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Abstrak 

 
This study examinesthe leverageas a control 

mechanismagainstexpropriationthroughtunnelingatutlilizationassets. This studyusespanel 

datawith a sample of136companiesinIndonesiain the periodfrom 2001 to 2012andwas done by 

usingregression estimation. The resultsprovethat theleveragehas 
anonlineareffectonassetutilization. Leverageat a low levelwill cause 

theexpropriationthroughtunnelingis donebyinstitutionalownersbut athigherlevelsitcan be usedas 

aleveragecontrol mechanisms. This studyimplies that themechanism ofcontrol of theassetscan be 

made throughleveragedutilization. This studyprovesand 
providesolutionsforexpropriationthroughtunnnelingthat occurredinIndonesia. This 

studyalsocontributes to theagency theorytestingmodelsthatusenon-linear testing.  

Keywords: leverage, assetutilization, expropriation, tunneling, control mechanisms. 
 

I. PENDAHULUAN 

Penelitian empiris berkaitan 

dengan mekanisme kontrol untuk 

menyelesaikan isu konflik keagenan 

dilakukan oleh beberapa peneliti, antara 

lain: Jensen dan Meckling (1976) 

menunjukkan bahwa penggunaan utang 

dapat membantu mengurangi masalah 

keagenan antara manajer dan pemegang 

saham. Jensen (1986) menunjukkan 

bahwa mekanisme penggunaan utang 

dapat mengurangi masalah keagenan 

karena overinvestment. Kim dan 

Sorenson (1986), Long dan Malitz 

(1985), Friend dan Lang (1988) 

menemukan bahwa keputusan untuk 

menaikkan utang konsisten dengan 

penurunan biaya keagenan. Jensen, 

Solberg dan Zorn (1992) menguji tiga 

keputusan keuangan yaitu leverage, 

dividen, dan kepemilikan insider dalam 

sistem simultandanditemukan bahwa 

utang dan dividen dipilih secara 

bersamaan untuk mengurangi biaya 

keagenan. Penelitian ini memfokuskan 

pada leverageuntuk diteliti lebih lanjut 

sebagai mekanisme kontrol terhadap 

konflik keagenan yang terjadi padaasset 

utilizationkarenaterindikasitunneling.M

aka dari itu, penelitian ini 

bertujuanuntukmenguji mekanisme 

kontrol melaluileveragedalam 

mengurangi konflik keagenan yang 

terjadi karena ekspropriasi melalui 
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tunneling pada asset utilization di 

Indonesia. 

II. LANDASAN TEORI 

Leverage dan Asset Utilization 

Leverage merupakan salah satu 

alternatif untuk memindahkan biaya 

pengawasan oleh pemilik kepada 

kreditur, penggunaan utang juga 

mendorong manajer untuk lebih 

bertindak disiplin agar tidak terancam 

kebankrutan (Harris dan Raviv, 1990 

dan Megginson, 1997: 335) yang 

merugikan manajemen karena 

kehilangan pekerjaan, selain masalah 

prestasi yang buruk.Penelitian 

Maloney, McCormick dan Mitchell 

(1993) menemukan bahwa utang 

(leverage)meningkatkan kemampuan 

pengambilan keputusan manajemen. 

Temuan ini mendukung pendapat 

bahwa utang merupakan pengawasan 

atau pemantauan(monitoring)untuk 

mengendalikan masalah keagenan. 

Friend dan Lang (1988) juga 

menemukan bahwa leveragedigunakan 

untuk mengurangi konflik keagenan 

dengan mengundang pihak eskternal 

perusahaan untuk ikut melakukan 

pengawasan terhadap manajemen. 

Leverage yang diterapkan dapat 

menjadi kontrol untuk perusahaan 

melalui pihak kreditur sehingga asset 

utilization dapat lebih optimal dan 

berpengaruh pada kenaikkan kinerja 

perusahaan. Ade (2008) menemukan 

bahwa ada hubungan yang positif 

antara pemantauan eksternal oleh pihak 

bank terhadap total asset turnover. Hal 

ini menunjukan bahwa leverage dapat 

digunakan sebagai kontrol pada asset 

utilization. Semakin tinggi penggunaan 

leverage maka semakin tinggi asset 

utilization. Hal ini dapat terjadi karena 

leverage digunakan sebagai mekanisme 

kontrol dalam konflik keagenan 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

dalam asset utilization.  

Jensen (1986) menemukan 

bahwa penggunaan utang merupakan 

substitusi yang efektif bagi kebijakan 

dividen, karena penggunaan utang 

mendorong manajer untuk bertindak 

disiplin sejalan dengan peningkatan 

risiko keuangan perusahaan. Di sisi 

lain, penggunaan utang juga mencegah 

tindakan manajer melakukan tindakan 

berlebihan (over-investment) dari 

penggunaan modal internal yang dapat 

menyebabkan peningkatan biaya 

keagenan (residual loss) yang harus 

ditanggung oleh pemilik. Harris dan 

Raviv (1990) berpendapat bahwa 
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penggunaan utang selain meningkatkan 

disiplin manajer juga membuat manajer 

bersedia memberikan informasi kepada 

kreditor mengenai prospek 

perusahaan.Jensen (1986) danStulz 

(1990) 

menunjukkanbahwautangmembantume

ncegahinvestasi yang 

berlebihandariaruskasbebas 

(overinvestment) 

olehmanajeruntukkepentinganmerekase

ndiri.Utangbertindaksebagaimekanisme

pengikatan(bonding mechanism) yang 

mendorongmanajeruntukmendistribusik

ancash flow (Jensen, 1986). 

Utangjugabisamenciptakannilaidengan

memberikanmanajemensuatukesempata

nuntukmemberikansinyalkesediaannyau

ntukmendistribusikanaruskasdandipanta

uolehparapemberipinjaman.McConnell 

danServaes (1995) 

danIturriagadanCrisostomo (2010) 

menemukannilaibukuutangberkorelasip

ositifdengannilaiperusahaanketikakese

mpataninvestasirendah.Hal 

inikonsistendenganhipotesisbahwautang

dapatmengurangimasalahinvestasi yang 

berlebihan (overinvestment).Beineret al. 

(2006) 

menemukanadanyahubunganpositifanta

raleverage 

dannilaiperusahaandanmenyarankanlev

erage 

dapatdigunakansebagaimekanismetatak

elolaperusahaandalammendisiplinkanm

anajerdalamperusahaan. 

Penjelasan mengenai penerapan 

mekanisme kontrol melalui 

leverageterhadap asset utilization 

terjadi karena sebagian besar dana 

pinjaman terkait langsung dengan pihak 

perbankan atau kreditur. Pada saat 

pihak pemilik perusahaan 

menggunakanleveragedalamjumlah 

yang rendah maka terjadi ekpropriasi 

yang dilakukan oleh pemilik terhadap 

pihak perbankan atau kreditur melalui 

tunneling pada asset perusahaan. Hal ini 

terjadi karena pihak kreditur atau 

perbankan masih memiliki kontrol yang 

lemah sehingga menyebabkan pemilik 

dapat melakukan ekpropriasi melalui 

tunneling sehingga asset utilization 

perusahaan menurun (negatif). Dsisi 

lain, ketikaleverage digunakan semakin 

tinggi oleh pihak pemilik perusahaan 

maka kontrol pihak perbankan atau 

kreditur terhadap perusahaan semakin 

kuat sehingga pihak pemilik akan 

berusaha menggunakan asset 

perusahaan dengan optimal sehingga 
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asset utilization perusahaan meningkat 

(positif).  

H1: Pengaruh leverage terhadap 

asset utilization bersifat non 

linier, yaitu pada awalnya 

menunjukkan efek ke arah 

negatif namun pada tingkat 

yang semakin tinggi 

menunjukkan efek ke arah 

positif. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu laporan keuangan 

perusahaan, antara lain: laporan neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, dan 

catatan laporan keuangan, serta data 

pasar modal. Seluruh data laporan 

keuangan diperoleh dari Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) 

periode 2001-2012 kemudian dilakukan 

pemeriksaan ulang dengan cara 

membandingkan data dari ICMD 

dengan laporan tahunan (financial 

statement) pada masing-masing 

perusahaan selama periode penelitian. 

Selanjutnya, untuk data pasar modal 

diperoleh dari laporan Bursa Efek 

Indonesia (BEI) berupa laporan 

bulanan, kuartalan, dan tahunan 

berkaitan dengan data aktivitas masing-

masing peusahaan.Sampel yang 

digunakan dalam penelitian 

iniberdasarkankriteria, yaitu: (1) 

Perusahaan di Indonesia yang telah 

diaudit mulai tahun 2001 sampai 

dengan 2012 dan tidak termasuk dalam 

industri keuangan; (2) Perusahaan yang 

diteliti menyediakan informasi data 

laporan keuangan secara lengkap untuk 

semua periode penelitian; (3) 

Perusahaan yang diteliti tidak sedang 

mengalami proses akusisi, merger, dan 

delisting; (4) Perusahaan yang diteliti 

menyediakan informasi data pasar 

modal untuk semua periode penelitian. 

Terplihsebanyak 136 perusahaan. 

1. Leverage 

Penelitian ini menggunakan 

rasio total utang dibandingkan dengan 

total aset. Besarnya total utang 

dianggap mampu menggambarkan 

tingginya tingkat pengawasan pihak 

perbankan atau kreditur terhadap 

perusahaan. Oleh karena itu, semakin 

tinggi rasio ini maka semakin ketat 

mekanisme kontrol yang dilakukan oleh 

pihak kreditur terhadap perusahaan. 

Proksi dari leverage yaitu total utang 

dibagi total aset yang mengacu pada 

penelitian Abor (2007). Leverage 

dinyatakan dalam simbol yaitu 



5 
 

LEVERAGE. Rumus yang digunakan 

untuk mengambarkan 

leverage(LEVERAGE), sebagai 

berikut: 

………………………………(1) 

2. Asset Utilization 

  Pada penelitian ini konflik 

keagenan diukur dengan menggunakan 

besarnya tingkat penjualan perusahaan 

yang dibandingkan dengan aset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Hal ini 

merefleksikan kemampuan perusahaan 

dalam berinvestasi dan membelanjakan 

sumber daya perusahaan untuk 

menghasilkantingkat penjualan 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini 

menunjukkan bahwa perusahaan 

mampu menggunakan total aset yang 

dimiliki secara efisien dalam 

meningkatkan total penjualan 

perusahaan selama periode tertentu. 

Proksi asset utilization yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah rasio 

perbadingan antara total penjualan dan 

total aset. Penggunaan proksi asset 

utilization mengacu pada penelitian 

Wang (2010). Asset utilization 

dinyatakan dalam simbol yaitu 

ASSET_UT. Rumus yang digunakan 

untuk mengambarkan asset utilization 

(ASSET_UT), sebagai berikut: 

……………………..................(2) 

Model persamaan penelitianini 

mempertimbangkan fungsi non linier 

pada variabel leverage terhadap asset 

utilization untuk mengkaji mekanisme 

kontrol dalam perspektif agency theory 

terhadap asset utilization. 

Teknikanalisis yang 

digunakanadalahregresidengan model 

empiris, sebagai berikut: 

ASSET_UT=α1+β22LEVERAGE 

+γ22LEVERAGE2+β23INST_OWN_TOT + 

γ23INST_OWN_TOT+ δ21RISK_ROA + δ22SA 

+ δ23ROIC+ε1………....……..…….....(3) 

 

IV. PEMBAHASAN 

Objekpenelitianadalahperusahaa

n non keuangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.Sampelperusahaan yang 

terpilihadalah 136 

perusahaandengankirteriasebagaiberikut

: (1) Perusahaan di Indonesia yang telah 

diaudit mulai tahun 2001 sampai 

dengan 2012 dan tidak termasuk dalam 

industri keuangan; (2) Perusahaan yang 

diteliti menyediakan informasi data 

laporan keuangan secara lengkap untuk 

semua periode penelitian; (3) 
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Perusahaan yang diteliti tidak sedang 

mengalami proses akusisi, merger, dan 

delisting; (4) Perusahaan yang diteliti 

menyediakan informasi data pasar 

modal untuksemuaperiodepenelitian. 

Berikutinimerupakanstatistikdeskriptifv

ariabelpenelitian, yaitu: 

 

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel 

Variable N  Mean 
 Std. 

Dev. 
 Max  Min 

ASSET_UT 1632 0,9694 0,7157 5,5355 0,0012 

LEVERAGE 1632 0,5968 0,4636 8,2499 0,0049 

LEVERAGE
2
 1632 0,5710 2,0971 68,0621 0,0000 

INST_OWN 1632 0,6372 0,2359 0,9974 0,0000 

INST_OWN
2
 1632 0,4617 0,2610 0,9948 0,0000 

SA 1632 0,6365 0,6358 13,2530 0,0019 

ROIC 1632 0,1249 0,8543 5,1469 -20,4931 

RISK_ROA 1632 0,0415 0,2384 6,4461 0,0001 

Sumber: data sekunderdiolah 

LeverageSebagaiMekanismeKontrolTerhada

pAsset Utilization 

Pada saat leverage rendah, maka 

pihak kreditur atau perbankan 

melakukan fungsi monitoring yang 

masih relatif lemah dalam perusahaan. 

Tindakan ini berpengaruh negatif 

terhadap asset utilization karena 

pemegang saham institusional dapat 

melalukan ekspropriasi melalui transaski 

pihak berelasi terhadap pihak kreditur 

atau perbankan sehingga asset utilization 

menurun. Meskipun demikian, pada saat 

leverage semakin tinggi, maka pihak 

kreditur atau perbankan memperoleh 

hampir seluruh kontrol dalam asset 

utilization sehingga dapat mengurangi 

tunneling melalui tindakan ekspropriasi 

yang menguntungkan pemegang saham 

institusional dan merugikan pihak 

kreditur atau 

perbankan.Hasilmenunjukkanbahwaleve

rageterhadapasset 

utilizationberpengaruhnegatifdansignifik

ansebesar 0,000. Selanjutnya, 

hasilmenunjukkanbahwaleverage_2terha

dapasset 

utilizationberpengaruhpositifdansignifik

ansebesar 0,0792. Berikut ini pada Tabel 

2 merupakan hasil uji dengan teknik 

estimasi regresi, yaitu:  

Tabel 2.HasilUji Model 
 

Variabel Coefficient Std.Error t-Statistik Prob. 

c 0.473286 0.355987 1.329504 0.1837 

Leverage -0.398896 0.086601 -4.606119 0.0000*** 

Leverage_2 0.023811 0.013564 1.755480 0.0792* 

Inst_Own_Tot 2.184527 1.324390 1.649460 0.0991* 
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Inst_Own_Tot -2.119545 1.152428 -1.839198 0.0659* 

Risk_ROA 0.095016 0.035858 2.649764 0.0081*** 

SA 0.059137 0.026103 2.265507 0.0235** 

ROIC 0.018656 0.010726 1.739343 0.0820* 

Keterangan: ***, **, * = tingkatsignifikansipada 

level 1%, 5%, 10%. 

 

Temuan ini memperkuat 

argumen teoritis sebelumnya bahwa 

leveragedapat digunakan sebagai 

mekanisme kontrol terhadap asset 

utilization.Ada beberapa pertimbangan 

kreditur dalam memberikan pinjaman 

kepada perusahaan dengan tingkat 

bunga atas dasar beberapa hal yaitu: (1) 

risiko aset perusahaan saat ini; (2) 

estimasi risiko aset dimasa mendatang; 

(3) struktur modal perusahaan; dan (4) 

struktur modal perusahaan di masa 

mendatang (Faisal 2012). Berdasarkan 

hal tersebut maka pihak kreditur secara 

hati-hati dalam memberikan pinjaman 

dan melakukan pengawasan yang ketat 

atas pinjaman yang telah diberikan 

kepada perusahaan. Maka dari itu, 

peran leverage sebagai mekanisme 

kontrol dapat terjadi di dalam 

perusahaan.  

Leveragemerupakansalahsatualt

ernatifuntukmemindahkanbiayapengaw

asanolehpemilikkepadakreditur, 

penggunaanutangjugamendorongmanaj

eruntuklebihbertindakdisiplin agar 

tidakterancamkebankrutan (Harris 

danRaviv, 1990 danMegginson, 1997: 

335) yang 

merugikanmanajemenkarenakehilangan

pekerjaanselainmasalahprestasi yang 

buruk.Penelitian Maloney, McCormick 

dan Mitchell (1993) 

menemukanbahwautangmeningkatkank

emampuanpengambilankeputusanmanaj

emen. 

Temuaninimendukungpendapatbahwaut

angmerupakanpengawasanataupemanta

uan(monitoring)untukmengendalikanm

asalahkeagenan.Oleh karena itu, jika 

pemegang saham melalui manajer 

memutuskan untuk ekspansi yang 

mengakibatkan risiko perusahaan 

menjadi lebih besar dari yang 

diperkirakan kreditur maka kenaikkan 

risiko ini akan mengakibatkan kenaikan 

tingkat keuntungan yang disyaratkan 

atas utang dan akhirnya mengakibatkan 

nilai utang turun. Jika investasi ini 

berhasil, maka sebagian besar 

keuntungan akan menjadi hak 

pemegang saham karena bunga atas 

utang bersifat tetap dan ditentukan atas 

dasar risiko aset lama. Di sisi lain, jika 

ekspansi ini gagal maka kreditur harus 

turut menanggung kerugian tersebut.  

Di sisi lain, Friend dan Lang 

(1988) 
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menemukanbahwaleveragedigunakanun

tukmengurangikonflikkeagenandengan

mengundangpihakeskternalperusahaanu

ntukikutmelakukanpengawasanterhadap

manajemen. Leverage yang 

diterapkandapatmenjadikontroluntukper

usahaanmelaluipihakkreditursehinggaas

set utilizationdapatlebih optimal 

danberpengaruhpadakenaikkankinerjap

erusahaan. Ade (2008) 

menemukanbahwaadahubungan yang 

positifantarapemantauaneksternalolehpi

hak bank terhadaptotal asset turnover. 

Hal 

inimenunjukanbahwaleveragedapatdigu

nakansebagaikontrolpadaasset 

utilization. 

Semakintinggipenggunaanleveragemak

apihakkrediturakanmelakukanmonitorin

gsemakinketatsehinggaasset 

utilizationsemakinmeningkat. Hal 

inidapatterjadikarenaleverage 

digunakan sebagai mekanisme kontrol 

dalam konflik keagenan terhadap 

perilaku pemegang saham institusi 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

dalam asset utilization 

sepertipadaGambar1, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1.PengaruhLeverageTerhada

pAsset Utilization 

Pada Tingkat Proporsi Leverage 

Yang SemakinTinggi 

 

V. KESIMPULAN 

Hasilpengujianmenunjukkanbah

wapadaawalnyaleveragemenunjukkanef

ekkearahnegatifdanpadatingkat yang 

semakin tinggi menunjukkan efek ke 

arah positif terhadap asset utilization. 

Oleh karena itu, mekanisme kontrol 

melalui leverage lebih dominan pada 

tingkat yang tinggi sehingga 

berpengaruh positif terhadap asset 

utilization.Namun, ketika tingkat 

leverageyang rendah maka tindakan 

ekspropriasi justru terjadi sehingga 

berpengaruh negatif terhadap asset 

utilization.Saran 

untukpenelitianberikutnyadapatmempel

ajari pola pengaruh mekanisme kontrol 

yang dilakukan melalui 

Asset  

Utilization 
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leverageterhadap asset utilization 

secara non linier berupa kubik sehingga 

dapat diketahui kemungkinan adanya 

bentuk pola yang berbeda.Penelitian ini 

menggunakan asset utilization 

(ASSET_UT) sebagai proksi masalah 

keagenan.Untukpenelitianberikutnyada

patmempertimbangkanpenggunaanprok

si yang lain sebagai proksi untuk 

pengukuran masalah keagenan yaitu 

free cash flow (FCF) dan internal cash 

flow (ICF).Selainitu, 

jugadapatmelakukanpengelompokkanpe

rusahaanyaitu dalam kelompok dan di 

luar kelompok.Klasifikasi sampel 

perusahaan dalam kelompok dan di luar 

kelompok untuk mengetahui pola 

hubungan yang terjadi dalam penerapan 

mekanisme kontrol melalui leverage 

terhadap konflik keagenan yang terjadi 

dalamasset 

utilizationkemungkinanakanmemberika

ntemuan yang 

barudanbelumdikajidalampenelitianini. 
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