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2.1 Masalah Agensi di Indonesia

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 Stif litz (1992) mengemukakan bahwa masalah

antara prinsipal dan agen akan muncul ketika dalam hubungan antara

prinsipal dan agen tersebut terdapat imperfect information. Sementara itu,

Tjager, dkk (2003 : 25) mengemukakan bahwa masalah agensi muncul

ketika timbul konflik antara harapan atau tujuan pemilik/pemegang saham

dan para direksi, para pemilik mengalamai kesulitan untuk memverifikasi

apa yang sesungguhnya sedang dikerjakan manajemen dan risk sharing

problem yang muncul ketika pemilik dan direksi memiliki sikap yang

berbeda terhadap resiko.

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. 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 inilali yang kemudian mendorong munculnya teori ogensi (agency

theory).

2.2 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 mendaah

kontrak diantara self-intersted individuals dan sama - sama berpostulat

bahwa biaya agensi (agency cost) dapat diminirnumkan dengan melalui

kontrak serta sama - sama bertujuan mendesain kontrak yang pareto-

efficient.

Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa

hal. Principal-agent literatures 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 literatures 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.

2.2.1 Principal-Agent Literatures

Istilah principal-agent literatures dikemukakan pertama kali oleh

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

baik berkaitan dengan kegiatan maupun informasi yang dimilki oleh

seorang agen. Masalah van/, pertama biasa dinamakan hidden action

sedangkan yang kedua dinamakan hidden information. Hidden action akan

memunculkan moral hazard dan hidden information akan memunculkan

adverse selection,

2.2.2 Positive Agency Literatures

Pendekatan positive agency banyak mengacu pada artikel Jensen

dan Meckling (1976) tentang adanya masalah agensi dalam perusahaan

yang terpisah antara kepemilikan dan manajemenrya. Jensen dan

Meckling (1976) mendefmisikan a sebagai bagian saham yang dimiliki

oleh manajer. Jika a = 1 berarti perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh

manajer dan dia menanggung semua risiko jika nilai perusahaan tidak

optimal sebagai akibat pengumuman sumber daya perusahaan yang tidak

efekxif atau bahkan mengarah pada pemborosan. Jika a<l, 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 lainnya sebesar (1-a). Keadaan ini membuat manajer akan
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cenderung meningkatkan pengeluaran 'konsumtif-nya jika a semakin

kecil.

2.3 Mekanisme untuk Mengurangi Masalah Agensi (Arifin : 2005)

Untuk mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang

meaigikan investor luar, Jensen dan Meckling (1976) mengidentifikasi ada

dua cara yaitu investor luar melakukan pengawasan (monitoring) dan

manajer sendiri melakukan pembatasan - 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 mengantisipasi

adanya kedua biaya tersebut ditambah dengan kerugian yang masih muncul

meskipun sudah ada monitoring dan bonding, yang disebut residual cost.

Antisipasi atas ketiga biaya yang didefinisikan sebagai biaya agensi ini

nampak pada harga saham yang terdiskon saat perusahaan menjual

sahamnya.

2.3.1 Mekanisme monitoring

2.3.1.1 Pembentukan dewan komisaris

Pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen pada umumnya tidak

efektif karena proses pemilihan dewan komisaris yang kurang demokraws

dimana kandidat dewan komisaris sering dipilih oleh manajemen sehingga

setelah terpilih tidak berani memberi kritik terhadap manajemen. Namun
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jika dewan didominasi anggota dari luar maka monitoring terhadap

manajer lebih efektif.

2.3.1.2 Pasar corporate control

Efektifitas mekanisme pasar corporate control masih mengundang

beberana pertanyaan, yaitu :

1. Biaya takeover relatif mahal sehingga hanya perusahaan yang benar -

benar tidak terkelola dengan baik yang layak untuk diambil alih.

2. Akuisisi sebenarnya justru meningkatkan biaya agensi jika perusahaan

yang mengambil alih membayar terlalu tinggi.

3. Pengambilalihan membutuhkan adanya pasar modal yang likuid yang

memungkinkan pengakuisisi memperoleh dana yang banyak dalam

waktu singkat.

2.3.1.3 Pemegang saham besar

Pemegang saham besar memang efektif mengurangi masalah agensi.

namun mekanisme ini juga menimbulkan biaya. Permasalahan yang lebih

menonjol terletak pada adanya kekuasaan pemegang saham besar yang

cukup berpengaruh sehingga sangat mungkin digunakan untuk

memutuskan sesuatu yang menguntungkan kepentingan pribadinya dan

kepentingan tersebut bertentangan dengan kepentingan investor atau

stakeholders yang lain.

2.3.1.4 Kepemilikan terkonsentrasi

Kepemilikan dikatakan lebih terkonsentrasi jika untuk mencapai kontrol

dominasi atau mayoritas dibutuhkan penggabungan lebih sedikit investor.



15

Dibandingkan dengan mekanisme pemegang saham besar, kepemilikan

terkonsentrasi memiliki kekuatan kontrol yang lebih rendah karena niereka

tetap harus melakukan koordinasi untuk menjalankan hak kontrolnya.

Namun pada sisi lain, mekanisme ini juga memiliki kemungkinan yang

lebih kecil untuk munculnya peluang bagi kelompok investor yang

terkonsentrasi untuk mengambil tindakan yang merugikan investor yang

lain.

2.3.1.5 Pasar manajer

Persaingan di pasar manajer akan mernaksa manajer bertindak sebaik

mungkin untuk kemajuan perusahaan. Namun mekanisme pasar manajer

ini tidak dapat sepenuhnya berjalan karena pasar manajer bukan pasar

yang sempurna.

2.3.2 Mekanisme kontrol dengan peningkatan kepemilikan manajer

Antara kepemilikan manajer dengan nilai perusahaan memiliki hubungan

yang positif.

2.3.3 Mekanisme kontrol dengan bonding

2.3.3.1 Bonding dengan meningkatkan hutang

Semakin besar hutang maka semakin banyak dana kas yang harus

dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar bunga dan angsuran dengan

demikian akan mengurangi jumlah dana kas yang disimpan perusahaan.



2.3.3.2 Bonding dengan meningkatkan Deviden

Semakin besar divien yang ditetapkan perusahan maka perusahaan harus

mengeluarkan dana kas yang semakin besar sehingga yang tersisa di

perusahaan menjadi kecil.

2.4 Corporate Governance

2.4.1 Definisi Corporate Governance

Cadburry Committe pada tahun 1992 menyatakan definisi

corporate governance sebagai prinsip yang mengarahkan dan

mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan

serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban

kepada shareholder khususnya, dan stakeholder pada umumnya (Daniri.

2005:6). Kaen (2003) mendefinisikan corporate governance sebagai suatu

tenUing siapa yang mengontrol perusahaan dan mengapa dia mengontrol.

Sementara itu Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)

mendefinisikannya sebagai seperangkat aturan yang menetapkan

hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah.

karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnyu

sehubungan dengan hak - hak dan kewajiban mereka. Secara singkat

FCGI mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Tjager. dkk, 2003:26).

Menilik definisi corporate governance tersebut nampak bahwa salah satu

unsur penting dalam corporate governance adalah adanya hubungan

agensi.
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2.4.2 Latar Belakang dan Manfaat Penerapan Corporate Governance

Pelaksanaan corporate governance dilatar belakangi bahwa

perusahaan - perusahaan semakin banyak tergantung pada modal ekstern

(modal ekuiti serta pinjaman) untuk pembiayaan kegiatan - kegiatan

mereka, melakukan investasi dan menciptakan pertumbuhan. Oleh karena

itu demi kepentingan mereka maka perusahaan perlu memastikan kepada

pihak penyandang dana ekstern bahwa dana - dana tersebut digunakan

secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen

bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepastian seperti

itu diberikan oleh sistem tata kelola perusahaan (corporate governance).

Sistem corporate governance yang baik memberikan perlindungan efektif

kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa

menyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar

dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu

menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor

usaha yang efisien dan berke, inambungan.

Manfaat penerapan corporate governance sebagaimana disebutkan

oleh FCGI antara lain :

1. Meningkatkan kinerja perusahan melalui terciptanya proses

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi

operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada

stakeholders.



2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan

tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan

meningkatkan corporate value.

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di

Indonesia.

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena

sekaligus akan meningkatkan shareholders 's value dan deviden.

5. Mengurangi agencycost, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang

saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada manajemen.

Manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka

panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya

perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

2.4.3 Faktor Keberhasilan dan Kendala Penerapan GCG

Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasarat tersendiri, di

sini ada dua faktor yang memegang peranan, yaitu faktor internal dan

eksternal (Daniri, 2005:15).

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar

perusahaan yang sangat nempengaruhi keberhasilan penerapan GCG,

diantaranya :

a. Terdapainya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin

berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.



b. Adanya dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga

pemerintah.

c. Terdapat benchmark yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG

yang efektif dan profesional.

d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan

GCG di masyarakat.

e. Terutama di Indonesia, adanya semangat anti korupsi yang

berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi.

2. Faktor Internal

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan GCG yang

berasal dari dalam perusahaan, antara lain :

a. Terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG.

b. Adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan

perusahaan mengacu pada penerapan nilai - nilai GCG.

c. Adanya manajemen pengendalian resiko perusahaan yang

didasarkan pada prinsipdasar GCG.

d. Terdapat sistem audit yang efektif dan adanya keterbukaan

informasi bagi publik.

Disamping adanya prasyarat keberhasilan penerapan GCG,

terdapat juga kendala penerapan GCG khususnya di Indonesia sehingga

GCG sulit diterapkan di Indonesia. Menurut Daniri (2005), kendala

tersebut diantaranya:



1. Mayoritas perusahaan yang tercatat di BEJ merupakan milik keluarga.

Keluarga yang melahirkan perusahaan enggan berbagi dengan pemodal

lainnya, terutama dengan pemodal publik.

2. Praktek ketidakjujuran dalam mengelola perusahaan sudah

berlangsung cukup lama sehingga tidak mudah untuk

menghilangkannya.

3. Konsentrasi kepemilikan saham. Kegiatan bisnis di Indonesia

menunjukkan terjadinya pemusatan kepemilikan pada suatu pihak

tertentu, sehinga terjadi hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas

d,an djrektur sua^u perqsahaan.

4. Pengaturan pembiayaan antar grup. Bentuknya adalah sumber dana

yang diperoleh dari suatu perusahaan tertentu dipakai untuk

membiayai perusahaan lainnya dalam grup yang sama.

5. Terbentuknya konglomerasi usalia. Implikasinya adalah terbentuknya

penyaluran dana oleh bank - bank kepada perusahaan - perusahaan

dalam satu grup usaha, sehingga kebijakan pemberian kredit tak lagi

memperhatikan kelayakan.

2.4.4 Prinsip Corporate Governance

Terdapat beberapa versi yang menyangkut prinsip - prinsip

corporate governance, namun pada dasarnya mempunyai banyak

kesamaan. Menurut versi FCGI, corporate governance memiliki beberapa

prinsip dasar yang meliputi :
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1. adanya hak - hak pemeging saham yang harus diberi informasi yang

benar dan tepat waktu, ikut berperan serta dalam pengambilan

keputusan mengenai perubahan - perubahan yang mendasar, dan turut

memperoleh bagian keuntungan.

2. adanya perlakuan sama terhadap para pemegang saham terutama

kepada pemegang saham minoritas dan asing, dengan keterbukaan

(transparansi) informasi penting, melarang pembagian untuk pihak

sendiri, dan melarang perdagangan saham oleh orang dalam (insider

trading).

3. diakuinya peran pemegang saham, bersama pemegang kepentingan

yang lain, dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan

perusaliaan yang sehat.

4. adanya kemungkinan pengungkapan (disclosure) yang akurat dan tepat

pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja

perusaliaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan.

5. adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan

manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para

pemegang saham.

2.5 Teori Agensi dan Tata Kelola Perusahaan

Sebagaimana terdapat di situs FCGI, dalam perekonomian modern,

manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari

kepemilikan pemsahaan. Hal ini sejalan dengan agency theory yang

menekanlcan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham)
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menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga - tenaga profesional

(agen) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari - hari. Tujuan

dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar

pemilik perusahaan memperc leh keuntungan yang semaksimal mungkin

dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh

tenaga - tenaga profesional. Mereka, para tenaga - tenaga profesional,

bertugas untuk kepentingan perusaliaan dan memiliki keleluasaan dalam

menjalankan manajemen perusahaan. Sehingga dalam hal ini para

profesional tersebut berperan sebagai agennya pemegang saham.

Namun pada sisi lain pemisahan seperti ini memiliki segi negatif.

Adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk

memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses

memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya

yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Lebih lanjut pemisahan ini

dapat pula menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana

pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan -

kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelola

perusahaan dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang

saham minoritas.

2.6 Masalah Agensi dan Corporate Governance

Isu corporate governance timbul karena adanya pemisahan antara

kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan dan pengendalian

perusahaan ini akan menimbulkan masalah keagenan karena adanya
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perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dengan

pihak manajemen sebagai agen. Penerapan corporate governance diyakini

mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan landasan yang kokoh untuk

menjalankan operasional perusahaan yang baik. efisien, dan

menguntungkan, sehingga akan mempermudah relationship dan menjaga

kepercayaan stakeholders yang pada akhimya akan mampu mengurangi

timbulnya masalah agensi.

Penerapan corporate governance membawa manfaat besar bagi

perusaliaan. Jika perusahaan benar-benar menerapkan prinsip corporate

governance, investor akan lebih percaya terhadap perusahaan. Sinyal-sinyal

yang bertujuan menginformasikan hal-hal positif tentang perusahaan akan

lebih dipercaya oleh investor.

2.7 Formulasi Hipotesis

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa baik buruknya corporate

governance akan berpengaruh terhadap efektifitas mekanisme pengurang

masalah agensi karena mekanisme tersebut pada umumnya merupakan

komitmen manajer untuk mengurangi masalah agensi. Suatu mekanisme

pengurang masalah agensi mungkin efektif jika dipakai oleh perusahaan

yang bagus corporate governance-nya namun menjadi tidak efektif jika

dipakai oleh perusahaan yang tidak bagus corporate governance-nya.

Dengan demikian, penulis mengajukan hipotesis bahwa :

H : Corporate governance berpengaruh terhadap efektifitas

mekanisme pengurang masalah agensi


