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SARI 

Endah, Siti Nur. 2017. “Analisis Kinerja Keuangan dalam Memoderasi 

Determinan Kebijakan Hutang Perusahaan.” Skripsi. Jurusan Akuntansi S1. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Agus 

Wahyudin, M.Si dan Indah Anisykurlillah, SE., M.Si., Akt., CA. 

Kata Kunci : Kebijakan Hutang, Kepemilikan Manajerial, Kebijakan  

Dividen, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan. 

Kebijakan hutang merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen 

untuk memilih sumber dana dari pihak eksternal. Trade-off theory menyatakan 

bahwa penggunaan hutang hingga titik optimal diharapkan akan meningkatkan 

nilai perusahaan, namun terdapat fenomena yang menunjukkan beberapa 

perusahaan tidak dapat mengelola kebijakan hutang dengan baik sehingga 

berdampak pada kebangkrutan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji 

mengenai peran kinerja keuangan dalam memoderasi pengaruh kepemilikan 

manajerial, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan hutang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 138 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun tahun 2013-2015. Pemilihan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling yang menghasilkan sampel 

sebanyak 122 perusahaan. Pengujian penelitian ini dilakukan dengan teknik 

analisis regresi moderasi menggunakan uji nilai selisih mutlak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan 

perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan hutang, kebijakan dividen berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kebijakan hutang, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kebijakan hutang. Selain itu, variabel kinerja keuangan dapat 

digunakan untuk memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial dan ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan hutang. Namun, kinerja keuangan tidak dapat 

digunakan untuk memoderasi pengaruh kebijakan deviden dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap kebijakan hutang. 

Saran yang diajukan bagi manajemen adalah menggunakan hutang dengan 

proporsi optimal dan meningkatkan rasio profitabilitasnya, sedangkan bagi calon 

investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan dengan ukuran besar dan 

mengalami pertumbuhan tinggi. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah 

menggunakan variabel moderating lain berupa risiko bisnis untuk memoderasi 

pengaruh kebijakan dividen dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan 

hutang, menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, dan 

menggunakan sampel dari perusahaan properti dan real estate. 
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ABSTRACT 

Endah, Siti Nur. 2017. "Analysis Financial Performance in Moderating 

Determinant Company Debt Policy". Final Project. S1 Accounting Department. 

Faculty of Economics. Semarang State University. Supervisor Drs. Agus 

Wahyudin, M.Si and Indah Anisykurlillah, SE., M.Sc., Akt., CA. 

Keywords: Debt Policy, Managerial Ownership, Dividend Policy, Firm 

Growth, Company Size, Financial Performance. 

Debt policy is a policy set by the management to select the funds from 

external parties. The trade-off theory states that the use of debt up to the optimal 

point is expected will increase the corporate values, but there are phenomena 

showed that some companies are disable to manage the debt policy properly so 

the impact is bankruptcy. The purpose of this research is to explore the role of  

financial performance in terms of moderating the influence of managerial 

ownership, dividend policy, firm growth, and the firm size towards the debt 

policy. 

The population of this study are 138 companies listed on the Indonesian 

Stock Exchange (BEI) during the years 2013-2015. The sample selection using 

purposive sampling technique that generates 122 companies as the samples. 

Testing of this research was done by using regression analysis with the difference 

absolute value test. 

The results of study showed that firm growth and the firm size give 

significant positive effect on debt policy partially, then dividend policy gives 

significant negative effect on the debt policy, while managerial ownership does 

not significantly affect the debt policy. In addition, the financial performance 

variables can be used to moderate the influence of managerial ownership and firm 

size towards the debt policy. However, financial performance can not be used to 

moderate the effect of dividend policy and firm growth towards the debt policy. 

Suggestion for management is by using the debt in optimal proportions 

and develop the profitability ratio, while for the prospective investors to invest 

their funds in a companies which are large in size and high growth. Furthermore, 

for the further research are by using other moderating variables in business risk to 

moderate the effect of dividend policy and firm growth of the company towards 

the debt policy, then using the size of the company as the control variable, and 

using property company and real estate as the sample. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. 

Keuntungan yang diperoleh perusahaan selanjutnya didistribusikan kepada para 

pemilik atau para pemegang saham sebagai pengembalian atas investasi yang 

telah ditanamkan dalam perusahaan. Brigham dan Houston (2013) menyebutkan 

bahwa tujuan didirikannya perusahaan adalah maksimalisasi kesejahteraan 

pemegang saham dengan cara memaksimalkan harga dari saham biasa 

perusahaan. Penetapan tujuan tersebut dapat mendorong terwujudnya peningkatan 

kinerja perusahaan. 

Tujuan perusahaan dapat tercapai apabila perusahaan dikelola dengan baik 

diantaranya melalui pengambilan kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan 

terdiri atas kebijakan investasi, kebijakan dividen, dan kebijakan pendanaan. 

Kebijakan pendanaan merupakan salah satu kebijakan yang penting bagi 

perusahaan karena berkaitan dengan perolehan sumber dana untuk kelangsungan 

kegiatan operasional dan investasi perusahaan. Mengingat pentingnya kebijakan 

pendanaan perusahaan, maka hal tersebut harus diputuskan secara tepat waktu dan 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Teori agensi sebagaimana yang disampaikan oleh Jensen dan Meckling 

(1976) menjelaskan bahwa di dalam perusahaan terkait dengan dua pihak, yaitu 

pihak prinsipal atau pemegang saham dan manajemen sebagai agen. Masing-

masing pihak pada dasarnya harus berperan dengan baik untuk mencapai tujuan 
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perusahaan. Namun, pada kenyataannya masing-masing pihak tersebut memiliki 

tujuan dan kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan. Manajer perusahaan 

seringkali mengutamakan kemakmurannya sendiri dan mempunyai tujuan lain 

yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, sehingga timbul pertentangan 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Pertentangan kepentingan 

antara manajer dan pemegang saham tersebut dikenal dengan istilah masalah 

keagenan (Hardiningsih dan Oktaviani, 2012) yang menimbulkan konflik yang 

disebut sebagai konflik kepentingan. Adanya konflik kepentingan terjadi karena 

asimetri informasi antara manajemen dan pemilik modal (Jensen dan Meckling, 

1976), dimana pihak manajemen memiliki informasi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan pemilik modal dalam hal ini adalah pemegang saham. 

Konflik kepentingan dapat diminimalisir dengan dilakukannya 

pengawasan untuk menyejajarkan kepentingan dari pihak terkait, yaitu antara 

manajer dan pemegang saham. Pengawasan terhadap manajemen memungkinkan 

timbulnya biaya yang disebut dengan biaya agensi. Brigham et al (1990) dalam 

Indahningrum dan Handayani (2009) menyebutkan bahwa biaya agensi 

merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memonitoring tindakan manajer, 

mencegah tingkah laku manajer yang tidak dikehendaki, dan opportunity cost 

akibat pembatasan yang dilakukan oleh pemegang saham terhadap tindakan 

manajer.  

Berkaitan dengan biaya agensi yang dikeluarkan, terdapat beberapa 

alternatif yang dapat dilakukan untuk menguranginya. Mayangsari (2000) dalam 

Indahningrum dan Handayani (2009) menyebutkan alternatif untuk mengurangi 
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biaya agensi diantaranya dengan meningkatkan kepemilikan saham perusahaan 

oleh manajemen, mekanisme pengawasan dalam perusahaan, meningkatkan 

dividen payout ratio, dan meningkatkan pendanaan dengan hutang. 

Sebagaimana dijelaskan di atas, penggunaan hutang merupakan salah satu 

upaya untuk mengurangi biaya agensi yang timbul akibat konflik kepentingan. 

Tingkat hutang yang tinggi menciptakan insentif bagi pihak manajemen untuk 

lebih efisien (Van Horne dan Wachowicz, 2014). Penggunaan hutang yang tinggi 

mencerminkan besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh manajemen terkait 

dengan angsuran dan biaya bunga yang timbul atas hutang. Hal ini akan 

mendorong manajer untuk bekerja lebih disiplin serta membatasi pengeluaran 

yang sia-sia agar dapat memenuhi kewajiban atas hutang tesebut. Apabila hutang 

tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan, maka perusahaan akan dipaksa untuk 

bangkrut yang berdampak langsung pada manajer karena hilangnya pekerjaan 

mereka. Jadi, seorang manajer akan memiliki kemungkinan kecil untuk membeli 

sebuah jet perusahaan baru dengan harga yang mahal jika perusahaan memiliki 

persyaratan pelayanan hutang dalam jumlah besar (Brigham dan Houston, 2013). 

Wiliandri (2011) menjelaskan penggunaan hutang dapat mengurangi 

masalah keagenan karena dua alasan. Pertama, dengan meningkatnya hutang akan 

memperkecil proporsi saham yang diterbitkan oleh perusahaan, sehingga hal 

tersebut akan memperkecil masalah agency yang timbul antara manajer dan 

pemegang saham. Kedua, dengan penggunaan hutang maka mengakibatkan free 

cash flow perusahaan semakin kecil karena digunakan untuk membayar angsuran 

dan bunga atas hutang tersebut sehingga dapat menghindari penggunaan free cash 
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flow untuk mendanai investasi yang tidak memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan atau pemegang saham. 

Hardiningsih dan Oktaviani (2012) menyebutkan bahwa kebijakan hutang 

merupakan keputusan perusahaan untuk memperoleh dana dari pihak ketiga yang 

digunakan untuk investasi. Kebijakan hutang pada suatu perusahaan dapat dilihat 

dari perbandingan antara hutang jangka panjang dengan ekuitas perusahaan 

tersebut (Yeniatie dan Destriana, 2010). Penggunaan dana yang berasal dari 

hutang memiliki beberapa keuntungan diantaranya berupa penghematan pajak atas 

laba perusahaan akibat adanya biaya bunga atas hutang yang dibayarkan kepada 

kreditor. Selain itu, pemilihan hutang dibanding dengan penerbitan saham 

memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan ekuitas tanpa memberikan 

pengendalian kepemilikan yang berlebihan kecuali jika diperlukan  (Kieso et al, 

2008). 

Pengelolaan kebijakan hutang dapat digunakan sebagai penentu nilai 

perusahaan. Trade-off theory menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan 

hutang dalam proporsi optimal yang dapat menyeimbangkan antara manfaat 

pengurangan pajak dan biaya kebangkrutan perusahaan. Penggunaan hutang 

dalam komposisi tertentu akan meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga 

dapat meningkatkan nilai perusahaan serta menurunkan pajak yang dibayarkan 

oleh perusahaan akibat adanya biaya bunga. Namun, komposisi yang berlebihan 

dari proporsi hutang akan menurunkan nilai perusahaan. Hal ini dapat terjadi 

apabila perusahaan tidak mampu membayar biaya bunga serta melunasi kembali 

hutangnya sehingga akan mengancam likuiditas perusahaan.  
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Kebijakan hutang perlu dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan 

perusahaan dan menghindarkan perusahaan dari kesulitan keuangan. Keown, et al 

(2000) menjelaskan kemungkinan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban 

keuangannya dalam kontrak hutang meningkat dengan semakin banyaknya hutang 

yang digunakan. Apabila manajemen tidak mampu mengelola kebijakan hutang 

dengan baik, maka pembayaran angsuran dan biaya bunga atas hutang akan 

memberatkan perusahaan. Hal tersebut dapat mengancam likuiditas perusahaan 

karena perusahaan tidak mampu dalam melunasi kewajibannya. 

Terkait dengan timbulnya kesulitan keuangan dalam melunasi hutang yang 

berdampak pada kebangkrutan, telah banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan 

besar, baik di Indonesia maupun luar negeri. Kasus kebangkrutan Enron, 

perusahaan yang bergerak di bidang listrik, gas alam, bubut kertas, dan kertas 

yang berbasis di Amerika Serikat merupakan salah satu kasus kebangkrutan yang 

paling disoroti pada akhir tahun 2001. Selain terkait dengan manipulasi laporan 

keuangan, kebangkrutan Enron diantaranya karena banyaknya akuisisi yang 

dilakukan oleh manajemen tanpa mempertimbangkan dana yang dimiliki 

perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan menanggung hutang yang sangat 

besar akibat akuisisi yang dilakukan, yaitu sekitar US $ 31,2 milyar. Berdasarkan 

www.koran-sindo.com dijelaskan bahwa akibat jumlah hutang yang sangat besar 

dan jumlah aset yang minim menyebabkan perusahaan Enron bangkrut pada tahun 

2001. 

Kasus kebangkrutan beberapa perusahaan besar di Indonesia sendiri akibat 

kesulitan melunasi hutang diantaranya terjadi pada maskapai penerbangan swasta 

http://www.koran-sindo.com/
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Batavia Air. Dilansir dari www.detiknews.com, Humas Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat, Bagus Irawan menyatakan bahwa, “Alasan pailit yaitu adanya utang 

terbukti. Utang itu telah ditagih dan tidak dibayar oleh PT Metro Batavia.” Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa hutang Batavia Air yang telah jatuh tempo sebesar US $ 

4,6 juta akibat perjanjian sewa pesawat yang dibuat pada Desember 2009 sampai 

Desember 2015. 

Contoh lain yaitu kasus bangkrutnya Bakrie Life, salah satu anak 

perusahaan dari Bakrie Grup. Hal tersebut terjadi karena Bakrie Life mengalami 

gagal bayar pada 2008 sebesar Rp 360 miliar kepada para nasabahnya. Akibat 

kesulitan likuiditas yang dialami oleh Bakri Life, hal tersebut membuat 

perusahaan belum mampu melunasi hutang-hutangnya kepada para nasabah 

(www.merdeka.com). 

Kasus-kasus kebangkrutan perusahaan akibat ketidakmampuan dalam 

melunasi hutang di atas menjelaskan pentingnya pengelolaan kebijakan hutang 

dengan baik oleh manajemen. Pengelolaan kebijakan hutang yang baik dapat 

menghindarkan perusahaan dari kesulitan keuangan di masa depan untuk 

membayar angsuran serta bunga atas hutang. Hal tersebut tentunya akan 

menurunkan risiko kebangkrutan yang melekat pada perusahaan.  

Manajer sebagai pengelola memiliki peranan penting sebagai pengambil 

kebijakan perusahaan termasuk mengenai kebijakan hutang untuk menghidari 

kemungkinan timbulnya risiko kesulitan keuangan di masa depan. Keputusan 

mengenai kebijakan hutang yang diambil oleh manajer dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengungkap 

http://www.merdeka.com/
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faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan hutang, diantaranya struktur 

kepemilikan meliputi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 

(Indahningrum dan Handayani, 2009; Surya dan Rahayuningsih, 2012; Tjeleni, 

2013; Susanti dan Mayangsari, 2014).  

Faktor lain yang menentukan kebijakan hutang perusahaan adalah 

kebijakan dividen (Surya dan Rahayuningsih, 2012; Karinaputri dan Sofian, 2012; 

Susanti dan Mayangsari, 2014; Suryani dan Khafid, 2015), profitabiltas 

(Hardiningsih dan Oktaviani, 2012; Sudiyatno dan Sari, 2013; Akoto dan Vitor, 

2014; Susanti dan Mayangsari, 2014), struktur aset (Hardiningsih dan Oktaviani, 

2012; Nabela, 2012; Sudiyatno dan Sari, 2013), dan pertumbuhan penjualan 

(Sayuthi dan Raithari, 2013). 

Faktor selanjutnya adalah ukuran perusahaan (Surya dan Rahayuningsih, 

2012; Syadeli, 2013; Akoto dan Vitor, 2014; Suryani dan Khafid, 2015), free cash 

flow (Hardiningsih dan Oktaviani, 2012; Narita, 2012), pertumbuhan perusahaan 

(Indahningrum dan Handayani, 2009; Karinaputri dan Sofian, 2012; Syadeli, 

2013), risiko bisnis (Susanti dan Mayangsari, 2014), set peluang investasi 

(Susanto, 2011; Surya dan Rahayuningsih, 2012); Non-Debt Tax Shield (NDTS) 

(Sudiyatno dan Septavia, 2013 dan Margaretha, 2014), dan likuiditas (Narita, 

2012).  

Penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan pengaruh variabel 

kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan hutang masih inkonsisten sehingga masih 

ditemukan adanya research gap. Variabel kepemilikan manajerial pada penelitian 
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yang dilakukan oleh Apit Susanti dan Sekar Mayangsari (2014) menunjukkan 

bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

dengan signifikansi 0,233 yang lebih besar dari nilai alpha 0,05. Sementara 

penelitian yang dilakukan oleh Haruman (2008) memperoleh hasil bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang 

dengan koefisien regresi 81,64% pada signifikansi 0,000. 

Perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi merupakan salah 

satu upaya untuk menurunkan asimetri informasi sehingga diharapkan juga dapat 

meminimalkan masalah keagenanan diantara pemegang saham dan pengelola. 

Kepemilikan manajerial berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan antara 

pemegang saham dan manajemen. Hal tersebut berdampak pada pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk bertindak sesuai dengan tujuan 

pemegang saham yaitu memperoleh laba serta meningkatkan nilai perusahaan. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan 

manajerial yang tinggi cenderung menggunakan hutang yang lebih besar karena 

penggunaan hutang tersebut dimaksudkan untuk menangkap peluang investasi 

sehingga dapat diperoleh keuntungan yang lebih banyak.  

Variabel selanjutnya yaitu kebijakan dividen. Penelitian yang dilakukan 

oleh Apit Susanti dan Sekar Mayangsari (2014) menunjukkan bahwa kebijakan 

dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang dengan nilai signifikansi 

0,402 lebih besar dari nilai alpha 0,05. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Ade Dwi Suryani dan Muhammad Khafid (2015) menunjukkan adanya 
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pengaruh signifikan pada koefisien regresi sebesar 39,5% dengan signifikansi 

sebesar 0,048. 

Rozzeff (1982) dalam Indahningrum dan Handayani (2009) menyatakan 

bahwa pembayaran dividen menjadi suatu bagian pengawasan terhadap 

perusahaan. Perusahaan dengan rasio dividen tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut menggunakan banyak dana untuk membayar dividen pada 

pemegang saham. Hal ini menunjukkan perusahaan membutuhkan tambahan dana 

untuk mengatasi kekurangan dana internal. Alternatif perolehan dana yang dapat 

dimanfaatkan oleh manajemen tersebut diantaranya adalah hutang. Emery dan 

Finnerty (1997) dalam Ismiyanti dan Hanafi (2003) menyatakan dividen yang 

tinggi menunjukkan bahwa perusahaan akan lebih banyak menggunakan hutang 

untuk membiayai investasinya dalam rangka menjaga struktur modal perusahaan. 

Variabel pertumbuhan perusahaan juga menunjukkan pengaruh yang tidak 

konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Dennys Surya dan Deasy Aryanti 

Rahayuningsih (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang dengan nilai signifikansi 0,210 lebih besar 

dari alpha 0,05. Penelitian lain yang dilakukan Nanda Karinaputri dan Syuhada 

Sofian (2012) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang dengan koefisien regresi 

sebesar 62,2% pada nilai signifikansi sebesar 0,000. 

Setiap perusahaan pasti berusaha untuk mengembangkan usahanya dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karinaputri (2012) menyebutkan 

bahwa ketika suatu perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan perusahaan yang 
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tinggi dan semakin meningkat maka menunjukkan adanya kebutuhan pendanaan 

lebih besar. Adanya pertumbuhan yang semakin tinggi mencerminkan kebutuhan 

dana yang semakin besar yang digunakan untuk membiayai pertumbuhan tersebut. 

Hal ini akan mendorong perusahaan memanfaatkan hutang untuk memenuhi 

kebutuhan dana. Penggunaan hutang dipilih karena biaya atas hutang lebih kecil 

dibandingkan dengan biaya untuk penerbitan saham, serta pemanfaatan hutang 

dapat digunakan sebagai upaya untuk mengurangi pajak yang dibayar perusahaan. 

Variabel selanjutnya yaitu ukuran perusahaan. Rona Mersi Narita (2012) 

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang dengan nilai signifikansi sebesar 0,335 lebih besar dari 

0,05. Sedangkan menurut Bambang Sudiyatno dan Septavia Mustika Sari (2013) 

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan hutang dengan koefisien regresi sebesar 26,7% pada 

signifikansi sebesar 0,002. 

Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi investor 

dalam melihat keadaan perusahaan. Surya dan Rahayuningsih (2012) menjelaskan 

bahwa perusahaan yang besar telah terdiversifikasi dan lebih mudah untuk 

memasuki pasar modal, sehingga memperoleh penilaian kredit yang lebih tinggi 

dari bank komersial dibandingkan dengan perusahaan yang kecil dan belum go 

public. Selain itu, perusahaan besar mencerminkan kepemilikan sumber daya 

yang lebih besar sehingga memiliki jaminan aktiva yang lebih baik dibandingkan 

dengan perusahanan dengan ukuran yang lebih kecil. Wiliandri (2011) 
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menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan hutang. 

Penelitian ini mengambil variabel kepemilikan manajerial, kebijakan 

dividen, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan karena berdasarkan 

penelitian-penelitian terdahulu memperoleh hasil yang belum konsisten. Adanya 

research gap memberikan kesempatan pada penelitian ini untuk mengungkap 

lebih jauh variabel lain yang dapat menentukan fluktuatifnya pengaruh 

kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan hutang. Hal ini mendorong ditambahkannya 

kinerja keuangan sebagai variabel moderating pada model penelitian yang diduga 

ikut memoderasi atau menentukan pengaruh variabel kepemilikan manajerial, 

kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan hutang. 

Kinerja keuangan menunjukkan gambaran kondisi keuangan yang dicapai 

sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya keuangan oleh perusahaan dalam 

suatu periode tertentu. Astuti, dkk (2014) menjelaskan kinerja keuangan sebagai 

penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan 

menghasilkan laba. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan menggunakan rasio-

rasio keuangan salah satunya adalah profitabilitas, yaitu rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan.  

Model penelitian ini menggunakan kinerja keuangan yang diukur 

menggunakan rasio profitabilitas sebagai variabel moderating. Rasio profitabilitas 

dipilih karena manajemen akan membatasi penggunaan hutang ketika perusahaan 
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mengalami kerugian. Profitabilitas yang tidak stabil akan meningkatkan risiko 

kebangkrutan oleh perusahaan. Brigham dan Houston (2013) menjelaskan bahwa 

perusahaan yang perolehan labanya labil dan fluktuatif, bila semua hal lain sama, 

menghadapi biaya kebangkrutan yang lebih besar sehingga menggunakan sedikit 

hutang daripada perusahaan dengan perolehan laba yang stabil. Hal ini sesuai 

dengan trade-off theory yang menyatakan bahwa perusahaan dengan risiko 

kebangkrutan yang tinggi cenderung menggunakan hutang yang relatif rendah. 

Rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan ketersediaan dana yang besar 

dalam perusahaan yang dapat menimbulkan masalah agensi antara manajemen 

dan pemegang saham terkait dengan pemanfaatan dana tersebut. Salah satu cara 

untuk mengurangi masalah yang muncul adalah dengan meningkatkan pendanaan 

menggunakan hutang. Perusahaan dengan hutang yang tinggi akan menuntut 

manajer untuk berperilaku disiplin sehingga kinerja perusahaan meningkat yang 

tercermin pada peningkatan laba. Perolehan laba selanjutnya digunakan kembali 

oleh manajer untuk membayar hutang agar perusahaan tidak terancam dari 

likuidasi. Brigham dan Houston (2013) menambahkan bahwa perusahaan dengan 

prospek yang menguntungkan akan menghindari penjualan saham dan sebagai 

gantinya akan menggunakan hutang untuk menghimpun modal yang dibutuhkan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi akan mendorong 

perusahaan untuk meningkatkan penggunaan hutangnya.  

Uraian di atas menjelaskan bahwa variabel profitabilitas dapat digunakan 

untuk memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, 

pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. 
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Penelitian terdahulu terkait pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, 

pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan dengan profitabilitas sebagai 

variabel moderating belum ditemukan dalam riset terdahulu. Oleh karena itu, 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dihadirkannya 

variabel moderating dalam model penelitian. 

Penelitian ini dilakukan pada sektor industri manufaktur. Industri 

manufaktur merupakan industri yang melakukan proses produksi, dimana 

kegiatan yang dilakukan adalah mengolah bahan baku menjadi produk atau 

barang jadi yang siap dikonsumsi sehingga dalam pengelolaannya dibutuhkan 

sumber dana yang besar dan salah satu alternatif pemenuhannya menggunakan 

hutang.  

Sektor industri manufaktur merupakan sektor industri dengan jumlah 

perusahaan terbanyak di Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut menunjukkan adanya 

tingkat kompetisi yang cukup tinggi dan diharapkan akan memperoleh hasil yang 

lebih akurat. Selain itu, berdasarkan situs resmi Kementerian Perindustrian 

Repubik Indonesia (KEMENPERIN) menyatakan bahwa sektor industri 

manufaktur di Indonesia semakin dimininati oleh investor asing seiring dengan 

pulihnya perdagangan internasional (www.kemenperin.go.id). Badan Koordinasi 

Penanam Modal (BKPM) juga menjelaskan bahwa dalam periode 2016 realisasi 

investasi di sektor manufaktur mendominasi dibandingkan investasi dengan sektor 

lain, yakni sebesar Rp 101,4 triliyun atau setara dengan 69,2% 

(www.bisniskeuangan.kompas.com). Fakta tersebut mendorong penelitian ini 

http://www.kemenperin.go.id/
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menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan paparan mengenai fenomena gap, research gap, dan 

dukungan beberapa teori dalam penelitian telah dikemukakan menjadi latar 

belakang masalah penelitian ini. Penelitian ini akan mengkaji mengenai “Analisis 

Kinerja Keuangan dalam Memoderasi Determinan Kebijakan Hutang 

Perusahaan”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diidentifikasi permasalahan pada penelitian ini yaitu mengenai kebijakan 

hutang perusahaan. Long term to debt equity ratio (LTDER) yang tinggi sebagai 

indikator dalam menilai kebijakan hutang perusahaan berdampak pada 

meningkatnya risiko yang dihadapi perusahaan. Pengambilan kebijakan hutang 

dalam perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut : 

1. Tinggi rendahnya kepemilikan institusional dalam perusahaan. 

2. Tinggi rendahnya kepemilikan manajerial dalam perusahaan. 

3. Tinggi rendahnya struktur aset dalam perusahaan. 

4. Tinggi rendahnya kebijakan dividen dalam perusahaan. 

5. Tinggi rendahnya tingkat profitabilitas dalam perusahaan. 

6. Tinggi rendahnya free cash flow dalam perusahaan. 

7. Tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan perusahaan dalam perusahaan. 

8. Tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan penjualan dalam perusahaan. 

9. Tinggi rendahnya risiko bisnis yang dihadapi perusahaan. 
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10. Tinggi rendahnya pajak yang dibayarkan perusahaan. 

11. Adanya ketidaksempurnaan pasar modal. 

12. Besar kecil ukuran perusahaan. 

13. Tinggi rendahnya set peluang investasi dalam perusahaan. 

14. Tinggi rendahnya non-debt tax shield (NDTS) dalam perusahaan. 

15. Tinggi rendahnya tingkat likuiditas dalam perusahaan. 

1.3. Cakupan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, 

penelitan akan berfokus pada cakupan masalah dengan membatasi penggunaan 

variabel sehingga penelitian ini akan lebih fokus dan tidak menyimpang dari 

tujuan yang telah direncanakan. Penelitian ini berfokus pada pengaruh 

kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan hutang dengan kinerja keuangan sebagai variabel 

moderating. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas kepemilikan 

manajerial, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan 

yang dipilih karena hasil penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh yang tidak 

konsisten sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut. 

Penelitian ini juga mengkaji penggunaan variabel kinerja keuangan yang 

diukur menggunakan profitabilias sebagai variabel moderating. Terkait dengan 

terlibatnya kinerja keuangan dalam memoderasi pengaruh kepemilikan 

manajerial, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan keuangan didasarkan pada teori yang dirujuk pada penelitian 

ini, yaitu trade-off theory dan agency theory sehingga hal tersebut menarik untuk 
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dikaji pada pembuktian empiris penelitian. Selain itu penelitian ini juga dibatasi 

pada pemilihan populasi dan periode penelitian. Populasi penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 

penelitian tahun 2013 sampai 2015. 

1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan cakupan 

masalah di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kebijakan 

hutang? 

2. Apakah kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang? 

3. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan 

hutang? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan 

hutang? 

5. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap kebijakan hutang? 

6. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap 

kebijakan hutang? 

7. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh pertumbuhan perusahaan 

terhadap kebijakan hutang? 

8. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan hutang? 
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1.5. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh positif kepemilikan 

manajerial terhadap kebijakan hutang. 

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh positif kebijakan 

dividen terhadap kebijakan hutang. 

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh positif pertumbuhan 

perusahaan terhadap kebijakan hutang. 

4. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh positif ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan hutang. 

5. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh profitabilitas dalam 

memoderasi hubungan kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang. 

6. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh profitabilitas dalam 

memoderasi hubungan kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang. 

7. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh profitabilitas dalam 

memoderasi hubungan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan 

hutang. 

8. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh profitabilitas dalam 

memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. 
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1.6. Kegunaan Penelitian 

1.6.1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan akan dapat 

memverifikasi beberapa teori yang dirujuk dalam penelitian, yaitu agency theory 

dan trade-off theory dalam kaitannya dengan pembuktian empiris pengaruh 

kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan hutang dengan dimoderasi oleh kinerja keuangan. 

Apabila pembuktian empiris menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, 

maka hal tersebut bermakna bahwa agency theory dan trade-off theory dapat 

diverifikasi dan diimplementasikan dalam pengujian pengaruh kebijakan dividen, 

pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang yang 

dimoderasi oleh kinerja keuangan. 

Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memverifikasi teori yang 

digunakan dalam penelitian ini, namun juga mampu untuk mengembangkan 

implementasi teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu agency theory 

dan trade-off theory dengan dihadirkannya kinerja keuangan sebagai variabel 

moderating. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris, apakah 

kinerja keuangan dapat memoderasi pengaruh pengaruh kepemilikan manajerial, 

kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan hutang. Apabila pembuktian empiris dapat menjelaskan bahwa kinerja 

keuangan dapat memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, 

pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang, 
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maka hasil penelitian ini dapat memberikan wacana baru dalam mengembangkan 

agency theory dan trade-off theory. 

1.6.2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan terkait dengan kebijakan hutang yang diambil oleh 

perusahaan. Pertama, bagi pihak manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan hutang perusahaan, yaitu kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, 

pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan yang dimoderasi oleh kinerja 

keuangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan saran dan masukan 

sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam merumuskan dan mengelola 

hutang secara optimal sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Kedua, bagi calon investor, diharapkan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi untuk memberikan pertimbangan dalam menilai keadaan 

perusahaan yang tidak hanya dilihat dari aset dan ekuitas perusahaan, namun juga 

mempertimbangkan kebijakan hutang yang dimiliki perusahaan terkait dengan 

keputusan untuk menginvestasikan dananya. 

Ketiga, bagi civitas akademika, diharapkan kajian dalam penelitian ini 

dapat menjadi referensi yang memberikan wacana baru terkait dengan tema 

penelitian sejenis, yaitu mengenai kebijakan hutang perusahaan. 
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1.7. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan 

hutang telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Pancawati 

Hardiningsih dan Rachmawati Meita Oktaviani (2012) mencoba untuk menguji 

pengaruh free cash flow, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, struktur aset, 

laba ditahan, dan kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang. Demikian 

juga penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Apit Susanti dan Sekar 

Mayangsari (2014) mencoba untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kebijakan dividen, struktur aset, profitabilitas, 

pertumbuhan perusahaan, dan risiko bisnis terhadap kebijakan hutang. 

Penelitian lain dilakukan oleh Ade Dwi Suryani dan Muhammad Khafid 

(2015) menguji pengaruh free cash flow, pertumbuhan perusahaan, kebijakan 

dividen dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. Namun demikian, 

penelitan-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten. 

Berdasarkan riset terdahulu yang demikian, penelitian ini menggunakan variabel 

kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahan, dan ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan hutang mengingat empat variabel independen 

tersebut masih memperoleh hasil yang inkonsisten atau masih terjadi research 

gap.  

Orisinalitas penelitian ini ditujukkan dengan dihadirkannya kinerja 

keuangan yang diukur menggunakan profitabilitas sebagai variabel moderating. 

Penelitian terkait analisis kinerja keuangan yang diukur menggunakan 

profitabilitas dalam memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan 
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dividen, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan 

hutang belum ditemukan dalam riset terdahulu.  

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Brigham dan Houston (2013) 

menjelaskan bahwa perusahaan dengan laba yang relatif tidak stabil, jika hal lain 

dianggap sama, akan menghadapi peluang kebangkrutan yang lebih besar dan 

sebaiknya menggunakan hutang yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan 

yang lebih stabil. Hadirnya variabel profitabilitas ini diharapkan mampu 

menjelaskan pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, pertumbuhan 

perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang secara lebih 

komprehensif. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1.  Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

2.1.1. Agency Theory 

Agency theory dikemukakan pertama kali oleh Michael C. Jensen dan 

Willian Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan 

bahwa teori agensi terkait dengan hubungan keagenan yaitu sebagai kontrak 

antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen untuk melakukan beberapa kegiatan atas 

nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Teori ini 

menjelaskan bahwa masing-masing pihak yaitu prinsipal dan agen memiliki 

kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain sehingga perilaku tersebut 

menimbulkan masalah dan pada akhirnya memunculkan konflik diantara dua 

pihak yang sering disebut sebagai konflik keagenan (agency conflict). 

Kaitannya dengan perusahaan, yang disebut agen adalah manajer sedangkan 

prinsipal adalah pemegang saham. Hubungan keagenan tersebut dapat 

menimbulkan masalah apabila pihak-pihak yang berkaitan, dalam hal ini antara 

prinsipal atau pemegang saham dan agen atau manajer memiliki tujuan yang 

berbeda. Tujuan pemegang saham yaitu meningkatkan kekayaan dan 

kemakmurannya atas modal yang ditanamkan dalam perusahaan, sedangkan 

manajer juga bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.  

Sebagai agen dari pemilik, manajemen seharusnya bertindak untuk 

kemakmuran pemilik. Namun akibat risiko yang kemungkinan diterima oleh 

manajemen, maka pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen juga 
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mempertimbangkan kepentingannya sendiri. Perbedaan kepentingan ini akan 

memunculkan masalah-masalah keagenan (agency problem) (Hardiningsih dan 

Oktaviani, 2012).  

Masalah keagenan dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang 

dapat menyejajarkan kepentingan antara manajer dan pemegang saham 

(Wahidahwati, 2002 dalam Clarashinta, 2014). Pengawasan yang dilakukan 

terhadap manajer memungkinkan timbulnya biaya yang disebut sebagai biaya 

keagenan (agency cost). Biaya keagenan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan 

terkait pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen, dimana pengawasan 

yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan manajer sesuai 

dengan keinginan prinsipal atau pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) 

menyebutkan biaya keagenan dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu : 

a. Monitoring Costs 

Monitoring costs merupakan biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh 

principal untuk memonitoring kegiatan manajer (the monitoring expenditures 

by the principal). 

b. Bonding Costs 

Bonding costs merupakan biaya jaminan yang dikeluarkan oleh agen untuk 

membentuk mekanisme jaminan bahwa manajer bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham (the bonding expenditures by the agent). 
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c. Residual Costs 

Residual costs merupakan kerugian residual (the residual loss) berkaitan 

dengan biaya untuk mendorong manajer perusahaan agar bertindak sesuai 

dengan kemampuannya untuk kepentingan pemegang saham. 

Terkait dengan biaya agensi yang dikeluarkan, terdapat beberapa alternatif 

yang dapat dilakukan untuk menguranginya. Alternatif yang dilakukan untuk 

mengurangi biaya agensi diantaranya adalah meningkatkan kepemilikan saham 

perusahaan oleh manajemen, mekanisme pengawasan dalam perusahaan, 

meningkatkan dividen payout ratio, dan meningkatkan pendanaan perusahaan 

dengan hutang (Mayangsari, 2000 dalam Indahningrum dan Handayani, 2009). 

2.1.2. Trade-off Theory 

Trade-off theory merupakan salah satu teori struktur modal yang dipelopori 

oleh Modigliani dan Miller yang disebut dengan teori MM pada tahun 1958 dan 

1953 (Frank dan Goyal, 2005). Teori MM dengan pajak menjelaskan bahwa nilai 

perusahaan akan maksimum apabila perusahaan menggunakan 100% hutang dan 

proporsi hutang yang semakin banyak akan semakin baik. Penggunaan hutang 

100% pada praktiknya sulit dijumpai, sehingga mendorong munculnya trade-off 

theory.  

Teori trade-off dikembangkan oleh Haugen, Papas, dan Rubenstain pada 

tahun 1969 dan juga dikenal sebagai Balancing Theory (Clarashinta, 2014). 

Trade-off theory menjelaskan bahwa titik awal tinjauan keputusan struktur modal 

perusahaan yaitu penentuan target hutang dimana perusahaan memaksimalkan 

perlindungan pajak atas hutang dan meminimalkan biaya kepailitan yang 
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berkaitan dengan hutang (Fuady, 2014). Brigham dan Houston (2013) 

menjelaskan bahwa teori trade-off menggambarkan perusahaan yang menukar 

manfaat pajak dari pendanaan hutang dengan masalah yang ditimbulkan oleh 

potensi kebangkrutan. 

Perusahaan yang mengikuti teori trade-off dalam pengambilan 

keputusannya akan menentukan rasio hutang secara berangsur-angsur sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan (Myers, 1984). Penetapan target tersebut 

ditentukan berdasarkan keseimbangan antara manfaat pajak dan biaya 

kebangkrutan. Teori trade-off ini pada dasarnya menjelaskan bahwa penggunaan 

hutang yang optimal oleh perusahaan yaitu dengan memperhatikan keseimbangan 

antara manfaat yang diterima atas pajak dan biaya kebangkutan akibat hutang 

yang ditanggung perusahaan.  

Perusahaan yang bangkrut selain menanggung biaya langsung berupa beban 

hukum dan akuntansi yang sangat tinggi, juga menghadapi biaya tidak langsung 

akibat pihak lain tidak mau berhubungan dengan perusahaan secara normal. 

Brigham dan Houston (2013) menjelaskan bahwa masalah yang berkaitan dengan 

kebangkrutan kemungkinan besar akan naik seiring dengan semakin besarnya 

jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan dalam struktur modalnya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa biaya kebangkrutan dapat digunakan untuk 

membatasi penggunaan hutang yang berlebihan pada perusahaan. Brigham dan 

Houston (2013) menjelaskan bahwa biaya kebangkrutan terkait dengan dua 

komponen, antara lain : 
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a. Probabilitas terjadinya 

Perusahaan yang labanya relatif tidak stabil, jika yang lain dianggap 

sama, akan menghadapi peluang kebangkrutan yang lebih besar dan 

sebaiknya menggunakan hutang dalam jumlah yang lebih kecil 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih stabil. 

b. Biaya yang akan timbul jika terjadi kesulitan keuangan 

Trade-off theory menyebutkan bahwa penggunaan hutang oleh perusahaan 

diperkenankan selama memperoleh manfaat dari pajak atas hutang yang dimiliki. 

Namun, apabila penggunaan hutang mengandung pengorbanan akibat hutang 

telah lebih besar dibanding manfaat yang diperoleh, maka tambahan penggunaan 

hutang sudah tidak diperkenankan. Implikasi trade-off theory menurut Brealey 

Myers, dan Allen (2011) : 

1. Target rasio hutang akan berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan 

yang lain. 

2. Perusahaan yang aman atau memiliki risiko bisnis rendah, memiliki aset tetap 

dan dikenai pajak tinggi akan menggunakan rasio hutang yang lebih tinggi. 

Sebaliknya, perusahaan dengan risiko bisnis tinggi dan tidak profitable lebih 

memilih menggunakan pendanaan dari ekuitas. 

Trade-off theory merupakan teori tentang struktur modal yang 

bertentangan dengan pecking order theory (Sudiyatno dan Sari, 2013). 

Pendekatan trade-off theory mengasumsikan bahwa perusahaan menetapkan 

target rasio hutang hingga ke titik optimal yaitu pada saat keseimbangan antara 

manfaat pajak dengan biaya kebangkrutan, sedangkan pada pecking order theory 
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menyebutkan bahwa perusahaan tidak memiliki target rasio hutang karena 

perusahaan lebih memilih untuk menggunakan dana internal yang dinilai memiliki 

risiko lebih rendah dan penggunaan hutang diperlukan jika dana internal tidak 

mencukupi untuk membiayai kegiatan perusahaan. Pendekatan trade-off theory 

menyebutkan bahwa perusahaan yang profitable dan memiliki aset berwujud 

mempunyai rasio hutang yang lebih tinggi dan sebaliknya, sedangkan pada 

pendekatan pecking order theory menjelaskan bahwa perusahaan yang profitable 

menggunakan hutang lebih sedikit karena memiliki dana internal yang cukup 

untuk membiayai kegiatan perusahaan. 

2.2. Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1. Kebijakan Hutang 

Financial Accounting Standars Board (FASB) mendefinisikan 

hutang/kewajiban/liabilitas sebagai kemungkinan pengorbanan masa depan atas 

manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk 

mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan 

sebagai hasil dari transaksi atas kejadian masa lalu (Kieso et al, 2008). 

Kebijakan hutang merupakan keputusan penting dalam perusahaan karena 

berkaitan erat dengan penetapan sumber pendanaan dalam struktur modal 

perusahaan. Karinaputri (2012) mendefinisikan kebijakan hutang sebagai tindakan 

manajemen perusahaan untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan dengan 

menggunakan modal yang berasal dari hutang. Pithaloka (2009) menyebutkan 

bahwa kebijakan hutang perusahaan juga berfungsi sebagai mekanisme 

pengawasan terhadap tindakan manajer yang dilakukan dalam pengelolaan 



28 
 

 
 

perusahaan. Jadi, kebijakan hutang merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh 

manajemen untuk memilih sumber dana dari pihak eksternal yang digunakan 

sebagai sumber dana dalam rangka membiayai kegiatan perusahaan, baik kegiatan 

operasional maupun investasi. 

Hutang dapat digolongkan menjadi dua jenis (Munawir, 2012) yaitu : 

a. Hutang Lancar atau Hutang Jangka Pendek 

Hutang lancar merupakan kewajiban keuangan perusahaan yang 

pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu 

tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki 

oleh perusahaan. Hutang lancar diantaranya meliputi hutang dagang, hutang 

wesel, hutang pajak, biaya yang masih harus dibayar, hutang jangka panjang 

yang segera jatuh tempo, dan penghasilan yang diterima dimuka. 

b. Hutang Jangka Panjang 

Hutang jangka panjang merupakan kewajiban keuangan yang jangka waktu 

pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun 

sejak tanggal neraca). Hutang jangka panjang meliputi hutang obligasi, 

hutang hipotek dan pinjaman jangka panjang yang lain.  

Brigham dan Houston (2013) menjelaskan bahwa perusahaan yang ingin 

tumbuh memerlukan modal yang dapat berasal dari hutang maupun ekuitas. 

Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan hutang yaitu menurunkan pajak 

yang dibayarkan perusahaan akibat adanya pengurangan laba atas bunga dari 

penggunaan hutang. Brigham dan Houston (2013) menjelaskan bahwa bunga yang 

dapat menjadi pengurang pajak memiliki dampak yang paling kuat sehingga 
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sistem pajak akan menguntungkan penggunaan utang oleh perusahaan. Kedua, 

penggunaan hutang memungkinkan pemegang saham memperoleh pengembalian 

yang tetap ketika kondisi perusahaan bagus karena kreditor hanya memperoleh 

pengembalian berupa bunga yang bersifat tetap. 

Penggunaan hutang oleh perusahaan juga mempunyai beberapa 

kelemahan. Pertama, tingginya hutang yang dimiliki perusahaan maka akan 

semakin tinggi pula risiko yang dihadapi perusahaan serta kemungkinan suku 

bunga tinggi yang dihadapi perusahaan. Kedua, hutang juga mengakibatkan 

meningkatnya risiko kebangkrutan. Hal ini terjadi apabila perusahaan di masa 

mendatang mengalami kesulitan keuangan dan laba perusahaan tidak mampu 

untuk mencukupi dan menutup pembayaran hutang serta bunganya. 

Kebijakan hutang diukur menggunakan Debt to Equiy Ratio (DER). Rasio 

ini menggambarkan proporsi suatu perusahaan mendanai operasinya dengan 

menggunakan hutang (Indahningrum dan Handayani, 2009). DER merupakan 

perbandingan hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan 

kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. 

 

Pengukuran kebijakan hutang juga dapat digambarkan dengan Debt to 

Total Asset Ratio (DAR) atau biasa disebut leverage. Rasio ini menunjukkan 

bersarnya total utang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan (Clarashinta, 2014). DAR menunjukkan seberapa banyak aset yang 

dimiliki perusahaan yang pengadaannya menggunakan sumber dana dari hutang.  
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Perhitungan lain untuk mengukur kebijakan hutang yaitu menggunakan 

Long-Term Debt to Equity Ratio (LTDER). LTDER menunjukkan perbandingan 

antara hutang jangka panjang terhadap ekuitas perusahaan. Selisih debt to equity 

ratio (DER) dan long-term debt to equity ratio (LTDER) dapat digunakan untuk 

mengukur penurunan dan peningkatan hutang jangka pendek (Oktaviani, 2016). 

 

Penelitian ini menggunakan Long-term debt to equity ratio (LTDER) 

untuk mengukur kebijakan hutang. Pengukuran ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Indahningrum & Ratih (2009) dan Sayuthi & Raithari (2013). 

Hanafi dan Abdul (2012) menyebutkan long term to debt equity ratio (LTDER) 

merupakan salah satu alat analisis risiko jangka panjang perusahaan. Penggunaan 

rasio LTDER diharapkan akan memberikan informasi mengenai kondisi hutang 

jangka panjang perusahaan. Hutang jangka panjang merupakan bagian dari 

ekuitas perusahaan, baik digunakan untuk kegiatan operasional maupun investasi 

yang dalam pengambilan kebijakannya harus dilakukan secara hati-hati karena 

berkaitan dengan keadaan keuangan perusahaan di masa mendatang.  

2.2.1.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang 

Indra E. Tjeleni (2013) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan hutang adalah kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham 

perusahaan oleh institusi-insitusi seperti bank, lembaga keuangan, asuransi, dan 
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perusahaan lainnya. Sedangkan kepemilikan manajerial menunjukkan manajemen 

yang menjadi bagian dari pemegang saham. Adanya kepemilikan insitusional dan 

kepemilikan manajerial ini dapat memberikan pengawasan terhadap kebijakan 

yang diambil oleh perusahaan, termasuk terkait dengan pengambilan kebijakan 

hutang. 

Suryani (2015) menyebutkan kebijakan dividen sebagai faktor yang 

mempengaruhi tingkat hutang. Dividen merupakan bagian atas laba yang 

dibagikan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen menyebabkan adanya 

keharusan bagi perusahaan untuk menyediakan dana guna membayar sejumlah 

dana yang telah ditetapkan tersebut. Perusahaan dengan tingkat pembayaran 

dividen yang tinggi akan mengurangi dana internal perusahaan sehingga 

perusahaan perlu memanfaatkan hutang dalam rangka memenuhi pendanaan 

perusahaan tersebut. 

Faktor lain terkait dengan kebijakan hutang adalah profitabilitas dan free 

cash flow (Indahningrum dan Handayani, 2009). Profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Tingkat profitabilitas 

perusahaan yang stabil mencerminkan perusahaan memiliki dana internal yang 

besar, yang menunjukkan risiko kebangkrutan lebih rendah dibandingkan 

perusahaan dengan laba yang labil dan fluktuatif. Oleh karena itu, perusahaan 

dengan laba yang stabil menggunakan hutang lebih tinggi dibanding perusahaan 

yang tidak profitable.  

Free cash flow merupakan kelebihan kas yang diperlukan untuk mendanai 

semua proyek yang memiliki net present value positif setelah membagi dividen 
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(Jensen, 1986 dalam Indahningrum dan Handayani, 2009). Free cash flow 

perusahaan yang besar cenderung mempunyai tingkat hutang yang lebih tinggi. 

Penggunaan hutang merupakan bagian dari pengawasan akibat adanya asimetri 

informasi antara pemegang saham dan manajer. Tingkat hutang yang tinggi 

menjelaskan penggunaan free cash flow yang digunakan untuk membayar 

pelunasan hutang dan biaya bunga, sehingga akan menurunkan kekhawatiran 

pemegang saham bahwa free cash flow tersebut digunakan oleh manajemen untuk 

membiayai kegiatan perusahaan yang tidak memberikan nilai tambah bagi 

pemegang saham. 

Hardiningsih dan Oktaviani (2012) juga menyatakan faktor lain terkait 

dengan kebijakan hutang yaitu pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan 

perusahaan terkait dengan gambaran perkembangan perusahaan dari satu periode 

ke periode sebelumnya (Hardianingsih dan Oktaviani, 2012). Perusahaan dengan 

pertumbuhan yang tinggi dinilai memiliki kebutuhan sumber daya yang besar. 

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya salah satu alternatif 

pemenuhannya yaitu menggunakan hutang. 

Susanti dan Mayangsari (2014) menambahkan faktor kebijakan hutang 

lainnya yaitu struktur aset dan risiko bisnis. Perusahaan dengan struktur aset 

dengan jumlah aset tetap yang tinggi lebih mudah memperoleh pinjaman dari 

pihak eksternal karena perusahaan dinilai memiliki jaminan yang lebih baik. 

Sedangkan Surya dan Rahayuningsih (2012) menyebutkan bahwa risiko bisnis 

merupakan ketidakpastian atas proyeksi pendapatan di masa mendatang apabila 

perusahaan tidak menggunakan sumber pendanaan yang bersumber dari hutang. 
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Lebih lanjut, Surya dan Rahayuningsih (2012) menjelaskan perusahaan dengan 

risiko bisnis yang tinggi akan menghindari penggunaan hutang dalam mendanai 

perusahaan karena dapat meningkatkan risiko likuiditas perusahaan.  

Faktor lain menurut Mondaglini dan Miller yang mempengaruhi kebijakan 

hutang yaitu pajak (Husnan dan Pudjiastuti, 2004). Keputusan pendanaan akibat 

adanya pajak merupakan hal yang relevan. Hal ini disebabkan karena pada 

umumnya bunga yang dibayarkan karena menggunakan hutang bisa dipergunakan 

untuk mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak (bersifat tax deductible) 

sehingga akan menurunkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.  

Faktor-faktor kebijakan hutang lainnya yang berbeda dinyatakan oleh 

Husnan dan Pudjiastuti (2004) yaitu ketidaksempurnaan pasar modal, keengganan 

kreditor dan personal tax. Husnan dan Pudjiastuti (2004) menyebutkan bahwa 

adanya ketidaksempurnaan pasar modal memungkinkan munculnya biaya 

kebangkrutan yang cukup tinggi sehingga pemegang saham keberatan untuk 

menggunakan leverage yang ekstrem karena dapat menurunkan nilai perusahaan. 

Keengganan kreditor yang dimaksud yaitu kreditor yang memberikan kredit yang 

semakin tinggi akan membuat perusahaan sulit untuk bekerja dengan extreme 

leverage. Personal tax terkait dengan perbandingan besarnya tarif pajak yang 

dikenakan atas dividen maupun bunga obligasi. Penggunaan hutang dipilih 

apabila besarnya personal tax sama besarnya dengan pajak yang dibayarkan untuk 

dividen maupun bunga obligasi. 

Syadeli (2013) menemukan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan hutang. Variabel ukuran perusahaan menurut Wiliandri (2011) 
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berpengaruh terhadap struktur modal terutama berkaitan dengan kemampuan 

memperoleh pinjaman, dimana perusahaan dengan ukuran yang lebih besar 

cenderung menggunakan hutang yang lebih tinggi karena memiliki banyak aktiva 

yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang.  

Faktor lain terkait kebijakan hutang adalah set peluang investasi (Susanto, 

2011). Susanto (2011) menerangkan bahwa teori set peluang investasi berkaitan 

dengan keputusan pendanaan yang dilakukan perusahaan, terdiri atas keputusan 

pendanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Susanto (2011) 

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perusahaan dengan peluang bertumbuh 

atau set peluang investasi yang tinggi cenderung menggunakan sumber dana yang 

berasal dari laba ditahan dan modal saham karena penggunaan hutang 

mengandung risiko bagi perusahaan. 

2.2.2. Kepemilikan Manajerial 

Pihak manajerial dalam suatu perusahaan terdiri atas pihak-pihak yang 

bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan dan secara aktif ikut serta 

dalam pengambilan keputusan perusahaan. Riadani dan Wahyudin (2015) 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh 

manajemen. Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham 

oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan (direktur dan komisaris) (Wahidahwati, 2002 dalam Susilawati, dkk., 

2010). Kepemilikan manajerial menunjukkan seberapa besar pihak manajemen 

yang memiliki saham atas perusahaan sehingga mereka juga berperan sebagai 

pemegang saham suatu perusahaan. 
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Kepemilikan manajerial berkaitan erat dengan teori agensi. Jensen dan 

Meckling (1976) dalam Riadani dan Wahyudin (2015) menyatakan kepemilikan 

manajerial adalah salah satu mekanisme mekanisme corporate governance utama 

yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Teori keagenan menyatakan 

bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi 

kepemilikan memiliki konsekuensi rentan terhadap konflik. Manajer sebagai 

pengelola perusahaan seharusnya bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kesejahteraan pemilik. 

Namun hal tersebut tidak dapat tercapai karena adanya perbedaan kepentingan 

dan asimetri informasi diantara kedua pihak yang pada akhirnya menyebabkan 

konflik keagenan. Jadi, pemisahan kepemilikan dari pihak manajemen ini akan 

menciptakan situasi yang memungkinkan manajemen bertindak untuk memenuhi 

kepentingannya sendiri di atas kepentingan pemegang sahamnya.  

Harris dan Raviv (1990) dalam Abor (2008) menunjukkan bahwa konflik 

antara pemegang saham dan manajer karena manajer memegang kurang dari 100 

persen dari klaim residual. Konflik keagenan dapat diminimalkan dengan 

mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan kepentingan-kepentingan 

antara manajer dan pemegang saham (Wahidahwati, 2002 dalam Clarashinta, 

2014). Mekanisme kepemilikan manajerial akan menyejajarkan kepentingan 

masing-masing pihak, yaitu antara manajer dan pemegang saham. Adanya 

kepemilikan manajerial ini menunjukkan bahwa manajer berperan sebagai 

pemegang saham sehingga menjadikan manajer bertindak sesuai dengan 
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kepentingan pemegang saham yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan harga saham perusahaan. 

Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang 

manajer dalam suatu perusahaan, yaitu sebagai manajer dan sebagai pemegang 

saham (Clarashinta, 2014). Kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa para 

manajer memiliki kepentingan yang sama dengan para pemegang saham yang 

tidak terlibat dalam manajemen perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan 

manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat dalam 

menangkap peluang untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah 

bagi mereka sendiri. 

Susilawati, dkk. (2009) menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial dapat 

diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun. 

Kepemilikan manajerial ini dinyatakan dalam perbandingan saham yang dimiliki 

oleh manajemen dengan keseluruhan saham yang beredar dalam perusahaan. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Mayangsari (2014) terkait 

pengukuran kepemilikan manajerial menggunakan variabel dummy. Nilai 0 

menunjukkan perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial, sedangkan 

nilai 1 menunjukkan perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial. 

Penelitian ini menggunakan pengukuran sebagaimana yang digunakan oleh 

Susilawati, dkk. (2009). Hal ini karena pengukuran tersebut diharapkan dapat 

memberikan nilai yang lebih spesifik atas kepemilikan manajerial yang dimiliki 

oleh setiap perusahaan. 
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2.2.3. Kebijakan Dividen 

Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan 

kepada pemegang saham. Bagi pemegang saham, dividen merupakan salah satu 

keuntungan yang diperoleh selain keuntungan lain berupa capital gain (Susanto, 

2011). Larasati (2011) menjelaskan kebijakan dividen sebagai suatu keputusan 

untuk menentukan berapa besar bagian dari pendapatan perusahaan yang akan 

diberikan kepada pemegang saham, yang diinvestasikan kembali atau ditahan 

dalam perusahaan.  

Aspek utama dari kebijakan dividen perusahaan menurut Van Horne dan 

Wachowicz (2014) yaitu menentukan alokasi laba yang tepat antara pembayaran 

dividen dengan penambahan saldo perusahaan. Pada dasarnya, laba yang 

diperoleh perusahaan dapat dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk 

dividen atau ditahan oleh perusahaan untuk diinvestasikan kembali. Pembagian 

laba dalam bentuk dividen ini bergantung pada persetujuan dewan direksi dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Rozzeff (1982) menyatakan bahwa pembayaran dividen adalah suatu 

bagian dari monitoring perusahaan (Indahningrum dan Handayani, 2009). Teori 

agensi menjelaskan salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi antara 

pemegang saham dan manajemen yaitu dengan membayar dividen kepada 

pemegang saham (Mayangsari, 2000 dalam Indahningrum dan Ratih, 2009). Hal 

ini karena dividen merupakan pengembalian yang diharapkan oleh pemegang 

saham, selain pendapatan lain yang diperoleh dari capital gain. Perusahaan 

dengan tingkat pembayaran dividen yang tinggi memberikan harapan kepada 
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pemegang saham bahwa perusahaan telah beroperasi secara sukses sehingga 

pemegang saham menerima bagian dari laba tersebut. Hal tersebut mencerminkan 

kinerja yang baik bagi perusahaan di mata pemegang saham sehingga mengurangi 

asimetri informasi dari pemegang saham terhadap manajemen. 

Pembayaran dividen dilakukan ketika perusahaan telah memenuhi 

kewajiban-kewajibannya, seperti cicilan hutang dan pembayaran bunga. Van 

Horne dan Wachowicz (2014) menjelaskan bahwa kebijakan dividen perusahaan 

dipandang sebagai bagian integral dari keputusan pendanaan perusahaan. 

Pembayaran dividen kepada pemegang saham akan mengurangi sumber-sumber 

dana yang dikendalikan oleh manajemen (Easterbrook, 1984 dalam Suryani, 

2015). Jadi apabila pembayaran dividen semakin tinggi menyebabkan free cash 

flow perusahaan berkurang. Hal tersebut mengakibatkan manajemen harus 

mencari cara untuk memperoleh sumber dana yang relevan untuk memenuhi 

kebutuhan dana perusahaan. Salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan 

untuk memenuhi sumber dana tersebut yaitu melalui hutang.  

Kieso, et al. (2008) menjelaskan beberapa jenis dividen yang dibagikan 

perusahan kepada pemegang saham yaitu sebagai berikut : 

a. Dividen tunai 

Dividen tunai merupakan dividen yang dibayarkan dalam bentuk tunai atau 

kas. Keputusan mengenai pembagian dividen tunai ditentukan oleh dewan 

direksi melalui RUPS. Pertimbangan utama terkait dengan keputusan 

pemberian dividen tunai yaitu apakah kas yang tersedia mencukupi untuk 

pembagian dividen tersebut. 
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b. Dividen Properti 

Dividen properti merupakan pembayaran dividen dalam bentuk sekuritas 

perusahaan lain, seperti barang dagang, real estate, investasi, atau bentuk lain 

yang dirancang oleh dewan direksi. Hal utama terkait dengan pembagian 

dividen properti yaitu menetapkan kembali nilai wajar atas properti yang akan 

dibagikan, termasuk dengan mengakui keuntungan atau kerugiannya. 

c. Dividen Likuidasi 

Dividen likuidasi merupakan dividen yang dibayarkan sebagai pengembalian 

atas investasi pemegang saham dan tidak didasarkan atas laba perusahaan. 

d. Dividen Saham 

Dividen saham diterbitkan apabila perusahaan ingin mengkapitalisasi 

sebagian dari laba dan menahan laba dalam perusahaan atas dasar permanen. 

Dividen saham merupakan penerbitan oleh suatu perseroan atas saham 

miliknya sendiri kepada pemegang saham atas dasar prorata. Pembagian 

dividen saham menyebabkan naiknya jumlah saham yang beredar serta 

menurunkan nilai nominal dari saham suatu perusahaan. 

Pengukuran untuk kebijakan dividen menggunakan dividend payout ratio 

(DPR). Rasio ini melihat seberapa banyak bagian pendapatan yang dibayarkan 

sebagai dividen kepada investor. Dividend payout ratio digunakan untuk 

menentukan jumlah laba dibagi dalam bentuk dividen kas dan laba yang ditahan 

sebagai sumber pendanaan (Karinaputri, 2012). Rasio ini menjelaskan persentase 

seberapa besar laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa 

sebagai dividen tunai. Aspek penting terkait dengan kebijakan dividen yaitu 
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menentukan alokasi laba yang sesuai terkait besarnya pembayaran laba sebagai 

dividen dan laba ditahan perusahaan. Dividend Payout Ratio dihitung dengan 

membagi dividen yang dibagikan oleh perusahaan dengan laba perusahaan setelah 

pajak. Pengukuran ini telah banyak dilakukan dalam penelitian, diantaranya oleh 

Wahidahwati (2002) dan Yulius Kurnia Susanto (2011).  

 

Beberapa penelitian lain menghitung dividend payout ratio dengan cara 

membagi dividend per share dengan earning per share. Perhitungan ini 

dilakukan oleh Ade Dwi Suryani dan Muhammad Khafid (2015). 

 

Penelitian ini menggunakan perhitungan dividend payout ratio yang 

dilakukan oleh Ade Dwi Suryani dan Muhammad Khafid (2015) yang 

membandingkan antara DPS dan EPS. Pemilihan proksi ini diharapkan untuk 

mengetahui pembayaran dividen oleh perusahaan secara keseluruhan kepada 

pemegang saham serta memberikan gambaran lebih jelas mengenai alokasi laba 

yang ditahan perusahaan dan laba yang dibagikan sebagai dividen kepada 

pemegang saham untuk setiap lembar saham. 

2.2.4. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan merupakan gambaran mengenai perkembangan 

usaha perusahaan dilihat dari periode saat ini dibandingkan dengan periode 

sebelumnya. Karinaputri (2012) mendefinisikan pertumbuhan perusahaan sebagai 

peningkatan yang terjadi pada suatu perusahaan. Perusahaan dengan pertumbuhan 
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tinggi mencerminkan kemampuan yang baik oleh perusahaan untuk beroperasi 

dan mendapatkan laba.  

Setiap perusahaan pasti berusaha untuk mengembangkan usahanya 

sehingga akan mengalami pertumbuhan. Perusahaan dalam sebuah industri 

dengan pertumbuhan yang tinggi harus menyediakan sumber dana yang cukup 

(Sudiyatno dan Sari, 2013). Rodoni dan Ali (2014) dalam Suryani (2015), 

pertumbuhan secara tidak langsung berpengaruh pada ekuitas yang signifikan 

walaupun pada keadaan dimana biaya kebangkrutan rendah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan yang tinggi dalam suatu perusahaan 

berdampak pada kebutuhan dana yang besar. Alternatif pemenuhan kebutuhan 

dana tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan pemanfaatan hutang. 

Pertumbuhan perusahaan dapat digunakan untuk menilai prospek 

perusahaan di masa mendatang. Perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi 

memiliki prospek yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan perusahaan yang 

pertumbuhannya fluktuatif atau rendah. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

pertumbuhan perusahaan menjadi salah satu faktor yang yang mempengaruhi 

keputusan investor untuk melakukan investasi. 

Beberapa perhitungan dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

perusahaan, diantaranya melalui price earning ratio (PER), pertumbuhan 

penjualan, dan pertumbuhan aset tetap. Pengukuran pertumbuhan perusahaan 

menggunakan price earning ratio menurut Chung dalam Karinaputri (2012) yaitu: 
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Carleton dan Silberman (1997) dalam 

Sayuthi dan Raithari (2013) memperhitungkan pertumbuhan perusahaan dengan 

proksi pertumbuhan penjualan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

Perhitungan lain yang dikembangkan oleh Faisah (2000) dalam Suryani 

(2015) yaitu dengan melihat pertumbuhan aktiva yang dimiliki perusahaan yang 

dirumuskan sebagai berikut :   

 

Proksi yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan perusahaan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan pertumbuhan aset dengan melihat tingkat 

perubahan total aset perusahaan dari tahun ke tahun. Tujuan penggunaan proksi 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai 

pertumbuhan perusahaan dalam penentuan kebijakan hutang melalui pertumbuhan 

aset yang dimiliki perusahaan, karena aset perusahaan menunjukkan kekayaan 

yang dimiliki perusahaan dan seringkali dijadikan dasar untuk digunakan sebagai 

pembanding dengan perusahaan-perusahaan lain.  

2.2.5. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan terkait dengan besar kecilnya perusahaan. Ukuran 

perusahaan menurut Hol dan Wijst (2006) dalam Susilawati, dkk. (2010) yaitu 

menggambarkan mengenai skala perusahaan yang dapat diklasifikasikan dalam 

besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, antara lain dengan total aktiva, 

log size, nilai pasar saham, dan stabilitas penjualan. Sedangkan Sudarmadji dan 
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Sularto (2007) menentukan besar kecilnya ukuran perusahaan menggunakan total 

aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Pengukuran-pengukuran tersebut dapat 

menentukan ukuran perusahaan karena dapat menggambarkan dan mewakili 

seberapa besar suatu perusahaan. Ukuran perusahaan juga mencerminkan tinggi 

rendahnya aktivitas operasi yang ada dalam perusahaan. 

Besar kecilnya suatu perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal 

(Susilawati, dkk., 2010). Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar cenderung 

menggunakan dana yang lebih besar untuk menunjang kegiatan operasionalnya 

serta untuk melakukan investasi. Wahidahwati (2000) dalam Susanto (2011) 

menyebutkan perusahaan yang besar dapat mengakses pasar modal, sehingga 

dengan kemudahaan tersebut mendorong perusahaan memiliki fleksibilitas dan 

kemampuan untuk mendapatkan dana. Oleh karena itu, perusahaan besar 

cenderung menggunakan lebih banyak hutang dibandingkan dengan perusahaan 

dengan ukuran yang lebih kecil.  

Susanto (2011) dalam penelitiannya menghitung ukuran perusahaan 

menggunakan proksi logaritma dari seluruh aset perusahaan. Penggunaan proksi 

ini karena ukuran perusahaan berhubungan dengan fleksibilitas dan kemampuan 

untuk mendapatkan dana dan memperoleh laba dengan aset yang dimiliki oleh 

perusahaan sebagai jaminan atas hutang. 

 

2.2.6. Profitabilitas 

Profitabilitas menggambarkan besarnya keuntungan bersih yang diperoleh 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya selama periode tertentu. 
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Munawir (2012) menjelaskan profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Gitman dan Zutter (2012) dalam 

Margaretha (2014) mendeskripsikan profitabilitas sebagai hubungan antara 

pendapatan dan biaya yang dihasilkan dari penggunaan aset perusahaan dalam 

kegiatan produktif. Profitabilitas perusahaan juga digambarkan dari bagaimana 

kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan bagi investor (Susanti dan  Sekar, 2014). 

Profitabilitas mencerminkan prospek perusahaan di masa mendatang 

sehingga seringkali digunakan oleh investor sebagai salah satu pertimbangan 

dalam memutuskan investasi dalam suatu perusahaan. Investor akan lebih tertarik 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dengan profitabilitas yang lebih 

tinggi. Oleh karena itu, perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan 

profitabilitasnya untuk menjamin keberlangsungan hidup perusahaan di masa 

yang akan datang (Clarashinta, 2014). 

Perusahaan dengan profitabilitas yang baik dan stabil menghadapi risiko 

yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang kurang profitable. Hal ini 

karena dengan laba yang diperoleh perusahaan akan menjamin ketersediaan dana 

internal perusahaan untuk melunasi hutang dan bunga yang timbul atas hutang 

yang digunakan. Fuady (2014) mejelaskan bahwa perusahaan dengan laba yang 

tinggi merupakan primadona karena dianggap mampu melunasi hutang secara 

disiplin dan memberikan imbal balik yang baik. Hal tersebut mencerminkan 

trade-off theory menyebutkan bahwa perusahaan dengan laba yang stabil 
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menghadapi risiko yang lebih rendah sehingga cenderung menggunakan lebih 

banyak hutang.  

Profitabilitas dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh 

perusahaan selama periode tertentu dengan jumlah aset atau jumlah modal yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pengukuran profitabilitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan rasio profitabilitas, yaitu gambaran mengenai perubahan-

perubahan finansial perusahaan dari tahun ke tahun (Clarashinta, 2014). Rasio 

profitabilitas diantaranya adalah return on investment (ROI), return on equity 

(ROE), dan return on assets (ROA). 

Return on investment (ROI) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan 

dana yang ditanamkan yang digunakan untuk operasi perusahan untuk 

menghasilkan keuntungan (Munawir, 2012). ROI dapat dihitung dengan 

membandingkan laba bersih perusahaan setelah pajak dengan total aset yang 

dimiliki perusahaan. ROI dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

Munawir (2012) menyebutkan bahwa Return on equity (ROE) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal 

sendiri. ROE memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal 

sendiri secara efektif untuk menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik 

atau investor. ROE dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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Return on Assets (ROA) digunakan bagi pihak manajemen untuk 

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola 

seluruh aktiva perusahan (Sudana, 2011 dalam Sari, 2015). ROA diperoleh dari 

membandingkan laba bersih perusahaan dengan aset yang dimiliki perusahaan. 

Semakin besar ROA menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam 

mengelola aset perusahaan.  

 

Penelitian ini menggunakan proksi ROA untuk mengukur profitabilitas 

perusahaan. Pemilihan proksi ROA ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai laba perusahaan atas aset yang dimilikinya dan memberikan gambaran 

mengenai laba perusahaan yang dihasilkan pada masa lalu serta dapat 

diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. 

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu 

Permasalahan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

hutang telah banyak diteliti sebelumnya. Hasil penelitian-penelitian tersebut 

menunjukkan temuan yang berbeda-beda. Beberapa penelitian terdahulu tersebut 

yang dijadikan sebagai landasan penelitian, diantaranya sebagai berikut : 

1) Joshua Abor (2008) 

Penelitian ini mengangkat judul “Agency Theoritic Determinants of 

Debt Levels: Evidence from Ghana”. Penelitian ini menguji  pengaruh 

kepemilikan manajerial, kepemilikan pemegang saham biasa, dan 

kepemilikan keluarga terhadap tingkat hutang dengan menggunakan beberapa 
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variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, struktur aset, 

pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan jenis industri. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 120 UMKM yang ada di Ghana. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

saham biasa berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat hutang pada 

tingkat signifikansi 0,020 dan 0,001. Variabel kepemilikan keluarga 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat hutang sebesar 

0,413. Variabel kontrol yang berpengaruh terhadap tingkat hutang yaitu 

ukuran perusahaan (0,001), struktur aset (0,000), profitabilitas (0,000). 

Sedangkan variabel umur perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan jenis 

industri farmasi dan medis tidak berpengaruh terhadap tingkat hutang. 

2) Tendi Haruman (2008) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap 

Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan.” Tujuan penelitian adalah 

menjelaskan hubungan sebab akibat dalam bentuk pengaruh antar variabel 

melalui pengujian hipotesis dengan metode regresi berganda 2SLS (two-stage 

least square). Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur 

kepemilikan yang terdiri atas kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional, serta variabel dependen terdiri atas keputusan keuangan 

(kebijakan hutang, kebijakan investasi, dan kebijakan dividen) dan nilai 

perusahaan (market value of equity dan harga saham). Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 

kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang dengan 
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koefisien regresi masing-masing sebesar 81,46, 5,74, dan 0,9. Variabel 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kebijakan dividen 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan investasi pada koefisien regresi 

masing-masing -85,3%, -13,47% dan -10%. Sedangkan kebijakan hutang 

berpengaruh positif terhadap kebijakan investasi pada koefisien regresi 4,7%. 

Pada pengujian model ketiga memperoleh hasil bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen pada signifikansi 

0,000, serta variabel kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen pada signifikansi 0,000. Sedangkan model penelitian keempat 

memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen 

berpengaruh negatif terhadap Market value equity dengan koefisien regresi 

masing-masing -13,81 dan -0,21. Sedangkan kepemilikan institusional dan 

kebijakan investasi berpengaruh positif terhadap market value equity dengan 

koefisien regresi sebesar 2,15 dan 10,68. Pengujian selanjutnya diperoleh 

kesimpulan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan kebijakan dividen menjadi faktor yang berpengaruh 

terhadap harga saham dengan koefisien regresi sebesar -48,4%, -33,9%, dan   

-7%. 

3) Rizka Putri Indahningrum dan Ratih Handayani (2009) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, pertumbuhan 

perusahaan, free cash flow, dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang 

perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu perusahaan non 
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keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2005-2007. Penelitian ini 

diperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan hutang dengan signifikansi 0,011 dan free cash 

flow berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang dengan 

signifikansi 0,046. Sedangkan variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kebijakan hutang pada signifikansi 0,000 dengan 

koefisien regresi -54,35%. Sementara variabel kepemilikan manajerial, 

kebijakan dividen, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang.   

4) Yulius Kurnia Susanto (2011) 

Penelitian ini menguji dan mengukur pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, pertumbuhan 

perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur aktiva, risiko 

sistematik, dan set peluang investasi terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian sebesar 141 perusahaan manufaktur 

dengan periode penelitian tahun 2005-2008. Hasil pengujian regresi 

menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial pada signifikansi 0,017, 

kebijakan dividen pada signifikansi 0,058, profitabilitas pada signifikansi 

0,000, dan set peluang investasi pada signifikansi 0,001 yang menunjukkan 

adanya pengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang. Sementara 

ukuran perusahaan dan struktur aktiva berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kebijakan hutang dengan nilai signifikansi masing-masing 0,000. 
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Sedangkan kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, dan risiko 

sistematik tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang.  

5) Pancawati Hardiningsih dan Rachmawati Meita Oktaviani (2012) 

Penelitian ini menggunakan kebijakan hutang sebagai variabel 

dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah free 

cash flow, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, struktur aktiva, laba 

ditahan, dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini menggunakan populasi 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2007-2011 dan dengan menggunakan 

metode purposive sampling diperoleh sampel sejumlah 135 perusahaan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa free cash flow dan kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada signifikansi 0,120 dan 

0,389. Variabel profitabilitas dan struktur aktiva menunjukkan pengaruh 

positif terhadap kebijakan hutang dengan signifikansi masing-masing 0,000 

pada koefisien regresi 11% dan 61,3%. Sedangkan pertumbuhan perusahaan 

memperoleh signifikansi 0,000 dengan koefisien regresi -49,1% yang 

menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan hutang. Sedangkan laba ditahan menunjukkan 

nilai signifikansi 0,004 denga koefisien regresi -34,1% yang berarti variabel 

laba ditahan berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang.  

6) Nanda Karinaputri dan Syuhada Sofian (2012)  

Penelitian in menguji pengaruh kepemilikan institusional, kebijakan 

divden, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan 

hutang perusahaan. Populasi pada penelitian ini menggunakan perusahaan 
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manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2010. 

Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan 

hutang, yaitu kepemilikan institusional dan profitabilitas berpengaruh 

signifikan negatif terhadap kebijakan hutang pada signifikansi masing-masing 

0,024 dan 0,028 dengan koefisien regresi masing-masing yaitu -26% dan -

23,9%. Sedangkan variabel pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan 

positif terhadap kebijakan hutang pada signifikansi 0,000 dengan koefisien 

regresi sebesar 62,2%. Namun, variabel kebijakan dividen tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang.  

7) Bambang Sudiyatno dan Septavia Mustika Sari (2013) 

Penelitian ini berjudul “Determinants of Debt Policy: An Empirical 

Studying Indonesia Stock Exchange”. Penelitian ini menguji variabel non-

debt tax shield (NDTS), aset berwujud, profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan, dan ukuran perusahaan. Populasi penelitian yaitu menggunakan 

perusahaan manufakur pada periode 2007-2009. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel NDTS tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan hutang. Sementara hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa 

signifikansi variabel aset berwujud 0,032 dengan koefisien regresi 19,7%, 

pertumbuhan perusahaan 0,000 dengan koefisien regresi 37,5%, dan ukuran 

perusahaan 0,002 dengan koefisien regresi 26,7% sehingga menunjukkan 

masing-masing variabel berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

hutang. Sedangkan untuk variabel profitabilitas berpengaruh negatif 
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signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan pada signifikansi 0,022 

dengan koefisien regresi -27.3%. 

8) Richard Kofi Akoto dan Dadson Awunyo-Vitor (2013) 

Penelitian ini berjudul “What Determiners The Debt Policy of Listed 

Manufacturing Firms in Ghana?”. Penelitian ini menguji pengaruh 

profitabilitas, struktur aset, ukuran perusahaan, dan likuiditas terhadap 

kebijakan hutang perusahaan pada hutang jangka pendek, hutang jangka 

panjang, serta total hutang perusahaan. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian adalah 7 perusahaan manufaktur di Ghana pada tahun 2000-2009. 

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap total hutang dan hutang jangka pendek dengan 

koefisien regresi 0,019 dan 0,014 namun tidak signifikan terhadap hutang 

jangka panjang. Variabel profitabilitas menunjukkan pengaruh positif dan 

signfikan terhadap total hutang dan hutang jangka pendek pada koefisien 

regresi 0,505 dan 0,561, namun berpengaruh negatif signifikan terhadap 

hutang jangka panjang. Variabel likuiditas menunjukkan pengaruh negatif 

signifikan terhadap hutang jangka pendek (-0,127), namun berpengaruh 

positif terhadap hutang jangka panjang (0,150) serta tidak berpengaruh 

terhadap total hutang perusahaan. Variabel struktur aset menunjukkan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap total hutang (0,631), hutang jangka 

pendek (0,339), dan hutang jangka panjang perusahaan (0,294). 
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9) Farah Magaretha (2014) 

Penelitian ini mengangkat judul “Determinants of Debt Policy in 

Indonesia’s Public Company”. Penelitian ini digunakan variabel ukuran 

perusahaan, aset berwujud, profitabilitas, persentase pajak, non-debt tax 

shield (NDTS), pertumbuhan perusahaan, dan klasifikasi perusahaan dalam 

hubungannya terkait dengan kebijakan hutang perusahaan. Penelitian 

dilakukan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2007-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset berwujud berpengaruh 

positif signifikan terhadap kebijakan hutang pada signifikansi 0,002 dengan 

koefisien regresi 58,1%. Selanjutnya variabel profitabilitas dan pertumbuhan 

perusahaan menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan 

hutang pada nilai signifikansi masing-masing 0,001 dengan koefisien regresi -

62,8% dan 0,43 dengan koefisien regresi -25,2%. Sedangkan variabel ukuran 

perusahaan, persentase pajak, NDTS, dan klasifikasi perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

10) Apit Susanti dan Sekar Mayangsari (2014) 

Apit Susanti dan Sekar Mayangsari melakukan penelitian dengan 

menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

kebijakan dividen, struktur aset, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan 

risiko bisnis terhadap kebijakan hutang. Penelitian ini menggunakan populasi 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011. Hasil 

pengujian regresi menunjukkan signifikansi struktur aset 0,000 dengan 

koefisien regresi 37,7%, dan pertumbuhan perusahaan 0,020 dengan koefisien 
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regresi 19% sehingga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan hutang. Sedangkan signifikansi variabel kepemilikan institusional 

0,026 pada koefisien regresi -23,7% dan profitabilitas 0,011 pada koefisien 

regresi -52,1% sehingga menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan 

terhadap kebijakan hutang. Sementara variabel kepemilikan manajerial, 

kebijakan dividen, dan risiko bisnis menunjukkan tidak ada pengaruh 

terhadap kebijakan hutang. 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas diketahui bahwa terdapat 

beberapa penelitian yang menunjukkan hasil tidak konsisten sehingga dalam 

model penelitian ini ditambahkan kinerja keuangan yang diukur menggunakan 

profitabilitas sebagai variabel moderating. Hadirnya variabel profitabilitas ini 

diharapkan akan menjelaskan pengaruh kuat atau lemahnya terkait dengan 

pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, 

dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang.  

Penelitian mengenai peran profitabilitas dalam memoderasi pengaruh 

kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan hutang belum ditemukan dalam riset terdahulu. 

Beberapa penelitian terdahulu menempatkan variabel profitabilitas sebagai 

variabel independen dalam penelitian. Hardiningsih dan Oktaviani (2012) 

menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan hutang. Riset ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011.  Temuan lain diperoleh Akoto 

dan Vitor (2014) yang melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang 



55 
 

 
 

terdaftar di Ghana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap hutang jangka panjang perusahaan. 

Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada lampiran 1. 

2.4. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu mengenai analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang, maka penelitian ini 

mengangkat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang peruahaan 

yaitu kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan 

ukuran perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. 

2.4.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Hutang 

Jensen dan Meckling (1976) dalam penelitiannya menyebutkan agency 

theory sebagai pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan yang rentan 

terjadi konflik keagenan. Masing-masing pihak memiliki tujuan dan kepentingan 

yang berbeda, dimana manajemen sebagai agen dari pemilik cenderung bersikap 

oportunistik sehingga dalam proses pengambilan keputusan lebih mengutamakan 

pilihan yang dapat menguntungkan mereka sendiri. Sedangkan pemegang saham 

sebagai prinsipal berorientasi terhadap laba yang diperoleh perusahaan serta 

menginginkan pembagiannya dalam bentuk dividen. Akibat adanya konflik 

kepentingan tersebut, maka diperlukan mekanisme pengawasan untuk 

menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. 

Salah satu upaya untuk mengurangi konflik keagenan yang muncul yaitu 

melalui kepemilikan manajerial (Mayangsari, 2000 dalam Indahningrum dan 

Handayani, 2009). Kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan menjelaskan 
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posisi manajer yang mempunyai peran ganda, yaitu selain sebagai pengelola 

mereka juga merupakan bagian dari pemilik perusahaan. Sebagai bagian dari 

pemilik perusahaan, manajer dalam pengambilan keputusannya juga akan 

berorientasi terhadap kepentingan pemegang saham sehingga keputusan yang 

dipilih akan selaras dengan kepentingan pemegang saham, yaitu menginginkan 

perusahaan untuk memperoleh laba setinggi-tingginya sehingga nilai perusahaan 

yang tercermin dalam harga saham dapat meningkat. 

Trade-off theory menyebutkan bahwa hutang digunakan untuk 

memanfaatkan pengurangan pajak akibat adanya pembayaran beban bunga. 

Pengurangan pajak yang diterima tersebut memungkinkan perusahaan 

memanfaatkan hutang lebih banyak. Selain mempertimbangkan biaya penerbitan 

yang lebih kecil dibandingkan dengan pendanaan dari saham, penggunaan hutang 

juga memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dana untuk membiayai 

investasi perusahaan tanpa adanya peningkatan hak kepemilikan  atas saham. Hal 

tersebut akan menguntungkan bagi manajer selaku pemegang saham karena 

kreditor hanya memperoleh pengembalian yang bersifat tetap dan kelebihan atas 

investasi akan dikembalikan ke pemegang saham.  

Manajer sebagai pemegang saham akan memilih memanfaatkan hutang 

hingga ke titik optimal sebagai sumber pendanaanya dibandingkan dengan 

penerbitan saham baru. Selain sebagai pengurang atas pajak, hutang dipilih karena 

akan melindungi kepentingan mereka sebagai pemegang saham untuk 

memperoleh pengembalian yang lebih banyak karena pengembalian hutang 

kepada kreditor bersifat tetap dibandingkan dengan perolehan dana dengan 
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penerbitan saham. Asumsi ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Haruman (2008) & Ismiyanti dan Hanafi (2003) yang menjelaskan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kebijakan, sehingga manajer 

lebih memilih untuk menggunakan sumber pendanaan dari pihak eksternal. Uraian 

tersebut menunjukkan kepemilikan manajerial yang tinggi akan meningkatkan 

penggunaan hutang perusahaan. 

2.4.2. Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Kebijakan Hutang 

Dividen merupakan penerimaan oleh pemegang saham atas investasi yang 

ditanamkan dalam perusahaan. Kebijakan dividen ditentukan melalui Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS), terkait dengan apakah akan membagikan laba 

yang dihasilkan kepada pemegang saham atau akan menahan laba untuk 

diinvestasikan kembali ke perusahaan. Kebijakan dividen menggambarkan 

seberapa besar alokasi laba yang diperoleh perusahaan untuk dibagikan kepada 

pemegang saham. 

Jensen & Meckling (1976) menyebutkan bahwa salah satu cara untuk 

mengurangi biaya agensi diantaranya dengan meningkatkan dividend payout 

ratio. Pembayaran dividen akan mengurangi dana internal yang dimiliki oleh 

perusahaan. Apabila perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham 

dalam jumlah yang besar, maka dana internal perusahaan semakin kecil. Hal 

tersebut mencerminkan bahwa perusahaan memerlukan tambahan dana untuk 

membiayai kegiatan operasional dan investasinya. 

Merujuk pada trade-off theory, menyebutkan bahwa perusahaan 

memanfaatkan hutang yang lebih tinggi untuk memanfaatkan pengurang pajak 
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atas beban bunga yang dibayarkan. Pemilihan penggunaan hutang memungkinkan 

perusahaan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan pada tingkat tertentu. 

Namun, penggunaan hutang harus ditentukan pada tingkat yang optimum agar 

perusahaan terhindar dari risiko kebangkrutan akibat kesulitan keuangan untuk 

membayar angsuran serta bunga atas hutang tersebut di masa depan. Hutang pada 

tingkat optimum terjadi ketika terwujudnya keseimbangan antara manfaat atas 

pengurangan pajak dengan biaya kebangkrutan akibat hutang yang dimiliki. 

Penelitian yang mendukung pengaruh positif antara kebijakan dividen 

terhadap kebijakan hutang diantaranya dilakukan oleh Haruman (2008). Lebih 

lanjut, penelitian ini didukung oleh Suryani dan Khafid (2015) yang menjelaskan 

bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan pada pengaruh kebijakan dividen 

terhadap kebijakan hutang. Jadi, semakin besar dividen yang dibayarkan 

perusahaan kepada pemegang saham, maka semakin besar pula penggunaan 

hutang dalam perusahaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana 

perusahaan. Uraian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan dividen mempunyai 

pengaruh positif terhadap kebijakan hutang. 

2.4.3. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang 

Hardiningsih dan Oktaviani (2012) menjelaskan pertumbuhan perusahaan 

memberikan gambaran mengenai perkembangan perusahaan dari satu periode 

dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan perusahaan akan 

menunjukkan sampai sejauh mana perusahaan menggunakan hutang sebagai 

sumber pembiayaannya. Susanti dan Mayangsari (2014) menyebutkan semakin 
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tinggi pertumbuhan perusahaan maka penggunaan hutang untuk membiayai 

kebutuhan dana perusahaan juga semakin besar. 

Pertumbuhan yang tinggi dari suatu perusahaan menuntut ketersediaan 

dana yang memadai. Perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi akan 

menggunakan hutang yang lebih besar, karena perusahaan dapat menangkap 

peluang atas penggunaan hutang untuk melakukan ekspansi. Semakin tinggi 

pertumbuhan perusahaan berarti semakin besar pula dana yang digunakan untuk 

pembiayaannya. Trade-off theory menyebutkan bahwa pemilihan penggunaan 

hutang yang tinggi diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan pada tingkat 

tertentu. Selain itu agency theory juga menyebutkan bahwa perusahaan 

menggunakan hutang sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi biaya agensi 

yang ditanggung oleh perusahaan. 

Penelitian yang mendukung pengaruh positif pertumbuhan perusahaan 

terhadap kebijakan hutang dilakukan oleh Karinaputri dan Sofian (2012). Lebih 

lanjut, penelitian tersebut didukung oleh Bambang Sudiyatno dan Septavia 

Mustika Sari (2013) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi pertumbuhan 

perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan hutang yang besar 

untuk penyediaan dana atas ekspansi yang dilakukan perusahaan. Uraian tersebut 

menjelaskan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap 

kebijakan hutang. 

2.4.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang 

Ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan terkait dengan 

besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahan terkait dengan tinggi rendahnya 
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aktivitas operasi suatu perusahaan. Pada umumnya, semakin besar suatu 

perusahaan maka akan semakin tinggi aktivitas perusahaan tersebut. Ukuran 

perusahaan merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

menentukan tingkat kebijakan hutang yang dilakukan oleh perusahaan. 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat total nilai aktiva, 

penjualan, atau kapitalisasi pasar (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Lebih lanjut, 

Sudarmadji dan Sularto (2007) menyebutkan bahwa semakin besar aktiva 

perusahaan, maka semakin banyak modal yang ditanam dalam perusahaan; 

semakin tinggi tingkat penjualan perusahaan, maka semakin banyak laba yang 

diperoleh dari penjualan tersebut; serta semakin besar kapitalisasi pasar maka 

semakin banyak pula masyarakat mengenal perusahaan. Uraian tersebut 

menjelaskan bahwa ukuran perusahaan juga dapat dikaitkan dengan besarnya 

kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. 

Frank dan Goyal (2005) menjelaskan perusahaan besar telah 

terdiversifikasi dan memiliki risiko kegagalan yang lebih rendah serta memiliki 

reputasi dalam pasar hutang. Perusahaan besar yang telah terdiversifikasi, lebih 

mudah untuk memasuki pasar modal dan menerima penilaian kredit yang lebih 

tinggi dari bank komersial untuk hutang-hutang yang diterbitkan serta membayar 

bunga lebih rendah atas hutangnnya (Surya dan Rahayuningsih, 2012). Selain itu, 

perusahaan besar mencerminkan kepemilikan aktiva yang lebih besar sehingga 

dapat digunakan sebagai jaminan atas hutangnya.  

Pemilihan hutang sebagai sumber dana didasarkan pada agency theory dan 

trade-off theory. Agency theory menyebutkan bahwa untuk mengurangi biaya 
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agensi yang timbul akibat pengawasan yang dilakukan pemegang saham 

diantaranya dilakukan melalui pemanfaatan hutang. Hutang dipilih karena dapat 

mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham terkait 

dengan penggunaan aliran kas bebas. Hal tersebut didukung oleh teori trade-off 

yang menjelaskan bahwa perusahaan akan menggunakan hutang pada tingkat 

optimal untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan dengan ukuran yang lebih besar menggunakan hutang yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Uraian di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Christine Dwi 

K.S dan Lidya Agustina (2012) yang membuktikan adanya pengaruh positif 

signifikan pada ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. Penelitian ini 

didukung oleh Surya dan Rahayuningsih (2012) menyebutkan bahwa semakin 

besar perusahaan maka akses ke pasar modal akan semakin mudah serta didukung 

kemudahan kreditor dalam mengakses data internal perusahaan. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa ukuran perusahan memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kebijakan hutang. 

2.4.5. Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Manajerial 

Terhadap Kebijakan Hutang 

 

Haruman (2008) menemukan kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijkan hutang dengan koefisien regresi sebesar 81,46% pada 

signifikansi 0,000. Perbedaan hasil penelitian diungkapkan oleh Susanti dan 

Mayangsari (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang dengan signifikansi sebesar 0,233. 
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Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap kebijakan hutang masih tidak konsisten. Hal ini mengindikasikan adanya 

variabel lain yang turut memoderasi dalam pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap kebijakan hutang. Merujuk pada teori agensi, menyebutkan bahwa 

kepemilikan manajerial digunakan untuk menyelaraskan kepentingan pemegang 

saham dan manajer. Kepemilikan manajer menunjukkan bahwa selain sebagai 

pengelola, manajer juga berperan sebagai pemegang saham sehingga dalam hal 

pengambilan keputusannya sesuai dengan keinginan para pemegang saham, yaitu 

menghasilkan laba yang besar dan meningkatkan modal yang ditanamkan dalam 

perusahaan.  

Trade-off theory menyebutkan bahwa perusahaan memanfaatkan hutang 

untuk memperoleh pengurangan atas pajak yang dibayarkan. Hal tersebut 

mendorong manajer akan memanfaatkan hutang sebagai sumber dana untuk 

memperoleh laba dan menghasilkan pengembalian investasi yang lebih besar. 

Oleh karena itu, manajer yang memiliki saham pada perusahaan mendorong untuk 

meningkatkan penggunaan hutang untuk menangkap peluang investasi dan 

memperoleh keuntungan yang tinggi. 

Profitabilitas ikut berperan dalam pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap kebijakan hutang. Profitabilitas menjelaskan risiko perusahaan di masa 

depan terkait dengan kemampuan perusahaan untuk menyediakan dana internal 

perusahaan. Perusahaan profitable menggunakan hutang yang besar karena 

mereka menganggap hutang harus dimanfaatkan untuk terus menangkap peluang 

pertumbuhan. Sedangkan perusahaan yang kurang profitable menggunakan 
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hutang lebih kecil karena perusahaan memiliki risiko bisnis yang tinggi sehingga 

cenderung menghindari hutang karena akan meningkatkan risiko bisnis 

perusahaan akibat tidak mampu melunasi hutang serta bunganya.  

Perusahaan yang menggunakan hutang ketika profitabilitas rendah maka 

kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan akan semakin tinggi untuk melunasi 

hutang-hutang tersebut. Hal tersebut mencerminkan peran profitabilitas yang 

dapat memoderasi atau memperkuat dan memperlemah pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

2.4.6. Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap 

Kebijakan Hutang 

 

Susanti dan Mayangsari (2014) menemukan bahwa kebijakan dividen 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Suryani dan Khafid (2015) menyebutkan adanya pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang pada koefisien 

regresi sebesar 39,5% dengan signifikansi 0,048. Hal tersebut menunjukkan 

adanya hasil yang tidak konsisten sehingga temuan tersebut mengindikasikan 

adanya variabel lain yang memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap 

kebijakan hutang. 

Kebijakan dividen terkait dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa 

manajer cenderung membayar dividen yang tinggi untuk mengurangi biaya agensi 

akibat adanya konflik kepentingan antara pemilik atau pemegang saham dan 

pengelola atau manajer. Rasio pembayaran dividen yang tinggi mencerminkan 

penggunaan dana internal yang berlebih sehingga perusahaan perlu memenuhi 

kebutuhan dana akibat berkurangnya dana internal dalam rangka membiayai 
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kegiatan operasional dan investasinya. Pemenuhan sumber dana tersebut 

diantaranya dengan pemanfaatan hutang yang diperoleh dari pihak eksternal. 

Potensi profitabilitas yang baik menjamin perusahaan memiliki 

ketercukupan kas untuk melunasi hutangnya. Trade-off theory menyebutkan 

perusahaan dengan risiko kecil akan menggunakan hutang yang lebih besar, salah 

satunya adalah perusahaan yang profitable. Perusahaan dengan profitabilitas yang 

baik dan stabil akan memanfaatkan hutang untuk membiayai kegiatan operasi dan 

investasinya. Hal ini terjadi karena adanya kepastian bahwa perusahaan dapat 

melunasi kewajiban-kewajiban terkait pemanfatan hutang tersebut di masa 

mendatang. Uraian tersebut menjelaskan bahwa profitabilitas dapat digunakan 

untuk memoderasi terkait pengaruh kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang. 

2.4.7. Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan 

Terhadap Kebijakan Hutang 

 

Hasil penelitian pada pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap 

kebijakan hutang masih menunjukkan ketidak-konsistenan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Surya dan Rahayuningsih (2012) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Karinaputri dan Sofian (2012) mengungkap hasil 

berbeda yang menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan hutang dengan koefisien regresi 62,2% pada 

signifikansi 0,000. Hal tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga 

mengindikasikan adanya variabel lain yang memoderasi pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap kebijakan hutang. 
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Pertumbuhan perusahaan yang tinggi menggambarkan kebutuhan dana 

yang tinggi juga dalam rangka membiayai ekspansi perusahaan. Cara yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut diantaranya dengan 

pemanfaatan hutang. Hal ini sesuai dengan trade-off theory dimana perusahaan 

memilih menggunakan hutang untuk memperoleh manfaat pajak atas hutang 

tersebut. 

Terkait pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan hutang 

terdapat variabel lain yang turut mempengaruhi, yaitu profitabilitas. Profitabilitas 

merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasinya dalam periode tertentu. Hardiningsih dan Oktaviani (2012) 

menyebutkan perusahaan dengan laba yang semakin besar mencerminkan bahwa 

perusahaan tersebut mempunyai kesempatan yang cukup besar untuk bisa lebih 

mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha yang dilakukan tersebut 

pastinya akan membutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar dapat 

dipenuhi melalui pihak eksternal, yaitu dengan memanfaatkan hutang. Jadi, 

variabel profitabilitas dapat digunakan untuk memoderasi pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap kebijakan hutang. 

2.4.8. Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap 

Kebijakan Hutang 

 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan hutang. Narita (2012) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hasil tersebut didukung 

oleh Akoto dan Vitor (2014). Namun pada penelitian Sudiyatno dan Sari (2013) 

mengungkapkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan pada pengaruh ukuran 



66 
 

 
 

perusahaan terhadap kebijakan hutang dengan koefisien regresi pada signifikansi 

0,002. Hal tersebut mengindikasikan adanya variabel lain yang dapat memoderasi 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. 

Perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki kemudahan untuk 

mengakses pasar modal dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang 

lebih kecil sehingga memberikan peluang besar untuk memperoleh pendanaan 

dari pihak eksternal. Selain itu, perusahaan besar memiliki aktiva yang lebih 

banyak untuk dijaminkan dalam penggunaan hutangnya. Hal tersebut 

memungkinkan perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki hutang yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Namun dalam pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap kebijakan 

hutang terdapat variabel lain yang turut mempengaruhi, yaitu profitabilitas. 

Profitabilitas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan, dimana keuntungan ini merupakan sumber dana 

perusahaan yang salah satu penggunaannya adalah untuk melunasi hutang yang 

akan jatuh tempo. Perusahaan baik besar maupun kecil dengan profitabilitas yang 

stabil menggunakan hutang yang lebih banyak karena memiliki risiko yang lebih 

kecil terkait dengan pelunasan hutang tersebut. Hal ini terjadi karena profitabilitas 

yang stabil mencerminkan ketersediaan kas di masa depan yang salah satu 

penggunaannya untuk melunasi hutang. Oleh karena itu, profitabilitas dapat 

digunakan untuk memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan 

hutang perusahaan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kepemilikan manajerial, 

kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan hutang dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. Kerangka 

berpikir dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

2.5. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan kajian empiris yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. 

H2 : Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. 

H3 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. 

H4 :  Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. 

H5 : Profitabilitas memoderasi secara signifikan pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap kebijakan hutang. 
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H6 : Profitabilitas memoderasi secara signifikan pengaruh kebijakan dividen 

terhadap kebijakan hutang. 

H7 : Profitabiliats memoderasi secara signifikan pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap kebijakan hutang. 

H8 : Profitabilitas memoderasi secara signifikan pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan hutang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian atas data dalam penelitian 

mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, pertumbuhan 

perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang dengan kinerja 

keuangan sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

hutang, sehingga H1 ditolak. Pengaruh yang tidak signifikan kepemilikan 

manajerial terhadap kebijakan hutang disebabkan karena adanya penilaian 

terkait kinerja manajer sehingga mendorong pengambilan keputusan dengan 

risiko yang lebih rendah dan menghindari penggunaan hutang. 

2. Kebijakan dividen berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang, 

sehingga H2 ditolak. Hal ini disebabkan karena pembagian dividen yang 

tinggi telah cukup untuk mengurangi asimetri antara manajemen dan 

pemegang saham, serta pembagian dividen didasarkan pada dana internal 

perusahaan sehingga proporsi penggunaan hutang akan kecil. 
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3. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

hutang, sehingga H3 diterima. Hasil tersebut menunjukkan perusahaan yang 

sedang tumbuh memerlukan tambahan dana yang besar dan penggunaan 

hutang dipilih karena pendanaan eksternal lebih murah dibandingkan dengan 

biaya emisi untuk penerbitan saham baru. 

4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang, 

sehingga H4 diterima. Temuan ini menjelaskan bahwa perusahaan besar telah 

terdiversifikasi, dikenal masyarakat, dan memiliki jaminan aset yang lebih 

banyak sehingga kreditor lebih mempercayakan dana yang dimilikinya pada 

perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih 

kecil. 

5. Profitabilitas memoderasi secara signifikan pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap kebijakan hutang, sehingga H5 diterima. Temuan ini menjelaskan 

bahwa tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi tidak serta merta 

meningkatkan kebijakan hutang perusahaan karena pihak manajemen 

memperhatikan potensi profitabilitas yang ada untuk mengimbangi kenaikan 

hutangnya. 

6. Profitabilitas tidak memoderasi secara signifikan pengaruh kebijakan dividen 

terhadap kebijakan hutang, sehingga H6 ditolak. Temuan ini menjelaskan 

bahwa terdapat faktor lain selain profitabilitas yang digunakan untuk menilai 

risiko kebangkrutan berupa faktor internal dan faktor eksternal. 

7. Profitabilitas tidak memoderasi secara signifikan pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap kebijakan hutang, sehingga H7 ditolak. Temuan ini 
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menjelaskan bahwa penilaian kreditor dalam memberikan pinjaman tidak 

hanya memperhatikan profitabilitas tetapi juga memperlihatkan faktor lain 

berupa likuiditas perusahaan. 

8. Profitabilitas memoderasi secara signifikan pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan hutang, sehingga H8 diterima. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pihak manajemen akan memperhatikan potensi profitabilitas 

perusahaan yang ada untuk mengimbangi kenaikan atas hutangnya. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi manajemen perusahaan : 

a. Menentukan kebijakan hutang pada tingkat yang optimal agar terhindar 

dari risiko kesulitan keuangan di masa mendatang. 

b. Manajemen perusahaan disarankan untuk meningkatkan rasio 

profitabilitasnya karena peningkatan penggunaan hutang ditentukan 

dengan melihat potensi profitabilitas yang dimiliki perusahaan. 

2. Bagi calon investor : 

a. Calon investor dapat mengkaji variabel pertumbuhan perusahaan dan 

ukuran perusahaan terlebih dahulu sebelum menanamkan dananya. Hal ini 

dikarenakan semakin tinggi pertumbuhan perusahaan dan semakin besar 

ukuran perusahaan mencerminkan kebijakan hutang yang diproksikan 

long term to debt equity ratio (LTDER) semakin tinggi.  
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b. Calon investor dapat menanamkan investasinya pada perusahaan 

manufaktur dengan kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen yang 

tinggi atau rendah karena kondisi tersebut tidak berpengaruh terhadap 

tingkat kebijakan hutang perusahaan yang diproksikan dengan long term 

to debt equity ratio (LTDER). 

3. Bagi peneliti selanjutnya : 

a. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel moderating lain selain 

profitabilitas seperti risiko bisnis untuk memoderasi kebijakan dividen 

dan pertumbuhan pertumbuhan perusahaan. Hal ini sesuai dengan trade-

off theory yang menjelaskan penggunaan hutang perusahaan dibatasi oleh 

risiko bisnis perusahaan. 

b. Menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan untuk 

meningkatkan nilai koefisien determinasi (R
2
). Variabel ukuran 

perusahaan dipilih sebagai variabel kontrol yang berdasarkan penelitian 

ini dan beberapa penelitian terdahulu memiliki pengaruh yang signifikan 

secara konsisten. 

c. Menggunakan sampel yang berbeda dengan tujuan untuk membandingkan 

hasil penelitian seperti perusahaan di sektor industri properti dan real 

estate karena memiliki tingkat hutang yang cukup tinggi. 
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