
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Hutang 

2.1.1 Pengertian Hutang 

Hutang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Menurut Munawir (2004) 

hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang 

belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang merupakan pengorbanan manfaat 

ekonomi masa datang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang. Dalam 

pengambilan keputusan penggunaan hutang perlu dipertimbangkan biaya tetap 

yang timbul akibat dari hutang tersebut, yaitu berupa bunga hutang yang 

menyebabkan semakin meningkatnya laverage keuangan. 

 

Hutang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hutang jangka pendek dan 

hutang jangka panjang. 

1. Hutang jangka pendek 

Hutang jangka pendek merupakan hutang yang memiliki waktu 1 tahun dalam 

pelunasannya. Hutang jangka pendek memiliki dua manfaat, yaitu fleksibilitas 

dan biaya yang lebih murah. 

a) Fleksibilitas, hutang jangka panjang bersifat fleksibel, dapat digunakan 

kapan saja perusahaan membutuhkannya. Apalagi perusahaan lebih kerap 

dihadapkan pada kebutuhan jangka pendek. 
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b) Biaya lebih murah, Pada umumnya suku bunga hutang jangka pendek 

lebih rendah daripada hutang jangka panjang, karena semakin panjang 

periode hutang, maka semakin besar bunganya. 

 

Selain memiliki manfaat hutang jangka panjang juga memiliki kelemahan, 

kelemahan hutang jangka pendek yaitu: 

a) Likuiditas, hutang jangka pendek memiliki likuiditas lebih buruk 

dibanding jangka panjang. Likuiditas hutang jangka panjang lebih mantab 

terjamin, sedangkan hutang jangka pendek debitur harus sering 

menyediakan dana untuk melunasinya, atau membayar bunganya dan 

memperpanjang pinjaman pokoknya berulang-ulang. 

b) Ketidakpastian biaya/bunga, bunga hutang jangka panjang senantiasa 

mudah berubah sesuai dengan suku bunga rata-rata pasar yang berlaku dan 

persepsi kreditur terhadap tingkat risiko perusahaan debitur. 

 

Jenis hutang jangka pendek meliputi: 

a. Hutang dagang, hutang yang timbul akibat terjadi pembelian barang 

dagangan. 

b. Hutang wesel, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada 

suatu tanggal tertentu dimasa depan dan dapat berasal dari pembelian, 

pembiayaan, atau transaksi lainnya. 

c. Penghasilan dibayar dimuka, biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum 

dilakukan pembayarannya. 
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d. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, sebagian hutang jangka 

panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena segera jatuh 

tempo pembayarannya. 

e. Biaya yang masih harus dibayar, penerimaan uang untuk penjualan barang 

atau jasa yang belum terealisasi. 

 

2. Hutang jangka panjang 

Hutang jangka panjang merupakan hutang yang memiliki waktu pembayaran 

lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca dan sumber-sumber untuk melunasi 

hutang jangka panjang yang bukan bersumber dari aktiva lancar.  

Hutang jangka panjang meliputi: 

a. Hutang obligasi 

Obligasi merupakan instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dan dijual ke investor. Perusahaan mengeluarkan surat 

berharga yang menjanjikan pembayaran pada periode tertentu dan surat 

tersebut memuat beberapa perjanjian yang spesifik. 

b. Saham 

Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pemegang saham 

memperoleh pendapatan dari dividen dan capital gain. 

c. Hipotek 

Hipotek merupakan  instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan 

atas properti dan pinjaman kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan 

terhadap kewajibannya. 

d. Hutang dari lembaga keuangan 
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Hutang bisa langsung diperoleh melalui bank atau lembaga nonbank. 

Pinjaman dari lembaga keuangan memiliki karakteristik adanya amortisasi 

dan jaminan. Pinjaman langsung dibayar dengan cara amortisasi, yaitu 

secara bertahap sehingga akan mengurangi beban pembayaran yang besar 

jika dilakukan pelunasan sekaligus. 

e. Saham preferen 

Saham preferen merupakan bentuk saham tetapi memiliki karakteristik 

obligasi, saham preferen memperoleh deviden yang besarnya tetap. 

Biasanya sejumlah presentase tertentu dari nominal saham preferen untuk 

setiap periode. 

f. Modal ventura 

Modal ventura merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan 

pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka 

waktu tertentu. 

Penggunaan hutang jangka panjang akan lebih menguntungkan apabila terjadi 

kondisi-kondisi berikut: 

1. Penjualan dan pendapatan relatif stabil, kenaikan besardalam penjualan 

dan pendapatan yang akan datang diharapkan memberikan keuntungan 

besar dari penggunaan laverage. 

2. Apabila diharapkan adanya kenaikan besar dalam tingkat harga diwaktu 

yang akan datang, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan 

keuntungan berhutang yang akan dibayar kembali dengan uang yang lebih 

murah (karena inflasi). 

3. Rasio hutang yang ada sekarang adalah relatif rendah bagi lini bisnis. 
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4. Manajemen berpendapat bahwa harga saham biasa dalam hubungannya 

dengan obligasi, adalah ditekan untuk sementara. 

5. Penjualan saham biasa akan menimbulkan persoalan mengenai 

pemeliharaan pola pengendalian yang berlaku sekarang dalam perusahaan. 

 

 

2.1.2 Kebijakan Hutang 

 

Kebijakan hutang merupakan kebijakan pendanaan perusahaan yang bersumber 

dari eksternal. Kebijakan hutang menggambarkan hutang jangka panjang yang 

dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan. Penentuan 

kebijakan hutang berkaitan dengan struktur modal karena hutang merupakan salah 

satu komposisi dalam srruktur modal. Menurut Mamduh (2004) perusahaan 

dinilai beresiko apabila memiliki porsi hutang yang besar pada struktur modal, 

tetapi bila perusahaan menggunakan hutang yang kecil atau tidak sama sekali 

maka perusahaan dinilai tidak dapat memanfaatkan tambahan modal eksternal 

yang dapat meningkatkan operasional perusahaan. 

 

Kebijakan hutang sering diukur dengan menggunakan Debt Equity Ratio (DER), 

yaitu perbandingan antara total hutang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Semakin rendah DER maka semakin kecil tingkat hutang yang digunakan 

perusahaan dan kemampuan untuk membayar hutang semakin tinggi. Begitu juga 

sebaliknya semakin tinggi DER semakin tinggi hutang yang digunakan dan 

semakin tinggi risiko yang dimiliki perusahaan. Kebijakan ini menimbulkan 

konflik dan biaya keagenan, karena dengan hutang maka perusahaan akan 

melakukan pembayaran periodik atas bunga dan pakok pinjaman. Kebijakan 

hutang akan memberikan dampak pendisiplinan bagi manajer untuk 
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mengoptimalkan penggunan dana yang tersedia. Kebijakan hutang berfungsi 

sebagai monitoring atau pengontrolan terhadap tindakan manajer yang dilakukan 

dalam pengelolaan perusahaan. 

 

Keputusan pendanaan melalui hutang memiliki batas hingga seberapa besar dana 

dapat digali, biasanya memiliki standar rasio tertentu untuk menentukan rasio 

hutang tertententu yang tidak boleh dilampaui. Apabila hutang melewati standar 

rasio ini, maka biaya akan meningkat, dan mempengaruhi struktur modal 

perusahaan. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat hutang adalah Long 

Term Debt Ratio (LDE) yang menunjukan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh 

modal perusahaan atau seberapa besar porsi hutang dibannding dengan modal 

perusahaan, agar aman porsi hutang harus lebih kecil dari modal perusahaan. Jika 

perusahaan menggunakan banyak hutang akan meningkatkan beban bunga dan 

pokok pinjaman yang harus dibayar, hal ini memperbesar kemungkinan 

perusahaan mengalami default, yaitu tidak mampu memenuhi kewajiban 

pembayaran hutang pada waktunya akibat dari kewajiban yang semakin besar. 

 

Sebagian besar perusahaan lebih memilih menggunakan hutang dibanding 

penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana tambahan, ini dikarenakan biaya 

yang dikeluarkan lebih kecil.  Terdapat dua alasan mengapa perusahaan lebih suka 

menggunakan dana eksternal dalam bentuk hutang dibanding bentuk lain. 

Pertama, pertimbangan biaya emisi. Biaya emisi obligasi akan lebih murah 

daripada biaya emisi saham baru. Hal ini dikarenakan penerbitan saham baru akan 

menurunkan harga saham lama. Kedua, manajer khawatir penerbitan saham baru 

akan dianggap sebagai kabar buruk oleh para pemodal dan membuat saham akan 
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turun. Hal ini dikarenakan oleh kemungkinan adanya asimetri informasi antara 

pihak manajer dan pihak pemodal. 

 

2.2 Teori Kebijakan Hutang 

2.2.1 Agency Theory 

Agency theory secara prinsipal adalah pemegang saham dan agen adalah 

manajemen yang mengelola perusahaan. Agency theory menyebutkan bahwa 

sebagai agen dari pemegang saham, manajer tidak selalu bertindak demi 

kepentingan pemegang saham. Meskipun manajer diangkat oleh pemegang saham 

sering terjadi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Manajemen 

perusahaan lebih cenderung untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya 

dengan biaya pihak lain, karena pihak manajer cenderung tidak menyukai resiko. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa agency problem akan 

terjadi apabila porporsi kepemilikan manajerial atas saham perusahaan kurang 

dari seratus persen sehingga manajer bertindak untuk mengejar kepentingan 

dirinya dan sudah tidak berdasar maksimalisasi nilai dalam pengambilan 

keputusan pendanaan. 

 

Masalah keagenan ini menimbulkan agency cost yaitu biaya yang digunakan 

untuk mengontrol semua aktivitas yang dilakukan manajer sehingga manajer 

dapat bertindak konsisten sesuai dengan perjanjian kontrak. Biaya keagenan 

meliputi biaya pengawasan (monitoring) terhadap aktivitas manajer, biaya ikatan 

(bonding) dalam menyakinkan manajer bekerja untuk kepentingan prinsipal tanpa 

perlu pengawasan, biaya sisa (residual loss) biaya perbedaan return yang 

diperoleh karena perbedaan keputusan investasi antara prinsipal dan agen. Biaya 
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keagenan (agency cost). Ada beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost 

yaitu pertama, meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Kedua, dengan 

menggunakan kebijakn hutang. Ketiga, peningkatan dividend pay out ratio atau 

pembayaran dividen. 

 

2.2.2 Signaling Theory 

Signal atau isyarat (Brigham dan Houston, 2001) adalah tindakan yang diambil 

manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang 

bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan 

prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan 

mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara lain, termasuk 

penggunaan hutang yang melebih target struktur modal yang normal, sedangkan 

perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk 

menjual sahamnya. Pengumuman emisi saham perusahaan umumnya merupakan 

suatu signal/isyarat bahwa manajemen memandang prospek perusahaan tersebut 

suram. Apabila perusahaan tersebut menawarkan penjualan saham baru, maka 

harga saham akan menurun, karena dengan menerbitkan saham baru berarti 

memberikan isyarat negatif yang kemudian akan menekan harga saham. 

 

2.2.3 Pecking Order Theory 

Pecking order theory merupakan teori yang menyatakan bahwa (1) perusahaan 

lebih menyukai pendanaan internal yang berupa laba ditahan, (2) apabila 

pendanaan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas 

yang paling aman terlebih dahulu, dari penerbitan obligasi, sekuritas 
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berkarakteristik, penerbitan saham baru (Brealey dan Myers, 1991). Sesuai 

dengan teori ini tidak ada suatu target ratio, karena terdapat dua jenis modal 

sendiri, yaitu modal internal dan eksternal. Modal sendiri yang berasal dari intern 

perusahaan lebih disukai daripada modal ekstern. 

 

2.2.4 Static Trade off Theory 

Trade off theory meruapkan teori yang menganggap bahwa penggunaan hutang 

seratus persen sulit dijumpai, pada kenyataannya semakin tinggi hutang maka 

semakin tinggi beban yang harus ditanggung. Semakin tinggi hutang maka 

semakin tinggi juga kemungkinan kebangkrutan. Teori trade off menjelaskan 

adanya hubungan antara pajak, risiko kebangkrutan dan penggunaan hutang yang 

disebabkan keputusan struktur modal yang diambil perusahaan (Brealey dan 

Myers,1991). Teori ini membandingkan antara manfaat dan biaya atau 

keseimbangan antara keuntungan dan kerugian atas pengunaan hutang. 

 

Trade off theory berasumsi bahwa modal suatu perusahaan ditentukan dengan 

mempertimbangkan manfaat pengurangan pajak ketika hutang meningkat di satu 

sisi dan meningkatnya agency cost ketika hutang meningkat pada sisi lain, ketika 

manfaat pengurangan pajak masih lebih tinggi dibanding dengan perkiraan agency 

cost maka perusahaan masi bisa meningkatkan hutangnya dan peningkatan hutang 

dihentikan ketika pengurangan pajak lebih rendah dibanding agency cost. 

 

2.3 Faktor Kebijakan Hutang 

2.3.1 Kepemilikan Manajerial 
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Kepemilikan manajerial merupakan besaran persentase saham yang oleh pihak 

manajemen perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan. Menurut Jensen dan Mecking (1976) struktur kepemilikan 

menunjukan bahwa variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya 

ditentukan oleh hutang dan ekuitas tetapi juga ditentukan oleh presentase 

kepemilikan saham oleh manajemen dan institusi. Agency problem dapat 

dikurangi apabila manajer memiliki kepemilikan saham pada perusahaan. Hal ini 

dikarenakan terjadi penyebaran pengambilan keputusan dan risiko. Manajer 

umumnya lebih cenderung untuk menggunakan keuntungan untuk konsumsi, 

sehingga menyebabkan beban hutang karena risiko kebangkrutan meningkat 

sehingga agency cost meningkat dan menyebabkan nilai perusahaan turun. 

 

Kepemilikan manajerial diukur dengan melihat proporsi saham yang dimiliki 

perusahaan pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Semakin besar 

proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajer akan  berusaha 

untuk kepentingan pemegang saham, karena mereka juga pemegang saham. 

Proporsi kepemilikan manajerial haruslah tepat sehingga dapat memberikan 

dampak positif bagi perusahaan dalam kaitannya tentang kebijakan hutang yang 

merupakan otoritas manajemen. 

 

2.3.2 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh 

investor-investor intitusional seperti perusahaan investasi, bank, dan perusahaan 

lain. Kepemilikan saham institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang 

memonitor perusahaan. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong 
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peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena 

kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan 

untuk mendukung atau menolak keberadaan manajemen. Perusahaan dengan 

kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan 

kemampuan memonitoring manajemen, semakin besar kepemilikan institusional 

semakin kuat kontrol terhadap perusahaan dan semakin efisien pemanfaatan 

aktiva perusahaan. Demikian proporsi kepemilikan institusional dapat bertindak 

sebagai pencegah pemborosan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini 

berarti semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh intitusional akan 

membuat usaha monitoring semakin efektif karena dapat mengendalikan perilaku 

opportunistik oleh manajer. Tindakan monitoring tersebut akan mengurangi 

agency cost kerena memungkinkan perusahaan menggunakan hutang relatif 

rendah. 

 

2.3.3 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola 

kekayaan perusahaan yang ditunjukan dengan laba bersih yang dihasilkan. 

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh 

perusahaan dan menjalankan kegiatan operasionalnya. Profitabilitas menunjukan 

kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan. Profitabilitas merupakan faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan struktur modal perusahaan, hal ini 

dikarenakan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan menggunakan 

hutang yang kecil karena laba yang dimiliki tinggi sudah cukup untuk membiayai 
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kebutuhan pendanaan perusahaan. Laba ditahan yang besar maka perusahaan akan 

menggunakan laba ditahan sebelum menggunakan hutang. Menurut Weston 

(1997) perusahaan dengan tingkat pengembalian investasi tinggi menggunakan 

hutang relatif kecil karena tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan 

perusahaan untuk membiayai sebagian besar pendanaan internal. Profitabilitas 

dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu 

periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal pada perusahaan tersebut. 

(Brealey et al, 2008 dalam Bwembya Chikolwa, 2009: 9). 

 

 Pengukuran profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat Return 

On Invesment (ROI) yang diharapkan dengan tingkat return yang diminta oleh 

investor dalam pasar modal. Jika hasil yang diharapkan lebih besar dari hasil yang 

diminta, maka investasi tersebut dapat dikatakan menguntungkan. 

 

2.3.4 Struktur Aset 

Struktur aset menggambarkan kekayaan perusahaan yang dapat dijadikan jaminan 

dalam memperoleh hutang. Perusahaan yang memiliki struktur aktiva besar akan 

lebih mudah untuk mendapatkan hutang dibanding dengan struktur aktiva yang 

tidak fleksibel. Menurut Brigham dan Houston (2001) perusahaan yang aktivanya 

sesuai untuk dijadikan jaminan kredit akan lebih banyak menggunakan hutang 

karena investor akan memberikan pinjaman karena memiliki jaminan. Struktur 

aset perusahaan memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang terutama bagi 

perusahaan yang memiliki aktiva tetap besar, karena aktiva tetap dapat digunakan 

sebagai jaminan hutang. Aktiva tetap dapat diukur dengan membandingkan aktiva 

tetap dengan modal.  
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2.4 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan 

keuangan.  Menurut  PSAK No. 1laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: 

a. Neraca 

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang 

menunjukan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada 

tanggal tertentu. Dalam neraca aktiva lancar dipisah dengan aktiva tidak 

lancar dan hutang jangka pendek dipisah dengan hutang jangka panjang. 

b. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi merupakan ringkasan transaksi perusahaan, laporan ini 

menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga 

menghasilkan laba atau rugi bersih. 

c. Laporan perubahan ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan 

peningkatan dan penurunanan aktiva bersih atau kekayaan selama periode 

bersangkutan. 

d. Laporan arus kas 

Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan yang 

menghasilakan suatu periode akuntansi yang menunjukan aliran masuk dan 

keluar uang perusahaan. Laporan ini sering digunakan sebagai indikator 
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jumlah arus kas di masa yang akan datang serta berguna untuk menilai 

kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. 

 

Menurut Ikatan Akuntasi Indonesia tujuan dari laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

pemakai dalam pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan laporan keuangan 

menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (1984) sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam aktiva bersih suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam 

rangka memperoleh laba. 

c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan didalam menafsir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

d. Untuk memberikan informasi penting mengenai perubahan dalam aktiva 

dan kewajiban suatu perusahaan. 

e. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, 

seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.  

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Bebrerapa penelitian yang terkait dengan permasalahan kebijakan hutang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: 
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a. Penelitian yang dilakukan oleh Lenra (2011) menguji tentang kepemilikan 

manajerial, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, profitabilitas terhadap 

kebijakan hutang menghasilkan bahwa, kepemilikan manajerial dan 

profitabilitas berhubungan negatif, sementara kebijakan dividen dan 

ukuran perusahaan berhubungan positif terhadap kebijakan hutang. 

b. Penelitian yang dilakukan Nisa Fidayati (2003) menguji tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang, yaitu resiko, kesempatan 

bertumbuh, rasio aktiva tetap, dan ukuran perusahaan. Menghasilkan 

bahwa resiko negatif signifikan, kesempatan bertumbuh negatif tidak 

signifikan, rasio aktiva tetap dan ukuran perusahaan positip signifikan 

terhadap kebijakan hutang. 

c. Penelitian yang dilakukan Rizka dan Ratih (2009) menguji tentang 

kepemilikan institusional, dividen, Free cash flow, pertumbuhan  

perusahaan, dan profitabilitas. Menghasilkan, dividen, free cash flow 

berpengaruh positif, sementara kepemilikan institusional pertumbuhan 

perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

hutang. 

d. Penelitian yang dilakukan oleh Zulhawati (2004) menguji tentang 

kepemilikan insider, efisiensi, volume aset, pertumbuhan, dan size asset. 

Menghasilkan bahwa kepemilikan insider berpengaruh negatif signifikan, 

efisiensi dan size asset berpengaruh positif signifikan, volume aset dan 

pertumbuhan tidak signifikan terhadap kebijakan hutang. 

e. Penelitian yang dilakukan oleh Arry Irawan (2009) menguji tentang 

pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang dan 
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dampaknya pada Economic Value Added perusahaan. Mengahasilkan 

kepemilikan manajerial terdapat pengaruh tidak signifikan terhadap 

kebijakan hutang, kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang terdapat 

pengaruh tidak signifikan secara bersama-sama terhadap Economic value 

Added (EVA) perusahaan. 

 

2.6 Pengembangan Hipotesis 

2.6.1 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan, 

manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Maka disini manajer 

tidak akan bersifat oportunistik yaitu mementingkan kepentingannya sendiri serta 

merugikan pemegang saham. Manajer akan konsisten melakukan tugasnya untuk 

memakmurkan kekayaan pemegang saham. Semakin tinggi tingkat kepemilikan 

manajerial maka akan mengurangi tingkat penggunaan hutang. Sebaliknya jika 

semakin rendah tingkat kepemilikan manajerial maka tingkat penggunaan hutang 

semakin meningkat, sehingga kepemilikan manajerial berhubungan negatif 

terhadap kebijakan hutang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lenra (2011) 

dan  moh’d et al (1998) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan hutang, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H1 = kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

2.6.2 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan presentasi kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh investor institusional. Adanya kepemilikan saham institusional akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer, 
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karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat 

digunakan untuk mendukung atau menolak keberadaan manajemen. Semakin 

besar kepemilikan institusional maka akan semakin kuat monitoring manajemen 

sehingga akan mengurangi penggunaan hutang. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Masdupi (2005) dan Ratih (2009) kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang, maka hipotesis yang diajukan 

sebagai berikut: 

H2 = kepemilikan institusional berpengaruh  terhadap kebijakan hutang 

 

2.6.3 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh 

perusahaan dan menjalankan kegiatan operasionalnya. Profitabilitas menunjukan 

kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan. Menurut Weston (1997) perusahaan dengan tingkat 

pengembalian  investasi tinggi menggunakan hutang relatif kecil karena tingkat 

pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian 

besar pendanaan internal. Sesuai dengan pecking order theory bahwa perusahaan 

akan menggunakan pendanaan internal berupa laba ditahan, kemudian hutang dan 

ekuitas. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Masdupi (2005) dan Mardiana (2005) 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang, 

maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H3 = profitabilitas berpengaruh  terhadap kebijakan hutang 
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2.6.4 Struktur Aset 

Struktur aset menggambarkan kekayaan perusahaan yang dapat dijadikan jaminan 

dalam memperoleh hutang. Perusahaan yang memiliki struktur aktiva besar akan 

lebih mudah untuk mendapatkan hutang dibanding dengan struktur aktiva yang 

tidak fleksibel. Menurut Brigham dan Houston (2001) perusahaan yang aktivanya 

sesuai untuk dijadikan jaminan kredit akan lebih banyak menggunakan hutang 

karena investor akan memberikan pinjaman karena memiliki jaminan.Sesuai 

dengan coleteral hypotesis yaitu semakin tinggi aset perusahaan, maka akan 

semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh hutang dan 

melunasinya karena aset tetap berfungsi sebagai bailout.  

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Masdupi (2005), dan  Wahidawati (2002) 

struktur aset berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Menurut Ismiyati dan 

hanafi (2003) truktur aset berpengaruh positif signifikan dikarenakan apabila 

tingkat profitabilitas menurun perusanaan akan menggunakan hutang untuk biaya 

operasionalnya,  maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H4 = struktur aset berpengaruh  terhadap kebijakan hutang 

 

 

 

 


