BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Perekonomian dunia pada dasarnya tidak dapat di pisahkan dari dunia

perbankan. Aktivitas usaha selalu berkaitan dengan masalah pendanaan.
Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan dalam sistem
keuangan di Indonesia. Keberadaan sektor perbankan memiliki peranan cukup
penting, dimana dalam kehidupan masyarakat sebagian besar melibatkan jasa dari
sektor perbankan. Hal ini dikarenakan sektor perbankan merupakan lembaga yang
mengemban fungsi utama sebagai perantara keuangan (financial intermediary)
antara pihak-pihak yang memiliki dana (surplus dana) dengan pihak-pihak yang
memerlukan dana (defisit dana) serta sebagai lembaga yang berfungsi
memperlancar lalu lintas pembayaran (Defri, 2012).
Bank merupakan perusahaan yang dinamis yang mendorong pertumbuhan
perekonomian nasional. Usaha bank bukan saja sebagai penyimpanan dan
pemberi kredit, tetapi juga pencipta alat-alat pembayaran, stabilisasi moneter, dan
menjadikan pertumbuhan perekonomian suatu bangsa. Industri perbankan
mempunyai peranan penting dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi
yang menyalurkan dana masyarakat ke dalam investasi aset produktif yang akan
mendorong produktivitas sektor riil, akumulasi kapital, dan pertumbuhan output
agrerat (www.ojk.go.id, 2015). Namun peran layanan jasa sektor perbankan dalam
membentuk pertumbuhan bruto indonesia masih minim. Hal tersebut ditunjukan
oleh posisi rasio M2 terhadap pertumbuhan domestik bruto (PDB) menempati
posisi buncit sebesar 39,88% pada tahun 2017 (ekonomi.bisnis.com, 2019).
Pada periode 2015-2017, perbankan tanah air memasuki fase tiarap.
Pertumbuhan kredit terus melambat yang menunjukkan perbankan mulai menahan
kredit dan permintaan kredit melemah. Dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami
fenomena yang sama. Bahkan pertumbuhan dana pihak ketiga lebih rendah
ketimbang pertumbuhan kredit (cnbcindonesia.com, 2018). Selain itu, data
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan rasio kredit bermasalah atau Non
Performing Loan (NPL) perbankan menunjukkan peningkatan (Kompas.com,
2017). Fenomena lain yang sedang terjadi di indonesia yaitu tertekannya
profitabilitas perbankan yang diakibatkan oleh biaya percadangan serta akibat
perlambatan

ekonomi

dari

tahun

sebelumnya

hingga

tahun

2016.

(keuangan.kontan.co.id, 2016)
Industri perbankan menjalankan pengawasan (monitoring) terhadap
debitur, disisi lain industri perbankan juga dimonitor oleh deposan. Deposan tidak
memonitor secara langsung penggunaan dana yang ditempatkan ke debitur
sebagai amanat deposan atau penyimpan dana di bank. Monitoring atau kontrol ini
akan berjalan sebagaimana mestinya ketika mereka memiliki kepentingan yang
selaras. Bila tidak terjadi keselarasan insentif, maka akan terjadi konflik
kepentingan dan bahkan bank dapat melakukan pengambilan risiko tinggi atas
beban deposan. Di pihak lain, deposan selaku kreditur juga bisa mengalami
kesulitan memonitor bank karena tidak mendapat informasi yang fair dan
berkualitas, sehingga menimbulkan masalah adverse selection.
Bank yang seharusnya menjalankan amanah pemilik dana (deposan) untuk
menggunakan dana tersebut secara hati-hati, namun tidak sedikit manajemen bank
cenderung meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dan bertindak atas
kepentingan sendiri. Keputusan manajemen bank dalam memilih investasi kredit
semata-mata karena menginginkan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya.
Dalam hal ini deposan tidak mengetahui apakah keputusan yang diambil pihak
bank sesuai dengan informasi yang telah diperolehnya sehingga mengindikasikan
adanya konflik agensi. Dalam mengurangi masalah keagenan, untuk itu prinsipal
atau agen mengeluarkan biaya yang disebut biaya agensi (Agency Cost) (Halisa
dkk, 2017). Biaya keagenan merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan
pemegang saham (principal) untuk melakukan pengawasan terhadap manajer
(agent) (Jensen dan Meckling, 1976). Sepanjang tahun 2013-2017, perkembangan
rata-rata biaya keagenan perusahaan pada sub sektor industri perbankan
mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut
ini:
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Grafik 1.1 Rata-rata Biaya Keagenan (Agency Cost)

Biaya Keagenan
0,016
0,014
0,012
0,01
0,008
0,006
0,004
0,002
0
2013

2014

2015

2016

2017

Sumber: Laporan Keuangan di www.idx.co.id (data diolah)
Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat bahwa rata-rata biaya keagenan
mengalami trend naik periode 2013-2017. Kondisi ini menunjukan bahwa
semakin besar biaya keagenan maka semakin besar perusahaan mengeluarkan
biaya untuk mengawasi perilaku manajernya. Menurut Pamungkas (2016)
perusahaan diharapkan dapat meminimalisir biaya keagenan, karena semakin
tinggi biaya keagenan yang dikeluarkan akan berdampak pada meningkatnya
biaya perusahaan yang akan menurunkan pendanaan untuk kegiatan investasi.
Berdasarkan penjelasan diatas, tentunya kita perlu mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi biaya keagenan. Banyak faktor yang mempengaruhi
biaya keagenan (agency cost) diantaranya struktur kepemilikan. Semakin tinggi
struktur kepemilikan diduga akan mengurangi biaya keagenan, karena dengan
kepemilikan dalam jumlah besar akan memudahkan pengendalian manajemen.
Biaya keagenan dapat dikurangi melalui struktur kepemilikan perusahaan.
Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional merupakan bagian dari
struktur kepemilikan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Brigham dan
Houston (2006) menyatakan bahwa manajer akan memusatkan perhatian pada
memaksimalkan harga saham jika mereka sendiri adalah pemegang saham.
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Pemegang saham institusional juga dapat melakukan intervensi langsung dalam
rangka mengurangi biaya keagenan karena memiliki kekuatan yang lebih besar
untuk

mempengaruhi

pengambilan

keputusan

dan

aktivitas

operasional

perusahaan (Pratiwi dan Yulianto, 2016).
Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh
manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial
diasumsikan sebagai mekanisme pengendalian internal dan berfungsi sebagai
monitoring positif untuk mengurangi konflik keagenan. Tingkat konsentrasi
kepemilikan manajerial memiliki implikasi penting bagi manajer untuk bertindak
pada kepentingan terbaik demi maksimalisasi nilai mereka sendiri (Sintyawati dan
Dewi S, 2018). Keselarasan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham
dapat terbantu dengan adanya kepemilikan saham manajerial, dimana kinerja
perusahaan akan semakin meningkat seiring peningkatan proporsi kepemilikan
saham manajerial sesuai dengan hipotesis pemutusan kepentingan (convergence of
interest hypothesis) (Dewi dan Ardiana, 2014).
Selain kepemilikan manajerial di dalam suatu perusahaan terdapat juga
kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional yang dipandang dapat
mengurangi agency cost. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan institusional
mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau
menentang kebijakan manajer (Karinaputri dalam Rahayu, 2017). Kepemilikan
institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki
oleh institusi atau lembaga, seperti institusi keuangan, institusi pemerintah,
institusi berbadan hukum, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain.
(Dharmastuti, 2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan
institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk
memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka semakin
efesien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan
institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan
manajemen.
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Cara lain yang dapat dilakukan oleh pemegang saham dalam mengatasi
konflik keagenan ialah dengan meningkatkan proporsi utang (Jensen dan
Meckling, 1976). Peningkatan rasio utang atau dengan kata lain terjadi
peningkatan leverage menyebabkan jumlah porsi saham yang akan dijual oleh
perusahaan berkurang. Meningkatnya leverage juga dapat mengendalikan
penggunaan aliran kas bebas (free cash flow) yang berlebihan oleh manajemen
perusahaan (Sadewa dan Yasa, 2016). Selain itu, rasio leverage yang besar dapat
mempengaruhi manajer dan menurunkan biaya keagenan melalui ancaman
likuiditas yang berdampak pada gaji personal dan reputasi manajer (Yegon et al.,
2014). Oleh karena itu, tingginya leverage perusahaan akan meningkatkan
pengawasan dan berdampak pada berkurangnya biaya agensi.
Berikut adalah data rata-rata kepemilikan manajerial, kepemilikan
institusional, dan leverage dan biaya keagenan (agency cost) pada sub sektor
industri perbankan periode 2013-2017 dapat dilihat sebagai berikut:
Grafik 1.2
Rata-rata Kepemilikan Manajerial dan Biaya Keagenan (Agency Cost) Pada
Industri Perbankan Periode 2013-2017
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Berdasarkan grafik 1.2 menjelaskan rata-rata kepemilikan manajerial pada
industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017
terjadi penurunan dan kenaikan. Terlihat pada tahun 2013 rata-rata kepemilikan
manajerial sebesar 0,0572. Pada tahun 2014 terjadi penurunan dengan rata-rata
kepemilikan manajerial sebesar 0,0518 dengan selisih 0,0054 dari tahun
sebelumnya. Pada tahun 2015 terjadi penurunan kembali dengan rata-rata
kepemilikan manajerial sebesar 0,0166 dengan selisih 0,0352 dari tahun
sebelumnya. Pada tahun 2016 penurunan menjadi 0,0151 dengan selisih 0,0015
dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2017 terjadi kenaikan dengan rata-rata
kepemilikan manajerial menjadi 0,0179.
Pada tahun 2017 kepemilikan manajerial terjadi kenaikan, dimana biaya
keagenan (agency cost) juga mengalami kenaikan pada tahun yang sama. Hal ini
tidak sesuai dengan Sintyawati dan Dewi S (2018) yang mengemukakan bahwa
dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh pihak manajemen dapat menekan
biaya keagenan. Menurut Krisnauli (2014) besar kecilnya jumlah kepemilikan
saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan
(congruance) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham.
Perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham manajerial yang besar seharusnya
mempunyai konflik keagenan yang rendah dan biaya keagenan yang rendah pula.
Konflik keagenan yang rendah dapat direfleksikan dari tingginya tingkat
perputaran aktiva perusahaan.
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Grafik 1.3
Rata-rata Kepemilikan Institusional dan Biaya Keagenan (agency cost) Pada
Industri Perbankan Periode 2013-2017
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Berdasarkan grafik 1.3 menjelaskan rata-rata kepemilikan institusional
pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017
terjadi penurunan dan kenaikan. Terlihat pada tahun 2013 rata-rata kepemilikan
institusional sebesar 0,5776. Pada tahun 2014 rata-rata kepemilikan institusional
terjadi penurunan menjadi 0,5540 dengan selisih 0,0236 dari tahun sebelumnya.
Pada tahun 2015 rata-rata kepemilikan institusional terjadi penurunan menjadi
0,5487 dengan selisih 0,0053 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 rata-rata
kepemilikan institusional mengalami kenaikan sebesar 0,5582 dengan selisih
0,0095 dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2017 rata-rata kepemilikan
institusional mengalami penurunan sebesar 0,5533 dengan selisih 0,0049.
Kepemilikan institusional mengalami penurunan, dimana biaya keagenan
(agency cost) juga mengalami penurunan pada periode 2014-2015. Hal tersebut
tidak sesuai dengan Krisnauli (2014) yang mengemukakan bahwa semakin tinggi
kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku opportunistic manajer
yang dapat mengurangi biaya keagenan (agency cost). Keberadaan investor
institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam
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setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor
institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis dalam
perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan institusional yang besar di
dalam perusahaan akan berdampak pada semakin besarnya tingkat pengawasan
yang dilakukan pihak pemegang saham institusional atas tindakan manajer yang
kemudian mampu mengurangi biaya keagenan serta meningkatkan nilai
perusahaan.
Grafik 1.4
Rata-rata Leverage dan Biaya Keagenan (agency cost) Pada Industri
Perbankan Periode 2013-2017
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Berdasarkan grafik 1.4 menjelaskan rata-rata leverage pada sektor
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 terjadi
penurunan. Terlihat pada tahun 2013 rata-rata leverage sebesar 0,8727. Pada
tahun 2014 terjadi penurunan dengan rata-rata leverage sebesar 0,8545 dengan
selisih 0,0182 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 terjadi penurunan rata-rata
leverage menjadi 0,8500 dengan selisih 0,0045 dari tahun sebelumnya. Pada
tahun 2016 terjadi penurunan rata-rata leverage menjadi 0,8336 dengan selisih
0,0164 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 terjadi penurunan rata-rata
leverage menjadi 0,8291 dengan selisih 0,0045 dari tahun sebelumnya.
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Leverage mengalami penurunan, tetapi biaya keagenan berada pada posisi
stagnan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa alternatif yang
dapat dilakukan oleh pemegang saham dalam mengatasi konflik keagenan ialah
dengan meningkatkan proporsi utang. Peningkatan rasio utang atau dengan kata
lain terjadi peningatan leverage menyebabkan jumlah porsi saham yang akan
dijual

oleh

perusahaan

berkurang.

Meningkatkan

leverage

juga

dapat

mengendalikan penggunaan aliran kas bebas (free cash flow) yang berlebihan oleh
manajemen perusahaan. Peningkatan leverage juga akan memotivasi manajemen
untuk memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap pemegang saham dan
terlebih terhadap pihak ketiga yang meminjamkan dananya (Sintyawati dan Dewi
S, 2018).
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan
Institusional, dan Leverage terhadap Biaya Keagenan (Agency Cost) Pada
Sub Sektor Industri Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) Periode 2013-2017”

1.2

Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi penulisan pada kepemilikan

manajerial, kepemilikan institusional, dan Leverage pada 11 Sub Sektor Industri
Perbankan periode 2013-2017. Karena data pada bank tersebut mempunyai
kelengkapan atas data yang ingin penulis teliti. Sehingga penulis tidak
menyimpang dan agar lebih terperinci. Serta pemilihan variabel-variabel tersebut
dikarenakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan leverage
memiliki pengaruh besar terhadap biaya keagenan (agency cost).
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1.3

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

rumusan masalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana

Perkembangan

Kepemilikan

Manajerial,

Kepemilikan

Institusional, Leverage terhadap Biaya Keagenan (agency cost) pada Sub
Sektor Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2013-2017.
2.

Bagaimana Pengaruh Kepemilikan Manajerial berpengaruh tehadap Biaya
Keagenan (agency cost) pada Sub Sektor Industri Perbankan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

3.

Bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap
Biaya Keagenan (agency cost) pada Sub Sektor Industri Perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

4.

Bagaimana Pengaruh Leverage berpengaruh terhadap Biaya Keagenan
(agency cost) pada Sub Sektor Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.4

Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:
1.

Untuk mengetahui perkembangan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan
Institusional, Leverage terhadap Biaya Keagenan (agency cost) pada Sub
Sektor Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2013-2017.

2.

Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial tehadap Biaya
Keagenan (agency cost) pada Sub Sektor Industri Perbankan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

3.

Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional tehadap Biaya
Keagenan (agency cost) pada perusahaan Sub Sektor Industri Perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
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4.

Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap Biaya Keagenan (agency
cost) pada perusahaan Sub Sektor Industri Perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.5

Manfaat Penelitian
Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap bahwa hasil

penelitian dapat berguna bagi berbagai pihak diantaranya adalah:
1. Manfaat Teoritis
a. Bagi perusahaan untuk menambah serta memperbanyak pengetahuan
wawasan

tentang

ilmu

sehubungan

faktor-faktor

yang

dapat

mempengaruhi biaya keagenan (agency cost) pada industri perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Memberikan bukti empiris
tentang pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,
dan leverage terhadap biaya keagenan (agency cost) pada industri
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi investor dapat memberikan sumbangan informasi bagi para
investor dan menambah referensi bagi pembaca lain yang melakukan
penelitian

tentang

hubungan

antara

kepemilikan

manajerial,

kepemilikan institusional, dan leverage terhadap biaya keagenan
(agency cost) pada perusahaan Perbankan, agar investor dapat
mempertimbangkan kembali dalam melakukan investasi.
b. Bagi penulis hal ini dijadikan tempat untuk mempraktikan teori yang
telah diperoleh dengan masalah yang terjadi di lapangan dan untuk
memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Program
Bisnis Manajemen di Universitas Widyatama.
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1.6

Sistematika Skripsi
Sistematika penulisan skripsi mempermudah penyusunan dan pembuatan

skripsi. Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa bagian, diantaranya
adalah:
1. Bagian Awal
Pada bagian awal skripsi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
yaitu cover, copy cover, lembar pengesahan, lembar pernyataan
orisinalitas, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar
gambar, dan daftar grafik.
2. Bagian Tengah
Pada bagian tengah skripsi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,
yaitu:
a. BAB I Pendahuluan
Bab ini berkaitan dengan pendahuluan yang berisi Latar Belakang
kondisi biaya keagenan (agency cost) pada perusahaan Perbankan,
penjelasan

mengenai

kepemilikan

manajerial,

kepemilikan

institusional, dan leverage. Terdapat Rumusan Masalah yang akan
diteliti

mengenai

kepemilikan

manajerial,

kepemilikan

institusional, leverage dan biaya keagenan (agency cost) pada
perusahaan Perbankan. Lalu terdapat Tujuan Penelitian yang untuk
menjawab semua pertanyaan pada Rumusan Masalah. Lalu
terdapat Manfaat Penelitian bagi para pembaca untuk membantu
dalam mengambil keputusan atau dalam menambah wawasan
pengetahuan mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan
institusional, leverage dan biaya keagenan (agency cost)

pada

perusahaan Perbankan. Dan yang terakhir terdapat Sistematika
Skripsi yang berisi tentang sekilas penyusunan penelitian ini dari
mulai BAB I-V.
b. BAB II Tinjauan Pustaka
Bab ini berkaitan dengan pembahasan mengenai tinjauan pustaka
yang berhubungan dengan Landasan Teori, Kajian Penelitian
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Sebelumnya, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis pada variabel
dependen (biaya keagenan) dan variabel independen (kepemilikan
manajerial, kepemililikan institusional, leverage) pada perusahaan
Perbankan.
c. BAB III Metode Penelitian
Bab ini berisi pembahasan mengenai metode penelitian dalam
merancang penelitian, prosedur penelitian, teknik penarikan sampel
dan kriterianya (termasuk populasinya), penetapan variabel
penelitian dan definisi operasional penelitian, teknik analisis dan
metode lainnya terkait dalam variabel (biaya keagenan) dan
variabel

independen

(kepemilikan

manajerial,

kepemilikan

institusional, dan leverage) pada perusahaan Perbankan.
d. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang berlandaskan pada
bab III dalam bentuk data yang diuraikan bisa berupa angka, tabel,
dan grafik. Dan pembahasan dari hasil pengolahan data secara
statistik bisa berupa angka, tabel, dan grafik dengan menggunakan
aplikasi software Eviews 9 terkait variabel dependen (biaya
keagenan) dan variabel independen (kepemilikan manajerial,
kepemilikan

institusional,

dan

leverage)

pada

perusahaan

Perbankan.
e. BAB V Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisi pembahasan mengenai kesimpulan dari masalah yang
diajukan penulis, yang diperoleh dari hasil penelitian dari BAB IV
dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, sehubungan
dengan hasil penelitian dari BAB IV.
3. Bagian Akhir
Pada bagian akhir skripsi terdapat daftar pustaka yang berisi daftardaftar referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi serta
lampiran-lampiran berupa penjelasan tambahan dari apa yang telah
disajikan pada bagian-bagian terkait sebelumnya.

