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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Agency Theory 

Dalam konteks manajemen keuangan, hubungan keagenan (agency 

relationship) muncul antara : (1) pemegang saham (shareholders) dengan para 

manajer, (2) shareholders dengan kreditur. 

Menurut Darmawati (2003:47), inti dari hubungan keagenan adalah 

adanya pemisahan antara kepemilikan (principal/investor) dan pengendalian 

(agent/manajer). Kepemilikan diwakili oleh investor mendelegasikan 

kewenangan kepada agen. Dalam hal ini manajer diberi kewenangan untuk 

mengelola kekayaan investor. Investor mempunyai harapan bahwa dengan 

mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan memperoleh 

keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor. 

Satu hal penting dalam manajemen keuangan, bahwa tujuan 

perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang 

diterjemahkan sebagai memaksimumkan harga saham. Tetapi didalam 

kenyataannya tidak jarang manajer memeliki tujuan lain yang mungkin 

bertentangan tujuan utama tersebut. Karena manajer diangkat oleh pemegang 

saham maka idealnya mereka bertindak sesuai keinginan pemegang saham, 

tetapi dalam praktik sering terjadi konflik. 
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Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-

pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Pemilik modal 

menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, 

sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para 

manajer. Dengan demikian munculah konflik kepentingan antara pemilik 

(investor) dengan manajer (agen). Pemilik lebih tertarik untuk 

memaksimumkan return dan harga sekuritas dari investasinya, sedangkan 

manajer mempunyai kebutuhan psikologis dan ekonomi yang luas, termasuk 

memaksimumkan kompensasinya. Kontrak yang dibuat antara pemilik dengan 

manajer diharapkan dapat meminimumkan konflik antara kedua kepentingan 

tersebut. 

Agency Problem potensial untuk terjadi dalam perusahaan dimana 

manajer memiliki kurang dari seratus persen saham perusahaan. Dalam 

perusahaan perseorangan, pemilik sekaligus sebagai manajer akan selalu 

bertindak memaksimumkan kemakmuran mereka, dan meminimumkan 

pengeluaran yang tidak diperlukan seperti pembelian mobil mewah, 

pembelian pesawat pribadi, perjalanan keliling dunia dan lain-lain. Tetapi jika 

pemilik perusahaan kemudian menjual sebagian saham kepada investor lain 

maka menculah Agency Problem. Di perusahan besar agency problem sangat 

potensial terjadi karena proporsi kepemilikan perusahaan oleh manajer relatif 

kecil. Dalam kenyataannya tidak jarang tindakan manajer bukannya 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melainkan memperbesar 

skala perusahaan dengan cara ekspansi atau membeli perusahaan lain. Motif 

utamanya adalah dengan semakin besarnya skala perusahaan maka, pertama, 

meningkatkan keamanan posisi manajer dari ancaman pengambilalihan oleh 
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perusahaan lain. Perusahaan lain akan kesulitan untuk melakukan takeover. 

Alasan kedua adalah untuk meningkatkan power, status, dan gaji manajer. 

Sedangkan alasan lain adalah menciptakan kesempatan bagi middle dan lower 

manajer. 

Konflik lain yang potensial terjadi dalam perusahaan besar adalah 

antara stakeholders dan debtholders. Kreditur memiliki hak atas sebagian laba 

yang diperoleh perusahaan dan sebagian asset perusahaan terutama dalam 

kasus kebangkrutan. Sementara itu pemegang saham memegang pengendalian 

perusahaan yang mungkin akan sangat menentukan profitabilitas dan resiko 

perusahaan. Kreditur memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan 

tingkat bunga yang didasarkan atas, (a) Resiko aset perusahaan saat ini, (b) 

Resiko aset yang diharapkan di masa depan, (c) Struktur modal perusahaan, 

dan (d) Struktur modal perusahaan di masa akan datang. Faktor-faktor 

tersebut sangat menentukan resiko aliran kas perusahaan. Misalkan sekarang 

pemegang saham melalui manajer memutuskan untuk ekspansi yang 

mengakibatkan resiko perusahaan menjadi lebih besar dari yang diperkirakan 

oleh kreditur. Kenaikan resiko ini tentunya akan mengakibatkan kenaikan 

tingkat keuntungan yang diisyaratkan atas utang dan pada akhirnya 

mengakibatkan nilai utang menurun. 

Jika investasi tersebut berhasil, maka sebagian besar keuntungan akan 

menjadi hak pemegang saham, karena bunga atas utang bersifat tetap 

(ditentukan atas dasar resiko aset lama). Tetapi jika ekspansi itu gagal, maka 

kreditur harus turut menanggung kerugian tersebut. Investasi ini jelas hanya 

baik untuk pemegang saham tetapi tidak baik bagi kreditur. Contoh lain 
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perusahaan meningkatkan jumlah utangnya agar Return on Equity (ROE) 

meningkat. Peningkatan jumlah utang ini akan mengakibatkan nilai utang 

menurun, karena semakin banyak kreditur yang mempunyai hak atas aliran 

kas dan asset perusahaan. Dengan cara ini nampaknya pemegang saham 

memperoleh manfaat atas biaya atau pengeluaran kreditur. Jika pemegang 

saham melakukan tindakan yang tidak etis melalui manajer untuk mengambil 

kemakmuran kreditur, maka kreditur akan memasukkan berbagai pembatasan 

dalam utang yang baru. Akhirnya kreditur dapat saja menolak untuk 

melakukan negosiasi dengan perusahaan dan bisa jadi perusahaan kehilangan 

akses kepada debt market. 

Alijoyo dan Zaini (2004:13) beranggapan bahwa pemisahan fungsi 

eksekutif dan fungsi pengawasan pada teori keagenan menciptakan “checks 

and balances”, sehingga terjadi independensi yang sehat bagi para manajer 

untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang masksimal dan return yang 

memadai bagi para pemegang saham. 

2.1.2 Pengertian Good Corporate Governance 

Corporate Governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk 

terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. 

Pemahaman tentang praktik Corporate Governance terus berevolusi dari 

waktu ke waktu. Kajian atas Corporate Governance mulai disinggung 

pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat 

sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (ownership) 

dan control. 
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Istilah Corporate Governance itu sendiri untuk pertama kali 

diperkenalkan oleh Cadbury Committee ditahun 1992 yang menggunakan 

istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai 

Cadbury report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning point) 

yang sangat menentukan bagi praktik Corporate Governance di seluruh dunia. 

Dalam pengertian sempit, menurut Zingales (1997), Corporate 

Governance merupakan pengelolaan (governance) dari bentuk organisasi 

tertentu, yaitu perusahaan (corporation). Karena esensi dari governance 

adalah beginning terhadap ex-post rents, Zingales (1997) mendefinisikan 

Corporate Governance sebagai the complex set of constraints that shape the 

ex-post bargaining over that quasi-rents generated by a firm. Mekanisme 

Corporate Governance yang didiskusikan dalam literatur dapat 

diinterpretasikan kembali dari sudut pandang definisi ini. Alokasi 

kepemilikan, struktur modal, skema intensif manajerial, takeover, kompetisi 

pasar tenaga kerja, struktur organisasi, dan lainnya dapat dianggap sebagai 

institusi yang mempengaruhi proses bagaimana quasi-rents didistribusikan. 

Konstribusi dari definisi ini adalah menyoroti hubungan antara bagaimana 

quasi-rents dan bagaimana dihasilkan. 

The Indonesian Institute for Corporate Governance, Good Corporate 

Governance dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang 

digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan 

nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. 

Komite Cadbury mendefinisikan Corporate Governance sebagai 

system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar 
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mencapai keseimbangan antara kakuatan kewenangan yang diperlukan oleh 

perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan 

pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan 

kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. 

Organization for Economic Cooperation and Development (OCED) 

mendefinisikan Corporate sebagai sekumpulan hubungan antara pihak 

manajemen perusahaan, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai 

kepentingan dengan perusahaan. Corporate Governance juga mensyaratkan 

adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas 

kinerja. Corporate Governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi 

manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan, 

dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga 

mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. 

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP – 

117/M-MBU/2002, Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur 

yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha 

dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam 

jangka panjang dengan tetap memberikan kepentingan stakeholder lainnya, 

berlandaskan peraturan perundangan dan etika. 

Menurut Keasey et al. (1997:53), esensi Corporate Governance adalah 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja 

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen shareholders dan 

stakeholders lain dengan mendasarkan pada kerangka aturan dan peraturan. 
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate 

Governance merupakan : 

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran 

dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para stakeholder lainnya 

2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian 

perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan 

yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan 

3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, 

pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya (www.madaniri.com). 

Dari pengertian diatas pula, tampak beberapa aspek penting dari Good 

Corporate Governance yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia 

bisnis, yakni : 

1. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di 

antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi. 

Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur 

kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan 

tersebut (keseimbangan internal) 

2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis 

dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder. Tanggung jawab ini 

meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara 

perusahaan dengan stakeholders (keseimbangan eksternal). Diantaranya, 

tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, 

http://www.madaniri.com/
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serta pertanggung jawaban kepada para pemegang saham dan stakeholders 

lainnya 

3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat 

dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian 

hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai 

perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta 

ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam 

pertumbuhannya 

4. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama 

pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui 

keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang 

penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan 

orang dalam (insider information for insider trading) 

(www.madaniri.com) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madaniri.com/
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2.1.3 Kerangka Corporate  Governance 

Gambar 2.1 Kerangka Corporate Governance 

(Sumber : www.iicg.org) 

Komite Good Corporate Governance bertugas membantu Dewan 

Komisaris dalam rangka meningkatkan penerapan praktek GCG oleh 

perusahaan. Komite ini sebelumnya digabung dengan Komite Nominasi dan 

Remunerasi sebagai Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG. 

Komite Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (PSDM), biasa disebut Konarba dan PSDM, merupakan komite yang 

mengalami perubahaan nama dan keanggotaanya di tahun 2010. Sebelumnya 

komite ini bernama Komite Konarba dan GCG, bertugas membantu Komisaris 
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dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan penetapan remunerasi dan 

peningkatan implementasi GCG. 

Konarba dan PSDM bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas 

maupun dalam pelaporan, yang dibentuk oleh, dan bekerja untuk, serta 

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. 

Komite Risiko Usaha bertugas dan bertanggung jawab untuk 

memberikan pendapat profesional dan independen sesuai kewenangannya 

kepada Dewan Komisaris terkait dengan pengelolaan perusahaan yang 

berkaitan dengan risiko usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian 

signifikan, termasuk asuransi dan pengelolaan lingkungan. 

Komite KRU senantiasa mengingatkan dan merekomendasikan agar 

seluruh risiko utama Peusahaan yang masuk kategori high extreme risk di 

kenali dan dimitigasi. 

2.1.4 Manfaat Good Corporate Governance 

1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung 

pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak 

manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita 

perusahaan sebagai penyalahgunaan wewenang (wrong doing), ataupun 

berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal 

tersebut 

2. Mengurangi biaya modal (Cost of Capital), yaitu sebagai dampak dari 

pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas 

dana atau sumebr daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil 

seiring turunnya tingkat resiko perusahaan 
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3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra 

perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang 

4. Menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak yang berkepentingan) 

dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai 

strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya 

mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat 

maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan 

kemakmuran dan kesejahteraan (www.madaniri.com) 

5. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan 

dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih 

meningkatkan pelayanan kepada shareholders 

6. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena 

faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate 

value 

7. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia 

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. 

 

 

http://www.madaniri.com/
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2.1.5 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Sejak diperkenalkannya oleh Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD), prinsip-prinsip Corporate Governance berikut ini 

telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. 

Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin sehingga dapat berlaku 

bagi semua negara atau perusahaan dan diselaraskan dengan sistem hukum, 

aturan atau tata nilai yang berlaku di negara masing-masing. Prinsip-prinsip 

tata kelola perusahaan yang baik (www.iicg.org), antara lain : 

a. Akuntabilitas (accountability) 

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oelh 

dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada 

pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung 

jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris 

bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan 

nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas 

keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan. 

b. Pertanggungjawaban (responsibility) 

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer 

perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai 

pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang 

berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan 

http://www.iicg.org/
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yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, 

kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.  

c. Keterbukaan (transparency) 

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan 

akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja 

keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang 

dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan 

dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan 

perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. 

d. Kewajaran (fairness) 

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip 

ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan 

oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus 

melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang 

mengandung benturan kepentingan. 

e. Kemandirian (independency) 

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak 

secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada 

tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem 

operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa 

pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-
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hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun 

peraturan perusahaan. 

2.1.6 Faktor Keberhasilan Penerapan Good Corporate Governance 

Terdapat dua faktor yang memegang peranan penting dalam 

keberhasilan penerapan Good Corporate Governance, yaitu faktor eksternal 

dan internal. 

1. Faktor Eksternal 

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa factor yang berasal dari 

luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan GCG, 

diantaranya : 

a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin 

berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif 

b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan 

yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan 

Clean Government menuju Good Government and Governance yang 

sebenarnya 

c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) yang 

dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. 

Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan) 

d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan 

GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan 
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timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk 

mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela 

e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan 

implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti 

korupsi yang berkembang di lingkungan public dimana perusahaan 

beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan 

perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan 

lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan 

dalam implementasi GCG (www.madaniri.com) 

2. Faktor Internal 

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG 

yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud 

antara lain : 

a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang 

mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja 

manajemen di perusahaan 

b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan 

mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG 

c. Manajemen pengendalian resiko perusahaan juga didasarkan pada 

kaidah-kaidah standar GCG 

http://www.madaniri.com/
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d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam 

perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin 

akan terjadi 

e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami 

setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan dan 

mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika 

perusahaan dari waktu ke waktu. (www.madaniri.com). 

Di luar dua faktor diatas, aspek lain yang paling strategis dalam 

mendukung penerapan GCG secara efektif sangat tergantung pada kualitas, 

skill, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan organ 

perusahaan. Yang pasti, jika berbagai prinsip dan aspek penting GCG 

dilanggar suatu perusahaan, maka sudah dapat dipastikan perusahaan tersebut 

tidak akan mampu bertahan lama dalam persaingan bisnis global dewasa ini, 

meski perusahaan itu memiliki lingkungan kondusif bagi pertumbuhan 

bisnisnya, seperti yang dialami oleh raksasa bisnis Enron Inc. di AS beberapa 

waktu lalu. Dalam kasus Enron ini, sistem kontrol berlapis-lapis ternyata tak 

bisa mencegah sekelompok pimpinan yang memuaskan ketamakannya untuk 

kepentingan sendiri. Eksekutif Enron Inc. yang seharusnya berkewajiban 

moral memberikan data keuangan yang jujur, sebagaimana keharusan 

perusahaan publik, ternyata tidak melakukan tugas itu. 

Begitu pula, Independent auditor yang semestinya tidak hanya 

memastikan bahwa laporan keuangan sebuah perusahaan sesuai aturan dan 

standar akutansi, tetapi juga memberi investor maupun kreditor gambaran 

http://www.madaniri.com/
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yang fair serta akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi, ternyata gagal 

menjalankan perannya. (www.madaniri.com). 

2.1.7 Mekanisme Corporate Governance 

Menurut Walsh (1990:421) terdapat dua mekanisme untuk membantu 

menyamakan perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham 

(shareholders) yaitu mekanisme pengendalian perusahaan internal dan 

mekanisme pengendalian berdasarkan pasar. Mekanisme pengendalian 

internal didesain untuk menyamakan kepentingan antara manajer dengan 

pemegang saham. Dewan direksi perusahaan publik bertanggung jawab pada 

pengembangan dan implementasi mekanisme ini. 

Kontrak intensif jangka panjang merupakan salah satu pilihan 

mekanisme internal untuk menyamakan kepentingan antara manajer dan 

shareholders (Walsh, 1990; Jensen, 1986). Kontrak jangka panjang ini 

dilakukan dengan memberikan kontrak intensif pada manajer apabila nilai 

perusahaan atau kemakmuran pemegang saham meningkat. Dengan demikian, 

manajer akan meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan kemakmuran 

pemegang saham karena juga akan meningkatkan kekayaan manajer. 

Beberapa contoh bentuk kontrak intensif antara lain kepemilikan saham, 

pemberian stock option, serta ancaman pemecatan apabila laba perusahaan 

rendah (Jensen dan Meckling, 1976; Fama, 1983). 

Kontrak intensif jangka panjang, meskipun bertujuan untuk 

menyamakan kepentingan manajer dan pemegang saham, juga mempunyai 

masalah. Menurut Jensen (1986:435) masalah yang mungkin timbul adalah 

terciptanya kesempatan yang sangat besar bagi manajer untuk melakukan self-

http://www.madaniri.com/
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dealing, khususnya apabila kontrak ini dinegosiasikan dengan dewan direksi 

yang bermotivasi tidak baik, bukannya dengan pemegang saham mayoritas. 

Manajer mungkin melakukan negosiasi kontrak intensif untuk mereka pada 

saat mereka tahu bahwa laba atau pemegang saham akan naik, atau bahkan 

memanipulasi laba akutansi dan kebijakan investasi untuk meningkatkan 

penghasilan mereka. 

Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan 

yang dilakukan oleh pasar. Pasar untuk pengendalian perusahaan merupakan 

cara terakhir yang dilakukan setelah usaha pengendalian internal tidak 

berhasil (Fama, 1980: 301). Menurut teori pasar untuk pengendalian 

perusahaan (market for corporate control), pada saat manajemen puncak 

berperilaku yang menguntungkan diri sendiri, kinerja perusahaan akan 

menurun. Menurunnya kinerja perusahaan ini direfleksikan oleh nilai saham 

perusahaan. Pada kondisi tersebut, kelompok manajemen lain akan 

menawarkan pada pemegang saham sebagai alternatif dari manajemen yang 

sedang memegang jabatan. Dengan demikian, pasar untuk pengendalian 

perusahaan merupakan kompetisi diantara kelompok (tim) manajemen dalam 

memperoleh hak pengendalian untuk mengelola sumberdaya perusahaan. 

2.1.7.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Corporate Governance biasanya mengacu pada sekumpulan 

mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer 

ketika ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Beberapa 

dari pengendalian ini terletak pada fungsi dari dewan direksi, pemegang 



26 

 

saham institusional, dan pengendalian dari mekanisme pasar. (Lacker, 

1999:371) 

Sukses atau tidaknya perusahaan akan sangat ditentukan oleh 

keputusan atau strategi yang diambil oleh perusahaan. Dewan memegang 

peranan yang sangat signifikan bahkan peran yang utama dalam penentuan 

strategi perusahaan tersebut. Indonesia merupakan Negara yang menggunakan 

konsep two tier, dimana dewan terdiri dari dewan direksi dan komisaris. 

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya 

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau 

bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. 

Misi komisaris independen adalah mendorong terciptanya iklim yang 

lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (fairness) diantara berbagai 

kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan stakeholder 

sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. 

Untuk lebih memantapkan efektifitas komisaris independen, jumlah komisaris 

independen dalam satu perusahaan ditetapkan paling sedikit 30% dari jumlah 

seluruh komisaris atau paling sedikit 1 (satu) orang. Menurut Fama (1983:315) 

menyatakan bahwa non excecutive director (komisaris independen) dapat 

bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para 

manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen seta memberikan 

nasihat kepada manajemen, selain itu outside director akan lebih efektif dalam 

memonitor manajemen dan memberikan expert knowledge bagi perusahaan. 
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Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk 

mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan 

komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat 

kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan. 

Komisaris independen mempunyai wewenang untuk mengetuai komite 

audit dan komite nominasi. Serta berdasarkan pertimbangan yang rasional dan 

kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota 

dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan 

Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib 

dimasukkan dalam laporan tahunan. 

Evaluasi kinerja komisaris independen akan dilakukan setiap tahun 

melalui “self-assessment” didukung dengan evaluasi oleh presiden komisaris 

dan komisaris lainnya serta oleh direksi perusahaan. Hasil evaluasi kinerja 

komisaris independen akan dikomunikasikan kepada masing-masing komisaris 

independen oleh presiden komisaris perusahaan.  

2.1.7.2 Kepemilikan Institusional 

Meskipun jumlah investor institusi di daftar pemegang saham lebih 

sedikit daripada investor perorangan, investor institusi biasanya merupakan 

pelaku utama pasar modal yang mempengaruhi fluktuasi harga dan volume 

transaksi. Investor institusi memiliki perilaku yang lebih rasional 

dibandingkan dengan investor perorangan karena pada umumnya memiliki 

profesionalisme yang lebih memahami pasar modal. 
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Menurut Wahidahwati (2002:3) kepemilikan institusional adalah 

kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti bank, 

perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan institusi lainnya. Institusi 

biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka memiliki 

sumberdaya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. 

Oleh karena itu, pihak institusional dapat melakukan pengawasan terhadap 

kebijakan manajemen secara lebih kuat dibandingkan dengan pemegang 

saham lain.  

Investor institusional memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan investor individual, diantaranya yaitu : 

1. Investor institusional memiliki sumberdaya yang lebih daripada 

investor individual untuk mendapatkan informasi 

2. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa 

informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi 

3. Investor institusional secara umum memiliki relasi bisnis yang 

lebih kuat dengan manajemen 

4. Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk 

melakukan pengawasan lebih ketat atas aktifitas yang terjadi di 

dalam perusahaan 

5. Investor institusional lebih aktif dalam melakukan jual beli saham 

sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang 

tercermin di tingkat harga 
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Menurut Pozen (1994) dalam Putu Anom Mahadwartha dan Jogiyanto 

Hartono (2002:644) bahwa investor intitusional dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu investor aktif dan investor pasif. Investor aktif adalah investor yang ikut 

aktif terlibat dengan keputusan manajemen. Keberadaan investor institusi 

dipandang mampu menjadi alat monitoring yang efektif bagi perusahaan 

sehingga dapat dikatakan kegiatan investor ini mampu meningkatkan harga 

saham yang akan meningkatkan nilai perusahaan. 

2.1.7.3 Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk 

melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan (Kep.29/PM/2004). 

Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite 

audit terdiri sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. 

Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, 

anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris 

merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua 

komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen 

harus berasal dari pihak eksternal yang independen. 

Berdasarkan Kep-29/PM/2004, diantaranya tugas komite audit antara 

lain : 

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan 

dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan 

informasi keuangan lainnya. 

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan 
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perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan 

parusahaan. 

3. Melakukan penelaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor 

internal. 

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi 

perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi 

5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris 

atas pengaduan yang dilakukan oleh emiten 

6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan. 

Komte audit bertugas sebagai pihak penengah apabila terjadi selisih 

pendapat antara manajemen dan auditor mengenai interpretasi dan penerapan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk mencapai keseimbangan akhir, 

sehingga laporan lebih akurat (Klien, 2002, dalam Siagallan dan Machfoedz, 

2006:2). Komite audit yang beranggotakan pihak independen dan memiliki 

pengetahuan dalam bidang keuangan dan akuntansi cenderung mendukung 

pendapat auditor (Carcello dan Neal, 2000 dalam Siagallan dan Machfoedz, 

2006:2). 

2.1.8 Return Saham 

Return merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi. Return 

dibedakan menjadi dua yaitu return realisasi (realized return) atau return 

ekspektasi (expected return). Return realisasi merupakan return yang telah 

terjadi dan dihitung berdasarkan data histories. Return ini penting karena 

digunakan sebagai salah satu alat pengukur kinerja perusahaan dan sebagai 

dasar penentuan return dan resiko dimasa mendatang. Sedangkan return 
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ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa 

yang akan datang dan masih bersifat tidak pasti (Jogiyanto, 2003:109). Dalam 

melakukan investasi, investor dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainty) 

antara return yang akan diperoleh dengan resiko yang akan dihadapinya. 

Semakin besar return yang diharapkan akan diperoleh dari investasi, semakin 

besar pula resikonya, sehingga dikatakan bahwa return ekspektasi memiliki 

hubungan positif dengan resiko. Resiko yang lebih tinggi biasanya 

dikorelasikan dengan peluang untuk mendapatkan return yang lebih tinggi 

pula (high risk high return, low risk low return). Tetapi return yang tinggi 

tidak selalu disertai dengan investasi yang beresiko. Hal ini bisa saja terjadi 

pada pasar yang tidak rasional. 

Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return, 

tanpa melupakan faktor resiko investor yang harus dihadapinya. Return 

merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga 

merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi 

yang dilakukannya. 

Sumber-sumber return saham terdiri dari dua komponen utama yaitu 

yield dan capital gain (loss). Yield merupakan komponen return yang 

mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodic dari 

suatu investasi. Keuntungan ini biasanya diterima dalam bentuk kas atau 

setara kas sehingga dapat diuangkan secara cepat. Jika kita berinvestasi pada 

sebuah obligasi maka besarnya yield ditunjukkan dari bunga obligasi yang 

dibayarkan. Jika kita membeli saham, yield ditunjukkan dengan besarnya 

deviden yang kita peroleh. Sedangkan capital gain sebagai komponen kedua 
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return merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga, yang 

bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. 

2.2 Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Maruf (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap motivasi manajemen laba perusahaan Go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini dilakukan terhadap 78 

perusahaan go public. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba tetapi proporsi dewan 

komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sriwedari (2009) mengenai pengaruh 

Good Corporate Governance terhadap manajemen laba dan kinerja 

perusahaan. Penelitian ini menghasilkan bahwa mekanisme GCG yang 

diproyeksikan ke dalam kepemilikan institusional, komisaris independen, dan 

proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap 

manajemen laba, Komite audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan berpengaruh negatif tetapi 

tidak signifikan terhadap manajemen laba. 

Dalam penelitian Farah (2009) tentang Pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap Return Saham mengatakan bahwa proporsi dewan 

komisaris independen dan komite audit secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi Return Saham. Sedangkan proporsi Kepemilikan Institusional 

berpengaruh positif terhadap return saham. Penelitian ini dilakukan terhadap 

31 perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasilnya menunjukan bahwa peranan 

GCG yang diinterpretasikan melalui Kepemilikan Institusional, Proporsi 
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Dewan Komisaris Independen serta Komite Audit terdapat pengaruh antara 

lain variabel kepemilikan institusional berpengaruh secara positif dan tidak 

signifikan, namun variabel komisaris independen dan komite audit 

berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap return saham.  
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2.3 Kerangka Pikir 

  

Fenomena : 

Terdapat perbedaan nilai perusahaan yang menerapkan sistem Good Corporate 

Governance terhadap Return Saham pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

Good Corporate Governance 

(GCG) 

 Komisaris Independen (X1) 

 Kepemilikan Institusional (X2) 

 Komite Audit (X3) 

Return Saham 

(y) 

Uji Regresi Berganda 
Y = α + β1X1 + β1X2 + β3X3 + e 

 

Uji Hipotesis 

Kesimpulan 
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2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian 

Dalam perspektif teori keagenan, agen yang risk averse dan yang 

cenderung mementingkan dirinya sendiri akan mengalokasikan resources 

(berinvestasi) yang tidak meningkatkan nilai perusahaan. Permasalahan agensi ini 

akan mengindikasikan bahwa nilai perusahaan akan naik apabila pemilik 

perusahaan biasa mengendalikan perilaku manajemen agar tidak menghamburkan 

resources perusahaan, baik dalam bentuk investasi yang tidak layak, maupun 

dalam bentuk shirking. 

Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan 

nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Dengan demikian, penerapan 

Good Corporate Governance dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan, 

sehingga masalah kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat berkurang dan 

kualitas laporan keuangan dapat meningkat selama perusahaan menerapkan 

prinsip Good Corporate Governance secara konsisten. Banyak perusahaan-

perusahaan besar yang bangkrut karena penerapan Good Corporate Governance 

dan etika bisnisnya yang tidak konsisten. Ini menunjukkan lemahnya komitmen 

dan kepemimpinan dan tidak dipakainya instrumen-instrumen Corporate 

Governance di dalam penerapan etika bisnis. Pelaksanaan di dalam perusahaan 

diharapkan mampu menghindari adanya praktek tidak terpuji yang dilakukan 

direksi, maupun bersama-sama pihak lain yang punya hubungan atau kepentingan 

di dalam tubuh perusahaan. Perjuangan untuk melahirkan dan menempelkan 

profesionalisme yang jujur, memiliki integritas, bertanggung jawab, memiliki 
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semangat kerja keras dan inovatif, serta independen, merupakan bagian dari upaya 

untuk mendukung pelaksanaan GCG. 

Penerapan Good Corporate Governance dalam organisasi publik maupun 

perusahaan, akan menciptakan kinerja organisasi yang kuat dan berkelanjutan 

(sustainable). Untuk itu,dalam merealisasikan Good Corporate Governance perlu 

ditopang oleh kekuatan sistem manajemen organisasi yang kuat dan sistemik. Hal 

ini akan terbangun apabila terjadi keseimbangan kepentingan antara semua pihak 

yang berkepentingan dengan organisasi (stakeholders) dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. Untuk mengetahui apakah keseimbangan kepentingan telah 

tercipta, maka sistem manajemen hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga 

mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk mencapai apa yang diinginkan 

bersama. 

Oleh karena itu, investor memberikan reaksi yang positif terhadap 

perusahaan yang menerapkan prinsip Good Corporate Governance. Investor 

percaya pada perusahaan dan menganggap manajer dapat bekerja dengan baik 

sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran, dan kemandirian) untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Morck, Shleifer&Vishhny (1988) dalam Barnhardt & Rosenstein (1998) 

yang menguji hubungan antara kepemilikan manajerial dan komposisi dewan 

komisaris terhadap nilai perusahaan menemukan bahwa nilai perusahaan 

meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan manajerial sampai dengan 

5%, kemudian menurun pada saat kepemilikan manajerial 5%-25%, dan 
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kemudian meningkat kembali seiring dengan adanya peningkatan kepemilikan 

manajerial secara berkelanjutan. 

Perusahaan yang dikelola dengan baik akan dapat lebih menguntungkan 

sehingga dapat deviden yang lebih tinggi. Kedua, disebabkan oleh karena investor 

luar dapat menilai earnings atau deviden yang sama dengan lebih tinggi untuk 

perusahaan yang menerapkan Corporate Governance yang lebih baik. Hasil 

menunjukkan bahwa tidak ditemukan bukti bahwa perusahaan dengan Corporate 

Governance yang baik lebih menguntungkan atau membayar deviden yang lebih 

tinggi, tetapi ditemukan bukti bahwa investor menilai earnings atau arus deviden 

yang sama dengan atau lebih tinggi untuk perusahaan yang menerapkan corporate 

Governance yang lebih baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan 

diuji dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Adanya pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap 

Return Saham 

H2 : Adanya pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Return Saham 

H3 : Adanya pengaruh Komite Audit terhadap Return Saham 

 

 

 

 

 


