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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pertumbuhan Industri Semen semakin hari semakin pesat mengingat 

pembangunan properti dan developer perumahan yang semakin berkembang juga 

banyak dilakukan dibeberapa pulau yang ada di Indonesia, khususnya pulau jawa. 

Seperti yang diungkapkan oleh ketua umun Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Urip 

Timuryono, “Pertumbuhan itu didorong oleh perkembangan industri properti”. 

Selain karena banyaknya pembangunan properti, pertumbuhan Industri Semen 

nasional juga didorong oleh kondisi infrastruktur, dengan melihat pembangunan 

jalan tol di pulau Jawa saat ini yang sudah cukup banyak. Melalui informasi 

pertumbuhan seperti ini, dapat dikatakan bahwa laba yang dihasilkan oleh 

beberapa perusahaan yang termasuk dalam industri ini sedang meningkat. Hal 

tersebut membuat para investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan yang ada dalam industri ini. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 

perusahaan sudah mulai menjual sahamnya ke publik.  

Adanya perusahaan yang telah menjual sahamnya ke publik diperlukan 

adanya corporate governance (tata kelola perusahaan) yang berguna untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntanbilitas perusahaan yang 

menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam sebuah perusahaan. Pada 

prinsipnya tata kelola perusahaan menyangkut kepentingan pemegang saham 

yaitu dengan memberikan perlindungan dan jaminan hak terhadap stakeholder, 

termasuk didalamnya yaitu shareholders, lenders, employers,  executives, 

goverment, customers, dan stakeholders yang lain (Theresia, 2005). 

Masalah yang timbul adalah bagaimana cara pengaturan perusahaan yang 

dilakukan. Meskipun terdapat pengenalan struktur tata kelola perusahaan yang 

modern, masih terdapat pertanyaan tentang keefektivan suatu kerangka kerja tata 

kelola perusahaan yang bersangkutan. Permasalahan yang sering timbul dalam 

corporate governance adalah adanya pemisahan antara kepemilikan dan tata 

kelola perusahaan sehingga mengakibatkan konflik keagenan yaitu adanya 
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perbedaan kepentingan antara pihak principal (pemilik) dan agen (manager) yang 

memicu terjadinya agency cost serta mengabaikan kepentingan investor. Serta 

masalah lain yang timbul akibat adanya biaya keagenan yaitu saat pemegang 

saham dominan mengambil alih kekayaan saham minoritas. Kondisi ini terjadi 

karena asymmetri information antara manajemen dan pihak lain yang tidak 

memiliki sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang 

digunakan untuk memonitor tindakan manajemen (Firth, et al 2008). 

Fenomena terjadinyaasymmetri information yaitu kesenjangan (gap) antara 

manajer dan pihak lain yang mempunyai sumber dan akses yang memadai untuk 

memonitor semua tindakan manajer karena perusahaan merupakan kumpulan 

berbagai kepentingan dari berbagai pihak yang kepentingan-kepentingan tersebut 

akan sangat ditentukan oleh pengelolaan manajemen. Secara teoritis kesuperioran 

mendorong dan memotivasi manajer bersikap oportunistik. Manajaer berusaha 

mentransfer kemakmuran pemlik perusahaan kepada dirinya, salah satunya 

dengan menggeser laba atau biaya masa mendatang ke periode sekarang atau 

sebaliknya untuk memoleh laporan keuangannya (fashioning reports) melalui 

permainan akrual (Jatiningrum dan Rofiqoh, 2004; Sulistyanto, 2004) 

Meskipun dalam berbagai literatur disebutkan bahwa tujuan utama 

perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan 

kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Yang terjadi adalah baik 

manajemen atau manajer perusahaan sering mempunyai tujuan yang berbeda yang 

mungkin bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Sehingga timbul konflik 

kepentingan antara para manajer dan para pemegang saham perusahaan (agency 

conflict) yang memicu terjadinya biaya keagenan (agency cost) serta mengabaikan 

kepentingan investor.  

Struktur kepemilikan adalah suatu mekanisme yang dapat mengurangi 

konflik antara manajemen dan pemegang saham sehingga agency cost dapat 

dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Terdapat tiga struktur kepemilikan 

yaitu kepemilikan Pemerintah, kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan asing 

dan kepemilikan institusional. 
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Data empiris dari variabel corporate governance (komposisi dewan 

kommisaris), struktur kepemilikan (struktur kepemilikan terkonsentrasi), dan 

agency cost (OGA) pada Industri Semen yang telah go public  periode 2008-2012 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Rata-rata Corporate Governance (Komposisi Dewan Komisaris), 

Struktur kepemilikan Terkonsentrasi dan Agency Cost (OGA) Pada Industri 

Semen yang telah go public Periode 2008-2012 

 

No Variabel 
Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 
1 OGA 80,67 70,97 71,1 72,63 71,2 
  Perubahan (%) - -12,02 0,18 2,15 -1,97 

2 
Jumlah Dewan 
Komisaris 

13,67 13,67 13,67 14,67 14,67 

  Perubahan (%) - - - 7,31 - 

3 
Struktur Kepemilikan 
Terkonsentrasi 

73,83 72,77 64,13 65,23 65,27 

  Perubahan (%) - -1,44 -13,47 1,72 0,06 
Sumber: Data ICMD (Indonesian Capital Market Directory) yang diolah 

 

Data pada tabel 1.1 menunjukan bahwa rata-rata Operating General and 

Administration (OGA)pada tahun 2008 sampai 2009 mengalami penurunan 

sebesar -12,02%, penurunan OGA tersebut merupakan penurunan terbesar, hal ini 

menunjukan bahwa dalam kurun waktu tahun 2008-2009 perusahaan mampu 

meminimalkan beban yang dikeluarkan oleh dewan direksi.  Namun di tahun 2010 

dan 2011 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,18% dan 2,15%. Di tahun 

2012 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar -1,97%. 

Dapat dilihat pula rata-rata Jumlah Dewan Komisaris Industri Semen tahun 2008, 

2009, dan 2010 tetap, artinya tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. 

Namun pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 7,31%, hal ini terjadi 

dalam rangka  peningkatan kinerja perusahan dan peningkatan pengharapan para 

investor dengan adanya controlling dan kesempatan untuk berbuat curang yang 
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semakin kecil jika jumlah dewan komisaris semakin banyak. Sedangkan rata-rata 

Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi pada tabel tersebut menunjukan adanya 

penurunan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Kemudian kembali 

mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai 2012. Konsentrasi kepemilikan 

dan hutang maupun ekuitas pada beberapa investor akan meningkatkan tingkat 

keuntungan karena dengan konsentrasinya kepemilikan akan memberikan insentif 

pemegang saha, untuk memonitor tindakan manajer agar memilih tindakan yang 

sesuai dengan kepentingan pemilik (Slamet Haryono, 2006). 

 Dilihat dari data diatas terjadi gap dari tahun 2009 menuju tahun 2010. 

Pada tahun 2009 OGA mengalami penurunan sebasar -12,02% yang merupakan 

penurunan terbesar namun tidak diikuti dengan peningkatan struktur kepemilikan 

terkonsentrasi. Kejanggalan fenomena tersebut terjadi karena 

adanyaketidaksesuaian dengan beberapa teori yang mengatakan bahwa corporate 

governance dan struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap agency cost 

yang diukur dengan operating, general, and administration (OGA), artinya pada 

saat tingkat corporate governance yang diukur dengan komposisi dewan 

komisaris dan struktur kepemilikan terkonsentrasi suatu perusahaan meningkat, 

hal tersebut akan menurunkan agency cost, berlaku pula sebaliknya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan corporate 

governance (tata kelola perusahaan) yang diterapkan dalam suatu perusahaan 

dengan masalah agensi yang akan menimbulkan agency cost. Corporate 

governance (tata kelola perusahaan) memiliki prinsip adanya transparansi, 

keterbukaan dan pertanggungjawaban sehingga perusahaan yang baik semestinya 

akan dapat mengurangi masalah agensi. Melihat keterkaitan antara masalah agensi 

dan corporate governance (tata kelola perusahaan) tersebut, nampaknya 

efektifitas mekanisme pengurang masalah agensi akan dipengaruhi oleh 

bagaimana praktik corporate governance (tata kelola perusahaan) di masing – 

masing perusahaan. Penelitian ini berupaya untuk menguji dugaan tersebut dalam 

konteks permasalahan agensi di perusahaan go public di Indonesia. 

Berdasarkan teori dan fenomena yang diungkapkan diatas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai biaya keagenan (agency cost). 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 variabel bebas (independent 

variabel) dan 1 variabel terkait (dependent variabel) dengan judul “Pengaruh 

Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) dan Struktur Kepemilikan 

terhadap Agency Cost (Biaya Keagenan) pada Industri Semen yang telah go 

public periode 2008-2012”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan pada bagia 

sebelumnya, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :   

1. Bagaimana perkembangancorporate governance (tatak kelola perusahaan) 

pada Industri Semen yang telah go public periode 2008-2012 ? 

2. Bagaimanaperkembangan struktur kepemilikan padaIndustri Semen yang 

telah go public periode 2008-2012 ? 

3. Bagaimana perkembangan Agency Cost (Biaya Keagenan) padaIndustri 

Semen yang telah go public periode 2008-2012 ? 

4. Bagaimana pengaruh corporate governance (tata kelola perusahaan) dan 

struktur kepemilikan terhadap Agency Cost (Biaya Keagenan) secara simultan 

pada Industri Semen yang telah go public periode 2008-2012 ? 

5. Bagaimana pengaruh corporate governance (tata kelola perusahaan) dan 

struktur kepemilikan terhadap Agency Cost (Biaya Keagenan) secara parsial 

pada Industri Semen yang telah go public periode 2008-2012 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang menajadi titik tolak maka tujuan penelitihan 

ini adalah :  

1. Untuk mengetahui perkembangancorporate governance (tatak elola 

perusahaan) pada Industri Semen yang telah go public periode 2008-2012. 

2. Untuk mengetahui perkembangan struktur kepemilikan pada Industri Semen 

yang telah go public periode 2008-2012. 

3. Untuk mengetahui perkembanganAgency Cost (Biaya Keagenan) pada 

Industri Semen yang telah go public periode 2008-2012. 



6 

 

4. Untuk mengetahui pengaruh corporate governance (tata kelola perusahaan) 

dan struktur kepemilikan terhadap Agency Cost (Biaya Keagenan) secara 

simultan pada Industri Semen yang telah go public periode 2008-2012. 

5. Untuk mengetahui pengaruh corporate governance (tata kelola perusahaan) 

dan struktur kepemilikan terhadap Agency Cost (Biaya Keagenan) secara 

parsial pada Industri Semen yang telah go public periode 2008-2012. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Investor dan masyarakat 

Dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap biaya keagenan (agency costs) pada   perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang go public di Indonesia. Sehingga investor maupun 

masyarakat dapat membuat keputusan investasi yang tepat. 

2. Dunia penelitian dan akademis 

Dapat menambah literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya 

keagenan (agency costs) pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai 

pengaruh struktur kepemilikan terhadap biaya keagenan (agency costs) pada 

masa yang akan datang. 

3. Peneliti 

Menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya 

keagenan (agency costs) pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, 

khususnya perusahaan yang termasuk dalam sektor manufaktur. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Sebuah perusahaan selalu mengharapkan bisnis yang dijalankan dapat 

menguntungkan serta dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai agar dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan dan juga memaksimalkan kesejahteraan 

shareholder. Salah satu cara untuk memkasimalkan nilai perusahaan adalah 

dengan menjalankan ketiga fungsi keuangan dengan baik salah satu dari ketiga 
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fungsi keuangan tersebut adalah fungsi keputusan pendanaan. Berdasarkan fungsi 

tersebut, maka manajer harus mampu mempertimbangkan dan menganalisis 

kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna 

membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.  

 Ketika perusahaan bertambah besar maka pemilik perusahaan memutuskan 

mengambil dana dari luar seperti dari perbankan atau pasar modal. Dana yang 

berasal dari perbankan jumlahnya relatif kecil dan biaya modalnya pada umumnya 

relatif mahal sedangkan dana dari pasar modal jumlahnya relatif besar dan biaya 

modalnya relatif kecil. Oleh karena itu banyak perusahaan besar memutuskan 

untuk go public denga menjual saham ke pasar modal. 

 Menjual saham ke pasar modal berarti menjual sebagian kepemilikan 

kepada orang lain. Dengan demikian pemilik lama harus mau berbagi kekuasaan 

dengan pemilik (pemegang saham) baru. Namun pemilik lama pada umumnya 

tidak mau begitu saja melepas kontrolnya atas perusahaan. Kontrol tersebut akan 

tetap pada pemilik lama (meskipun kepemilikan sudah dibagi-bagi) asal pemilik 

lama masih memiliki saham mayoritas. 

 Adanya perusahaanyang menjual sahamnya ke publik diperlukan adanya 

corporate governance yang berguna untuk meningkatkan keberhasilan usahan dan 

akuntanbilitas perusahaan yang menjelaskan hubungan antra berbagai partisipan 

daam sebuah perusahaan. Kaen (2003) mendefinisikan : 

“Corporate governance sebagai sesuatu tentang siapa yangmengontrol 

perusahaan dan mengapa dia mengontrol”.  

Sementara itu Forum for CorporateGovernance in Indonesia (FCGI) 

mendefinisikan : 

“Seperangkat aturan yangmenetapkan hubungan antara pemegang saham, 
pengurus, pihak kreditur, pemerintah,karyawan, serta para pemegang 
kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan denganhak-hak dan 
kewajiban mereka”.  

Secara singkat FCGI mendefinisikan corporate governancesebagai sistem yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.Menilik definisi corporate 

governance di atas nampak bahwa salah satu unsur pentingdalam corporate 

governance adalah adanya hubungan agensi. Hubungan agensi hanyamembatasi 
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pada hubungan antara penyandang dana perusahaan (pemegang saham 

dankreditor) dengan manajemen sedangkan corporate governance melihat dalam 

cakupan yanglebih luas dengan melibatkan semua pemegang kepentingan 

(stakeholders) perusahaan dalamrangka mengendalikan perusahaan. Pentingnya 

hubungan agensi sebagai salah satu unsurcorporate governance nampak pada, 

misalnya, prinsip-prinsip internasional mengenai corporategovernence yang 

dicatat oleh FCGI seperti dikutip berikut ini.Prinsip-prinsip corporate governance 

mencakup (1) adanya hak-hak pemegang 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 (transparency) 

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 perusahaan yang sehat, (4) adanya pengungkapan 

(disclosure) yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal 

penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan, dan 

(5) adanya tanggungjawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen 

sertapertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.Membaca 

prinsip-prinsiptersebut nampak bahwa pemegang saham merupakan pihak yang 

paling mendapatkanperhatian dalam corporate governance. 

 Dewan komisaris merupakan mekanisme penggendalian intern tertinggi 

yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 

memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan 

melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Berdasarkan Forum for Corporate 

Governance Indonesia (FCGI), Dewan Komisaris merupakan inti corporate 

governance (tata kelola perusahaan) yang ditugaskan untuk menjamin 

pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. 
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 Menurut Sembiring (2003) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, 

semakin mudah untuk mengendalikan Chief Executives Officer (CEO) dan 

semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Ukuran dewan komisaris 

yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam 

suatu perusahaan. 

 Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan (komisaris) diambil dari teori 

agensi. Dari persepektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme 

internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat 

membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Wahyudi., 

2010). 

 Teori keagenan adalah sebagai dasar dalam memahami corporate 

governance. Teori keagenan adalah sebuah kontrak antara pemilik (principal) dan 

manajer (agen) (Jensen and Meckling, 1967). Perencanaan kontrak yang tepat 

antara ppemilik dan manajer untuk menyamakan kepentingan inilah yang menjadi 

masalah initi dari agency theory. Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi. 

Asumsi-asumsi tersebut adalah asumsi tentang sifat manusia, asumsi 

keorgansasian, asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa 

manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri dan tidak mau ambil resiko. 

Asumsi keorganisasian menekankan adanya konflik antara anggota organisasi. 

Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat 

diperjualbelikan (Eisenhardt, 1989 dalam Aga Nugroho dan Muchamad 

Syafruddin, 2012) 

 Berdasarkan asumsi sifat manusia yang mementingkan diri sendiri 

mengakibatkan terdapat perbedaan antara kepentingan manajer dan kepentingan 

pemilik. Pihak pemilik termotivasi untuk menyejahterakan dirinya dengan 

profitabilitas yang terus meningkat, sedangkan pihak manajer termotivasi untuk 

memaksimalkan pemenuhan ekonomi, antara lain dalam hal memperoleh investasi 

dan pinjaman. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam 

perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran 

yang dikehendaki. 
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 Keputusan keuangan, keputusan investasi, dan nilai perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh konflik antara pihak investor dengan pihak manajer perusahaan 

(konflik keagenan), yang pada tahap selanjutnya akan menimbulkan biaya agensi. 

Jensen (1986) mengemukakan bahwa:  

“Biaya agensi timbul dari ketidakseimbangan kepentingan pemilik dan 

manajer perusahaan, pemisahan antara pemilik dan manajer mutlak terjadi 

dan perlu adanya pengawasan”. 

 Mekanisme peranan pihak internal dan eksternal corporate 

governanceperusahaan dapat membantu mengurangi ekspektasi biaya yang 

berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang penerapan 

corporate governance belum maksimal memiliki permasalahan keagenan yang 

besar. Untuk itu perlu bagi perusahaan untuk membangun mekanisme corporate 

governance, baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan. 

 Dari beberapa penelitian ccorporate governance, menunjukan peran penting 

yang dilakukan oleh dewan direksi dalam memonitor pihak manajer perusahaan 

(Farma and Jensen, 1983; Weisbach, 1988). Keefektifan mekanisme corporate 

governance ditentukan oleh ukuran dan komposisi dewan, yang dapat mengurangi 

biaya agensi. Susunan dewan yang lebih besar akan lebih kuat, karena akan 

membuat koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan yang lebih praktis 

dibandingkan susunan dewan yang kecil (Beiner et al, 2004). 

 Ada beberapa mekanisme untuk mengurangi biaya agensi, yaitu salah 

satunya dengan kepemlikan terkonsentrasi. Kepemilikan dikatakan lebih 

terkonsentrasi jika untuk mencapai kontrol dominasi atau mayoritas dibutuhkan 

penggabungan lebih sedikit investor. Shleifer dan Vishny (1997) mengemukakan 

bahwa jika kontrol dapat dipegang oleh semakin sedikit investor maka akan 

semakin mudah kontrol tersebut dijalankan. Dibandingkan dengan mekanisme 

pemegang saham besar, kepemilikan terkonsentrasi memiliki kekuatan kontrol 

yang lebih rendah karena mereka tetap harus melakukan koordinasi untuk 

menjalakan hak kontrolnya. Namun pada sisi yang lain mekanisme kepemilikan 

terkonsentrasi juga memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk munculnya 
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peluang bagi kelompok investor terkonsentrasi untuk mengambil tindakan yang 

merugikan investor yang lain. 

 Dalam penelitian ini biaya agensi yang akan di ukur melalui dua cara yaitu 

cara pertama dengan menggunakan jumlah operasi, umum dan administrasi 

(OGA) diskalakan dengan total penjualan sebagai ukuran proxy untuk biaya 

agensi. Operasi, umum dan administrasi dikeluarkan dalam rangka untuk 

membantu kegiatan penjualan, dan untuk mengatur dan mengelola operasi dan 

produksi, yang meliputi biaya yang dikeluarkan oleh dewan direksi.  

 

1.5.1 Pengaruh Coorporate Governance Terhadap Biaya Keagenan (Agency 

Cost) 

Isu corporate governance (tata kelola perusahaan) sesungguhnya sudah 

lama dikenal di negara-negera Eropa dan Amerika dengan adanya konsep 

pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini akan 

menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang 

saham (sebagai prinsipal) dengan pihak manajemen sebagai agen (Jensen dan 

Meckling, 1976). Adanya pemisahan pemilik dan manajemen ini, dalam literatur 

akuntansi disebut dengan Agency Theory (teori keagenan). 

Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi ini akan memicu 

munculnya kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (information 

asymmetry), karena dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi 

yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, 

namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh 

prinsipal tidak seluruhnya disajikan oleh agen. 

Dengan Adanya masalah agensi yang disebabkan karena masalah 

kepentingan dan adanaya assimetri informasi hal ini menimbulkan biaya keagenan 

(agency cost), yang menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari : 

a) The monitoring expenditures by the principle. Biaya monitoring 

dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga 

usaha untuk mengendalikan (control) perilaku agen melalui budget 

restriction, dan compensation policies  
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b) The bonding expenditures by the agent. The bonding cost dikeluarkan oleh 

agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan 

tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa 

prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mangambil banyak tindakan. 

c) The residual loss yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan 

prinsipal maupun agen setelah adanya agency relationship.  

Menurut Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI), Inti dari 

corporate governance adalah Dewan Komisaris merupakan yang ditugaskan 

untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam 

mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. 

Dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan 

kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting 

mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan pencurian asset 

yang berdampak pada kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan 

komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. 

Dengan di terapkannya corporate governance (tata kelola perusahaan) 

sebagai system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan diharapkan dapat 

memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk mengelola kekayaan 

pemegang saham (pemilik). Hal ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk 

mencegah terjadinya konflik keagenan dan meminumkan biaya keagenan. 

Penelitian empirik yang mengkaji pengaruh corporate governance 

terhadap biaya agensi antara lain; Aga Nugroho Saputro, Muchamad Syafruddin, 

(2012) dalam Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate 

Governance Terhadap Biaya Keagenan, Vol. V1 No.1, halaman 8.  

Komposisi dewan komisaris berpengaruh signifikan dengan agency cost 

yang diukur dengan OGA (operating general and administration). Kondisi ini 

terjadi karena dalam OGA (operating general and administration) 

memperhitungkan biaya administrasi dengan penjualan, dimana biaya ini ternyata 

dipahami dan dimengerti oleh manajemen, karena berhubungan dengan corporate 

governance. 
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1.5.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Biaya Keagenan (Agency 

Cost) 

Tujuan utama perusahaan meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan dari pemegang saham. Adanya perbedaan tujuan antara pemegang 

saham dan manajemen menyebabkan timbulnya konflik kepentingan. 

Kepemilikan dari manajmen perusahaan akan mensejajarkan kepentingan 

manajemen dengan pemegang saham. Menurut Jensen dan Meckling (1976) yang 

dikutip oleh Wahidahwati (2002:22) struktur kepemilikan : 

“Struktur Kepemilikan adalah untuk menunjukan bahwa variabel-variabel 

yang penting di dalam modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah hutang 

dan equity tetapi juga oleh presentase kepemilikan oleh manager dan 

institusional” 

Manajer dengan diberi insentif bagi karyawan berprestasi diharapkan akan 

mengurangi masalah keagenan karena mereka juga merupakan pemegang 

saham/kepemilikan manajerial (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan manajer 

juga sebagai pemilik maka manajer tidak akan merugikan kepentingan owners 

termasuk dirinya. Ataupun dengan struktur kontrapk kompensasi yang dikaitkan 

dengan kekayaan pemilik (Rofiqoh dan Jatiningrum, 2004). Apabila manajer ikut 

memiliki perusahaan (insider ownership), atau apabila pendapatan atau 

kompensasi manajer dikaitkan secara langsung dengan kekayaan pemilik maka 

manajer akan bertindak sebagaimana pemilik. Struktur kepemilikan mempunyai 

dua perpektif yaitu : apabila kepemilikan perusahaan menyebar, pengendalian 

pemilik cenderung lemah karena lemahnya pengawasa. Sedangkan kepemilikan 

rendah atau menyebar para pemilik minoritas kurang tertarik untuk melakukan 

pengawasan karena akan menanggung biaya pengawasan (monitoring cost) atau 

sebagian kecil manfaat yang diterima Rofiqoh dan Jatiningrum, 2004). 

Konsentrasi kepemilikan dan hutang maupun ekuitas pada beberapa 

investor akan meningkatkan tingkat keuntungan karena dengan terkonsentrasinya 

kepemilikan akan memberikan insentif pemegang saham untuk memonitor 

tindakan manajer agar memilih tindakan yang sesuai dengan kepentingan pemilik. 

Konsentrasi kepemilikan memang mempunyai manfaat kontrol manajemen. 
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Namun juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena 

menurunkan nilai perusahaan. Pemegang saham yang terkonsentrasi akan lebih 

mementingkan pemenuhan kesejahteraan lainnya (Rofiqoh dan Jatiningrum, 

2004). Seringkali hak-hak minoritas terabaikan karena pemegang minoritas akan 

selalu kalah dalam pengambilan keputusan strategis meskipun keputusan tersebut 

terkadang lebih tepat. Keputusan-keputusan yang dihasilkan bercorak dan 

bermuara pada peningkatan kesejahteraan pemegang saham mayoritas (Bathala, 

et. Al., 1994). 

Kerugian lainnya adalah pemegang saham akan mennaggung resiko bisnis 

dan biaya pengawasan sendiri. Terdapat pula potensi munculnya kontar produktif 

adanya kepemilikan yang terkonsentrasi yaitu semakin besar kepemilikan mugkin 

sekali lemah dalam melindungi kepentingan mereka karena mungkin mereka 

mempunyai permasalahan governance dalam industrinya sendiri. 

Dalam prespektif komposisi kepemilikan yang memegang pengendalian, 

antara individu, keluarga, atau kelompok keluarga, perusahaan induk (holding 

company), bank,  institutionalinvestors. Pemegang saham keluarga cenderung 

untuk keuntungan dalam pengendalian perusahaan. Institutional investor 

cenderung pada keuntungan finansial (Bathala, et. Al., 1994). 
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Gambar 1.1 
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1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hubungan hal tersebut. Dalam penelitian ini, hipotesis yang 

akan diuji adalah ada atau tidaknya hubungan yang ditimbulkan oleh variabel 

independen (variabel X) terhadap variabel dependen (varibel Y) baik secara 

langsung maupun tidak lagsung, serta untuk mengetahui kuat atau tidaknya 

antara kedua variabel tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari 

penelitian ini adalah: 

1. Corporate Governance dan struktur kepemilikan secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap biaya keagenan (agency cost) pada Industri Semen yang 

telah go public periode 2008-2012. 

2. Corporate Governance dan struktur kepemilikan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap biaya keagenan (agency cost) pada Industri Semen yang 

telah go public periode 2008-2012. 

 


