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Abstrak : Apakah Penggunaan Utang Sebagai Kontrol Konflik Keagenan Masih Efektif ? 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji penggunaan utang sebagai mediasi antara struktur kepemilikan terhadap 

kinerja perusahaan. Hubungan struktur kepemilikan, utang, dan kinerja perusahaan didasarkan pada konflik yang 

terjadi antara pemilik dengan manajer. Penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan mengambil sampel 

perusahaan manufaktur di Indonesia terutama yang terdaftar di lantai bursa efek. Hasil penelitian menunjukkan 

utang mampu memediasi pengaruh kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan. Hasil penelitian juga 

menunjukkan adanya manfaat dari penggunaan utang selain sebagai kontrol terhadap manajer namun juga mampu 

meningkatkan kinerja perusahaan yang dibuktikan adanya pengaruh positif. 

Kata kunci : teori keagenan, utang, kinerja perusahaan. 

 

1. PENDAHULUAN 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengkonfirmasi kembali apakah penggunaan utang masih relevan dalam 

mengatasi konflik keagenan. Teori keagenan memegang peran sentral dalam literatur tata kelola perusahaan. Teori 

keagenan mengakui bahwa pemisahan kepemilikan dan kontrol di perusahaan menciptakan konflik kepentingan 

antara pemegang saham perusahaan selaku pemiliki dan manajer. Alasannya adalah bahwa manajer seringkali 

dalam posisi untuk menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan mereka.  Akibatnya mempengaruhi 

pemegang saham selaku pemilik untuk maksimalisasi kekayaan. Jensen dan Meckling (1976) menerangkan 

manajer cenderung untuk menginvestasikan sumber daya perusahaan ke dalam proyek-proyek yang meningkatkan 

keuntungan mereka sendiri namun menghasilkan net present value yang negatif. Manajer perusahaan juga 

menolak untuk menyerahkan kendali perusahaan dan sering cenderung menolak likuidasi dan pengambilalihan 

meskipun mungkin mereka adalah pilihan yang terbaik dari pemegang saham (Harris dan Raviv, 1988). 

 Konflik antara manajer dan pemegang saham terjadi karena pemisahan kepemilikan dan kontrol 

perusahaan. Ada beberapa cara untuk mengatasi konflik ini yaitu menggunakan utang sebagai kontrol terhadap 

manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya persyaratan penutupan utang yang lebih tinggi akan memaksa 

manajer untuk lebih disiplin sehingga utang dapat menjadi fungsi kontrol terhadap pemenuhan kewajiban terlebih 

dahulu (Aggarwal et al., 2008). Perusahaan yang menerbitkan utang dapat menurunkan biaya agensi dan 

mempengaruhi kinerja perusahaan dengan mendisiplinkan atau mendorong manajer untuk bertindak yang terbaik 

untuk kepentingan pemegang saham daripada memanjakan diri dalam perilaku diskresioner (Dawar, 2014) 

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk untuk mengukur dampak keputusan penggunaan 

utang dan kepemilikan manajerial selama beberapa dekade terakhir bukti empiris memiliki hasil yang belum 

konsisten berkaitan dengan utang menambah nilai positif atau negatif untuk perusahaan dan hubungannya dengan 

kepemilikan manajerial. Penelitian yang telah dilakukan di Ghana oleh Abor (2008) menunjukkan bahwa 

kepemilikan insider lebih memilih tingkat utang yang rendah untuk mengurangi resiko gagal bayar. Hasil 

penelitian yang dilakukan Dawar (2014) di India menemukan hasil yang kontras dengan dalil-dalil teori keagenan. 

Hasil menunjukkan penggunaan utang tidak mampu menaikkan performa perusahaan. Dawar (2014) berpendapat 
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