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Abstract

Ario Wicaksono, 2015; The Effect of Firm Performance, Leverage, Firm Size,
and Firm Growth on Agency Cost of Trading Company in Indonesia, Malaysia, and
Thailand period 2009 – 2013.

In this study, the author investigating the relationship between company
performance, leverage, firm size and firm growth on the agency costs. In the
company, there is bias information between the manager of the company (agent) and
the depositor of funds to the company (principal), it is called asymmetric information.
The existence of biased information is, of course, its impact to the state of the
company that is negative, especially for the performance of the company itself. Costs
incurred because of irregularities such information is called agency costs. Researchers
used the company's performance, leverage, firm size and growth of the company as
an independent variable. Good performance is expected to reduce agency costs which
may be incurred in a company.

Researchers used a sample of 19 trading companies on the Indonesia Stock
Exchange listing, 26 trading companies listing on Bursa Malaysia, and 29 trading
companies listed on the Thailand Stock Exchange in 2009 - 2013. The empirical
results show varying results depending on the country sample, the performance of the
company significant effect on agency costs in trading companies.

Keywords: Agency Costs, Firm Performace, Leverage, Firm Size, Firm
Growth



RINGKASAN

Biaya keagenan adalah salah satu topik menarik untuk menjadi bahan

penelitian khususnya pada bidang manajemen keuangan. Yang perlu diketahui

dalam teori biaya keagenan adalah, biaya keagenan adalah tentang keterkaitan

dua belah pihak yang ada dalam suatu perusahaan, yaitu pihak agent dan pihak

principal. Biaya keagenan perusahaan yang terjadi pada suatu negara, tentunya

memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Hal menarik inilah

yang dicoba teliti oleh penulis.

Dari pengumpulan data, diperoleh 95 data keuangan perusahaan

Indonesia, 145 data keuangan perusahaan di Malaysia, dan 130 data keuangan

perusahaan di Thailand. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan go

public atau perusahaan yang listing di bursa efek negara masing-masing.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, setidaknya, kinerja

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan. Arah pengaruh di

tiap negara berbeda sesuai karakteristik masing-masing negara tersebut. Di

Indonesia dan Thailand, kinerja perusahaan berpengaruh positif signifikan

terhadap biaya keagenan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu perusahaan.

Sedangkan di Malaysia, kinerja perusahaan berpengaruh negatif signifikan

terhadap biaya keagenan yang mungkin timbul dalam satu perusahaan.



Leverage pada perusahaan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand berpengaruh

positif. Dari semua pengaruh leverage terhadap biaya keagenan tersebut, yang

berpengaruh signifikan adalah yang terjadi pada perusahaan perdagangan di

Malaysia. Ukuran perusahaan di Malaysia dan Thailand berpengaruh positif

terhadap biaya keagenan sedangkan di Indonesia, ukuran perusahaan

berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan. Kemudian pertumbuhan

perusahaan pada perusahaan perdagangan di Indonesia dan Thailand

berpengaruh positif terhadap biaya keagenan. Sementara pertumbuhan

perusahaan pada perusahaan perdagangan Malaysia berpengaruh negatif

signifikan terhadap biaya keagenan.

Keberagaman pada hasil penelitian dari ketiga negara tersebut diyakini

karena beragamnya kondisi ekonomi pada masing-masing negara tersebut.

Faktor-faktor internal perusahaan yang menjadi variabel-variabel penelitian

tersebut akan memiliki pengaruh yang berbeda di setiap perusahaan pada tiap

negara.
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