 
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 Leverage mampu mengurangi agency cost karena mengurangi kas yang dapat 

dikuasai oleh manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Meskipun demikian, hal ini tidak 

berlaku di Indonesia, terbukti dengan tidak signifikannya pengaruh leverage terhadap 

agency cost perusahaan. Insignifikansi ini dikarenakan penggunaan leverage tidak sesuai 

untuk mengurangi agency cost. Pengurangan biaya keagenan atau agency cost tergantung 

pada level pertumbuhan perusahaan (Florackis, 2008). Perusahaan dengan pertumbuhan 

yang tinggi lebih cenderung menggunakan konsentrasi kepemilikan manajerial untuk 

mengurangi agency cost. Sedangkan perusahaan dengan pertumbuhan yang rendah, lebih 

cenderung menggunakan leverage untuk mengurangi agency cost (Florackis, 2008). 

 Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia 

adalah perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. Pertumbuhan aset dan 

penjualan (sales) pada perusahaan manufaktur tahun di tahun 2009-2012 sebesar 15,48% 

dan 13,10%. Dengan demikian, leverage kurang dapat diandalkan untuk menjadi tools 

untuk mengurangi agency cost. 

  

 Variabel kontrol kedua adalah ukuran perusahaan (lnsize) yang dihitung dengan 

menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan. Variabel lnsize tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap agency cost. Semakin besar ukuran perusahaan, 

akan menimbulkan agency cost yang semakin besar. Hal ini dikarenakan semakin besar 

kompleksitas dan informasi yang dihadapi oleh pemilik (Doukas et al (2000) dalam 

McKnight dan Weir (2009)). Namun nyatanya pada penelitian ini ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap agency cost yang diproksikan dengan SG&A expense to sales 

ratio. 

 Insignifikansi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agency cost yang 

diproksikan dengan SG&A expense dikarenakan karakteristik dari SG&A expense yang 
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bersifat sticky, dimana SG&A expense lebih cepat mengalami peningkatan dibandingkan 

mengalami penurunan (Subramaniam dan Weidenmer, 2003). Oleh karena itu, 

peningkatan ukuran perusahaan juga akan meningkatkan SG&A expense perusahaan, 

yang membuat ia tidak signifikan dalam menjelaskan penurunan agency cost. 

 

4.3.7 Perbandingan Model 1 dan Model 2 

Tabel 4.25 

Perbandingan Model 1 dan Model 2 

Variabel 

Model 1 Model 2 

Coefficient Probability Coefficient Probability 

FAMOWN 
2.070847 0.0000 -0.211511 0.0003 

INSOWN 
1.322815 0.0001 -0.229310 0.0003 

FOROWN 
3.102611 0.0000 0.024245 0.6568 

BOARD 
-0.553896 0.0001 -0.009256 0.1999 

LEV 
0.177285 0.6755 -0.106827 0.0626 

SIZE 
0.832860 0.0000 -0.027006 0.2149 

  81.4393% 65.8917% 

Sumber: Output EViews, diolah kembali. 

  

Hasil pengujian EViews menunjukkan bahwa variabel konsentrasi kepemilikan 

keluaga, institusi, asing, pengawasan komisaris independen, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap agency cost yang diproksikan dengan asset turnover ratio (Model 

1). Sedangkan untuk proksi kedua agency cost yaitu SG&A expense hanya dipengaruhi 

oleh variabel konsentrasi kepemilikan keluarga dan institusional (Model 2). Hal ini 

mengindikasikan bahwa hubungan variabel independen dan variabel kontrol penelitian 
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ini mampu mempengaruhi dan menjelaskan asset turnover ratio sebagai proksi agency 

cost pertama (Model 1) sebesar 81,43%, dibandingkan dengan proksi agency cost yang 

kedua, SG&A expense (Model 2) sebesar 65,89%. 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kepemilikan 

keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan pengawasan komisaris 

independen  terhadap agency cost pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2012, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan 

pertimbangan dan dapat dimanfaatkan bagi pihak perusahaan, regulator, investor, serta 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi 

agency cost perusahaan dalam sektor manufaktur di BEI periode 2009-2012.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan keluarga dan 

institusi berpengaruh signifikan menurunkan agency cost pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Pengujian ini 

mengindikasikan apabila terdapat kenaikan 1 satuan kepemilikan keluarga dan institusi, 

maka akan menurunkan agency cost. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar 

kepemilikan keluarga dan institusi akan menambah efisiensi penggunaan aset perusahaan 

(Asset turnover ratio, sebagai proksi agency cost yang pertama) dan menurunkan beban 

diskresioner perusahaan (SG&A expense to sales ratio sebagai proksi agency cost yang 

kedua). 

Rata-rata kepemilikan keluarga dan institusional pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012 sebesar 25,89% dan 4,72%. 

Besarnya presentase kepemilikan  keluarga terbilang cukup besar karena lebih besar dari 
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5%. Kepemilikan keluarga pada perusahaan publik tidak mengambil alih kekayaan dari 

pemegang saham minoritas. Sebaliknya, pemegang saham minoritas mendapatkan 

manfaat dari keberadaan keluarga sendiri (Anderson dan Reeb, 2001). 

Perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga mempunyai struktur yang 

menyebabkan berkurangnya konflik agensi antara pemegang saham dan kreditur, dimana 

kreditur menganggap kepemilikan keluarga lebih melindungi kepentingan kreditur. Jika 

kepemilikan keluarga lebih efisien, maka pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga 

yang tinggi pengelolaan laba yang oportunis dapat dibatasi. Hal ini terbukti pada 

perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia. Kepemilikan keluarga rendah agency 

conflict antara prinsipal dan agen, sehingga manajemen (agen) sangat baik dalam 

mengelola aset perusahaan dan tepat dalam meggunakan biaya untuk dikeluarkan 

sebagai beban diskresioner perusahaan.  

Di sisi lain, kepemilikan institusi juga memberikan pengaruh yang besar untuk 

menekan agency cost di perusahaan. Pengaruh ini antara lain dikarenakan perusahaan 

dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuan perusahaan 

dalam memonitor kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional 

mengakibatkan adanya efisiensi dalam penggunaan aktiva perusahaan,  sehingga dapat 

mengurangi pemborosan yang dilakukan oleh manajer dalam menjalankan perusahaan 

yang bersangkutan. Walaupun rata-rata kepemilian institusi pada perusahaan-perusahaan 

manufaktur di Indonesia rendah (< 5%), namun perusahaan dengan pemilik institusi 

mampu menekan agency cost dengan baik. Hal ini dikarenakan rendahnya agency 

conflict antara prinsipal dan agen. Hasil pengujian ini bisa dimanfaatkan oleh investor, 

khususnya regulator agar mendorong investor institusional untuk menanamkan modalnya 

di Indonesia. 
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Proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap agency cost 

yang diproksikan dengan SG&A expense to sales ratio. Hal ini mungkin dipengaruhi 

oleh profil dari komisaris independen itu sendiri yang tidak kompeten dalam melakukan 

tugasnya, tingkat independensi, dan pengetahuan komisaris yang kurang memadai 

tentang budaya dan nilai-nilai dasar yang ada dalam perusahaan. Karena penelitian ini 

tidak berhasil membuktikan pengaruh komisaris independen dalam menekan agency cost 

di dalam perusahaan, maka pemerintah diharapkan dapat melakukan perbaikan regulasi 

yang berhubungan dengan mekanisme corporate governance, terutama mengenai 

komisaris independen. Seperti memberikan regulasi yang lebih ketat mengenai definisi 

independensi, meningkatkan persyaratan proporsi minimum komisaris independen di 

perusahaan publik, melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengawasan dewan 

komisaris dari otoritas berwenang. Bila pengawasan dari komisaris independen 

dilakukan dengan efektif, dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan 

direksi dan manajemen, serta kepentingan pemegang saham minoritas terlindungi.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN DARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari struktur kepemilikan dan 

pengawasan komisaris independen terhadap agency cost. Adapun struktur kepemilikan 

terbagi menjadi beberapa konsentrasi kepemilikan, yakni kepemilikan keluarga, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. Sampel penelitian ini adalah 40 

perusahaan dalam  industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indoneisa periode 

2009-2012, dengan total 148 observasi pada model pertama dan 130 observasi pada 

model kedua. Berdasarkan hasil pengujian data panel menggunakan software Eviews7, 

hasil yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel kepemilikan keluarga berpengaruh  positif dan signifikan terhadap 

peningkatan asset turnover ratio sebagai proksi  agency cost yang pertama. 

Variabel ini juga berpengaruh negatif  signifikan terhadap penurunan SG&A 

expense  sebagai proksi  agency cost yang kedua. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin  banyak kepemilikan keluarga, maka  tingkat agency cost semakin rendah. 

Pengujian ini mengindikasikan perusahaan juga memiliki nilai perusahaan yang 

tinggi, yang merefleksikan nilai pemegang saham yang tinggi pula. 

2. Variabel kepemilikan institusi berpengaruh  positif dan signifikan terhadap 

peningkatan asset turnover ratio sebagai proksi  agency cost yang pertama. 

Variabel ini juga berpengaruh negatif  signifikan terhadap penurunan SG&A 
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expense  sebagai proksi  agency cost yang kedua. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin  banyak kepemilikan institusi, maka  tingkat agency cost semakin rendah.  

3. Variabel kepemilikan asing berpengaruh  positif dan signifikan terhadap 

peningkatan asset turnover ratio sebagai proksi  agency cost yang pertama. 

Namun, variabel ini tidak berpengaruh terhadap SG&A expense  sebagai proksi  

agency cost yang kedua. Hal ini menunjukkan bahwa semakin  banyak 

kepemilikan asing, maka  utilisasi aset di dalam perusahaan akan meningkat. 

Namun, belum bisa mencegah biaya yang timbul akibat adanya tindakan 

oportunistik yang dilakukan oleh manajemen yang ditunjukkan dari nilai yang 

tidak signifikan pada proksi kedua agency cost, yaitu SG&A expense. 

4. Variabel pengawasan komisaris independen berpengaruh  negatif dan signifikan 

terhadap peningkatan asset turnover ratio sebagai proksi agency cost yang 

pertama. Namun, variabel ini tidak berpengaruh terhadap SG&A expense  sebagai 

proksi  agency cost yang kedua. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak 

proporsi pengawasan komisaris independen, maka  utilisasi aset di dalam 

perusahaan akan menurun. Pada proksi kedua agency cost (SG&A expense) 

variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk menurunkan agency 

cost perusahaan. 

5. Variabel kepemilikan keluarga, institusional, asing, pengawasan komisaris 

independen, hutang perusahaan, dan ukuran perusahaan secara simultan 

berpengaruh  signifikan terhadap peningkatan asset turnover ratio sebagai proksi  

agency cost yang pertama. Variabel-variabel ini juga berpengaruh negatif  

signifikan terhadap penurunan SG&A expense  sebagai proksi  agency cost yang 

kedua. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel ini secara simultan dapat 

mempengaruhi dan menjelaskan agency cost. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Definisi kepemilikan keluarga menggunakan definisi family firm yang terdapat 

pada penelitian La Porta et al (1998), yakni kepemilikan keluarga didefinisikan 

sebagai kepemilikan dari individu dan kepemilikan dari perusahaan tertutup (di 

atas 5% wajib dicatat), yang bukan perusahaan publik, negara, ataupun institusi 

keuangan (lembaga investasi, asuransi, dana pensiun, bank) dan publik (individu 

yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Definisi ini dipakai karena cukup mudah 

untuk menentukan jumlah presentase kepemilikan keluarga.  

2. Sampel penelitian ini dibatasi pada perusahaan dalam industri manufaktur, serta 

rentang waktu 4 tahun, yakni 2009-2012. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu 

penelitian untuk mendapatkan seluruh data yang diperlukan.  

3. Model yang digunakan oleh penulis tidak memberikan gap waktu antara variabel 

independen, yakni struktur kepemilikan dan pengawasan komisaris independen 

dengan variabel dependen, yakni agency cost. Oleh karena itu, penelitian 

selanjutnya diharapkan memberikan gap waktu antara variabel independen dengan 

variabel dependen yang diujikan. 

4. Proksi pengawasan komisaris independen hanya ditinjau dari proporsi komisaris 

independen di dalam suatu perusahaan.  

 

5.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

Dari hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan definisi kepemilikan keluarga yang lebih menggambarkan 

kepemilikan oleh keluarga dengan lebih baik. Definisi kepemilikan keluarga bisa 
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diambil dari penelitian-penelitian terdahulu, karena definisi keluarga sangat 

beragam, misalnya dengan mengetahui identitas pemegang saham pengendali 

adalah benar-benar perusahaan keluarga. 

2. Memperpanjang tahun penelitian atau pada penelitian selanjutnya mengambil 

sampel untuk seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. Dengan menggunakan 

seluruh perusahaan yang terdaftar, data akan lebih bervariasi dan menunjukkan 

hasil yang lebih representatif. 

3. Mengganti variabel independen dengan konsentrasi kepemilikan lain, misalnya 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah. 

4. Mengubah ukuran komisaris independen yang ditinjau dari profil komisaris 

independen. 

5. Menambah variabel lain dari unsur mekanisme corporate governance, aktivitas 

dewan komisaris, komite audit, dan kualitas auditor. 
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