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KAJIAN PUSTAKA

2.1 Masalah Agensi di Perusahaan

Reichelstein (1992) berpendapat bahwa masalah agensi akan muncul ketika

ada seorang prinsipal menyewa seorang agen untuk mengerjakan suatu pekerjaan

namun si agen tidak ikut memperoleh bagian dari apa yang dia hasilkan. Sedangkan

Stiglitz (1992) mengemukakan bahwa masalah antara prinsipal dan agen akan

muncul ketika dalam hubungan antara prinsipal dan agen tersebut terdapat imperfect

information.

Dalam konteks sebuah perusahaan, salah satu masalah agensi yang muncul

adalah pada hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer. Sebagai prinsipal,

pemilik perusahaan memberi tugas kepada agen (manajer) untuk mengelola

perusahaan agar nilai investasi yang ditanamkan oleh pemilik dapat tumbuh

seoptimal mungkin. Namun karena manajer tidak ikut menikmati meningkatnya

nilai investasi dan ditambah adanya imperfect information dalam hubungan pemilik

dan manajer maka muncullah masalah agensi tersebut.

Masalah agensi dapat muncul dalam berbagai bentuk. Jika manajer sebagai

orang dalam mempunyai informasi pribadi dan menjadi pendorong untuk

memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan menjual dan membeli saham

perusahaan sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmurannya sendiri



hal tersebut dapat merugikan pemegang saham (Ang dan Cok, 1997). Secara umum

dapat diterima bahwa manajer mempunyai akses informasi pribadi yang signifikan

tentang perusahaannya sehingga dapat membuat penaksiran nilai perusahaan saat ini

atau masa yang akan datang.

Menurut Jensen dan Meckling (1979), anggapan yang melekat pada masalah

agensi adalah adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Konflik

tersebut terjadi karena pada dasarnya setiap individu akan berusaha untuk

memaksimalkan usahanya sendiri sehingga alasan untuk percaya bahwa agen tidak

selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipalnya. Sehingga dalam konteks

hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer, masalah agensi dapat berupa

penggunaan dana perusahaan untuk pembelian fasilitas manajer yang berlebihan,
penahanan laba perusahaan untuk investasi yang kurang menguntungkan, dan
berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau aset perusahaan seperti
menjual produk perusahaan dengan harga murah ke perusahaan lain yang ternyata

milik manajer. Fenomena munculnya masalah agensi inilah yang kemudian

mendorong munculnya teori agensi (agency theory).

2.1.1 Pendekatan Pengembangan Teori Agensi

Jensen (1983) mengidentifikasi adanya dua pendekatan dalam

pengembangan teori agensi yang dia namakan "positive theory of agency" dan
-principal-agent literatures". Kedua pendekatan sama-sama menelaah kontrak



diantara self-interested individuals dan sama-sama berpostulat bahwa biaya agensi

(agency cost) dapat diminimumkan dengan melalui proses kontrak serta sama-sama

bertujuan mendesain kontrak yang Pareto-efficient.

Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa hal.

Principal-agent literature pada umumnya berorientasi matematis dan non empiris

serta berkonsentrasi pada efek dari preferensi dan asymmetric information. Model

game theory banyak dipakai pada pendekatan ini. Sementara itu Positive agency

literature pada umumnya berfokus pada uji empiris dan non-matematis serta

berkonsentrasi pada efek dari teknologi sistem kontrak dan human atau physical

capital yang spesifik. Model ekonometri banyak dipakai untuk menguji teori ini

secara empiris.

2.1.1.1 Principal-Agent Literature

Istilah principal-agent problem dikemukakan pertama kali oleh Ross

(1973). Masalah ini muncul ketika terdapat asymmetric information baik

berkaitan dengan kegiatan maupun informasi yang dimiliki oleh seorang agen.

Masalah yang pertama biasa dinamakan hidden action sedangkan yang kedua

dinamakan hidden information. Hidden action akan memunculkan moral hazard

dan hidden information akan memunculkan adverse selection.
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2.1.1.2 Positive Agency Literature

Pendekatan positive agency banyak mengacu pada artikel Jensen dan

Meckling (1976) tentang adanya masalah agensi dalam perusahaan yang terpisah

antara kepemilikan dan manajemennya. Jensen dan Meckling (1976)

mendefinisikan a sebagai bagian saham yang dimiliki oleh manajer. Jika a=l

berarti perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh manajer dan dia menanggung

semua risiko jika nilai perusahaan tidak optimal sebagai akibat penggunaan

sumber daya perusahaan yang tidak efektif atau bahkan mengarah pada

pemborosan. Jika a < 1, berarti tindakan tidak optimal yang dilakukan manajer

ditanggung tidak hanya oleh manajer tetapi juga oleh pemodal luar (outside

investors). Setiap rupiah penggunaan dana akan ditanggung oleh manajer sebesar

a dan oleh investor lain sebesar (1-a). Keadaaan ini membuat manajer akan

cenderung meningkatkan pengeluaran 'konsumtif-nya jika a semakin kecil.

Untuk mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang

merugikan investor luar, Jensen dan Meckling (1976) mengidentifikasi ada dua

cara yaitu investor luar melakukan pengawasan (monitoring) dan manajer sendiri

melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (bonding). Pada satu sisi,

kedua kegiatan tersebut akan mengurangi kesempatan penyimpangan oleh

manajer sehingga nilai perusahaan akan meningkat sedangkan pada sisi yang

lain keduanya akan memunculkan biaya sehingga akan mengurangi nilai

perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa calon investor akan
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mengantisipasi adanya kedua biaya tersebut ditambah dengan kerugian yang

masih muncul meskipun sudah ada monitoring dan bonding, yang disebut

residual loss. Antisipasi atas ketiga biaya yang didefinisikan sebagai biaya

agensi ini nampak pada harga saham yang terdiskon saat perusahaan menjual

sahamnya.

2.1.2 Masalah Agensi dan Asymmetric Information

Penelitian masalah agensi yang terkait dengan asymmetric information pada

umumnya memakai pendekatan modeling. Modeling tersebut dikelompokkan dalam

model untuk mengurangi hidden action dan model untuk mengurangi hidden

information.

Kajian tentang masalah moral hazard dalam hidden action ini awalnya

muncul dalam literatur asuransi. Dalam literatur tersebut dinyatakan bahwa ketika

seseorang mengasuransikan suatu asset, maka dia tidak lagi memelihara asset

tersebut dengan baik karena jika asset tersebut rusak atau hilang toh akan diganti

oleh perusahaan asuransi. Biasanya tabiat buruk seperti itu sulit dibuktikan

(unobservable) oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memang dapat

memasukkan klausul-lausul tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh

seseorang yang mengasuransikan terhadap asset yang mereka asuransikan namun

sangat sulit membuat sebuah kontrak yang memasukkan secara rinci semua

kemungkinan perilaku (buruk) ini. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah kontrak yang
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dapat mengurangi moral hazard ini. Misalnya, perusahaan asuransi memberi

klausul dalam kontraknya bahwa krupiah pertama dari kerusakan asset ditanggung

sendiri oleh peminta asuransi. Dengan klausul seperti ini maka pengasuransi akan

ikut menanggung kerugian jika asset yang diasuransikan mengalami kerusakan

sehingga mereka akan menghindari dengan sengaja berperilaku buruk terhadap asset

yang diasuransikan.

Dalam model dasar (awal) hidden action, seperti digambarkan oleh

Grossman dan Hart (1983), hanya terdapat satu prinsipal dan satu agen. Prinsipal

(pemilik) tidak dapat memonitor aktifitas agen (manajer), sehingga aktifitasnya
menjadi unobservable, namun pemilik dapat mengetahui hasil dari aktifitas tersebut

(misal dari laba), berarti hasilnya verifiable. Laba perusahaan tergantung pada
aktifitas manajer dan faktor-faktor lain yang di luar kendali manajer. Jadi ketika

kondisi perusahaan bagus, pemilik tidak dapat menafsirkan dengan pasti apakah
hasil tersebut sebagai akibat manajer telah bekerja dengan baik atau hanya karena

keberuntungan saja. Pada model dasar ini, kontrak yang optimal bagi prinsipal
diperoleh dengan memaksimumkan laba dengan kendala "incentive compatibility-
dan "individual rationality" (participation constraint).

Holmstrom dan Milgrom (1987) memodifikasi model dasar dengan

mengasumsikan bahwa agen memiliki progressive information tentang kejadian
suatu outcome sehingga dia dapat secara kontinyu menyesuaikan tindakannya.
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Model juga dikembangkan dengan mengubah asumsi one-period game

dengan large-number-period game serta hubungan antara seorang prinsipal dengan

beberapa agen. Dengan banyak agen maka kontrak tidak lagi independen.

Kompensasi terhadap seorang agen tidak lagi hanya berdasarkan kinerjanya sendiri

tetapi juga perbandingannya dengan kinerja agen yang lain. Upaya pembandingan

kinerja antar agen ini sering disebut tournament. Lazear dan Rosen (1981) membuat

model untuk dua agen, Holmstrom (1982) membuat model untuk banyak agen,

sedangkan Ishiguro dan Itoh (2001) membuat model dengan banyak agen disertai

adanya renegosiasi.

Sementara itu hidden information dapat dicontohkan dengan permainan

(game) antara seorang penjual yang mengetahui berapa biaya untuk membuat barang

yang sedang dia jual, dengan pembeli yang tidak tahu ongkos produksi dari barang

yang akan dibeli. Penjual yang memiliki private information akan memiliki potensi

keunggulan stratejik dalam bertransaksi dengan pembeli. Dengan berperilaku seolah

barangnya membutuhkan biaya yang mahal, penjual dapat membujuk pembeli untuk

membayar lebih tinggi dibandingkan dengan jika pembeli mengetahui ongkos

produksi yang sebenarnya. Kelebihan harga jual dari yang semestinya ini dinamakan

information rent. Pembeli tentu saja menyadari kemungkinan adanya perilaku yang

demikian, oleh karena itu jika dia mengajukan kontrak dengan penjual maka dia

akan membuat kontrak yang dapat mengurangi information rent tersebut.
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Model dasar hidden information adalah sebagai berikut. Ada dua pemain

yang terlibat dalam hubungan stratejik, artinya langkah yang dimainkan seorang

pemain tergantung pada langkah dari pemain yang lain. Pemain pertama memiliki

private information sehingga disebut informedplayer sedang pemain yang lain tidak

memiliki private information dan disebut uninformed player. Pemain yang

mengajukan kontrak adalah prinsipal sedangkan yang menerimanya disebut agen.

Jika uninformedplayer yang mengajukankontrak maka modelnyadisebut screening

models sedangkan jika informed player yang mengajukan disebut signaling models

(lihat Caillaud dan Hermalin, 2000).

Dalam konteks hubungan agensi di perusahaan, penulis merasa bahwa model

untuk mengurangi hidden information lebihsering dikaji, dimanamanajer/pemegang

saham mayoritas merupakan informed player sementara investor luar sebagai

uninformed player. Mekanisme bonding untuk mengurangi masalah agensi dengan

meningkatkan dividen atau hutang seperti dikemukakan oleh Jensen dan Meckling

(1976) maupun Jensen (1986), misalnya, adalah model praktis untuk model

signaling. Sementara itu, strategi investor untuk memilih ukuran perusahaan

merupakan bentuk praktis dari model screening.

2.1.3 Asymmetric Information dan Ukuran Perusahaan

Terkait dengan hipotesis pasar modal yang efisien, ukuran perusahaan

merupakan sebuah anomaly karena perusahaan yang ukurannya kecil cenderung
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memiliki return yang tinggi dari pada yang ukurannya besar. Salah satu penjelasan

mengapa terjadi anomaly ini disampaikan oleh Arbel dan Strebel (1983), yang

menyatakan bahwa ada masalah neglected-firm effect pada anomaly ukuran

perusahaan. Perusahaan kecil cenderung tidak banyak dianalisis oleh analisis

keuangan sehingga asymmetric informationnya lebih besar. Ini berarti risiko

perusahaan kecil lebih besar sehingga investor meminta return yang lebihbesar. Ada

dua alasan perusahaan kecil lebih sering menyampaikan informasi tentang penilaian

yang salah (misvaluation) yang dikemukakan oleh Hull dan Pinches (1995), yaitu

untuk mengembangkan informasi membutuhkan biaya yang cukup besar dan

pencarian informasi untuk perusahaan kecil lebih mahal dari pada perusahaan besar.

Perusahaan kecil terbentur oleh biaya yang besar dan misvaluation juga mendorong

munculnya asymmetric information.

Ukuran perusahaan biasanya digunakan untuk sejumlah alasan antara lain

untuk mengetahui besarnya biaya dan tingkat kesulitan dalam memperoleh

tambahan dana dari luar, mengetahui kemungkinan kegagalan dalam memperoleh

variasi pendanaan, dan untuk mengetahui tingkat asymmetric information (Kusev

dan Strebulaev, 2005). Ukuran perusahaan terbagi menjadi dua yaitu perusahaan

besar dan perusahaan kecil. Perusahaan besar lebih mudah mendapatkan pendanaan

dari luar dan biaya yang dikeluarkan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan

perusahaan kecil.
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Kumar, Rajan dan Zinggales (1999), mengemukakan tentang defmisi dari
ukuran perusahaan, perusahaan besar adalah perusahaan yang mempunyai pangsa
pasar luas hingga linias negara dan biasanya menggunkan eternal finance yang
,ebih besar. Penggunaan vernal finance yang besar, secara tidak langsung
menyebabkan kinerja perusahaan a*an se.a.u dimonitor oleh kreditur maupun
pemegang saham. Seperti yang dtungkapkan oleh Fama dan French (2002) dalam
Kursev dan Strebulaev (2005) ,penje.asan luasnya drajat oneiric infiornaUon
antara manajer dengan pemegang saham dimana untuk perusahaan besar asy^.ric
Ration lebih rendah dibandingkan perusahaan keeil karena mereka (manajer)
akan lebih diteliti dengan cermat o,eh investor yang euriga sehingga manajer akan
lebih berhati-hati dalam mengeluarkan informasi. Ukuran perusahaan juga
mengandung informasi tentang perusahaan (Hull dan Pinches, ,995). Ukuran
perusahaan besa, dengan informasi yang sediki, akan memberikan efek informas,
yang berbeda karena informasi perusahaan besar lebih mudah diperoleh mengingat
hampir seluruh perusahaan besar telah menggunakan tehnologi informasi modern
yang dapat didcses setiap saat. hrformasi perusahaan besar yang sedikt, akan
mengurangi kredibilitas perusahaan tersebut (Kim, Liu dan Rhee, 2003).
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2.2 Formulasi Hipotesis

Dari uraian di atas nampak bahwa berkurangnya asymmetric information,

baik dalam bentuk hidden action maupun hidden information, akan mengurangi

masalah agensi. Asymmetric information dapat dikurangi dengan cara screening

maupun signaling. Jika tingkat asymmetric information (dengan proxy ukuran

perusahaan)suatu perusahaan tinggi bisa jadi suatu mekanisme pengurang masalah

agensi tidak akan efektif mengurangi masalah agensi namun jika tingkat asymmetric

informationnya rendah maka mekanisme tersebut menjadi efektif. Oleh karena itu

penulis mengajukan hipotesis bahwa:

Tingkat ukuran perusahaan (sebagai proxy dari asymmetric information)

berpengaruh positif terhadap efektifitas mekanisme pengurang masalah agensi
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