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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah dengan mengetahui perkembangan pasar modalnya dan juga 

perkembangan berbagai jenis industri yang ada di negara tersebut (Fauziana, 2018). 

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar 

modal menjalankan dua fungsi yaitu, pertama sebagai sarana bagi pendanaan bagi 

usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat 

pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk 

pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua pasar 

modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada istrumen keuangan 

seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat 

menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan 

resiko masing-masing instrument. Oleh karena itu, perusahaan yang dalam 

menjalankan bisnisnya mengalami kendala keterbatasan modal dan sumber dana untuk 

mengembangkan usahanya memutuskan untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal 

( go public ).  

Pasar Modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjual-belikan sekuritas 

(Tandelilin, 2017). Pasar modal menjadi jembatan untuk mendistribusikan 

kesejahteraan khususnya kepada pemegang surat berharga perusahaan, karena 

pemegang saham akan mendapatkan dividend atau capital gains. Pasar modal di 

Indonesia dalam perkembangannya telah menunjukkan sebagai bagian dari instrument 

perekonomian yang mempertemukan modal dari pihak yang berkelebihan dana 

(investor) dengan pihak yang membutuhkan dana (issuer). Tujuan dilakukannya 

keputusan investasi adalah mendapat laba yang besar dengan risiko yang dapat dikelola 
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dengan harapan dapat mengobtimalkan nilai perusahaan (Afzal & Rohman, 2012). 

Melakukan investasi di pasar modal haruslah mempunyai dasar pertimbangan yang 

tepat. Kesalahan dalam mengadakan peramalan akan dapat mengakibatkan kerugian 

bagi investor.  

Setiap aktivitas usaha dalam perusahaan terdapat pemisahan fungsi antara 

principal dan agen yang dapat menimbulkan masalah karena perbedaan kepentingan 

antara principal dan agen (Jensen dan Meckling,1976).  Perbedaan ini membawa 

potensi terjadinya konflik yang dapat menimbulkan atau memicu terjadinya biaya-

biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam operasi perusahaan apabila dikelola 

oleh pemiliknya sendiri. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengandalikan 

masalah keagenan disebut agency cost (biaya keagenan) yang meliputi biaya 

monitoring, bonding, dan residual loss (Jensen dan Meckling:1976). Biaya keagenan 

terjadi disebabkan oleh kepentingan pemilik dan manajer yang tidak sejalan sebagai 

akibat pemisahan antara pemilik dengan pengelola (McKnight & Weir, 2009).  

Jensen (1986) melihat masalah keagenan dari sudut ketersediaan yang dapat 

digunakan manajer untuk kegiatan konsumtif. Dana tersebut adalah arus kas bebas 

yaitu kelebihan dana yang ada di perusahaan setelah semua proyek investasi yang 

menghasilkan net present value positif dilaksanakan. Jika biaya keagenan ingin 

dikurangi maka arus kas bebas harus dikurangi terlebih dahulu. Dengan kata lain 

manajer harus menunjukkan kepada pemegang saham bahwa ia telah melakukan upaya 

menahan diri (bonding) untuk tidak menciptakan peluang melakukan penyimpangan-

penyimpangan dengan cara memperkecil dana yang yang dapat disimpangkan, yaitu 

arus kas bebas. Jensen dan Meckling (1976) juga menyarankan memakai penngkatan 

hutang untuk mengurangi biaya agensi meskipun dengan alasan yang berbeda, yaitu 

agar outside equity tidak bertambah sehingga konflik antara investor luar dan 

manajemen tidak meningkat. 

Adanya pemisahan fungsi menyebabkan biaya keagenan tidak mungkin 

dihindari. Sebuah perusahaan diharapkan dapat meminimalisir biaya keagenan (agency 

cost), karena semakin tingginya agency cost yang dikeluarkan oleh perusahaan akan 
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berdampak pada meningkatnya biaya perusahaan yang akan menurunkan pendanaan 

untuk investasi. Oleh sebab itu, pemilik perusahaan diharapkan mengetahui faktor-

faktor apa saja yang dapat mengurangi agency cost. Beberapa alternatif yang dapat 

digunakan untuk mengurangi biaya keagenan, seperti kebijakan dividen, struktur 

modal, jumlah dewan komisaris dan jumlah dewan direksi. 

Kebijakan dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan (Basuki, 2012). 

Pembayaran dividen akan mengurangi saldo laba ditahan sehingga mengurangi sumber 

pendanaan internal (Pratiwi & Yulianto, 2016). Semakin tinggi dividen maka dapat 

menurunkan agency cost (Berzins, Bohren, & Stacescu, 2013) karena pembagian 

dividen yang besar dapat mengurangi laba sehingga dapat membuat perusahaan 

menggunakan data eksternal. Manajer akan melakukan pendanaan eksternal dengan 

menerbitkan saham baru, sehingga tindakan manajer akan diawasi banyak pihak 

sehingga manajer akan melakukan tindakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

perusahaan. Hal ini akan mengurangi tindakan menyimpang agen (Keown et al, 2000). 

 Struktur modal menunjukkan proporsi atas penggunaan hutang (baik jangka 

panjang maupun jangka pendek) untuk membiayai investasinya, sehingga dengan 

mengetahui struktur modal, investor dapat mengetahui keseimbangan antara risiko dan 

tingkat pengembalian investasinya. Jensen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa 

cara lain menengahi masalah keagenan adalah dengan meningkatkan hutang. Dengan 

meningkatnya hutang yang dimiliki perusahaan, maka semakin kecil dana menganggur 

yang dapat dipakai perusahaan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dan 

memberi dorongan pada manajer untuk mengoperasikan perusahaan dengan lebih 

efisien. Hal tersebut menyebabkan biaya keagenan berkurang dan selanjutnya kinerja 

perusahaan diharapkan meningkat. Penelitian Ang et al (2000) menemukan hutang 

bank dapat menciptakan eksternalitas positif dalam bentuk agency cost yang lebih 

rendah. Menurut Zheng (2013) struktur modal yang optimal akan mampu mengurangi 

biaya keagenan. Berdasarkan teori struktur modal, apabila posisi struktur modal berada 
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di atas target struktur modal optimalnya, maka setiap pertambahan hutang akan 

menurunkan biaya keagenan. 

Mekanisme Good Corporate Governance dalam penelitian ini (dewan komisaris 

dan dewan direksi) diduga akan mengurangi biaya keagenan karena dewan komisaris 

dan dewan direksi adalah yang paling besar pengaruhnya di dalam perusahaan dan 

berkaitan langsung dengan kelangsungan perusahaan dimana dewan komisaris 

bertindak sebagai pengawas dan penasehat bagi dewan direksi yang bertidak sebagai 

pelaksana operasional perusahaan.  Menurut (Coller & Gregory, 1999) menyatakan 

bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah 

mengendalikan CEO dan monitoring yang telah dilakukan akan semakin efektif. 

Dikaitkan dengan biaya keagenan dewan komisaris akan lebih mudah mengawasi 

jalannya operasional perusahaan serta memastikan bahwa manajer benar-benar 

melakukan hal yang sesuai dengan keinginan pemegang saham. Semakin besar ukuran 

komisaris berarti akan semakin besar pengawasan terhadap manajemen, sehingga 

manajemen akan bertindak sesuai dengan permintaan pemegang saham serta 

meningkatkan rasio perputaran asset, dan pada akhirnya akan menekan biaya 

keagenan. Sam’ani (2008) dalam (Wijayati, 2016) menyatakan bahwa distribusi 

saham kepada pemegang saham dari luar yaitu investor institusional dan shareholders 

dispersion akan mengurangi biaya keagenan. Hasil penelitian Hendry (2004) dalam 

(Putri & Sukartha, 2016) menyimpulkan bahwa biaya agensi akan lebih rendah 

apabila semakin tinggi jumlah dewan komisarisnya. 

Komposisi struktur dewan direksi merupakan suatu mekanisme penting untuk 

menekan agency cost, karena kehadiran non-eksekutif direktur menjadi sarana 

pemantauan tindakan eksekutif direktur dan memastikan bahwa eksekutif direktur  

membuat kebijakan yang sejalan dengan kepentingan shareholders. Susunan dewan 

direksi dalam suatu mekanisme corporate governance memegang peran penting dalam 

memonitor manajer, keefektifan para dewan tergantung pada ukuran dan 

komposisinya. . Penelitian yang dilakukan oleh (Imanova, 2013) mengatakan bahwa 
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semakin banyak anggota direktur eksekutif maka biaya keagenan makin berkurang. 

Keberadaan dewan direksi eksternal pada susunan corporate governance 

meningkatkan monitoring sekaligus juga memperbaiki nilai perusahaan (Fama & 

Jensen, 1983) dalam (Putri & Sukartha, 2016).  

Perkembangan biaya keagenan pada setiap perusahaan tentunya berbeda-beda. 

Seperti halnya pada Perusahaan Indeks KOMPAS 100. Indeks KOMPAS 100 

merupakan Indeks saham yang terdiri dari 100 saham perusahaan public yang 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria perusahaan yang memiliki 

likuiditas tinggi, nilai kapitalisasi pasar yang besar juga merupakan saham-saham yang 

memiliki fundamental dan kinerja yang baik. Sepanjang periode penelitian tahun 2014-

2018, perkembangan rata-rata biaya keagenan pada perusahaan Indeks KOMPAS 100 

dapat dilihat lebih jelas pada gambar 1.1 berikut :  

 

                            Sumber : www.idx.co.id laporan keuangan (data diolah) 

Gambar 1.1 Perkembangan Rata-rata Biaya Keagenan (Agency Cost) 

Perusahaan Indeks KOMPAS 100 Periode 2014-2018 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata biaya keagenan 

mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan di tahun 2015 dan 2016 

dengan rata-rata biaya keagenan sebesar 13,9% dan 0,43%. Pada tahun 2017 dan 2018 

rata-rata biaya keagenan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 4,56% dan 

0,74%. Biaya Keagenan yang lebih tinggi menarik peneliti unutk meneliti faktor apa 

saja yang dapat mempengaruhi biaya keagenan pada tahun 2014-2018. 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemegang saham (principal) 

untuk mengurangi kekhawatiran atas besarnya sumber daya perusahaan yang berada di 

bawah kendali manajemen. Yang pertama dengan kebijakan dividen. Kebijakan 

dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan 

perusahaan. Secara definisi, kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham dalam 

bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi 

dimasa yang akan datang. Dalam kebijakan deviden ditentukan jumlah alokasi laba 

yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham (dividen) dan alokasi laba yang 

dapat ditahan perusahaan. Semakin besar laba yang ditahan, semakin kecil laba yang 

akan dibagikan. Namun demikian hubungan antara keuntungan perseroan dengan 

keputusan deviden masih merupakan suatu hubungan yang vital (Robert,1997). 

Perusahaan selalu berusaha meningkatkan citranya dengan cara setiap peningkatan laba 

akan diikuti dengan peningkatan porsi laba yang akan dibagi sebagai dividen dan juga 

dapat mendorong peningkatan nilai saham perusahaan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh kebijakan deviden 

terhadap biaya keagenan seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tjandrawan, 

2009). Tetapi ada juga hasil penelitian yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap biaya keagenan seperti yang dilakukan oleh (Fauzi & Locke, 

2012) dan (Satya, 2017). Di bawah ini diperlihatkan gambar 1.2 mengenai 

perkembangan rata-rata kebijakan dividen pada perusahaan Indeks KOMPAS 100 

periode 2014-2018 : 
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                         Sumber : www.idx.co.id laporan keuangan (data diolah) 

Gambar 1.2 Perkembangan Rata-rata Kebijakan Dividen pada perusahaan 

Indeks KOMPAS 100 Periode 2014-2018 
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2016 diiringi dengan penurunan biaya keagenan.  Akan tetapi, pada tahun 2018 rata-

rata kebijakan dividen mengalami peningkatan sebesar 0,08%. Kenaikan rata-rata 

dividen di tahun ini diiringi dengan kenaikan rata-rata biaya keagenan. Hal ini tidak 

sejalan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Rozeff (1982) dalam Satya (2017) 

yang menyatakan bahwa perusahaan yang membayar tinggi dividennya bertujuan 

untuk mengurangi masalah keagenan.  

Struktur modal merupakan perimbangan jumlah utang jangka pendek yang 

bersifat permanen, utang jangka Panjang, saham preferen dan saham biasa (Sartono, 

2012:225 ). Modal asing dalam hal ini adalah hutang jangka Panjang maupun jangka 

pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan 
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perusahaan. Struktur modal merupakan masalah yanag penting bagi perusahaan karena 

baik buruknya strutur modal akan mempengaruhi efek langsung terhadap posisi 

finansial perusahaan, terutama dengan adanya hutang yang sangat besar akan 

memberikan beban kepada perusahaan. Suatu perusahaan yang mempunyai struktur 

modal yang kurang baik, dimana mempunyai hutang yang sangat besar akan 

memberikan beban yang berat kepada perusahaan. Struktur modal merupakan cermin 

dari kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan. 

Pramono (2011) mengatakan bahwa pada prinsipnya struktur modal yang digunakan 

oleh suatu perusahaan sangat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Di bawah 

ini diperlihatkan gambar 1.3 mengenai perkembangan rata-rata kebijakan dividen pada 

perusahaan Indeks KOMPAS 100 periode 2014-2018 : 

 

                   Sumber : www.idx.co.id laporan keuangan (data diolah) 

Gambar 1.3 Perkembangan Rata-rata Struktur Modal pada Perusahaan Indeks 

KOMPAS 100 Periode 2014-2018 
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keagenan. Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,51% dan penurunan ini diiringi 

dengan penurunan biaya keagenan.  Namun pada tahun 2017-2018 rata-rata struktur 

modal mengalami kenaikan sebesar 0,47% dan 0,41%. Pada tahun 2016-2018 struktur 

modal memiliki pergerakan yang searah dengan biaya keagenan. Artinya struktur 

modal berpengaruh positif terhadap biaya keagenan. Akan tetapi hal ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Satya (2017) dan Zheng (2013) yang 

menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan (agency 

cost). 

Good Corporate Governance (GCG) adalah struktur dan mekanisme yang 

mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka 

panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku 

kepentingan. Mekanisme corporate governance bekerja untuk mencapai tujuan 

organisasi dan mengelola hubungan antara para pemangku kepentingan termasuk 

dewan direksi dan pemegang saham. Secara luas, good corporate governance dibahas 

sebagai faktor yang mempengaruhi biaya keagenan, dimana usur-unsur GCG yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah dewan komisaris dan dewan direksi dan digunakan 

sebagai variable GCG dalam penelitian ini. 

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan  

pengawasan secara umum dan sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat 

kepada direksi (Hanas, 2009). Pengukuran ukuran dewan komisaris menggunakan 

jumlah anggota dewan komisaris (Sembiring, 2005). Semakin besar jumlah anggota 

dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitor 

yang dilakukan akan semakin efektif. Peran komisaris dalam suatu perusahaan lebih 

ditekankan pada fungsi monitoring, sehingga sangat efektif dalam mengurangi 

tindakan oportunis manajer dan dapat mengurangi biaya keagenan (Wardhani, 2008). 

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh negatif dewan komisaris 

terhadap biaya keagenan seperti penelitian yang dilakukan oleh Syafruddin (2012). 
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Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya dan 

Christiani (2012) dan Fatahillah (2018). Namun ada juga penelitian yang 

mengemukakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap biaya keagenan 

seperti yang dilakukan oleh Krisnauli (2014) dan Satya (2017). Gambar 1.4 di bawah 

ini memperlihatkan perkembangan rata-rata dewan komisaris pada perusahaan Indeks 

KOMPAS 100 periode 2014-2018 : 

 

                       Sumber : www.idx.co.id laporan keuangan (data diolah) 

Gambar 1.4 Perkembangan Rata-rata Dewan Komisaris Pada Perusahaan 

Indeks KOMPAS 100 Periode 2014-2018 
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berarti semakin besar pengawasan terhadap manajemen, sehingga manajemen akan 

bertindak sesuai dengan permintaan pemegang saham dan pada akhirnya dapat 

menekan biaya keagenan (Krisnauli, 2014). Pada tahun 2018 rata-rata jumlah dewan 

komisaris mengalami penurunan yang sangan signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 

sebesar 4,11% tetapi tidak diiringi dengan penurunan biaya keagenan di tahun tersebut.  

Dewan direksi juga sangat berhubungan dengan biaya keagenan. Dewan direksi 

merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 

pengelolaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan 

perusahaan, mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, memimpin 

dan menyelenggaran kegiatan operasional sesuai misi dan visi perusahaan serta 

memelihara dan mengrus kekayaan perusahaan, berdasarkan asas manfaat, adil dan 

merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri 

sendiri serta memastikan konsistensi penerapan GCG. 

Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, baik di dalam maupun 

di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Menurut UU No 40 tahun 

2007 tentang perseroan terbatas). 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh 

positif terhadap biaya keagenan seperti penelitian yang dilakukan oleh Fujianti (2013) 

dan Fauzi & Locke (2012). Tetapi ada juga penelitian yang menunjukkan dewan 

direksi perpengaruh negatif terhadap biaya keagenan seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Linda (2012), Wijayati (2016) dan Krisnauli (2014). Di bawah ini digambarkan 

perkembangan rata-rata dewan direksi perusahaan Indeks KOMPAS 100 periode 2014-

2018 : 
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Sumber : www.idx.co.id laporan keuangan (data diolah) 

Gambar 1.5 Perkembangan Rata-rata Dewan Direksi Pada Perusahaan Indeks 

KOMPAS 100 Periode 2014-2018 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi 

masalanya dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Kebijakan Deviden berpengaruh terhadap Biaya Keagenan ( Agency 

Coct ) pada perusahaan Indeks KOMPAS 100 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018 ? 

2. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap Biaya Keagenan ( Agency Cost ) 

pada perusahaan Indeks KOMPAS 100 yang terdaftar di Burs Efek Indonesia 

periode 2014-2018 ? 

3. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Biaya Keagenan ( Agency 

Coct ) pada perusahaan Indeks KOMPAS 100 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018 ? 

4. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap Biaya Keagenan ( Agency Coct ) 

pada perusahaan Indeks KOMPAS 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2018 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan 

di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Deviden terhadap Biaya Keagenan 

( Agency Cost ) pada perusahaan Indeks KOMPAS 100 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal terhadap Biaya Keagenan ( Agency 

Cost ) pada perusahaan Indeks KOMPAS 100 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris terhadap Biaya Keagenan 

( Agency Cost ) pada perusahaan Indeks KOMPAS 100 yang terdaftar di Bursa 

Efek Inodenesia periode 2014-2018. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi terhadap Biaya Kagenan ( Agency 

Cost ) pada perusahaan Indeks KOMPAS 100 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak terkait 

diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman 

yang lebih dalam mengenai Kebijakan Deviden, Struktur Modal, serta Good 

Corporate Goverment ( Dewan Komisaris dan Dewan Direksi ). 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi 

perusahaan tentang pentingnya penerapan GCG atau tata kelola perusahaan 

yang baik guna meningkatkan kineja perusahaan dan nilai ekonomi jangka 

Panjang. 

3.  Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi 

bagi semua pihak yang membutuhkan kajan mengenai topik yang dibahas 

dalam penelitian ini. Peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat 

menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya dengan memperluas sampel 
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dan periode pengamatan serta mempertimbangkan penggunaan variabel 

lainnya dalam struktur modal yang tidak digunakan dalam penelitian ini.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah dan yang 

menjadi permasalahannya. Di sini peneliti mengangkat mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi biaya keagenan (Agency Cost). Selain itu bab ini juga 

berisi tentang identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini akan menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan penelitian dan 

acuan teori yang relevan untuk menganalisis hasil penelitian juga yang menjadi 

penelitian sebelumnya. Bab ini terdiri dari landasan teori, penelitian 

sebelumnya, kerangka pemikiran beserta hipotesis penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang Objek penelitian, unit analisis, populasi dan 

sampling, jenis-jeis sumber data, Teknik pengumpulan data, Operasional 

Variabel, serta Metode Analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan apa yang menjadi hasil penelitian dan hasil analisis 

data yang dikaitkan dengan uji asumsi klasik dan analisis model regresi serta 

interprestasi hasil sesuai teknik analisis yang digunakan dalam penelitian, 
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termasuk yang menjadi dasar pembenaran dan perbandingan dengan penelitian 

yang terdahulu. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisikan tentang apa yang menjadi kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis penelitian di bab 

sebelumnya, sedangkan saran berdasarkan pertimbangan dari hasil penelitian. 


