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1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Krisis moneter yang berkepanjangan melanda Indonesia sejak awal Juli
1997, berubah menjadi krisis ekonomi. Krisis moneter ini sebenarnya bermula
dari negara Thailand kemudian menembus ke negara-negara Asia lainnya
termasuk Indonesia. Krisis moneter di Indonesia ditandai oleh nilai tukar rupiah
terhadap dolar yang merosot tajam dan cepat dari rata-rata Rp 2.450,- per dollar
AS Juni 1997 menjadi Rp 13.513,- pada akhir Januari 1998. Indonesia
merupakan negara yang paling parah terkena krisis dan paling lama proses
pemulihannya. Beberapa indikator ekonomi menunjukkan bahwa negara
Indonesia mengalami krisis yang terparah. Tingkat inflasi pada tahun 1998 dan
1999 mencapai berturut-turut 58.4 % dan 20.5%, jika dibandingkan dengan
negara-negara tetangga yang rata-rata di bawah 10%, kecuali India pada tahun
1998 yang mencapai 13.2%. Tingkat suku bunga riil Indonesia pada tahun 1998
adalah minus 24.6%, sedangkan negara-negara lain seperti Thailand dan Malaysia
pada tahun yang sama adalah 4.7% dan 3.4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia
yang diukur dengan pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) Growth juga
rendah yaitu minus 13.1 % (WB 2014). Secara rinci perbandingan indikator
ekonomi yang meliputi tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan GDP,
nilai tukar mata uang terhadap dolar (exchange rate) dan pasar modal antara
Indonesia dengan India, Malaysia, Filipina dan Thailand pada tahun 1996 sampai
dengan 2000, dapat dilihat pada Lampiran 1.
Krisis ekonomi ini kemudian diikuti oleh krisis kepercayaan dan berujung
pada krisis politik dengan jatuhnya pemerintahan Presiden Suharto. Akibat krisis
ekonomi ini menimbulkan lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak
perusahaan yang bangkrut dan berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran.
Padahal sebelum krisis, Indonesia termasuk negara yang disanjung oleh Bank
Dunia karena dianggap memiliki fundamental ekonomi cukup kuat.
Menurut World Bank (2014) terdapat empat penyebab utama yang membuat
krisis ekonomi menuju ke arah kebangkrutan. Pertama adalah akumulasi utang
swasta luar negeri yang cepat dan bersifat jangka pendek, yakni rata-ratanya
hanyalah 18 bulan. Kedua adalah kelemahan pada sistim perbankan. Ketiga
adalah masalah buruknya governance atau tata kelola, termasuk ketidak mampuan
pemerintah dalam menangani dan mengatasi krisis yang berkepanjangan.
Keempat adalah ketidakpastian politik menghadapi pemilu.
Studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (2000)
mengidentifikasi bahwa kontributor utama dari krisis ekonomi di negara Asia
tersebut yakni lemahnya tata kelola perusahaan (Zhuang et al. 2000). Bahkan
krisis moneter yang terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat juga ditengarai
karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Beberapa
kasus skandal keuangan seperti Enron Corp., Worldcom, dan Xerox
menggambarkan bagaimana para petinggi perusahaan mengabaikan penerapan
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Mehta 2003 dan Mclean 2001).
Krisis ekonomi tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk
bersungguh-sungguh memperhatikan isu tata kelola perusahaan di Indonesia.
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Pemerintah Indonesia pada tahun 1999 membentuk Komite Nasional Kebijakan
Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, dengan melibatkan 30 orang perwakilan
dari sektor publik dan swasta. Komite ini dibentuk untuk merekomendasikan
penerapan prinsip-prinsip tata kelola secara nasional.
Untuk memperluas
cakupan penerapan tata kelola hingga sektor publik, maka pada tahun 2004,
KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
Tujuan perluasan cakupan hingga ke sektor publik ini adalah agar tercipta
keterkaitan dan sinergitas dalam pengaturan kebijakan tata kelola baik di sektor
korporasi maupun publik (KNKG 2014).
KNKG kemudian menerbitkan Pedoman Nasional Good Corporate
Governance (GCG) pada tahun 2006 yang merupakan revisi pedoman tahun 1999.
Lebih lanjut pemerintah mengeluarkan Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai pengganti undang-undang
sebelumnya tahun 1995. UUPT ini lebih komprehensif dalam mengakomodasi
dan menjabarkan prinsip-prinsip tata kelola. Substansi pengaturannya antara lain
mencakup kesetaraan organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. UUPT juga menjelaskan
peran dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi, serta elemen tata
kelola perusahaan lainnya.
Pengertian tata kelola perusahaan yang umum digunakan adalah suatu
sistem dimana perusahaan-perusahaan diarahkan dan dikendalikan (Cadbury
Committee 1992). Lebih spesifik tata kelola mengatur bagaimana hubungan
antara berbagai pihak dalam suatu perusahaan. Sedangkan Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD), mendefinisikan tata kelola
sebagai
“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan
serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan
dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem
yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.
Menurut Gul dan Tsui (2004), tata kelola dalam perkembangannya saat ini
tidak hanya melingkupi apa yang tertuang dalam kontrak kinerja, tetapi lebih dari
itu juga diatur bagaimana cara untuk mencapai tujuan bersama dalam ikatan kerja
perusahaan dan termasuk juga untuk memberikan penghargaan untuk semua
pemangku kepentingan yang terlibat.
OECD (1998) mengungkapkan bahwa dalam prinsip GCG terdapat empat
unsur penting, yaitu:
a. Fairness (keadilan). Adanya jaminan perlindungan hak-hak para pemegang
saham termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang
saham asing, serta jaminan terlaksananya komitmen dengan para investor.
b. Transparency (transparansi). Adanya suatu sistem informasi yang terbuka,
tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan
keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
c. Accountability (akuntabilitas). Adanya kejelasan peran dan tanggung jawab,
serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan
manajemen dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris.
d. Responsibility (pertanggungjawaban). Adanya kepastian dipatuhinya peraturan
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serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.
Tata kelola diperlukan untuk dapat mendorong pasar yang transparan,
efisien dan konsisten dengan peraturan perudang-undangan sehingga dapat
meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan nilai pemegang saham
(OECD 1998). Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar
GCG telah semakin menjadi faktor penting dan dapat meningkatkan keyakinan
investor terhadap perusahaan tentang bagaimana mereka mengelola investasinya.
Manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang
dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuhkembangnya perusahaan sekaligus
pilar pemenang era persaingan global. Peranan GCG sangat penting untuk
meningkatkan daya saing perusahaan dalam kompetisi pasar global yang
sudah semakin ketat.
Jika dilihat dari perspektif teori keagenan maka apabila suatu perusahaan
telah menerapkan tata kelola perusahaan secara efektif, seharusnya masalahmasalah keagenan yang terjadi dalam hubungan antar para pemangku kepentingan
dapat dihindari atau setidak-tidaknya konflik-konflik kepentingan diantara pihakpihak yang berperan dalam perusahaan dapat dikurangi. Dalam teori keagenan,
karena masalah-masalah keagenan maupun konflik-konflik kepentingan
berkurang, maka upaya untuk memonitor maupun mengendalikan permasalahan
tersebut dalam hal ini berupa biaya-biaya keagenan dapat berkurang. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik
dapat mengurangi biaya keagenan. Menurut Tarmidi (2011), GCG dapat
mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang
saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biayabiaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat
penyalahgunaan wewenang (wrong-doing), ataupun berupa biaya pengawasan
yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
Sejak pembentukan KNKG, pemerintah terus mendorong upaya-upaya
penerapan GCG baik pada perusahaan BUMN maupun pada perusahaanperusahaan yang sudah tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Berbagai inisiatif
lainnya terus dilakukan bahkan memberikan insentif atau penghargaan kepada
perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip GCG. Otoritas Jasa
Keuangan telah menyusun roadmap tata kelola perusahaan Indonesia pada tahun
2011 sebagai sarana dalam rangka mewujudkan program prioritas peningkatan
implementasi praktik tata kelola perusahaan pada emiten dan perusahaan publik di
Indonesia.
Akan tetapi, setelah lebih dari sepuluh tahun upaya-upaya penerapan GCG
dilakukan di Indonesia, masih dipertanyakan keefektifan dalam implementasinya.
Dalam beberapa kasus peran tata kelola perusahaan belum mencerminkan
sebagaimana yang diharapkan. Hasil survey yang dilakukan oleh Asian Corporate
Governance Association (ACGA) pada tahun 2000, melaporkan bahwa skor
Indonesia Market Category masih sangat rendah yakni hanya 37, atau urutan
terbawah dan berada di bawah negara-negara Asian tenggara lainnya, seperti
Philippines (41), Malaysia (53) dan Thailand (58). Tabel 1 memperlihatkan posisi
Indonesia berada pada tingkat paling bawah dengan skor 37 di antara negara
tetangga.
Hasil survei yang dilakukan oleh Coombes dan Watson (2000), juga
menemukan bahwa investor bersedia memberi premium yang lebih tinggi, sebesar
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27%, pada perusahaan di Indonesia yang menerapkan GCG dibandingkan dengan
premium pada perusahaan di negara-negara Asia yang lain. Artinya, jika
perusahaan di Indonesia bersedia melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam
pengelolaan perusahaannya, maka para investor berani bayar lebih terhadap nilai
saham perusahaan tersebut. Rupanya investor masih melihat margin keuntungan
yang lebih besar pada perusahaan di Indonesia, jika dikelola dengan baik. Hal ini
menunjukkan bukti lain bahwa praktek tata kelola perusahaan di Indonesia belum
sesuai harapan.
Kondisi buruknya tata kelola perusahaan di Indonesia juga diakui oleh
Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Pasar Modal pada saat
diskusi yang bertajuk „CEO networking 2013: Improving Governance To
Embrace Globalization‟ di Bali pada tanggal 4 Nopember 2013.
Tabel 1 Market category score
No Country

Total

1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11

69
66
58
55
55
53
51
49
45
41
37

Singapura
Hongkong
Thailand
=Japan
=Malaysia
Taiwan
India
Korea
China
Philippines
Indonesia

CG Rules
&
Practices
68
62
62
45
52
50
49
43
43
35
35

Enforcement

Political &
Regulatory

IGAAP

64
68
44
57
39
35
42
39
33
25
22

73
71
54
52
63
56
56
56
46
44
33

87
75
80
70
80
77
63
75
70
73
62

CG
Culture
54
53
50
53
38
46
43
34
30
29
33

Sumber : ACGA (2000)

Menghadapi era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, dunia usaha di
Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan proteksi, subsidi maupun kedekatan
dengan pemerintah, akan tetapi sudah harus secara serius menerapkan sistem tata
kelola yang baik. Penerapan GCG sudah harus dijadikan suatu sistem nilai dan
best practices yang mendasar bagi peningkatan nilai dan kinerja perusahaan dan
menuntut pendekatan yang komprehensif. Penerapan GCG bukan lagi sebagai
simbol maupun aksesori belaka dan saat ini sudah menjadi prasyarat mutlak pada
era perdagangan global.
Adapun
yang
menjadi
rahasia
keberhasilan dari
implementasi GCG adalah terletak pada kepemimpinan yang kuat, tangguh dan
mempunyai daya tahan untuk bekerja dalam organisasi perusahaan yang serba
berwarna-warni, sebab akar good corporate culture juga terletak pada sikap dan
perilaku pimpinan perusahaan (Tarmidi 2011). Diperlukan komitmen yang kuat
bagi dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya
masing-masing terhadap penegakan penerapan GCG. Komisaris independen
sebagai pihak yang mewakili pemegang saham minoritas juga dituntut
independensinya agar dalam menilai kinerja dewan lebih obyektif. Diharapkan
peran komisaris independen sebagai pihak netral mampu menjadi penengah dan
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mengurangi benturan kepentingan antara dewan direksi dan komisaris. Demikian
halnya dengan peran komite audit sangat penting dalam menjaga kredibilitas dan
transparansi laporan keuangan.
Selain faktor tata kelola perusahaan, faktor-faktor lain seperti konsentrasi
kepemilikan saham, kebijakan dividen, tingkat utang serta ukuran (size) besar
kecilnya suatu perusahaan juga dapat berpengaruh terhadap biaya keagenan.
Penelitian yang dilakukan oleh La Porta et al. (1999) mengungkapkan bahwa
sekitar enam puluh empat persen dari perusahaan besar pada 20 negara-negara
kaya memiliki pemilik saham pengendali dan seringkali dipegang oleh satu
keluarga.
Lebih lanjut beberapa penelitian pada negara-negara berkembang
ditemukan dominasi kepemilikan yang sangat terkonsentrasi. Oleh karena itu
faktor konsentrasi kepemilikan menjadi penting dalam kaitannya dengan isu tata
kelola perusahaan (Kang dan Sorensen 1999).
Konsentrasi kepemilikan saham diartikan sebagai bagian saham yang
dimiliki oleh pemegang saham terbesar (pemegang saham mayoritas). Semakin
besar porsi saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaan pemegang saham
untuk mengawasi manajer dalam menjalankan roda perusahaan. Pemegang saham
mayoritas merasa perlu untuk secara proaktif mengawasi manajer dalam rangka
mengamankan investasinya. Porsi saham yang signifikan besar menciptakan
motivasi bagi mereka untuk mengawasi kerja dan perilaku manajer serta
mencegah timbulnya penyalahgunaan diskresi yang dimiliki oleh para manajer
dan berpotensi bisa merugikan perusahaan (Patricks 2002). Semakin besar
kepemilikan saham semakin intensif pemegang saham melindungi investasinya
melalui pengendalian terhadap manajemen (La Porta et al. 2000, Pedersen dan
Thomsen 2003).
Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki pasar saham yang relatif
kecil, belum berkembang dan tidak likuid. Kondisi seperti ini menciptakan
kurang efektifnya peranan mekanisme pasar dalam mendisiplinkan dan
mengevaluasi kinerja para petinggi perusahaan. Patrick (2002), berpendapat
bahwa Bursa Efek Indonesia belum kuat, masih banyak kelemahan dalam hal
regulasi dan penegakkannya. Lemahnya sistem pengendalian semacam ini umum
terjadi pada negara-negara yang memiliki ekonomi sedang berkembang. Peran
pemegang saham mayoritas sebagai refleksi kepemilikan terkonsentrasi dapat
merupakan sistem tata kelola perusahaan internal dalam mengatasi masalah
keagenan (Shleifer dan Vishny 1997, Burkart dan Panunzi 2001).
Kebijakan pembagian dividen suatu perusahaan juga dapat menurunkan
biaya keagenan (Mutamimah dan Hartono 2010). Dividen merupakan bagian dari
keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham sebagai
return dari investasinya yang ditanamkan dalam perusahaan. Dengan demikian
pembagian dividen dapat dipandang sebagai bentuk perhatian perusahaan
terhadap para pemegang saham terutama bagi pemegang saham minoritas. Dari
sudut pandang ini, maka semakin besar porsi dividen maka hak minoritas semakin
lebih diperhatikan. Langkah kebijakan semacam ini dapat meredam potensi
konflik antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas (Gugler dan Yurtoglu
2000).
Kebijakan dividen, khususnya kebijakan dividen tunai, juga menurunkan
potensi penyalahgunaan diskresi terhadap free cashflow (FCF) oleh para petinggi
perusahaan. Penyalahgunaan diskresi tersebut biasanya dalam bentuk pembelian
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barang-barang mewah yang tidak terkait dengan peningkatan nilai perusahaan.
Dengan adanya pembayaran dividen dalam bentuk tunai maka akan mengurangi
jumlah FCF yang tersedia dalam perusahaan (Crutchley dan Hansen 1989).
Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Crutchley dan Hansen
(1989), Gugler dan Yurtoglu (2000) maupun Mutamimah dan Hartono (2010),
mengungkapkan adanya hubungan negatif antara kebijakan dividen dengan biaya
keagenan. Jensen dan Meckling (1976) melihat kebijakan dividen sebagai suatu
bentuk lain suatu mekanisme tata kelola perusahaan. Menurut Jensen dan
Meckling (1976) terdapat dua buah kebijakan yang digunakan sebagai mekanisme
tata kelola perusahaan, yaitu kebijakan dividen dan kebijakan utang.
Utang sebagai salah satu komponen struktur modal perusahaan juga dapat
mempengaruhi biaya keagenan.
Perusahaan yang memiliki utang akan
melibatkan pihak lain, yakni pemilik obligasi, khususnya dalam bentuk kegiatan
monitoring
terhadap kesehatan perusahaan.
Dengan demikian pemilik
perusahaan dapat berbagi biaya keagenan yang mestinya dipikul sendiri. Utang
juga memaksa pihak manajemen untuk membayar cicilan pokok dan bunganya
secara periodik. Analog dengan penjelasan dividen, maka dengan adanya
kewajiban membayar cicilan pokok dan bunga utang tersebut, perusahaan akan
mengurangi ketersediaan FCF. Dengan demikian kebijakan peningkatan utang
dapat menurunkan biaya keagenan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Crutchley dan Hansen (1989), Jensen (1986) dan Grossman dan Hart (1982)
mengungkapkan adanya peran utang terhadap penurunan biaya keagenan.
Sesuai dengan teori economic of scale, semakin besar ukuran perusahaan
maka akan menghasilkan output yang semakin banyak, dengan demikian biayabiaya tetap perusahaan per unit output menjadi semakin kecil, termasuk
didalamnya adalah biaya keagenan. Dengan kata lain semakin besar ukuran
perusahaan akan semakin kecil biaya keagenannya (Kaen dan Baumann 2003).
Semua variabel tersebut di atas, yakni tata kelola perusahaan, konsentrasi
kepemilikan saham, kebijakan dividen, tingkat utang, dan ukuran perusahaan
diteliti pengaruhnya terhadap biaya keagenan. Penelitian ini dilakukan terhadap
semua perusahaan agroindustri yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama
periode tahun 2010 sampai dengan 2013. Pemilihan periode penelitian tersebut
karena secara umum kondisi perekonomian Indonesia mengalami perkembangan
yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010,
seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008
hingga 2009. Perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh
krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Pemerintah juga berhasil
menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia
Perkembangan perekonomian pada periode tersebut membawa perubahan
yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Hal ini terbukti dari
meningkatnya peringkat Indonesia pada Global Competitiveness Index 2010-2011
yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Indonesia berhasil meraih
peringkat 44, naik 10 peringkat dibandingkan pada tahun 2009. Kenaikan
peringkat ini menunjukkan semakin dipercayanya pasar modal Indonesia di mata
global.
Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia juga terlihat dari indikator
perekonomian nasional. Indikator makroekonomi Indonesia selama tahun 2010
menunjukkan adanya perbaikan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi
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Indonesia berhasil melaju pada tingkat 6.1%, sedangkan tingkat inflasi hingga
November berhasil ditahan pada level 6.33%. Hal ini didukung oleh rendahnya
tingkat suku bunga BI yang dipertahankan pada level 6.5%. Rendahnya tingkat
suku bunga acuan ini menyebabkan sektor kredit mengalami peningkatan tajam
sehingga sukses memompa pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari
meningkatnya pertumbuhan kredit yang hingga bulan Oktober mencapai 19.3%
(BPS 2014). Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia
adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang
tinggi dan pengurangan utang negara.
Melihat perkembangan perekonomian yang baik ini, penulis ingin melihat
lebih jauh apakah upaya pemerintah yang sudah dilaksanakan dalam jajaran
birokrasi, melalui tata kelola pemerintahan yang baik ini juga secara paralel
dibarengi juga terjadi pada dunia usaha di Indoesia.
Sebab sebagaimana
dijelaskan sebelumnya bahwa peranan tata kelola sangat penting, apalagi dalam
dunia bisnis perlu dipastikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan sangat
berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, terutama para investor untuk
menanamkan modalnya di Indonesia.

Perumusan Masalah
Sebagaimana telah didiskusikan pada bagian pendahuluan, bahwa krisis
moneter dengan diikuti oleh krisis ekonomi yang dialami di Indonesia paling
parah dan paling lama proses pemulihannya dibandingkan dengan negara-negara
tetangga lainnya. Bahkan pemerintah dianggap tidak mampu menyelesaikan
krisis ekonomi sehingga krisis kepercayaan terhadap pemerintah semakin tidak
terkendali dan berujung pada jatuhnya rezim pemerintahan Suharto pada tahun
1998.
Penyebab krisis ini, selain akibat besarnya utang luar negeri dalam bentuk
mata uang asing yang tindak terkendali, juga menurut World Bank (2014) maupun
Asian Develompent Bank (2000) adalah akibat buruknya tata kelola perusahaan di
Indonesia.
Tata kelola perusahaan yang buruk menimbulkan berbagai
permasalahan dalam perusahaan, bahkan bisa menciptakan potensi konflik antar
pemangku kepentingan. Ketidaktransparanan serta banyaknya KKN dalam
pengelolaan perusahaan menimbulkan biaya ekonomi tinggi yang harus
ditanggung oleh perusahaan. Sebagai akibatnya perusahaan-perusahaan di
Indonesia sangat tidak kompetitif dan sangat rentan menghadapi persaingan
global.
Berdasarkan pengalaman krisis tersebut, pemerintah telah berupaya penuh
dan menjadi program prioritas nasional dalam mendorong penerapan GCG pada
perusahaan-perusahaan di Indonesia, meskipun belum merupakan bentuk
kewajiban. Dorongan penerapan GCG ini sudah dimulai sejak tahun 1999
melalui pendirian KNKGC yang kemudian berubah menjadi KNKG pada tahun
2004. Pedoman nasional dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan telah
diterbitkan. Bahkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga
telah diterbitkan sebagai pengganti UU sebelumnya.
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Secara teoritis, dari perspektif teori keagenan, dapat dijelaskan bahwa
dengan diterapkannya tata kelola dalam perusahaan maka biaya-biaya keagenan
dapat ditekan dan menciptakan kinerja perusahaan yang jauh lebih baik, sehingga
secara fundamental perusahaan memiliki daya saing yang lebih kuat.
Penelitian ini ingin mengidentifikasi apakah penerapan tata kelola yang
sudah dicanangkan lebih dari sepuluh tahun tersebut sudah berpengaruh terhadap
penurunan biaya keagenan pada perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan
agroindustri yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sektor
agroindustri karena sektor ini yang memiliki karakteristik tersendiri dan terbukti
mampu bertahan dalam situasi krisis yang berkepanjangan.
Penelitian ini juga mempertimbangkan struktur kepemilikan saham
perusahaan di Indonesia yang sangat terkonsentrasi. Kepemilikan terkonsentrasi
yang umumnya dimiliki keluarga, menciptakan masalah keagenan yang berbeda.
Masalah keagenan yang sering dijumpai adalah konflik kepentingan antara
pemilik saham mayoritas dengan minoritas.
Pemilik mayoritas biasanya
merupakan pemegang saham pengendali, sehingga keputusan-keputusan
manajemen seringkali diarahkan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas.
Kurniawan dan Indriantoro (2000), misalnya, menengarai bahwa struktur
kepemilikan yang masih terkonsentrasi pada keluarga menyebabkan perlindungan
terhadap investor kecil masih lemah. Lukviarman (2004a), meneliti struktur
kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitiannya menyimpulkan
bahwa sekitar 80 persen perusahaan di Indonesia memiliki struktur kepemilikan
mayoritas, pemilik perusahaan akan terlibat dalam keanggotaan dewan, yang
berarti ikut terlibat dalam pengendalian tata kelola perusahaan. Hadiprajitno
(2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kepemilikan mayoritas
keluarga, kepemilikan mayoritas institusi keuangan dan kepemilikan mayoritas
pemerintah berpengaruh terhadap penurunan biaya keagenan.
Selain faktor tata kelola perusahaan dan konsentrasi kepemilikan, faktorfaktor lain yang diteliti pengaruhnya terhadap penurunan biaya keagenan suatu
perusahaan adalah kebijakan dividen, tingkat utang serta ukuran perusahaan. Dari
hasil-hasil penelitian sebelumnya, faktor-faktor tersebut pada umumnya
mempengaruhi penurunan biaya keagenan.
Dalam pengukuran biaya keagenan, digunakan acuan sebagaimana yang
dilakukan oleh Ang et al. (2000), yaitu dengan menggunakan dua pengukuran.
Pengukuran pertama adalah biaya keagenan langsung, yaitu dihitung sebagai
perbedaan beban biaya antara perusahaan dengan struktur kepemilikan dan
manajemen tertentu dan perusahaan yang tidak memiliki biaya keagenan (dikelola
oleh pemilik sendiri). Pengukuran biaya keagenan ini mencakup semua biaya
(gaji, bonus, fasilitas, dan benefit lain) yang melekat pada para agen. Untuk
memudahkan dalam perbandingan antar perusahaan, dilakukan standarisasi biaya
terhadap total penjualan tahunan. Pengukuran biaya keagenan kedua adalah
mengukur hilangnya pendapatan akibat pemanfaatan aset yang tidak efisien, yang
dihasilkan dari keputusan investasi yang buruk, misalnya, investasi dengan nilai
NPV negatif, atau dari kelalaian manajemen, misalnya, upaya para agen yang
tidak maksimal dalam memperoleh keuntungan. Biaya keagenan ini dihitung
sebagai rasio penjualan tahunan terhadap total aktiva, rasio efisiensi. Dalam
prakteknya pengukuran biaya keagenan pertama adalah biaya operasional dibagi
dengan penjualan tahunan, dan pengukuran kedua atau dikenal sebagai rasio
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pemanfaatan aset adalah nilai penjualan tahunan dibagi dengan total aset. Rasio
pertama adalah ukuran dari seberapa efektif manajemen mengendalikan biaya
operasional perusahaan, termasuk biaya tambahan akibat konsumsi yang
berlebihan, dan biaya operasional langsung lainnya. Rasio kedua adalah ukuran
seberapa efektif manajemen perusahaan mengelola asetnya untuk menghasilkan
keuntungan. Berbeda dengan rasio pertama, biaya keagenan kedua ini berbanding
terbalik dengan rasio pemanfaatan aset. Sebuah perusahaan yang memiliki rasio
pemanfaatan aset lebih rendah berarti perusahaan tersebut memiliki biaya
keagenan positif atau tinggi. Biaya ini timbul karena manajer i) membuat
keputusan investasi yang buruk, ii) tidak melakukan upaya maksimal, sehingga
memperoleh keuntungan lebih rendah, iii) mengkonsumsi perquisites eksekutif,
dimana perusahaan membeli aset tidak produktif, seperti ruang kantor kantor,
perabotan kantor, mobil, dan resor yang mewah dan berlebihan.
Penelitian ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Firth et al. (2008).
Firth et al. (2008) melakukan penelitian dalam rangka identifikasi faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap biaya keagenan pada perusahaan-perusahaan yang
terdaftar pada Bursa Efek China. Variabel tata kelola meliputi (i) jenis
kepemilikan institutional dan kepemilikan manajerial, (ii) komposisi dewan
komisaris dan direksi, (iii) tingkat remunerasi direksi, (iv) audit, (v)
pengungkapan laporan keuangan, (vi) pasar sebagai kontrol perusahaan. Menurut
Firth et al. (2008), masalah kontrol insider merupakan masalah serius dalam
struktur dewan, karena menciptakan biaya keagenan yang tinggi. Dalam
penelitiannya juga melakukan identifikasi terhadap pemegang saham mayoritas.
Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Firth et al. (2008), kami
menambahkan variabel dividen. Sekaligus variabel dividen ini sebagai novelty,
dimana data variabel dividen yang digunakan adalah data tahun sebelumnya.
Penelitian ini penting untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan
sebagai berikut :
1. Sudah berpengaruhkah penerapan tata kelola perusahaan yang sudah
didorong pemerintah sejak tahun 1998 terhadap kinerja perusahaan di
Indonesia, khususnya terhadap penurunan biaya keagenan?
Tinjauan
penerapan tata kelola perusahaan lebih fokus diarahkan kepada peran dewan
direksi, dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit terhadap
upaya penerapan tata kelola perusahaan.
2. Apakah faktor-faktor lain yaitu konsentrasi kepemilikan saham, tingkat
dividen, tingkat utang perusahaan dan ukuran perusahaan juga memiliki
pengaruh terhadap penurunan biaya keagenan?
Penelitian ini juga dilakukan dengan mengelompokkan perusahaanperusahaan agroindustri dalam dua kelompok, yaitu kelompok perusahaan
agroindustri yang saham mayoritasnya dimiliki oleh investor domestik dan
kelompok perusahaan agroindustri yang saham mayoritasnya dimiliki oleh
investor asing. Pengelompokkan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertajam
analisis lebih lanjut dalam pembahasan.
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Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah
praktek tata kelola perusahaan yang sudah diterapkan di Indonesia lebih dari
sepuluh tahun telah benar-benar efektif menurunkan biaya keagenan. Secara
khusus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah faktor-faktor lain yaitu
konsentrasi kepemilikan, kebijakan dividen, tingkat utang dan ukuran perusahaan
juga berpengaruh terhadap biaya keagenan.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis
maupun praktis sebagai berikut:
1.

2.
3.

1.

2.

Manfaat bagi akademisi:
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di bidang
keuangan, khususnya mengenai peranan tata kelola perusahaan yang sudah
lebih dari 10 tahun diterapkan pada perusahaan agroindustri yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia telah berjalan efektif.
Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjelaskan faktor-faktor lain yang
berpengaruh terhadap biaya keagenan.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian
selanjutnya guna wawasan dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu
manajemen bisnis, khususnya dalam rangka mencari solusi yang tepat untuk
mengurangi biaya keagenan yang kerap timbul dalam perusahaan.
Manfaat bagi praktisi:
Bagi investor, kreditor, manajemen atau para pemangku kepentingan lainnya,
hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan yang digunakan dalam
mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan pendekatan efektifitas dan
efisiensi yang tertuang dalam biaya keagenan.
Bagi pemerintah maupun regulator lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat
digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan
pengembangan iklim usaha agroindustri di Indonesia.
Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan agroindustri.
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perusahaan agroindustri adalah
perusahaan yang memiliki bisnis utamanya di bidang agroindustri. Agroindustri
adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku,
merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Austin
(1981) adalah orang yang pertama kali secara eksplisit mengungkapkan
pengertian agroindustri. Menurut Austin agroindustri yaitu perusahaan yang
memproses bahan nabati atau hewani. Proses yang digunakan mencakup
pengubahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik atau kimiawi,
penyimpanan, pengemasan dan distribusi.
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Lebih lanjut, Soeharjo (1991) menyebutkan bahwa agroindustri adalah
pengolahan hasil pertanian dan karena itu agroindustri merupakan bagian dari
enam subsistem agribisnis yang disepakati selama ini yaitu subsistem penyediaan
sarana produksi dan peralatan , usaha tani, pengolahan hasil (agroindustri),
pemasaran, sarana dan pembinaan. Berbeda dengan agroindustri, menurut
Pasaribu (2012), konsep agribisnis meliputi:
a. Suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari
mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang luas, yaitu
kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang
ditunjang oleh kegiatan-kegiatan pertanian.
b. Sebuah sistem kegiatan yang meliputi tiga komponen the farm input sector, the
farming sector, dan the product marketing sector.
c. Keseluruhan dan kesatuan dari seluruh organisasi dan kegiatan mulai dari
produksi dan distribusi sarana produksi, kegiatan produksi pertanian di lahan
pertanian sampai dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan turun
sampai distribusi hasil akhir dari pengolahan tersebut ke konsumen.
d. Agribisnis meliputi semua aktivitas sebagai rangkaian system, terdiri dari (1)
sistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan
pengembangan sumberdaya pertanian, (2) subsistem produksi pertanian atau
usaha tani, (3) subsistem pengolahan hasil-hasil pertanian atau agroindustri,
dan(4) subsistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian.
Pemilihan perusahaan-perusahaan agroindustri karena peranan sektor
agroindustri terhadap sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2012
cukup tinggi yaitu sebesar 15 persen. Perusahaan agroindustri juga memiliki
keunggulan kompetitif maupun komparatif jika dibandingkan dengan industri
lain, antara lain seperti berbasis pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui,
investasi padat karya, tidak tergantung pada impor dan tidak menggunakan hutang
luar negeri. Perusahaan agroindustri juga masih bertahan hidup bahkan masih
mampu berkembang dan menghasilkan pertumbuhan yang positif meskipun kecil
pada saat krisis ekonomi, dimana pada saat yang sama banyak perusahaanperusahaan lain mengalami kepailitan. Terdapat 60 perusahaan-perusahaan
agroindustri yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian.
Sedangkan pemilihan periode waktu dari tahun 2010 sampai dengan 2013,
karena peneliti mempertimbangkan bahwa pada periode tersebut merupakan
periode dimana perkembangan perekonomian Indonesia mencapai perkembangan
yang sangat baik setelah pasca krisis.
Kebaharuan Penelitian
Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini
ditambahkan faktor kebijakan dividen sebagai determinan yang berpengaruh
langsung terhadap biaya keagenan. Selama ini yang diteliti hanya menyangkut
struktur kepemilikan dan mekanisme tata kelola perusahaan saja yang
berpengaruh terhadap biaya keagenan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan
oleh Hadiprajitno (2013) hanya melihat hubungan antara konsentrasi kepemilikan,
tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, dan tingkat utang (leverage) sebagai
faktor yang berpengaruh terhadap biaya keagenan. Peneliti lain seperti Firth et al.
(2008) yang meneliti perusahaan bursa di China juga meneliti tentang pengaruh
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kepemilikan mayoritas dan non-paid director terhadap biaya keagenan saja.
Florakis (2008) meneliti pengaruh struktur kepemilikan, ukuran dewan,
kompensasi dan struktur modal terhadap biaya keagenan pada perusahaan di
Inggris.
Terdapat beberapa penelitian yang menyangkut pengaruh dividen terhadap
biaya keagenan, tetapi penelitian-penelitian tersebut melihat dividen sebagai salah
satu mekanisme tata kelola. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh
Mutamimah dan Hartono (2010) yang meneliti perusahaan di Indonesia. Mereka
lebih memfokuskan pada pengaruh pengumuman dividen terhadap reaksi pasar
saham, terutama adanya abnormal return. Hasil penelitiannya menyimpulkan
bahwa kebijakan dividen dapat digunakan sebagai salah satu cara mekanisme tata
kelola perusahaan, baik untuk perusahaan swasta domestik maupun asing. Arifin
(2005) melakukan pengujian efektifitas beberapa mekanisme untuk mengurangi
masalah keagenan dalam konteks konflik kepentingan antara pihak-pihak yang
memiliki peran penting dalam perusahaan. Arifin menemukan bukti bahwa ada
hubungan positif antara dividen dengan tata kelola perusahaan.
Dalam pengambilan data tahun variabel dividen yang digunakan dalam
penelitian ini juga berbeda dengan apa yang telah dilakukan pada penelitian
sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya biasanya, tahun yang digunakan
diantara variabel-variabel penelitian adalah sama. Tetapi dalam penelitian ini
khusus untuk data dividen digunakan data setahun sebelumnya. Hal ini karena
sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa pengaruh variabel dividen akan
terjadi pada saat pembayaran dividen dilaksanakan. Pelaksanaan pembayaran
dividen perusahaan adalah sebagai hasil keputusan RUPS tentang penetapan
dividen yang diumumkan tahun sebelumnya. Dengan demikian dividen yang
berpengaruh terhadap biaya keagenan bukanlah dividen pada saat ditetapkan
tetapi dividen yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
Kebaharuan lain dalam penelitian ini adalah bahwa biaya keagenan yang
diteliti adalah biaya keagenan yang diterapkan pada perusahaan agroindustri yang
memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda, terutama perbedaan dalam
menghadapi kondisi krisis. Sedangkan periode penelitian pun merupakan suatu
kebaharuan juga, dimana dalam periode penelitian tahun 2010 sampai dengan
tahun 2013, merupakan periode keemasan pasca krisis, dimana Indonesia
mengalami tahun-tahun pertumbuhan ekonomi yang baik.

