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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Struktur kontrol dan pengelolaan perusahaan berubah 

seiring dengan perkembangan perusahaan. Pada awal pendirian 

hal tersebut dilakukan pemilik modal (shareholders), sehingga 

setiap keputusan yang diambil bertujuan untuk perkembangan 

perusahaan dan kepentingan pemilik modal itu sendiri. Seiring 

dengan perkembangan perusahaan, kompleksitas permasalahan 

yang dihadapi, dan peluang untuk mengembangkan usaha 

lainnya, struktur kontrol dan pengelolaan perusahaan berubah. 

Pemilik modal menyerahkan kewajiban pengelolaan dan 

keputusan bisnisnya kepada sekelompok orang (manajemen). 

Dalam dunia bisnis modern, pihak manajemen dapat mengambil 

keputusan menurut pertimbangannya secara lebih independen. 

Walaupun pemilik modal memberikan hak untuk membuat 

keputusan dan mengelola perusahaan kepada manajemen, 

seringkali keputusan yang dibuat oleh manajemen tidak sejalan 

dengan pemilik. 
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Sesuai fungsinya, seluruh tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen seharusnya bertujuan untuk kemakmuran pemilik 

perusahaan. Namun tidak selamanya manajemen melakukan hal 

tersebut. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula sumber 

daya perusahaan yang dikelola oleh manajemen, sehingga 

semakin besar pula peluang manajemen untuk menggunakan 

sumber daya tersebut untuk kepentingannya sendiri. Selain itu, 

manajemen selalu memiliki informasi lebih dibandingkan 

pemilik (asymmetry information) sehingga manajemen dapat 

menyembunyikan beberapa informasi, dan bertindak demi 

kepentingan pribadi. Manajemen disebut sebagai pihak insider 

yaitu pihak yang mempunyai kekuasaan untuk mengontrol 

perusahaan secara efektif, berkebalikan dengan pemegang 

saham atau pihak outsider. Konflik keagenan antara insider dan 

outsider tidak selalu antara manajemen dan pemilik modal. Pada 

negara-negara di Asia, pemilik modal mayoritas seringkali 

ambil bagian dalam manajerial sehingga konflik yang terjadi 

adalah konflik kepentingan antara pemilik modal mayoritas dan 

minoritas. 

Johnson et, al. (2000) menggunakan instilah tunneling 

untuk menyebut tindakan ekspropriasi berupa transfer aset dan 
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keuntungan yang dilakukan oleh para pengendali perusahaan. 

Atasanov et al., (2007) membedakan tunneling menurut objek 

tunneling, yaitu cash flow tunneling dan asset tunneling. Cash 

flow tunneling adalah tindakan moral hazard yang dilakukan 

dengan cara menggunakan free cash flow perusahaan untuk 

investasi yang kurang menguntungkan (overinvestment). 

Perusahaan akan tumbuh lebih besar dari yang seharusnya 

namun tidak menghasilkan profit yang semestinya. Menurut 

penelitian Suparno (2013), pemegang saham di Indonesia 

cenderung tidak menginginkan adanya pembagian laba 

perusahaan dalam bentuk dividen. Oleh karena itu excess cash 

flow rentan dimanfaatkan agen untuk investasi atau hal-hal yang 

kurang bermanfaat. Tindakan tunneling yang lain adalah asset 

tunneling, yaitu pelepasan aset perusahaan kepada pihak lain 

yang berafiliasi dengan agen (Atasanov et al., 2007). Cheun, 

Jing, Lu, dan Rau (2009) memberikan bukti empiris tunneling 

dengan cara pembelian aset dari pihak-pihak yang terkait 

sehingga mengakibatkan harga beli yang lebih mahal 

dibandingkan dengan pihak independen. Berbeda dengan cash 

flow tunneling, efek dari asset tunneling seringkali tidak terlihat 

langsung melainkan pada jangka panjang dimana produktivitas 
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perusahaan akan berkurang akibat tindakan pengalihan aset 

tersebut. 

Jensen & Meckling (1976) memperkenalkan teori 

keagenan yang memberikan sarana agar manajemen dapat 

bekerja dengan optimal untuk kepentingan pemilik perusahaan. 

Konflik keagenan (disebut juga konflik kepentingan) antara 

pemilik (principals) dan manajemen (agen) mengakibatkan 

kerugian bagi pemilik. Biaya yang harus dikeluarkan karena 

konflik keagenan disebut biaya keagenan (agency cost). Biaya 

tersebut dikeluarkan pemilik agar agen lebih mendahulukan 

kepentingan prinsipal diatas kepentingannya sendiri (Jensen dan 

Meckling, 1976). Biaya keagenan dapat menjadi nol hanya 

ketika perusahaan dikelola 100% oleh pemilik modal sendiri. 

Biaya keagenan dapat diukur dengan memproksikan rasio 

utilisasi aset perusahaan (Ang et al. 2000; Chen dan Austin, 

2007; Wang, 2010; Suleman Sarwar et al., 2014). Kinerja 

optimal oleh manajemen akan tergambar dalam semakin 

tingginya rasio utilisasi aset. Utilisasi aset yang maksimal dapat 

meningkatkan nilai perusahaan sehingga memberikan 

keuntungan bagi pemilik modal secara keseluruhan. Watts dan 

Zimmerman (1983) mengungkapkan monitoring dapat 
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mengurangi biaya keagenan yang muncul akibat informasi yang 

asimetri. Fungsi monitoring dilakukan dalam sebuah mekanisme 

kontrol biaya keagenan berupa pembiayaan operasional 

menggunakan hutang dan kepemilikan institusional. Diharapkan 

dengan adanya mekanisme kontrol, manajemen akan lebih 

berhati-hati dalam pengambilan keputusan. 

Hutang dianggap mekanisme yang penting untuk 

mengontrol tindakan manajemen dan mengurangi konflik 

keagenan (Jensen dan Meckling, 1976; Kim dan Sorensen, 1986; 

Friend dan Lang, 1988; Stulz, 1990; Bathala, Moon, dan Rao, 

1994). Perusahaan yang memiliki hutang berkewajiban 

membayar bunga dan pokok secara periodik, sehingga 

mencegah penyalahgunaan arus kas perusahaan dan insentif 

untuk melakukan kegiatan yang tidak optimal. Friend dan Lang 

(1988) mengungkapkan dengan adanya hutang, maka akan ada 

pihak luar yang mengawasi kinerja manajemen. Grossman dan 

Hart (1982) juga berpendapat bahwa adanya hutang, manajemen 

akan berusaha meningkatkan laba dan efektivitas untuk 

mengurangi probabilitas kebangkrutan yang berdampak pada 

reputasi manager itu sendiri. 
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Bathala, Moon, dan Rao (1994) mengemukakan bahwa 

kepemilikan institusional merupakan substitusi untuk 

kepemilikan manajerial dan hutang dalam mengontrol konflik 

keagenan. Selain itu disebutkan bahwa kepemilikan institusional 

disebut sebagai alat monitoring yang sangat efektif. Institusi-

institusi tersebut adalah perusahaan asuransi, bank, atau 

perusahaan investasi. Oleh karena itu, investor institusi akan 

turut mengawasi performa perusahaan-perusahaan yang 

diinvestasikan. Kepemilikan mayoritas institusi keuangan 

memiliki pengendalian manajemen yang lebih kuat, sehingga 

mampu menekan biaya keagenan (Shleifer dan Vishny, 1986). 

Coffee (1991) juga menyatakan kepemilikan institusional dapat 

memaksa manajer perusahaan untuk bertindak demi 

kepentingan pemilik perusahaan. Hal serupa diungkapkan oleh 

Crutchley et al. (1999) yang memasukkan variabel tambahan 

seperti kepemilikan institusional sebagai variabel simultan, 

menemukan bukti empiris adanya efek substitusi antara 

kepemilikan insider dan institusional dalam mekanisme 

monitoring konflik keagenan. Selain berimbas pada utilisasi 

aset, beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional 

terhadap nilai perusahaan adalah profesionalisme investor 
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institusi dalam analisis informasi yang berdampak pada 

keterandalan informasi dan motivasi yang kuat untuk melakukan 

pengawasan lebih ketat atas aktivitas perusahaan. 

Modigliani Miller (1963) mengemukakan manfaat 

pendanaan melalui hutang terhadap nilai perusahaan melalui 

pengurangan pajak (tax shield). Perusahaan yang memiliki 

hutang, baik hutang jangka pendek atau jangka panjang, 

membayar pajak lebih sedikit dari pada perusahaan yang tidak 

memiliki hutang. Dana yang masuk dapat dimanfaatkan untuk 

menangkap growth opportunity yang ada. Sisi negatifnya, 

hutang diikuti dengan kewajiban untuk membayar pokok 

pinjaman dan bunga pinjaman. Manajer perlu melakukan 

pengaturan leverage sehingga manfaat hutang lebih besar dari 

beban hutang.  

Penelitian sebelumnya mengenai hutang dan nilai 

perusahaan dilakukan oleh Irvaniawati (2014) dan Pouraghajan 

et al. (2013) yang menyimpulkan hutang berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya menurut Biabani Kaviani 

(2012), Mahendra (2011), dan Adelegan (2007) dalam Siahaan 

(2013) menunjukkan bahwa hutang berpengaruh negatif 
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terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan pada 

perusahaan Rusia (Ilyukhin Evgeny, 2015) menyatakan bahwa 

hutang berpengaruh negatif terhadap performa perusahaan. Hal 

ini dikarenakan pengendalian perusahaan yang tidak efektif di 

pasar Rusia, hutang menyebabkan kesulitan-kesulitan, potensi 

pertumbuhan tinggi, dan tingkat suku bunga yang tinggi untuk 

pembiayaan melalui hutang. 

Mc Connell dan Servaes (1990) dan Cornett (2007) 

menemukan bahwa struktur kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sebaliknya, 

Pound (1988) dan Nyoman dan Purnawati (2014) menemukan 

bahwa kepemilikan institusional justru berdampak negatif 

terhadap kinerja perusahaan. Hapsoro (2008) dalam penelitian 

Sawitri et al. (2017) menyatakan bahwa alasan kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

disebabkan karena pemilik mayoritas institusi ikut dalam 

pengendalian perusahaan sehingga cenderung bertindak untuk 

kepentingan mereka sendiri meskipun dengan mengorbankan 

kepentingan pemilik minoritas. 
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Herdinata et al. (2014) yang melakukan penelitian 

pengujian menggunakan persamaan simultan menunjukkan 

bahwa utilisasi aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dada 

dan Ghazali (2016) yang melakukan penelitian terhadap 

perusahaan di Nigeria, serta Layyinaturrobaniyah et al. (2014) 

terhadap perusahaan keluarga dan non-keluarga di Indonesia. 

Pengaruh dari mekanisme kontrol terhadap untuk 

mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan 

serta hasil penelitian yang berbeda-beda memacu penulis untuk 

meneliti pengaruh hutang dan kepemilikan instutusional 

terhadap nilai perusahaan dengan utilisasi aset sebagai variabel 

intervening. 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, 

rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kebijakan hutang berpengaruh pada utilisasi 

aset? 
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2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh pada 

utilisasi aset? 

3. Apakah kebijakan hutang berpengaruh pada nilai 

perusahaan? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh pada nilai 

perusahaan? 

5. Apakah utilisasi aset berpengaruh pada nilai perusahaan? 

6. Apakah utilisasi aset dapat memediasi hutang dan 

kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh 

kebijakan hutang pada utilisasi aset. 

2. Menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh 

kepemilikan institusional pada utilisasi aset. 
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3. Menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh 

kebijakan hutang pada nilai perusahaan. 

4. Menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh 

kepemilikan institusional pada nilai perusahaan. 

5. Menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh 

utilisasi aset terhadap nilai perusahaan. 

6. Menguji dan menemukan bukti utilisasi aset sebagai 

proksi untuk mengukur konflik keagenan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada berbagai pihak, antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memverifikasi 

mekanisme kontrol dari agency theory berupa kebijakan 

hutang dan kepemilikan institusional yang diterapkan 

perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan melihat 
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rasio utilisasi aset. Penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan dan memperkuat hasil-hasil penelitian 

sebelumnya. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi 

dalam melakukan penelitian serupa di masa yang akan 

datang. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan terkait dengan 

permasalahan mengenai kebijakan hutang, rasio 

kepemilikan institusional, utilisasi aset, dan 

nilai perusahaan, serta sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang 

akan datang terutama untuk perusahaan-

perusahaan manufaktur di Indonesia. 

2. Bagi calon investor dan investor 
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Bagi calon investor penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

analisis atau pertimbangan pada saat akan 

melakukan investasi berdasarkan informasi 

mengenai kebijakan hutang, kepemilikan 

institusional, dan utilisasi aset suatu perusahaan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

investasi. 

Bagi investor penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai input informasi terkait 

dengan pengambilan keputusan di dalam 

investasi sehingga investor dapat mengambil 

keputusan secara efektif dan efesien. 

1.5. Batasan Penelitian 

Batasan dalam penelitian ini yaitu (1) Data populasi 

dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2016. (2) Setiap 

perusahaan yang ada dalam sampel adalah perusahaan yang 
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telah berturut-turut mempublikasikan laporan tahunannya secara 

rutin selama periode 2013-2016. 


