
BAB4 

SIMPULAN 

Agency TheOl) merupakan suatu konsep dimana pemilik perusahaan 

(principal) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga yang lebih ahli 

(agent). Konsep ini memiliki masalah dalam penerapannya karena adanya 

perbedaan kepentingan an tara principql dengan agent. Dimana principal hanya 

tertarik pada tingkat keuntungan yang maksimal, sedangkan agent mendapatkan 

kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan saja tetapi juga dari penghasilan 

tambahan yang terkait dengan hubungan keagenan. 

Good Corporate Governance merupakan konsep tata kelola perusahaan 

yang mendasarkan pada unsur keterbukaan (transparancy), akuntabilitas 

(accountability), keadilan (fairness), dan responsibility (responsibility). Setiap 

prinsip ini memiliki implikasi dalam implementasi Corporate Governance di 

suatu perusahaan. Jika prinsip-prinsip tersebut terpenuhi dengan baik, maka 

Corporate Governance dapat terlaksana dengan baik pula. 

Good Corporate Governance dibudayakan dalam perusahaan dengan eara 

meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsipnya dan mengefektitkan fungsi organ 

pendukungnya dalam perusahaan. Dalam sistem Good Corporate Governance 

terdapat berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara manajer (agent) 

dengan pemegang saham dan stakeholders lainnya, selain itu juga terdapat 

berbagai mekanisme yang seeara langsung ataupun tidak langsung menegakkan 

peraturan-peraturan tersebut. 
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Jika konsep Good Corporate Governance ini telah membudaya dalam 

perus:lhaan dan masing-masing pihak (.Jrincipal dan agent) menjalankan prinsip

prinsii' Good Corporate Governance <;.~ngan baik dan bertanggung jm\;1b. maka 

konsep Good Corporate Governance ;;l,;an mampu untuk meminimalka:1 agency 

conflict. 
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