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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan adalah merupakan salah satu kegiatan perusahaan 

yang berhubungan dengan pengelolaan dan perusahaan yang bertujuan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan yaitu harga, dimana calon pembeli siap atau 

bersedia membayarnya jika suatu perusahan menjualnya. 

 Pengertian finance menurut Gitman (2009;4) adalah: 

“Art and science of managing money. Virtually all individuals and 
organization earn or raise money and spend or invest money. Finance is 
concerned with process, intitutions, markets, and instruments invloved in 
the transfer of money among individuals, bisiness, and governments”. 
 

Maksudnya, manajemen keuangan merupakan seni dan ilmu dalam mengelola 

uang. Hampir semua individu dan organisasi mendapatkan ataupun 

mengumpulkan uang, juga menghabiskan atau menginvestasikan uang tersebut. 

Manajemen keuangan berkaitan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen 

yang terlibat dalam transfer uang antara individu, bisnis, dan pemerintah. 

Sedangkan pengertian manajemen keuangan menurut Martono dan 

Harjito (2007:4) menyebutkan bahwa: 

“Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana , menggunakan dana 

dan mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh.” 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian 

manajemen keuangan yaitu usaha-usaha pengelolaan secara optimal dana yang 

akan digunakan untuk membiayai segala aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan, lalu kemudian menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut baik 

dana internal perusahaan maupun dana eksternal perusahaan kedalam berbagai 

bentuk investasi. Keputusan investasi ini yang diharapkan dapat menghasilkan 

laba yang maksimal.Manajemen keuangan merupakan salah satu bagian dari 
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fungsi manajerial yang penting dalam perusahaan, di samping fungsi manajerial 

yang lain. 

 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

 Dalam penyelanggaraan kegiatan perusahaan, tentunya manajemen 

keuangan memiliki fungsi dan peranan yang penting. Menurut Riyanto (2010:10) 

dapat disimpulkan bahwa fungsi pokok dari manajemen keuangan meliputi tiga 

keputusan sebagai berikut: 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan mengenai investasi merupakan keputusan yang paling penting 

diantara keputusan yang lain, karena keputusan mengenai investasi ini akan 

berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan 

aliran kas perusahaan untuk waktu berikutnya. Dengan demikian keputusan 

investasi akan menentukan keseluruhan jumlah aktiva yang ada pada 

perusahaan, komposisi dari aktiva tersebut beserta tingkat risiko usahanya. 

2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan bersangkutan dengan penentuan sumber dana yang 

akan digunakan, baik penentuan perimbangan pembelanjaan yang terbaik, 

maupun penentuan struktur modal yang optimal. Aspek utama dari keputusan 

mengenai pemenuhan kebutuhan dana adalah mengenai apakah perusahaan 

akan menggunakan sumber eksternal yang beasal dari hutang atau emisi 

obligasi atau dengan cara emisi saham baru. 

3. Kebijakan deviden 

Kebijakan dividen bersangkutan dengan penentuan presentase keuntungan 

netto yang akan dibayarkan kepeda pemegang saham sebagai dividen kas, 

penentuan dividen saham dan pembelian saham kembali. Kebijakan dividen 

sangat erat kaitannya dengan keputusan pendanaan. 

Manajemen keuangan merupakan tugas dan tanggungjawab seorang 

manajer keuangan yang harus mampu mengalokasikan dana kedalam bentuk-

bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan dimasa yang akan 

datang. Bentuk, macam dan komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi 
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tingkat keuntungan dimasa yang akan datang di mana investasi tersebut tidak 

dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu, investasi akan mengandung 

risiko atau ketidakpastian. Risiko dan hasil yang diharapkan dari investasi itu akan 

sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan.  

Bambang (2008:6) menjelaskan bahwa fungsi manajemen keuangan yaitu: 

1. Fungsi menggunakan atau mengalokasikan dana (use of allocation of funds) 

yang dalam pelaksanaannya manajer keuangan harus mengambil keputusan 

pemilihan alternatif investasi atau keputusan investasi (investment decision). 

2. Fungsi memperoleh dana (obatainig of funds) atau fungsi pendanaan yang 

dalam pelaksanaannya manajer keuangan harus mengambil keputusan 

pemilihan alternatif pendanaan atau keputusan pendanaan (financing 

decision). 

 

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

Menurut Atmaja (2008:4) teori-teori keunagan di bidang keuangan 

memiliki satu fokus yaitu bagaimana memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham atau pemilik perusahaan (wealth of stockholder). Tujuan normatif ini dapat 

diwujudkan dengan memaksimumkan nilai perusahaan (market value of the firm) 

dengan asumsi bahwa pemegang saham akan makmur jika kantongnya bertambah 

tebal. 

Tujuan manajemen keungan menurut Gitman (2009:14) adalah: (1) 

Maximize profit. To achieve this goal, the financial manager would take only 

those actions that were expected to make a major contribution to the firm’s 

overall profits. For each alternative being considered, the financial manager 

would select the one that is expected to result in the higest moneytary return. (2) 

Maximize shareholder’s wealth. The goal of the firm, and therefor of all managers 

and employees, is to maximize the wealth of the owners for whom is the being 

operated. The wealth of corporate  owners is measured  by the share price of the 

stock, which is in turn is best on teh timing of the return (cashflow), their 

magnitude, and their risk. 



20 

 

Artinya, (1) Memaksimalkan keuntungan. Untuk mencapai tujuan ini, manajer 

keuangan hanya akan mengambil tindakan-tidnakan yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi besar terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Untuk 

setiap alternatif yang dipertimbangkan, manajer keuangan akan memilih salah 

satu dari alternatif tersebut yang diharapkan mampu meghasilkan tingkat 

pengembalian moneter tertinggi. (2) Memaksimalkan kekayaan pemegang saham. 

Ini merupakan salah satu tujuan dari perusahaan maupun semua manajer dan 

karyawan yaitu untuk memaksimalkan kekayaan pemilik yang menginvestasikan 

dananya kepada perusahaan. Kekayaan perusahaan diukur melalui harga saham, 

yang mencerminkan waktu terbaik dari tingkat pengembalian (arus kas), juga 

mencerminkan kepentingan dan risiko mereka. 

 

2.2 Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) 

Terdapat banyak definisi tentang Corporate Governance (tata kelola 

perusahaan) yang pendefinisiannya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. 

Perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori pemegang 

saham (shareholding theory), dan (b) teori stakeholder (stakeholding theory) 

(Tjager et.al, 2005). 

Shareholding theory mangatakan bahwa perusahaan didirikan dan 

dijalankan untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham 

sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Sementara itu, Stakeholding 

theory, diperkenalkan oleh Freeman (2005), menyatakan bahwa perusahaan 

adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik 

yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. 

Sementara itu, menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia 

(FCGI)Corporate governance didefinisikan sebagai: 

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 
pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang 
kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 
kewajiban mereka untuk menggatur dan mengendalikan perusahaan.” 
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Salah satu prinsip corporate governance menurut Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) adalah menyangkut peranan 

dewan komisaris. Bentuk dewan komisaris tergantung pada sistem hukum yang 

dianut. Terdapat dua sistem yang berbeda, yaitu Anglo Saxon dan Kontinental 

Eropa (FCGI, 2001a). 

Pada Indonesia, Code Of Good Corporate Governance yang diterbitkan 

oleh Komite Nasional Corporate Governance terdapat 5 prinsip yang harus 

dilakukan oleh setiap perusahaan, yaitu: 

1. Transparency (keterbukaan informasi)  

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah 

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.Secara sederhana bisa 

diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, 

perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat 

waktu kepada segenap stakeholders-nya. 

2. Accountability (akuntabilitas) 

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem 

dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan 

secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan 

wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris 

dan dewan direksi. Jadi, perusahaan harus mengatur cara agar kepentingan 

perusahaan sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan stakeholder 

lain. Akuntabilitas adalah salah satu prasyarat untuk memperoleh kinerja 

berkelanjutan  

3. Responsibility (pertanggung jawaban) 

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan 

terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan 

industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, 

memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan 

sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan 

perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga 
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mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada 

stakeholders-lainnya.  

4. Independency (kemandirian) 

Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional 

tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran) 

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak 

stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan 

fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan 

memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan 

dalam perusahaan. 

Berdasarkan kerangka aturan dan peraturan berlaku. Selain itu, mekanisme 

corporate governance (tata kelola perusahaan) juga dapat membawa beberapa 

manfaat (FCGI, 2001) antara lain: 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih 

meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak 

rigit (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 values dan dividen. 

Esensi dari corporate governance (tata kelola perusahaan) adalah 

peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan 

adanya akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dan pemangku kepentingan 

lainnya. Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam mencapai sasaran-sasaran 

manajemen dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi sasaran 

pencapaian kinerja manajemen. 
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2.2.1 Komposisi Dewan  

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. 

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). 

 

2.3 Struktur Kepemilikan 

2.3.1 Pengertian Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu 

pendekatan keagenan dan pendekatan informasi asimetri. Menurut pendekatan 

keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi 

konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Pendekatan 

ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan 

sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara insiders 

dan outsiders melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal. Menurut 

Jensen dan Meckling (1976) yang dikutip oleh Wahidahwati (2002:2) struktur 

kepemilikan yaitu : 
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“Struktur kepemilikan adalah untuk menunjukan bahwa variabel-variabel 
yang penting di dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah 
hutang dan equity tetapi juga oleh prosentase kepemilikan oleh manager 
dan institusional” 
 
Para peneliti berpendapat bahwa struktur kepemilikan perusahaan 

memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Tujuan perusahaan dangat ditentukan 

oleh struktur kepemilikan, motivasi pemilik dan kreditur corporate governance 

dalam proses insentif yang membentuk motivasi manajer. Pemilik akan berusaha 

membuat berbagai strategi untuk menapai tujuan perusahaan, setelah strategi 

ditentukan maka langkah selanjutnya akan mengimplementasi strategi dan 

mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Kesemua tahapan tersebut tidak terlepas dari peran pemilik dapat 

dikatakan bahwa peran pemilik sangat penting dalam menentukan 

keberlangsungan perusahaan. Menurut Jensen and Meckling, 1976, Journal of 

Financial and Economics, (3:305-360).Struktur kepemilikan dibedakan menjadi 

dua yaitu kepemilikan manajeral dan kepemiikan institusional. 

Ada beberapa pengertian struktur kepemilikan manajerial menurut Aida 

(2004:33), struktur kepemilikan saham manajerial merupakan proporsi saham 

biasa yang dimiliki  oleh para manajemen, kepemilikan saham manajerial itu 

sendiri adalah presentase saham biasa dan atau opsi saham yang dimiliki oleh 

Board of Management, didalamnya terdapat direksi dan komisaris. Peran struktur 

kepemilikan manajerial menurut Iturriagi dan Sanz (2000:174) dapat dilihat dari 

sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan (agency approach) dan pendekatan 

asimetri atau ketidakseimbangan informasi (asymmetric information approach). 

Dimana pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial 

sebagai sebuah instrument atau alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara 

berbagai klaim (claim holder) terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan 

meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer 

dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang 

saham. Dengan adanya peningkatan presentase manajer termotivasi meningkatkan 

kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. 
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Sedangkan menurut pendekatan kedua, informasi asimetri menganggap 

strktur kepemilikan manajerial sebagai salah satu cara untuk mengurangi 

ketidakseimbangan informasi antara insiders dan outsiders melalui pengungkapan 

informasi di dalam pasar modal. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak 

insiders, maka insiders akan ikut memperoleh manfaat langsung atas keputusan-

keputusan yang diambilnya, selain itu para manajer juga akan semakin hati-hati 

dalam menentukan hutang perusahaan karena mereka akan memperoleh manfaat 

langsung dari keputusan yang mereka ambil serta akan menanggung kerugian 

sebagai konsekuiensi dari pengambilan keputusan yang salah. Sehingga 

kebangkrutan perusahaan bukan lagi menjadi tanggung jawab pemiik utama. 

Kepemilikan manajerial itu sendiri dapat dilihat dari konsentrasi 

kepemilikan atau proses saham yang dimiliki oleh komisaris, dewan direksi, dan 

manajemen. Presentase tersebut diperoleh dari banyaknya jumlah saham yang 

dimiliki oleh manajerial. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada 

perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang 

saham dimana pemegang saham adalah dirinya sendiri. Seperti halnya pendapat 

Meythi (2005:4) bahwa masalah keagenan banyak dipengaruhi oleh “insiders 

ownership”. Dimana insiders ownership itu sendiri adalah pemilik perusahaan 

sekaligus menjadi pengelola perusahaan. Di sisi lain struktur kepemilikan saham 

atau perusahaan akan berdampak pada nilai perusahaan dan kepentingan 

manajerial. 

 

2.3.2 Kepemilikan Terkonsentrasi  

Struktur kepemilikan saham menunjukkan bagaimana distribusi kekuasaan 

dan pengaruh pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Salah satu 

karakteristik struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan yang terbagi 

dalamdua bentuk yaitu, kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. 

Kepemilikan saham terkonsentrasi adalah keadaan dimana sebagian besar 

saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang 

sahamtersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan. Sebaliknya, 

kepemilikan menyebar adalah jika kepemilikan saham secara relatif merata ke 
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publik tidak adayang memiliki saham dalam jumlah sangat besar. Konsentrasi 

kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen yang 

digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring. Karena dengan 

kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi 

yang signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki 

manajemen (Ningsaptiti, 2010). 

 

2.4 Agency Theory 

2.4.1  Pengertian Agency Theory 

  Pendekatan teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa 

prakter manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen 

(agent) dan pemilik (principal) yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk 

mencapai atau mempertahankan kemakmuran yang dikehendakinya. Dimana 

principal itu sendiri adalah pihak yang memberi mandate kepada agen (pemegang 

saham). Sedangkan agen adalah pihak yang mengerjaka mandate dari principal 

(pemegang saham) yaitu manajemen yang mengelola perusahaan. Menurut 

Komsiyah (2005:57) teori keagenan (agency theory) digunakan untuk mengatasi 

dua masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan. Pertama, masalah keagenan 

yang timbul pada saat keinginan-keinginan yang principal dan agen saling 

berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi principal untuk melakukan 

verifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua, masalah 

pembagian dalam menanggung resiko yang timbul dimana principal dan agen 

memiiki sikap yang berbeda terhadap resiko. Dalam hubungan keagenan tersebut 

terdapat adanya pemisihan antara kepemilikan (pihak prinsipal) dengan 

pengendalian (pihak agen). Dimana perusahaan yang memisahkan fungsi 

pengelolaan dan fungsi kepemiikan akan mengakibatkan munculnya perbedaan 

kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Hal ini dapat terjadi karena 

para manajer tidak ikut serta mennaggung resiko sebagai akibat dari pengambilan 

keputusan yang salah serta tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kajian 

terhadap masalah kepemilikan perusahaan dapat dimulai dari pendekatan agency 

theory dan signalling theory. Kedua teori ini membahas prilaku manusia yang 
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memiliki keterbatasan rasional (bounded rationality), mengutamakan kepentingan 

pribadi (self-interest) dan kecenderungan menolak resiko (risk averse). 

  Agency theory (teori keagenan) menyatakan bahwa kinerja perusahaan 

dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara agen (manajemen) dengan 

principal (pemilik/investor) yang timbu ketika setiap pihak berusaha untuk 

mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. 

Konflik kepentingan antara agen dan prinsipal disebut sebagai agency conflict 

(masalah keagenan). Sedangkan signalling theory (teori signaling) membahas 

bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen 

(agent) disampaikan kepada pemilik (principal). Laporan tentang kinerja 

peusahaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan. 

  Sebagai pengelola perusahaan, manajer perusahaan tentu akan lebih 

banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang aka 

datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, manajer sudah 

seharusnya selalu memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada 

pemilik. Sinyal yang dapat diberikan oleh manajer yakni melalui pengungkapan 

informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hal 

yang sangat penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena 

kelompok ini berbeda dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 

2002). 

Menurut Scott (1997) asimetri informasi mempunyai dua tipe. Tipe 

pertama, adverse selection. Pada tipe ini , pihak yang merasa memiliki informasi 

lebih sedikit dibandingkan pihak lain tidak akan mau untuk melaksanakan 

perjanjian dengan pihak lain tersebut apapun bentuknya, dan jika tetap melakukan 

perjanjian dia akan membatasi dengan kondisi yang sangat ketat dan biaya yang 

sangat tinggi. Contohnya adalah kemungkinan konflik yang terjadi antara orang 

dalam (manajer) dengan orang luar (investor potensial). Berbagai cara dapat 

dilakukan oleh manajer untuk memperoleh informasi lebih dibandingakan 

investor, misalnya dengan menyembuyikan, menyamarkan, memanipulasi, 

informasi yang diberikan kepada investor. Akibatnya, investor tidak yakin 
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terhadap kualitas perusahaan, atau membeli saam perusahaan dengan harga sangat 

rendah. 

Tipe kedua dari asimetri informasi adalah moral hazard. Moral hazard 

terjadi ketika manajer melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik untuk 

keuntungan pribadinya dan menurunkan kesejahteraan pemilik. Contohnya pada 

perusahaan yang relatif besar, dengan terpisahnya kepemilikan dan pengendalian 

manajemen, maka sulit bagi pemegang saham dan kreditor untuk melihat sejauh 

mana kinerja manajer sejalan dengan tujuan yang diinginkan pemegang saham, 

manajer mungkin cenderung bekerja kurang optimal. Moral hazard juga 

menghambat operasi perusahaan secara efisien.  

Teori Keagenan dalam perkembangannya terbagi menjadi dua aliran 

menurut Jensen and Meckling, (1976) meliputi : (1) Positive Theory of Agency, 

teori ini memfokuskan pada identifikasi situasi ketika pemegang saham dan 

manajer sebagai agen mengalami konflik dan mekanisme pemerintah yang 

membatasi self saving dalam diri agen. (2) Prinsipal Agen Literature, 

memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya yang secara garis 

besar penekananya pada hubungan pemegang saham dan agen. 

Menurut Eisenhard (1989) teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah 

asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang keorganisasian, 

dan (c) asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan 

bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (self interest), 

memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai 

risiko (risk aversion). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota 

organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya Asymmetric 

Information (AI) antara prinsipal dan agen. Sedangkan asumsi tentang informasi 

adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual 

belikan. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai 

manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat oppurtunistic, yaitu 

mengutamakan kepentingan pribadinya.  

Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua jenis asymmetric 

information, yaitu: adverse selection dan moral hazard. Adverse selection, yaitu 
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suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan 

yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah 

diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. Moral Hazard, 

yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah 

disepakati bersama dalam kontrak kerja.  

Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan 

perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan 

kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, 

manajemen bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan 

rekayasa, oleh karena itu, masalah keagenan muncul ketika terjadi perbedaan 

kepentingan antara pemilik saham perusahaan dengan manajer investasi sebagai 

agen. Pemegang saham sebagai penyedia dana dan fasilitas, memiliki kepentingan 

mengamankan dana dan fasilitas tersebut atas operasi perusahaan kerena 

pemegang saham berkepentingan atas keamanan dana yang telah diinvestasikan 

dalam perusahaan. Manajer sendiri sebagai pengelola perusahaan mendapatkan 

gaji dari perusahaan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil manajer 

diharapkan dapat memakmurkan pemegang saham dan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Berdasarkan kondisi semacam ini, dibutuhkan sistem tata kelola yang baik 

pada perusahaan yang disebut dengan Corporate Governance (tata kelola 

perusahaan) Menurut Theresia (2005) menyatakan bahwa corporate governance 

(tata kelola perusahaan) merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang 

memungkinkan stakeholders untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai 

dan untuk memperoleh return. 

 

2.4.2 Agency Conflict  

 Hubungan agensi merupakan kontrak, baik bersifat eksplisit maupun 

implisit, dimana atas nama prinsipal. Dalam kntrak tersebut terdapat 

pendegradasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. 

Dalam konteks perusahaan, prinsipal adalah pemilik perusahaan (pemegang 

saham) dan agennya adalah tim manajemen. Tim manajemen diberi wewenang 
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untuk mengambil keputusan yang terkait dengan operasi dan strategi perusahaan 

dengan harapan keputusan-keputusan yang diambil akan memaksimumkan nilai 

perusahaan. Harapan agar tim manajemen selalu mengambil keputusan yang 

sejalan dengan peningkatan nilai perusahaan sering kali tidak terwujud. Banyak 

keputusan yang diambil oleh manajemen yang justru lebih menguntungkan 

manajer dan mengesampingkan kepentingan pemegang saham. 

 Penggunaan perusahaan untuk pembelian fasilitas manajer yang 

berlebihan, penahanan laba perusahaan untuk investasi yang kurang 

menguntungkan dan berbagai kekurangan yang mengurangi laba atau aset 

perusahaan yang menjual produk perusahaan dengan harga murah ke perusahaan 

lain yang ternyata milik manajer adalah beberapa prakter yang bertentangan 

dengan kepentingan pemegang saham. Asumsi bahwa orang-orang yang terlibat 

dalam perusahaan akan berupaya memaksimumkan nilai perusahaan ternyata 

tidak selalu terpenuhi. Manajer memiliki kepentingan pribadi dan kepentingan 

pribadi ini sebagian besar bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan 

sehingga munculah maslaah yang disebut dengan agency conflct (Arifin, 

2006:47). 

 

2.4.3 Agency Cost  

Permasalahan yang terjadi dalam perusahaan merupakan akibat dari 

perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemegang saham yang 

disebut agency conflict menimbulkan pengeluaran perusahaan untuk mencegah 

pihak manajemen perusahaan melakukan penyalahgunaan wewenangnya untuk 

mengutamakan kepentingannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme 

pengawasan atau pemantauan untuk meminimumkan konflik kepentingan antara 

manajer dengan pemegang saham. Dimana biaya yang harus dikeluarkan pemilik 

untuk mengawasi dan memonitor kinerja manajemen sehingga mereka bekerja 

untuk kepentingan perusahaan disebut sebagai agency cost. Definisi agency cost 

menurut Fachrudin (2009) adalah: 

“Agency cost adalah berupa pemberian intensif yang layak kepada manajer 
serta biaya pengawasan untuk mencegah hazard yang juga berarti 
penggunaan aliran kas untuk bonus atau pengeluaran-pengeluaran yang 
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tidak perlu yang dilakukan oleh manajer atas free cash flow (aliran kas 
bebas).” 

Sedangkan menurut Halim (2007)agency cost yaitu: 

“Agency cost merupakan biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras 
dengan tujuan pemilik yang meliputi: (1) Biaya audit untuk mengawasi 
wewenang manajer, (2) Berbagai perjanjian atau kontrak yang menyatakan 
bahwa manajer tidak menyalahgunakan wewenangnya, (3) Pengeluaran 
insentif sebagai kompensasi untuk manajer atas prestasinya, (4) Kontrak 
antara perusahaan dengan pihak ketiga, diman apihak ketiga akan 
membayar perusahaan jika manajer tersebut bertindak merugikan 
perusahaan, dan (5)Kontrak antara manajer dengan pemilik perusahaan, 
dimana pemilik perusahaan menjamin bahwa manajer akan mendapat 
kompensasi sejumlah tertentu jika perusahaan dijual atau dilikuidasi atau 
dimerger dengan pihak lain.” 

  

Mollah (2000) mendefinisikan: 

“Agency cost is nothing but an implict cost which, usually arises for the 

conflict between manager and shareholder”. 

Maksudnya agency cost adalah biaya implisit, yang bisa muncul karena adanya 

konflik antara manager sebagai agen dengan pemegang saham sebagai princpal. 

Sementara itu, Weston dan Brigham (2000:21) memberikan definisi: 

“Agency cost is the cost associated with monitoring management’s actions 

to insure that those actions are consistent with contractual agreement 

between managers, stockholders, and creditors”. 

Maksudnya agency cost berhubungan dengan pengawasan tindakan manajer untuk 

meyakinkan bahwa tindakan manajer konsisten dengan persetujuan kontrak antara 

agent, principal, dan kreditor.  

 Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agency 

cost merupakan biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham guna 

mengawasi tindakan manajer terhadap penggunaan laba. Penggunaan agency cost 

dapat dilakukan dengan berbagai alternatif diantaranya dengan meningkatkan 

proporsi managerial ownership (kepemilikan manajerial). Dimana perusahaan 

akan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan 

manajemen dengan pemegang saham sehingga terjadi persamaan kepentingan 

antara manajer dengan pemegang saham. Hal ini menyebabkan manajemen 
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bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham, maka penigkatan tersebut 

membuat manajemen termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung 

jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham, diman akeputusan yang 

diambil akan menimbulkan manfaat bagi dirinya, sebaliknya manajer akan 

menanggung konsekuensi dari keputusan yang salah.  

 Menurut Jensen dan Meckling (1976) yang dikutip Aida (2004) dalam 

perusahaan, agency cost dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: pertama, the monitoring 

cost berarti biaya yang harus dikeluarkan dan ditanggung oleh prinsipal (pemilik) 

untuk memonitoring prilaku agen. Kedua, the bonding cost merupakan biaya yang 

harus ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan memenuhi mekanisme yang 

menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Ketiga, the 

residual cost merupakan pengorbanan sebagai akibat berkurangnya kemakmuran 

principal dari perbedaan keputusan antara principal dan agen. Dari ketiga biaya 

tersebut, biaya yang sering dipakai untuk mengukur agency cost adalah 

monitoring cost yang terdiri atas biaya operasional dan penjuala bersih. 

 

2.4.4 Mekanisme Untuk Mengurangi Masalah Agensi 

Arifin (2006:60) menyatakan mekanisme untuk mmengurangi maslah 

agensi adalah sebagai berikut: 

1. Mekanisme Kontrol Dengan Monitoring  

Ada beberapa mekanisme untuk mengurangi agency conflict. Berikut 

mekanisme-mekanisme kontrol dengan monitoring yang dapat dipakai 

untuk mengurangi masalah keagenan sebagai berikut: 

a. Pembentukan dewan komisaris 

Pembentukan dewan komisaris adalah salah satu mekanisme yang 

banyak dipakai untuk memonitor manajer. Namun Mace (1986) 

menemukan bahwa pengawasan dewan komisaris yang kurang 

demokratis dimana kandidat dewan komisaris sering dipilih oleh 

manajemen sehingga setelah terpilih tidak berani memberi kritik 

terhadap manajemen. Namun jika dewan komisaris didominasi oleh 

anggota dari luar (independent board  of director) maka monitoring 
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dewan komisaris terhadap manajer menjadi efektif seperti yang 

ditemukan oleh Weisbach (1988). 

b. Pasar corporate control  

Mekanisme yang lebih efektif dibadingkan dengan pembentukan 

dewan komisaris adalah melalui pasar corporate control, yaitu 

takeover (pengambilalihan). Manne (1965) menyatakan bahwa adanya 

pasar untuk corporate control dimana perusahaan yang menurun 

nilainya akibat adanya maslah agensi akan diambil alih oleh 

perusahaan lain, merupakan mekanisme yang lebih bagus sehingga 

maslah agensi dapat dikurangi.  

c. Pemegang saham besar 

Mekanismen yang juga banyak dipakai untuk mengawasi manajemen 

adalah melalui pemegang saham besar yang biasanya merupakan 

lembaga keuangan seperti investment banking, perusahaan asuransi, 

perusahaan dana pensiun, perusahaan reksadana, dan bank. Bukti 

pemanfaatan hak kontrol pemegang saham besar dapat dilihat dari 

adanya premium yang besar pada harga saham yang dibeli dalam 

jumlah kecil dan bukti kemungkinan adanya tindakan yang merugikan 

pemegang saham minoritas. Dapat dilihat dari studi tentang struktur 

krprmilikan oleh Morck, et al (1989) menemukan bahwa ketika 

kepemilikan seseorang masih dibawah 10%, maka kenaikan 

kepemilikan akan meningkatkan laba perusahaan namun setelah 

kepemilikannya diatas maka meningkatnya kepemilikan justru 

menurunkan laba perusahaan. Temuan tersebut dapat ditafsirkan 

bahwa ketika kepemilikan seorang pemegang saham masih kecil maka 

peningkatan kepemilikan tersebut akan mengurangi masalah agensi 

karena hak kontrol dapat dilakukan dengan efisiensi. Namun ketika 

kepemilikan seseorang sudah cukup untuk melakukan kontrol efisiensi 

dan kepemilikan tersebut ditambah maka dia akan memiliki 

kemampuan kontrol yang berlebihan. Kemampuan kontrol yang 

berlebihan ini akan memunculkan masalah agensi baru yaitu berupa 
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peluang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan diri sendiri 

dan merugikan investor yang lain. 

d. Kepemilikan 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 saham besar, kepemilikan terkonsentrasi memiliki 

kekuatan kontrol yang lebih rendah karena mereka tetap harus 

melakukan kontrolnya. Namun pada sisi yang lain mekanisme 

kepemilikan terkonsentrasi juga memiliki kemungkinan yang lebih 

kecil untuk munculnya peluang bagi kelompok investor yang 

terkonsentrasi mengambil tindakan yang merugikan investor yang lain.  

e. Pasar manajer 

Fama (1980) menyatakan bahwa masalah agensi akan sangat 

berkurang dengan sendirinya karena manajer akan dicatat kinerjanya 

oleh pasar manajer baik yang ada dalam perusahaan sendiri maupun 

yang berasal dari luar perusahaan. Lapisan manajer atas akan 

digantikan oleh manajer lapisan bawahnya jika kinerjanya kurang 

memuaskan. Persaingan di pasar manajer ini akan memaksa manajer 

bertindak sebaik mungkin untuk kemajuan perusahaan. Namun 

mekanisme pasar manajer bukan merupakan pasar yang sempurna. 

Kelangkaan tenaga manajer dan sikap perlawanan dari manajer agar 

posisinya tidak diganti adalah faktor-faktor yang menghambat 

diterapkannya mekanisme pasar manajer untuk kepentingan 

pengurangan masalah agensi. 

2. Mekanisme Kontrol Dengan Peningkatan Kepemilikan Manajer 

Stulz (1988) mengembangkan teori struktur kepemilikan dan mendapatkan 

bahwa ubungan antara kepemilikan manajer dan nilai perusahaan adalah 

non-monotic. Pada tingkat α yang rendah, nilai perusahaan akan 
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meningkat dengan meningkatnya α kaena pada saat itu insentif manajer 

untuk bertindak “konsumtif” menurun. Pada level α yang tinggi, nilai 

perusahaan justru menurun ketika α meningkat karena adanya pengaruh 

management entrenchment, yaitu suatu posisi kepemilikan dimana 

manajer dapat dengan bebas memaksimumkan utilitasnya tanpa takut 

adanya hostile takeover, perlawanan dari dewan omisaris, maupun proxy 

fight oleh investor besar.  

3. Mekanisme Kontrol Dengan Bonding 

Kim dan Sorensen (1986) melihat masalah keagenan dari sudut 

ketersediaan uang yang dapat digunakan manajer untuk kegiatan 

“konsumtif”. Dana tersebut asalah free cash flows yang ada di perusahaan 

setelah semua proyek investasi yang menghasilkan net present value 

(NPV) positif dilaksanakan. Jika biaya agensi ingin dikurangi maka free 

cash flows harus dikurangi terlebih dahulu dengan kata lain manajer harus 

menunjukan kepada pemegang saham bahwa dia telah melakukan upaya 

menahan diri untuk tidak menciptakan peluang melakukan penyimpangan-

penyimpangan dengan cara memperkecil dana yang dapat disimpangkan, 

yaitu free cash flows. Berikut ini merupakan cara mekanisme kontrol 

dengan bonding melalui beberapa cara, diantaranya: 

a. Bonding dengan meningkatkan hutang 

Semakin besar hutang maka semakin banyak dana cash yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar bunga dan angsuran 

dengan demikian akan mengurangi jumlah dana kas yang disimpan 

perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) juga menyarankan memakai 

peningkatan hutang untuk mengurangi biaya agensi meskipun dnegan 

alasan yang berbeda, yaitu supaya outside equity tidak bertambah 

sehingga konflik antara investor luar dan manajemen tidak meningkat. 

Dalam konteks teori agensi, hasil korelasi positif antra jumlah hutang 

dan nilai perusahaan di interpretasikan sebagai adanya pengurangan 

masalah agensi ketika hutang perusahaan meningkat.  

b. Bonding dengan meningkatkan deviden 
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Disamping meningkatkan hutang, free cash flows juga dapat dikurangi 

dengan meningkatkan dividen tunai. Semakin besar dividen yang 

ditetapkan oleh perusahaan maka prusahaan harus mengeluarkan dana 

yang semakin  besar sehingga yang tersisa diperusahaan menjadi kecil. 

Dengan alasan yang berbeda, Rozeff (1982) juga menyarankan 

peningkatan dividen untuk menguragi biaya agensi karena 

meningkatnya dividen akan meningkatkan kemungkina perusahaan 

mengambil dana dari luar (bukan dari dana internal) sehingga 

perusahaan semakin sering diminitor oleh investor baru (Arifin, 

2006:60-66).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


