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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penunjukan manajer oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan

dalam kenyataannya seringkali menghadapi masalah dikarenakan tujuan

perusahaan berbenturan dengan tujuan pribadi manajer. Manajer mempunyai

kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham, namun

disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan

kesejahteraan manajemen itu sendiri. Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini

seringkali menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan (agency

problem). Menurut Jensen dan Meckling (1976) masalah keagenan disebabkan

antara lain oleh pembuatan keputusan aktivitas pencarian dana dan pembuatan

keputusan bagaimana dana tersebut diinvestasikan. Agency problem dapat

menimbulkan agency cost (biaya agensi). Menurut Jensen dan Meckling (1976)

agency cost merupakan jumlah dari biaya yang dikeluarkan oleh principal untuk

melakukan pengawasan terhadap agen. Menurut Weston dan Brigham (2001:21)

agency cost merupakan biaya yang berkaitan dengan monitoring kegiatan

manajemen untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut konsisten dengan kontrak

perjanjian antara manajer, pemegang saham dan kreditur.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa terdapat tiga macam

agency cost, diantaranya adalah bonding cost, monitoring cost dan residual loss.

Biaya ini terdiri dari dua sumber utama, yaitu (1) biaya interen terkait dengan

penggunaan manajer (misalnya, risiko bahwa manajer akan menggunakan sumber

daya organisasi untuk keuntungan mereka sendiri) dan (2) biaya teknik yang

digunakan untuk mengurangi masalah yang terkait dengan manajer menggunakan

informasi pertemuan lebih lanjut tentang apa yang dilakukan manajer atau

menggunakan mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan

principal. Biaya tersebut bukanlah biaya yang kecil untuk sebuah perusahaan,

namun biaya tersebut diharapkan mampu menekan agency problem.
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Sebuah perusahaan diharapkan dapat meminimalisir agency cost, karena

semakin tingginya agency cost yang dikeluarkan perusahaan akan berdampak

pada meningkatnya biaya perusahaan yang akan menurunkan pendanaan untuk

kegiatan investasi. Oleh sebab itu pemilik perusahaan diharapkan mengetahui

faktor-faktor apa saja yang dapat mengurangi agency cost. Terdapat beberapa cara

yang dapat dilakukan untuk mengurangi agency cost, seperti meningkatkan

dividen dan meningkatkan hutang (Jensen dan Meckling, 1976).

Semakin tingginya pembagian dividen dalam penelitian ini diduga akan

mengurangi agency cost. Kebijakan dividen tidak ditentukan oleh manajemen,

tetapi oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS)

sehingga besar kecilnya dividen yang dibagikan sangat tergantung pada keinginan

pemegang saham. Pemegang saham memiliki kecenderungan lebih menyukai

dividen yang dibagikan dalam jumlah yang relatif besar karena memiliki tingkat

kepastian yang tinggi dibandingkan dengan laba ditahan untuk investasi. Di sisi

lain pembagian dividen yang tinggi kurang disukai oleh manajemen karena akan

mengurangi utilitas manajemen  yang disebabkan oleh semakin kecil dana yang

berada dalam pengendaliannya. Melalui pembagian dividen, perusahaan dapat

mengurangi biaya agensi dikarenakan mengurangi jumlah arus kas perusahaan

yang seringkali digunakan oleh manajer untuk digunakan secara boros.

Selain kebijakan dividen cara lain dalam menurunkan agency cost adalah

dengan meningkatkan hutang. Hutang menimbulkan beban bunga yang dapat

menghemat pajak. Artinya beban bunga dapat dikurangi dari pendapatan sehingga

laba sebelum pajak menjadi lebih kecil dan akibatnya pajak semakin kecil.

Penggunaan hutang dapat mencegah pengeluaran perusahaan yang tidak penting

dan memberi dorongan pada manajer untuk mengoperasikan perusahaan dengan

lebih efisien. Penggunaan hutang yang tinggi mungkin mempengaruhi perilaku

manajer. Dalam hal ini adanya hutang akan dapat mengendalikan penggunaan free

cash flow secara berlebihan oleh manajer untuk membiayai kegiatan-kegiatan

yang tidak optimal sehingga dapat menghindari investasi yang tidak

menguntungkan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman

dan membayar sejumlah beban bunga secara periodik. Kondisi ini menyebabkan
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manajer bekerja keras untuk meningkatkan laba sehingga dapat memenuhi

kewajiban dari penggunaan hutang. Dengan demikian hutang dapat mengurangi

agency problem yang terjadi dalam suatu perusahaan, sehingga dapat menurunkan

agency cost.

Masalah agency akan selalu dialami oleh perusahaan selama ada

pemisahan antara agen dan principal. Hal ini terjadi juga pada perusahaan yang

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). JII merupakan indeks saham yang dibuat

berdasarkan syariah islam. Indeks ini diharapkan menjadi tolok ukur kinerja

saham-saham yang berbasis syariah serta untuk lebih mengembangkan pasar

modal syariah. JII terdiri dari 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang

sesuai dengan syariah Islam. Pada awal peluncurannya, pemilihan saham yang

masuk dalam kriteria syariah melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah. Akan

tetapi seiring perkembangan pasar, tugas pemilihan saham-saham tersebut

dilakukan oleh Bapepam-LK, bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional. Hal

ini tertuang dalam peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan

Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Pada tanggal 29 Desember 2015, JII ditutup pada 599,44 poin atau

menurun sebesar 13,26%, dibandingkan akhir tahun 2014 sebesar 691,04 poin.

Sementara itu, kapitalisasi pasar untuk saham-saham yang tergabung dalam JII

pada periode yang sama sebesar Rp. 1.726,02 triliun atau 35,61% dari total

kapitalisasi pasar seluruh saham (Rp. 4.846,73) triliun. Nilai kapitalisasi pasar

saham yang tergabung dalam JII pada 29 Desember 2015 tersebut mengalami

penurunan sebesar 12,57%, jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham JII pada

akhir tahun 2014 sebesar Rp. 1.944,53 triliun. Sebagai informasi, IHSG BEI pada

tanggal 29 Desember 2015 berada pada posisi 4.569,36 poin atau mengalami

penurunan sebesar 12,58%, dibandingkan posisi pada tanggal 30 Desember 2014

yang berada level 5.226,95 poin (www.dream.co.id). Turunnya nilai kapitalisasi

saham-saham indeks JII tidak terlepas dari kinerja keuangan perusahaan yang

salah satunya dapat diukur dengan kebijakan dividen, kebijakan leverage atau

biaya operasi yang tergambar oleh biaya keagenan. Berikut ini adalah grafik

tersebut.
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Sumber: Data Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan laporan keungan data diolah

kembali

Gambar 1.1

Rata-rata Agency Cost, DPR dan DER Perusahaan yang Terdaftar di

Jakarta Islamic Index (JII) pada Periode 2011-2014

Pada gambar 1.1 menunjukan bahwa pada tahun 2011-2012 DPR dan

DER mengalami kenaikan diikuti dengan agency cost yang mengalami kenaikan.

Pada tahun 2012-2013 DPR dan DER mengalami penurunan sedangkan agency

cost mengalami kenaikan, dan pada tahun 2013-2014 DPR dan DER mengalami

kenaikan sedangkan agency cost mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan

adanya gap antara teori dengan fenomena yang terjadi pada tahun 2011-2012,

dimana DPR dan DER  bersifat negatif. Residual theory of cash dividend (Karen,

2003) dalam Putra (2008) yang menyatakan bahwa kelebihan kas yang ada

seharusnya dibagikan dalam bentuk dividen. Dengan membagikan dividen,

perusahaan dapat mengurangi agency cost dikarenakan mengurangi jumlah arus

kas perusahaan yang seringkali digunakan oleh manajer untuk digunakan secara

tidak efisien. Hal ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Brigham dan Daves (2004) yang menyatakan bahwa penggunaan hutang yang

tinggi dalam struktur modal dapat menimbulkan ancaman kebangkrutan sehingga

mengurangi agency cost. Hal tersebut terjadi karena manajer akan mengurangi

2011 2012 2013 2014
Agency cost 75.36 78.22 82.00 81.23
DPR 47.27 56.29 53.00 68.16
DER 98.00 123.00 73.00 95.00
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pengeluaran yang tidak penting agar dapat membayar hutang. Berlaku sebaliknya,

dengan penggunaan hutang yang rendah dapat menyebabkan agency cost

mengalami kenaikan.

Konflik antara manajemen dan pemegang saham yang berhubungan

dengan keputusan keuangan seperti kebijakan dividen dan leverage telah diteliti

oleh beberapa peneliti diantaranya Crutchley dan Hensen (1989) meneliti

penerapan teori keagenan dalam menjelaskan pengaruh kepemilikan manajerial,

leverage, dan kebijakan dividen pada peningkatan utilitas manajemen. Hasil dari

penelitian Crutchley dan Hensen (1989) adalah kepemilikan manajerial,

leverage, dan kebijakan dividen berhubungan negatif dengan agency cost.

Schooley et al. (1994) meneliti tentang kebijakan dividen dan kepemilikan saham

sebagai alat untuk menurunkan agency cost. Temuan empiris Schooley et al.

(1994) adalah kepemilikan saham dan kebijakan dividen berhubungan negatif

dengan agency cost.

Kemudian hasil penelitian Putra (2008) yang menyatakan bahwa

kebijakan dividend tidak berpengaruh terhadap agency cost. Serta Rozeff (1982)

menyatakan bahwa keputusan keuangan, seperti leverage mempengaruhi masalah

keagenan yang dapat disimpulkan leverage berpengaruh namun tidak signifikan

terhadap agency cost.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Dividen dan Kebijakan

Leverage terhadap Agency Cost pada Perusahaan yang terdaftar Di Jakarta

Islamic Index (JII) Periode 2011-2014”
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1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, masalah pokok yang perlu diteliti dan

dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kebijakan dividen dan kebijakan leverage terhadap

agency cost pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode

2011-2014?

2. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen dan kebijakan leverage terhadap

agency cost secara bersama pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic

Index periode 2011-2014?

3. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen dan kebijakan leverage terhadap

agency cost secara parsial pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic

Index periode 2011-2014?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan data

dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan kebijakan dividen kebijakan

leverage serta agency cost dalam rangka penyusunan skripsi untuk memenuhi

salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Sedangkan tujuan

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari jawaban atas

permasalahan sebagaimana yang dimaksud dalam perumusan masalah diatas

yaitu:

1. Untuk menganalisis perkembangan kebijakan dividen dan kebijakan leverage

terhadap agency cost pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index

periode 2011-2014.

2. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen dan kebijakan leverage

terhadap agency cost secara bersama pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta

Islamic Index periode 2011-2014.

3. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen dan kebijakan leverage

terhadap agency cost secara parsial pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta

Islamic Index periode 2011-2014.
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1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan

pengalaman bagi peneliti dalam penerapan ilmu manajemen keuangan, terutama

dalam memahami konsep kebijakan dividen, kebijakan leverage dan agency cost.

Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi

beberapa pihak sebagai berikut:

1. Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

mengenai faktor kebijakan dividen dan kebijakan leverage yang dapat menjadi

acuan untuk meminimalkan atau mengurangi agency cost yang terjadi di

dalam perusahaan khususnya di dalam perusahaan yang terdaftar di Jakarta

Islamic Index agar kinerja yang berada di dalam perusahaan dapat mencapai

hasil yang optimal, sehingga kebijakan yang dilakukan dapat mengurangi

agency cost.

2. Investor

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi calon investor dalam

mengambil keputusan sebelum berinvestasi terkait dengan biaya-biaya agensi

yang dikeluarkan oleh perusahaan, karena semakin rendah biaya agensi maka

kinerja perusahaan tersebut semakin baik.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan terkait

dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap agency cost, serta sebagai

masukan untuk penelitian selanjutnya mengenai kebijakan dividen, kebijakan

leverage dan agency cost.

1.5 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

explanatory survey method. Metode Survey digunakan dalam penelitian yang

diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari

keterangan-keterangan secara faktual, baik secara institusi sosial, ekonomi atau
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politik dari suatu kelompok atau suatu daerah (Masyhuri dan M. Zainudin,

2009;34).

Menurut Zulganef (2008;11) bahwa:

“Explanatory survey adalah penelitian yang bertujuan

menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak

memilah-milah atau mencari faktor-faktor atau variabel tertentu”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif dan verifikatif. Dimana pengertian metode deskriptif menurut Nazir

(2005) yaitu :

“Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status
kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
Tujuan dari metode penelitian deskriptif adalah untuk membuat
deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar
fenomena yang diselidiki.”

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Masyhuri dan

Supriyanto (2010:45) adalah:

”Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila

dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan

yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah

yang serupa dengan kehidupan”.

Penelitian verifikatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji

suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh hasil yang

memperkuat atau mengukur teori atau hasil penelitian sebelumnya.

Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi,

koefisien determinasi (R2), analisis regresi, dan pengujian hipotesis. Pengujian

hipotesis secara bersama menggunakan uji statistik F, sedangkan pengujian secara

parsial menggunakan uji statistik t.
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1.6 Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap perusahaan

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Penelitian ini dilakukan secara tidak

langsung ke perusahaan tetapi dengan mengakses website yang khusus

menyediakan laporan tahunan perusahaan (www.idx.co.id, www.sahamok.com,

www.jii-analisa.com) guna memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan

selama 4 tahun yaitu periode 2011-2014. Waktu penelitian di mulai pada bulan

Mei tahun 2016 sampai dengan September tahun 2016.


