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ABSTRACT 

This research was aimed the effect of ownership structure (family ownership, 
institutional ownership, and foreign ownership) 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 

 

I. PENDAHULUAN 

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 



 
 

2 
 

bawah kontrak ini, pemilik mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan 

kepada agen (Jensen dan Meckeling, 1976). 

Pemilik seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan, namun ternyata 

informasi tentang ukuran keberhasilan perusahaan yang diperoleh oleh pemilik tidak 

seluruhnya disajikan oleh agen. Akibat informasi yang kurang lengkap sehingga tidak 

dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan 

prinsipal yang dipercayakan kepada agen. 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.  

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. Biaya keagenan 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). 

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. Sejak Indonesia terperosok dalam krisis 
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ekonomi, maka Good Corporate Governance (GCG) menjadi bagian pembenahan 

pengelolaan perusahaan (Rifai, 2009). 

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). 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.  

Penelitian ini menguji ketiga konsentrasi kepemilian (kepemilikan keluarga, 

institusional, dan asing) dan pengawasan komisaris independen terhadap agency cost 

dengan objek penelitian terfokus pada industri manufaktur. 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)? 

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). 

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). 
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II. LANDASAN TEORITIS 

2.1 Teori Keagenan 

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. 

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 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. 

Teori keagenan menjelaskan bahwa manajer dan pemilik memiliki tujuan yang 

berbeda dalam menjalankan perusahaan, sehingga dapat menyebabkan konflik 

diantara keduanya (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: 



 
 

5 
 

1) Monitoring Cost 

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

yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen.  

2) Bonding Cost 

Biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme 

yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. 

3) Residual Loss 

Pengorbanan yang berupa berkurangnya sejumlah kemakmuran prinsipal sebagai 

akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan principal. 

 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 

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= 
                                           

     
 

2.2 Mekanisme Corporate Governance 

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

kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. 

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 yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi 

serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha 

(sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan 

(stakeholders). 

 

2.3  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. 

 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).  

Presentase kepemilikan keluarga = 
                      

                               
 



 
 

7 
 

  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). 

  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. 

Presentase kepemilikan institusional = 
                          

                               
 

 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.  

 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 
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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 manajemen perusahaan yang merugikan atau jika terdapat 

benturan kepentingan antara manajemen dan pemodal. 

Presentase kepemilikan asing = 
                   

                               
 

 

2.4 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. 

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.  

Proporsi dewan komisaris independen = 
                                  

                       
 

Hubungan beberapa variabel di atas secara skematis dapat dilihat pada gambar 

berikut ini:  
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Gambar 1 

Rerangka Pemikiran 

Variabel Independen               

  

            

                  

        

 

     Variabel Kontrol                

         

      Sumber: Analisis Penulis 

Kemudian hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

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. 

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. 

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. 

Leverage 

Kepemilikan Keluarga 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Asing 

Ukuran Perusahaan 

 

Variabel 

Dependen 

Agency 

Cost 

(ATO & 

SG&A 

Expense) 

H3 

H2 

H1 

Pengawasan Komisaris 

Independen 
H4 

Kepemilikan Keluarga, 

Instiusional, Asing, dan 

Pengawasan Komisaris 

Independen 

H5 
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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. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah pengujian hipotesis atau biasa disebut 

dengan hypothesis testing (Sekaran & Bougie, 2010). Hypothesis testing merupakan 

suatu jenis penelitian yang menjelaskan bagaimanakah sifat dari suatu hubungan 

antara variabel dependen dengan variabel independen dan untuk memprediksi 

bagaimanakah hasil dari suatu hubungan yang diteliti. Objek penelitian yang saya pilih 

dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2012. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui metode 

purposive sampling. 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. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel karena data 

terdiri dari beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu. Dalam mengolah data 

untuk melakukan operasionalisasi variabel yang akan diuji, nilai variabel tersebut di 

input ke dalam Microsoft excel dan kemudian diolah dengan program software EViews 

(Econometric Views) versi 7. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji 
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Normalitas, Penentuan Model Regresi Data Panel, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linier 

Berganda, Uji t, dan Uji F. Uji Asumsi Klasik terdiri dari Uji Multikolinieritas, 

Heteroskedastisitas dan Autokorelasi. 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Uji Normalitas 

  

 

Dari gambar 2 dan 3, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas statistik uji Jarque-

Berra model 1 sebesar 0,707956 dan model 2 sebesar 0.062502 lebih besar dari 0,05, 

sehingga Ho tidak dapat ditolak. Artinya bahwa residual data berdistribusi normal. 

 

4.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

 

Gambar 4 

Penentuan Model Regresi Data Panel 

 

Sumber: Olahan penulis 

 

Uji Chow 

Fixed 
Effect 

Common 

Effect 

Uji Hausman 

Random 
Effect 

Prob. cross-section F: (1) 0,0000 ≤ 
0,05 || (2) 0,0000 ≤ 0,05  

Prob. cross-section random: (1) 
0,0001 ≤ 0,05 || (2) 0,0487 ≤ 0,05 

Gambar 2, Model 1 Gambar 3, Model 2 
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4.3 Pengujian Asumsi Klasik 

Tabel 1 

Hasil Uji Asumsi Klasik Model 1 

Uji Hasil Kesimpulan 

Multikolinieritas Koefisien korelasi < 0.8 Tidak terdapat 
multikolinieritas 

Heteroskedastisitas Prob. Chi Squares dari Obs*R-Squared  
0,1171 > 0,05 

Tidak terdapat 
heteroskedastisitas 

Autokorelasi Nilai Durbin Watson berada diantara nilai dU 
(1,8163) dan 4-dU (2,1837), yaitu 1,99503 

Tidak terdapat autokorelasi 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Asumsi Klasik Model 2 

Uji Hasil Kesimpulan 

Multikolinieritas Koefisien korelasi < 0.8 Tidak terdapat multikolinieritas 
Heteroskedastisitas Prob. Chi Squares dari Obs*R-

Squared  0,3180 > 0,05 
Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Autokorelasi Prob. Chi Squares dari Obs*R-
Squared  0,8343 > 0,05 
 

Tidak terdapat autokorelasi 

 

4.4 Analisis Regresi Beganda 

Model regresi data panel yang terpilih adalah metode Fixed Effect, sehingga hasil 

regresi metode fixed effect adalah sebagai berikut:  

Tabel 3 
Hasil Regresi Metode Fixed Effect 

 Dependent Variable: ATO? 

Dependent Variable: 

SGA? 

Variabel Coefficient Prob. Coefficient Prob. 

C -1.785616 0.0004 0.207642 0.0000 

FAMOWN? 2.070847 0.0000 -0.211511 0.0003 

INSOWN? 1.322815 0.0001 -0.229310 0.0003 

LNFOROWN? 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 

LNSIZE? 0.832860 0.0000 -0.027006 0.2149 

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

terbentuk adalah sebagai berikut: 

(1) ATOit = -1.785616 + 2.070847 FAMOWNit + 1.322815 INSOWNit + 3.102611 

LNFOROWNit – 0.553896 BOARDit + 0.177285 LEVit + 0.832860 LNSIZEit   

 

(2) SGAit = 0.207642 – 0.211511 FAMOWNit – 0.229310 INSOWNit + 0.024245 

LNFOROWNit – 0.009256 BOARDit – 0.106827 LEVit – 0.027006 LNSIZEit   

 

Adapun interpretasinya adalah sebagai berikut: 

a. Koefisien konstanta sebesar -1.785616 (1) dan 0.207642 (2) menyatakan bahwa 

jika variabel FAMOWN, INSOWN, FOROWN, BOARD, LEV, dan LNSIZE bernilai 

konstan (nol), maka agency cost perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012 

adalah sebesar -1.785616 satuan (1) dan 0.207642 (2). 

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

2.070847 (1) dan -0.211511 (2), berarti bahwa variabel konsentrasi kepemilikan 

keluarga berpengaruh positif (1) dan negatif (2) terhadap agency cost pada 

perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. Jika konstrasi kepemilikan 

keluarga mengalami kenaikan satuan, maka agency cost akan meningkat sebesar 

2.070847 dan menurun sebesar -0.211511 dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

c. Untuk Konsentrasi kepemilikan institisuional (INSOWN), koefisien regresi sebesar 

1.322815 (1) dan -0.229310 (2), berarti bahwa variabel kepemilikan institusi 

berpengaruh positif (1) dan negatif (2) terhadap agency cost pada perusahaan 

manufaktur di BEI periode 2009-2012. Jika konsentrasi kepemilikan institisuional 

mengalami kenaikan satuan, maka agency cost akan meningkat sebesar 1.322815 

dan menurun sebesar -0.229310 dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

d. Untuk konsentrasi kepemilikan asing (LNFOROWN), koefisien regresi sebesar 

3.102611 (1) dan 0.024245 (2), berarti bahwa variabel konsentrasi kepemilikan 

asing berpengaruh positif terhadap agency cost pada perusahaan di BEI periode 

2009-2012. Jika konsentrasi kepemilikan asing mengalami kenaikan satuan, agency 

cost akan meningkat sebesar 3.102611 dan 0.024245 dengan asumsi variabel 

lainnya konstan.  

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

-0.553896 (1) dan -0.009256 (2), berarti bahwa variabel BOARD berpengaruh 

negatif  terhadap agency cost perusahaan di BEI periode 2009-2012. Jika 

pengawasan komisaris independen mengalami kenaikan satuan, maka agency cost 
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akan menurun sebesar 0.553896 dan 0.009256 dengan asumsi variabel lainnya 

konstan.  

f. Untuk tingkat hutang jangka panjang (LEV), koefisien regresi sebesar 0.177285 (1) 

dan -0.106827 (2), berarti bahwa variabel hutang jangka panjang berpengaruh 

positif (1) dan negatif (2) terhadap agency cost pada perusahaan manufaktur di BEI 

periode 2009-2012. Jika hutang jangka panjang mengalami kenaikan satuan, maka 

agency cost akan meningkat sebesar 0.177285 dan menurun sebesar 0.106827 

dengan asumsi variabel lainnya konstan.  

g. Untuk ukuran perusahaan (LNSIZE), koefisien regresi sebesar 0.832860 (1) dan -

0.027006 (2), berarti bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif 

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

ukuran perusahaan mengalami kenaikan satuan, maka biaya agency cost akan 

meningkat sebesar 0.832860 dan enurun sebesar 0.027006 dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. 
 

4.4.1 Uji t (Uji Parsial) 

Uji t (uji parsial) dilakukan untuk melihat secara individu pengaruh secara 

signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil statistik pada 

tabel 3 menunjukkan hasil pengujian pada model agency cost yang di proksikan 

dengan asset turnover ratio (ATO) dan SG&A Expense. Proksi ATO 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 menggunakan aset dengan efisien. ATO yang tinggi 

menunjukkan bahwa manajemen telah melakukan pengelolaan aset yang efisien, 

sehingga meningkatkan nilai pemegang saham. Sedangkan ATO yang rendah 

menunjukkan bahwa manajemen menggunakan aset untuk hal-hal yang tidak 

produktif. Oleh karen itu, perusahaan dengan agency conflict yang rendah akan 

memiliki ATO yang tinggi. 

Sedangkan proksi kedua agency cost adalah SG&A Expense, merupakan rasio 

antara selling, general, and administrative (SGA) expense. 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 
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akan memiliki SG&A Expense yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan dengan 

agency conflict yang rendah akan memiliki SG&A Expense yang rendah. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 3, variabel konsentrasi kepemilikan keluarga 

(FAMOWN) memiliki probabilitas sebesar 0,0000 pada proksi ATO dan 0,0000 pada 

proksi SG&A Expense, lebih kecil dari  tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan 

penolakan Ho, mengindikasikan bahwa konsentrasi kepemilikan keluarga (FAMOWN) 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap agency cost secara parsial dengan 

proksi ATO dan SG&A Expense. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 3, variabel konsentrasi kepemilikan institusi 

(INSOWN) memiliki probabilitas sebesar 0,0001 pada proksi ATO dan 0,0003 pada 

proksi SG&A Expense, lebih kecil dari  tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan 

penolakan Ho, mengindikasikan bahwa konsentrasi kepemilikan institusional 

(INSOWN) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap agency cost secara 

parsial dengan proksi ATO dan SG&A Expense. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 3, variabel konsentrasi kepemilikan asing 

(FOROWN) memiliki probabilitas sebesar 0,0001 pada proksi ATO, sedangkan 0,6568 

pada proksi SG&A Expense. Hal ini menunjukkan penolakan Ho pada proksi ATO, dan 

tidak dapat menolak Ho pada proksi SG&A Expense. Hal ini mengindikasikan bahwa 

konsentrasi kepemilikan asing (FOROWN) memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap agency cost secara parsial dengan proksi ATO namun tidak berpengaruh 

terhadap agency cost dengan proksi SG&A Expense. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 3, variabel konsentrasi pengawasan 

komisaris independen (BOARD) memiliki probabilitas sebesar 0,0001 pada proksi 

ATO, sedangkan 0,1999 pada proksi SG&A Expense. Hal ini menunjukkan penolakan 

Ho pada proksi ATO, dan tidak dapat menolak Ho pada proksi SG&A Expense. Hal ini 

mengindikasikan bahwa konsentrasi pengawasan komisaris independen (BOARD) 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap agency cost secara parsial dengan 

proksi ATO namun tidak berpengaruh terhadap agency cost dengan proksi SG&A 

Expense. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 3, variabel tingkat hutang jangka panjang  

(LEV) memiliki probabilitas sebesar 0,6755 pada proksi ATO dan 0,0626 pada proksi 

SG&A Expense. Hal ini menunjukkan tidak dapat menolak Ho pada kedua proksi. Hal 

ini mengindikasikan bahwa tingkat hutang jangka panjang  (LEV) tidak berpengaruh 

terhadap agency cost pada kedua proksi. 
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Berdasarkan hasil uji t pada tabel 3, variabel ukuran perusahaan (LNSIZE) 

memiliki probabilitas sebesar 0,0000 pada proksi ATO, sedangkan 0,2149 pada proksi 

SG&A Expense. Hal ini menunjukkan penolakan Ho pada proksi ATO, dan tidak dapat 

menolak Ho pada proksi SG&A Expense. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran 

perusahaan (LNSIZE) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap agency cost 

secara parsial dengan proksi ATO namun tidak berpengaruh terhadap agency cost 

dengan proksi SG&A Expense. 

4.4.2 Uji F (Uji Simultan) 

 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 secara keseluruhan dengan menggunakan 

tingkat signifikansi sebesar 5%.  

Tabel 4 
Hasil Uji F 

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

ATO 

SG&A Expense 

148 

130 

16.35704 

16.34978 

0.00000 

0.00000 

  Sumber: Output Eviews, diolah penulis. 

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

probabilitas (F-statistik) model penelitian sebesar 0,00000 pada kedua proksi, dimana 

nilai probabilitas ini jauh dibawah tingkat signifikansi sebesar 5% (0,00000 < 0,05). 

Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan) menolak Ho, 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 (ATO) dan 

selling, general, and administrative expense (SG&A Expense) pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

4.4.3 Koefisien Determinasi  

Tabel 5 
Hasil Koefisien Determinasi 

Variabel Dependen R-Squared Adjusted R-Squared 

ATO 

SG&A Expense 

0.8674 

0.7593 

0.8144 

0.6589 

Sumber: Output Eviews, diolah kembali. 
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Dari hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukan bahwa nilai 

adjusted    masing-masing model yakni sebesar 0.8144 dan 0.6589. Hal ini 

menunjukan bahwa dengan menggunakan proksi ATO dan SG&A Expense 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 cost 

dengan baik sebesar 81,44% dan 65,89%.   
 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hipotesa 1a dan 1b, 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. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Fleming et al (2005) yang 

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.  

Berdasarkan hipotesa 2a dan 2b, 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. 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). 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, sehingga dapat 

menghindari tindakan oportunistik manajer. 

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. 

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, selain itu pemodal asing diasumsikan 
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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. Namun hipotesis 3b menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan asing 

tidak berpengaruh terhadap agency cost pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Hal ini diduga dikarenakan karakteristik 

dari SG&A expense yang bersifat sticky, dimana SG&A expense lebih cepat 

mengalami peningkatan dibandingkan mengalami penurunan (Subramaniam dan 

Weidenmer, 2003).  

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. 

Hal ini diduga karena pengawasan komisaris idependen yang tidak efektif 

menimbulkan peluang terjadinya bad corporate governance karena fungsi check and 

balance tidak berjalan. Dengan demikian pengawasa komisaris yang tidak efektif tidak 

dapat mewakili kepentingan pemegang saham dan akan menambah agency cost. 

Namun hipotesis 4b menyatakan bahwa pengawasan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap agency cost pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Artinya pengawsan komisaris independen 

tidak selalu diikuti dengan penurunan agency cost. Hal ini diduga karena komisaris 

independen belum mampu mewakili kepentingan pemegang saham dan belum mampu 

mengawasi manajemen secara efektif. 

Berdasarkan hipotesis 5a dan 5b, 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 memiliki pengaruh yang signifikan secara 

simultan terhadap agency cost yang diproksikan dengan asset turover ratio dan SG&A 

Expense pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

 Berdasarkan hasil uji t variabel kontrol hutang jangka panjang (leverage), dapat 

disimpulkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agency cost pada kedua 

proksi. Hal ini diduga karenakan penggunaan leverage tidak sesuai untuk mengurangi 
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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. 

Berdasarkan hasil uji t variabel kontrol ukuran perusahaan (lnsize), dapat 

disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap agency cost pada proksi ATO. Signifikansi pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap agency cost yang diproksikan dengan asset turnover ratio dikarenakan 

utilisasi aset dapat meningkat seiring dengan semakin besarnya ukuran perusahaan. 

Namun variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agency cost pada 

proksi SG&A Expense. Hal ini diduga 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. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa secara parsial variabel kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, 

kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

peningkatan asset turnover ratio sebagai proksi agency cost yang pertama. Variabel 

pengawasan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penurunan 

asset turnover ratio sebagai proksi agency cost yang pertama. Variabel hutang jangka 

panjang tidak berpengaruh terhadap asset turnover ratio sebagai proksi agency cost 

yang pertama. 

Variabel kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional, berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penurunan selling, general, & administrative expense sebagai 
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proksi agency cost yang kedua. Variabel kepemilikan asing, pengawasan komisaris 

independen, hutang jangka panjang, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap selling, general, & administrative expense sebagai proksi agency cost yang 

kedua. 

Berdasarkan pembahasan dan beberapa masalah yang dijumpai dalam penelitian, 

penulis ingin memberikan beberapa saran untuk penelitian berikutnya. 

1. Menggunakan definisi kepemilikan keluarga yang lebih menggambarkan 

kepemilikan oleh keluarga dengan lebih baik. Definisi kepemilikan keluarga bisa 

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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