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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Penelitian Terdahulu  

1. Mudrika Alamsyah Hasan (2014) 

Topik penelitian Mudrika (2014) adalah pengaruh kepemilikan 

manajerial, free cash flow dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hhutang 

pada perusahaan-perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang 

pengaruh struktur kepemilikan manajerial, arus kas bebas dan ukuran kebijakan 

hutang perusahaan-perusahaan Industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI.  

Variabel dependen penelitian ini adalah kebijakan hutang dan 

variabel independen penelitian adalah kepemilikan manajerial, free cash flow 

dan ukuran perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

industri kimia dasar yang terdaftar di BEI selama tiga tahun terakhir, yaitu dari 

tahun 2009–2011 yang berjumlah 43 perusahaan.  

Penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan data sekunder. 

Kesimpulan penelitian ini adalah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan hutang, free cash flow dan ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap kebijakan hutang. 
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Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan:  

a. kebijakan hutang sebagai variabel dependen,  

b. kepemilikan manajerial dan free cash flow sebagai variabel independen, 

c. analisis regresi berganda sebagai metode analisis data dengan 

menggunakan data sekunder.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan Industri dasar 

dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2011-2014. 

2. Afi, Taufeni, dan Lila (2014) 

Topik penelitian Afi, et al (2014) adalah pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI. Tujuan dari penelitian in 

adalah menganalisis ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan 

penjualan terhadap kebijakan hutang.  

Variabel dependen penelitian ini adalah kebijakan hutang dan variabel 

independen penelitian adalah ukuran perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan 

penjualan. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di BEI pada periode analisis yakni tahun 2008-2012 

berjumlah 16 perusahaan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel 

purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda dengan data sekunder. Kesimpulan penelitian ini adalah ukuran 
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perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan hutang, profitabilitas dan 

pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan:  

a. kebijakan hutang sebagai variabel dependen dan profitabilitas sebagai 

variabel independen, 

b. analisis regresi berganda sebagai metode analisis data dengan menggunakan 

data sekunder. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan : 

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan industri dasar dan 

kimia yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2014. 

3. Dewi, Restu, dan Al Azhar (2014) 

Topik penelitian Dewi, et al (2014) adalah analisis pengaruh 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan struktur aset terhadap kebijakan hutang 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI  periode 2010-2012. Tujuan 

dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kebijakan dividen, profitabilitas, ukuran perusahaan 

dan struktur aset terhadap kebijakan hutang.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah konflik kepentingan antara 

manajer dan pemegang saham (teori keagenan). Teori keagenan ini dapat 
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diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan 

menyebabkan timbulnya agency cost. Salah satu cara untuk mengurangi agency 

cost adalah menggunakan hutang secara optimal. 

Variabel dependen penelitian ini adalah kebijakan hutang dan 

variabel independen penelitian adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kebijakan dividen, profitabilitas, ukuran perusahaan dan struktur 

aset. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Data 

penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Sampel penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2012 dengan 

menggunakan purposive sampling.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, kebijakan 

dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, profitabilitas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang, ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifkan terhadap kebijakan hutang dan struktur aset tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan: 

a. kebijakan hutang sebagai variabel dependen, 

b. analisis regresi berganda sebagai metode analisis data dengan menggunakan 

data sekunder. 
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Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2010-2012, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. 

4. Vo, D. H., dan Nguyen, V. T. Y. (2014) 

Topik penelitian Vo, D. H dan Nguyen, V. T. Y. (2014) adalah 

kepemilikan manajerial, leverage, dan kebijakan dividen studi empiris pada 

perusahaan yang terdaftar di Vietnam. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis hubungan antara kepemilikan manajerial, leverage, dan kebijakan 

dividen. 

Manajer adalah pemegang saham perusahaan. Walaupun manajer 

yang tidak memiliki kepemilikan signifikan dalam perusahaan tetapi 

diperbolehkan untuk mengambil keputusan. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah pemberitaan buruk mengenai kegagalan manajerial. Variabel penelitian 

ini adalah kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, dan leverage. Sampel 

dalam penelitian ini adalah 81 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Ho Chi 

Minh pada tahun 2007-2012. Peneliti menggunakan data sekunder. Analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi ordinary least squares (OLS).  

Kesimpulan penelitian ini adalah kepemilikan manajerial berdampak 

negatif pada leverage dan berdampak positif pada pembagian dividen. Dividen 

berhubungan negatif dengan rasio leverage. Terakhir, penelitian menyimpulkan 

bahwa leverage dan dividen memiliki hubungan negatif. Namun, penelitian ini 
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secara parsial gagal untuk menguji dampak kepemilikan manajerial pada 

leverage dan dividen.   

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan: 

a. kebijakan hutang sebagai variabel penelitian, 

b. data yang digunakan adalah data sekunder.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan:  

a. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan Vietnam di Bursa Efek Ho 

Chi Minh pada tahun 2007-2012, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2011-2014.  

b. Variabel dependen penelitian ini adalah leverage dan kebijakan dividen dan 

variabel independen penelitian adalah kepemilikan manajerial, sedangkan 

penelitian yang akan datang menggunakan kebijakan hutang sebagai 

variabel dependen dan variabel independen penelitian adalah kepemilikan 

manajerial, kebijakan dividen, profitabilitas, dan free cash flow. 

5. Mohammad Syadeli (2013) 

Topik penelitian Syadeli (2013) adalah struktur kepemilikan, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah struktur kepemilikan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang.  

Permasalahan penelitian ini adalah perbedaan kepentingan antara 

manajer perusahaan dan pemegang saham dapat menimbulkann konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham (teori keagenan).  Variabel 
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dependen penelitian ini adalah kebijakan hutang dan variabel independen 

penelitian adalah struktur kepemilikan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010. Sampel dipilih menggunakan teknik 

purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda dengan data sekunder. 

Kesimpulan penelitian ini adalah secara struktur kepemilikan tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang, profitabilitas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan hutang, ukuran perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan:  

a. kebijakan hutang sebagai variabel dependen dan profitabilitas sebagai 

variabel independen,  

b. analisis regresi berganda sebagai metode analisis data dengan menggunakan 

data sekunder.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan:  

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2008-2010, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. 

6. Yoandhika Nabela (2012) 

Topik dari penelitian Yoandhika (2012) adalah pengaruh kepemilikan 

institusional, kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap kebijakan hutangpada 

perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari 
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penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kebijakan 

dividen, profitabilitas terhadap kebijakan hutang.  

Variabel dependen penelitian ini adalah kebijakan hutang dan 

variabel independen penelitian adalah kepemilikan institusional, kebijakan 

dividen dan profitabilitas. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2005-2009 yaitu sebanyak 

46 perusahaan. Sampel penelitian diambil dari populasi dengan metode 

purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.  

Kesimpulan penelitian ini adalah kepemilikan institusional 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Sementara 

kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan: 

a. kebijakan hutang sebagai variabel dependen,  

b. kebijakan dividen dan profitabilitas sebagai variabel independen,  

c. analisis regresi berganda sebagai metode analisis data dengan menggunakan 

data sekunder.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti dan real estate 

yang terdaftar di BEI tahun 2005-2009, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2014. 
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7. Khan, Kaleem, dan Nazir (2012) 

Topik penelitian Khan, et al (2012) adalah dampak financial leverage 

pada cost agen dari arus kas bebas pada perusahaan manufaktur di Pakistan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana sektor manufaktur 

di Pakistan mengurangi cost agen arus kas bebas dengan menggunakan leverage.    

Permasalahaan dalam penelitian ini adalah konflik yang terjadi antara 

pemegang saham dan manajer. Variabel independen penelitian adalah leverage 

yang dapat diukur dengan rasio DER (kebijakan hutang) dan hutang jangka 

panjang. Variabel dependen penelitian adalah arus kas bebas. Variabel kontrol 

penelitian adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan 

Tobin Q (investasi dan kesempatan tumbuh). Sampel penelitian adalah 74 

perusahaan non finansial di Bursa Efek Karachi tahun 2006-2010. Sampel 

dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Penenliti menggunakan data 

sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah regresi GLS (Generakized 

Least Square).  

Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan hutang juga berpengaruh 

terhadap teori arus kas bebas yang mana dalam mengoptimalkan struktur modal 

perusahaan dapat mengurangi arus kas bebas di bawah kontrol manajer. 

Investasi dan kesempatan tumbuh dalam perusahaan dapat meningkatkan cost 

agen dengan arus kas bebas. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap arus kas 

bebas. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap arus kas bebas. 

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini 

menggunakan data sekunder 
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Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan:  

a. sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Pakistan tahun 

2006-2010, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014, 

b. metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi GLS 

(generakized least square), sedangakan metode analisis yang digunakan 

pada penelitian yang akan datang adalah analisis regresi berganda.  

c. variabel independen penelitian adalah leverage yang dapat diukur dengan 

rasio DER (kebijakan hutang) dan hutang jangka panjang, arus kas bebas 

sebagai variabel dependen, dan variabel kontrol penelitian adalah ukuran 

perusahaan, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan Tobin Q (investasi 

dan kesempatan tumbuh), sedangkan penelitian yang akan datang 

menggunakan kebijakan hutang sebagai variabel dependen dan variabel 

independen penelitian adalah kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, 

profitabilitas, dan free cash flow. 

8. Andhika Ivona Murtingtyas (2012) 

Topik penelitian Andhika (2012) adalah kebijakan deviden, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, profitabilitas, resiko bisnis 

terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2008-2010. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh 

kebijakan deviden, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

profitabilitas, dan resiko bisnis terhadap kebijakan hutang. Permasalahan dalam 
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penelitian ini adalah konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham 

(teori keagenan). Kebijakan hutang dapat mengurangi konflik tersebut. 

Variabel dependen penelitian ini adalah kebijakan hutang dan 

variabel independen penelitian adalah kebijakan deviden, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan risiko bisnis. Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada 

tahun 2008-2010, yaitu sebanyak 153 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan 

berdasarkan metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data 

sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda.  

Kesimpulan penelitian ini adalah profitabilitas dan risiko bisnis 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Kebijakan deviden, kepemilikan 

manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan 

hutang. 

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan:  

a. kebijakan hutang sebagai variabel dependen,  

b. analisis regresi berganda sebagai metode analisis data dengan menggunakan 

data sekunder. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan:  

a. sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2008-2010, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2011-2014.  
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b. variabel independen penelitian ini adalah kebijakan dividen, kepemilikan 

manajerial, kepemilkan institusional, profitabilitas, dan risiko bisnis, 

sedangkan penelitian yang akan datang menggunakan kepemilikan 

manajerial, kebijakan dividen, profitabilitas, dan free cash flow sebagai 

variabel independen. 

9. Rona Mersi Narita (2012)  

Topik penelitian Rona (2012) adalah analisis kebijakan hhutangpada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2010. Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah penggunaan hutangsebagai pendanaan operasional 

perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh ukuran 

perusahaan, likuiditas, kepemilikan institusional, profitabilitas dan free cash flow 

terhadap kebijakan hutang.  

Variabel dependen penelitian ini adalah kebijakan hutang dan 

variabel independen penelitian adalah pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, 

kepemilikan institusional, profitabilitas dan free cash flow. Penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Jenis 

data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda.  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang, likuiditas berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan hutang, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

hutangdan free cash flow tidak berpengrauh terhadap kebijakan hutang. 
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Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan:  

a. kebijakan hutang sebagai variabel dependen,  

b. profitabilitas dan free cash flow sebagai variabel independen,  

c. analisis regresi berganda sebagai metode analisis data dengan menggunakan 

data sekunder. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan:  

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2009-2010, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. 

10. Sadeghian, Latifi, Soroush, dan Aghabagher (2012) 

Topik penelitian Sadeghian, et al (2012) adalah kebijakan hutang dan 

kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran tahun 

2006-2011. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara 

kebijakan hutang (termasuk hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan 

total hutang) dan kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah perubahan lingkungan 

bisnis modern yang berarti strategi perencanaan dalam membangun bisnis akan 

berlangsung. Pebisnis harus mempersiapkan diri untuk risiko di masa depan. 

Kemampuan perusahaan dalam menerapkan kebijakan hutang menyebabkan 

investasi sebagai salah satu faktor prinsipal dalam pertumbuhan dan kemajuan 

perusahaan.  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan hutang dan 

kinerja perusahaan. Sedangkan variabel independen penelitian adalah laba kotor, 
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perputaran aset (ROA), rasio Tobin, dan rasio hutang. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh perusahaan Bursa Efek Teheran pada tahun 2006-2011. 

Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda dengan data sekunder. Kesimpulan 

penelitian ini adalah laba kotor, perputaran aset (ROA), rasio Tobin, dan rasio 

hutang berpengaruh negatif pada kebijakan hutangdan kinerja perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah analisis regresi 

berganda sebagai metode analisis data dengan menggunakan data sekunder.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan: 

a. variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan hutang dan 

kinerja perusahaan, variabel independen penelitian adalah laba kotor, 

perputaran aset (ROA), rasio Tobin, dan rasio hutang, sedangkan  

penelitian yang akan dilakukan  menggunakan kebijakan hutang sebagai 

variabel dependen dan variabel independen penelitian adalah kepemilikan 

manajerial, kebijakan dividen, profitabilitas, dan free cash flow . 

b. sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Tehran  tahun 2006-2011, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2012-2014. 

 

2.2 Landasan Teori 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Manajemen dan pemegang saham perusahaan memiliki tujuan yang berbeda. 

Manajemen memiliki tujuan pribadi yang mungkin bertentangan dengan 
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memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Manajemen lebih tertarik untuk 

memaksimalkan kekayaan pribadi daripada kekayaan para pemegang saham 

sehingga manajemen mendapat gaji yang lebih. Perbedaan tujuan antara 

manajemen dan pemegang saham dikenal sebagai teori keagenan (agency 

theory). Perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat 

diminimumkan dengan suatu mekanismme pengawasan yang dapat digunakan 

untuk mensejajarkan kepentingan terkait. Akibat munculnya mekanisme tersebut 

menyebabkan timbulnya suatu cost yang disebut agency cost (Brigham dan 

Houston, 2010:20).  

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih 

orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas 

nama prinsipal. Kepentingan prinsipal akan tercapai jika kedua pihak dapat 

bekerjamasama dan mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan. Keagenan biasanya terjadi apabila kepemilikan manajer atas saham 

perusahaan kurang dari seratus persen. Manajer bertindak untuk kepentingan 

pribadi dan bukan untuk kepentingan perusahaan maka akan menyebabkan biaya 

keagenan (agency cost).  

Penelitian Dewi, et al (2014) terdapat beberapa cara yang digunakan 

untuk mengurangi konflik kepentingan, yaitu: a) meningkatkan kepemilikan 

saham oleh manajemen (insider ownership), b) meningkatkan rasio dividen 

terhadap laba bersih (earning after tax), c) mengaktifkan monitoring melalui 

investor-investor institusional.  
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2. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Menurut Brigham dan Houston (2011:186) teori sinyal adalah tindakan yang 

diambil oleh manajemen suatu perusahaan memberikan petunjuk kepada 

investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek perusahaan tersebut. 

Teori sinyal telah banyak digunakan dalam penelitian unuk menjelaskan reaksi 

pasar terhadap pengumuman perubahan kebijakan suatu perusahaan. Teori sinyal 

berfokus pada informasi asimetris antara pihak dalam (insider) dan pihak luar 

(outsider). Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan 

manajemen sebagai salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi.  

Manajemen memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada pihak luar 

dalam pemahaman tentang pertumbuhan perusahaan. Pihak luar biasanya 

menghadapi banyak asimetri informasi tentang nilai investasi perusahaan 

sekarang dan masa depan. Manajemen dapat memutuskan untuk menaikkan 

tingkat hutang dalam struktur modal dan pihak luar akan menangkap sinyal 

tersebut dari arus kas yang lebih tinggi di masa depan.  

Manajemen memutuskan untuk mengeluarkan dana untuk biaya 

operasional yang akan memberi sinyal kepada pihak luar bahwa perusahaan 

memiliki prospek yang menguntungkan dalam pembagian dividen karena 

perusahaan tidak menggunakan hutang sebagai dana untuk biaya operasional. 

Jika sinyal perusahaan menginformasikan kabar baik pada pasar, maka dapat 

meningkatkan harga saham dan jika sinyal perusahaan menginformasikan kabar 

buruk maka harga saham perusahaan akan mengalami penurunan. 
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3. Kebijakan Hutang 

Perusahaan tidak selalu memiliki dana yang cukup untuk membiayai kegiatan 

operasional perusahaan dan investasinya. Perusahaan dapat memperoleh dana 

dari setoran modal pemilik untuk membiayai seluruh kegiatan operasional 

perusahaan. Apabila dana tersebut tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan 

operasional perusahaan dan investasinya, perusahaan dapat menggunakan 

sumber pendanaan selain dari pemilik yaitu berupa hutang usaha ataupun hutang 

bank.  

Menurut Rudianto (2012:275) hutang dalah kewajiban perusahaan 

untuk membayar sejumlah uang/jasa/barang di masa depan kepada pihak lain 

akibat transaksi yang dilakukan di masa lalu. Hutang yang harus dibayar dalam 

waktu kurang dari satu tahum dikelompokkan ke dalam hutang lancar. Hutang 

lancar adalah hutang yang harus dibayar perusahaan pada saat jatuh tempo. 

Hutang yang harus dibayar lebih dari satu tahun dikelompokkan ke dalam 

hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang harus 

dibayar perusahaan dalam masa yang akan datang dan dinyatakan dalam present 

value kas.  

Hutang dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan. Namun 

bayang-bayang kebangkrutan mendorong manajemen agar efisien, sehingga 

manajer dapat memperbaiki biaya agensi. Hutang memaksa perusahaan 

membayar pokok hutang dan bunga sehingga mengurangi free cash flow dan 

menurunkan insentif manajer untuk berperilaku memuaskan diri sendiri, yang 
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mana manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi tanpa 

menghiraukan kepentingan pemegang sehingga menimbulkan konflik keagenan. 

Manajemen dapat memutuskan untuk menaikkan kas yang lebih tinggi di 

masa depan dan pihak luar akan menangkap sinyal tersebut dari arus kas yang 

lebih tinggi di masa depan. Apabila perusahaan menaikkan hutang, maka hal 

tersebut memberikan sinyal negatif pada kreditur, sebab semakin besar hutang 

maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan tidak dapat melunasi hutang 

ketika jatuh tempo. I Made Sudana (2011:60) menyatakan bahwa semakin tinggi 

pertumbuhan penjualan atau aktiva, semakin besar kebutuhan pendanaan 

eksternal.  

Menurut Mudrika (2014) kebijakan hutang merupakan kebijakan 

perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas pendanaan dari luar, kebijakan hutang 

dapat dipengaruhi oleh karakteristik khusus perusahaan yang mempengaruhi 

kurva penawaran hutang pada perusahaan atau permintaan perusahaan atas 

utang. Kebijakan hutang adalah kebijakan yang dilakukan manajemen untuk 

memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan 

untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan.  

Semakin rendah DER, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajiban. Semakin besar proporsi hutang yang digunakan 

maka semakin besar pendanaan melalui utang yang digunakan untuk kegiatan 

operasional perusahaan dan semakin besar kewajibannya.  

Menurut Brigham dan Houston (2010:143) kebijakan hutang diukur 

dengan menggunakan debt to equity ratio (DER). yaitu dengan membagi total 
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hutang dengan total ekuitas yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa modal 

sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. 

DER =  

4. Kepemilikan Manajerial  

Tujuan manajemen adalah mengambil keputusan yang menghasilkan harga 

saham maksimal. Memaksimalkan harga saham dapat memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham pula (Brigham dan Houston, 2010:8). Pemegang saham dapat 

memberikan insentif kepada manjer dengan memberikan opsi saham kepada 

para eksekutif yang dapat dilakukan pada tanggal tertentu agar manajemen dapat 

memusatkan perhatiannya pada harga saham dengan tujuan memperoleh 

keuntungan. Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki 

saham perusahaan atau dengan kata lain manajer termasuk pemegang saham 

perusahaan.  

Manajemen dan para pemegang saham memiliki cara sendiri untuk 

memaksimalkan tujuannya. Manajemen fokus terhadap kesejahteraan pribadinya 

melalui pembagian dividen yang diperoleh. Pemegang saham fokus akan komisi 

atas kerja kerasnya dalam menjalankan operasional perusahaan. Apabila manajer 

mengambil keputusan secara sepihak untuk kepentingan pribadi tanpa 

mempertimbangkan kepentingan pemegang saham maka akan terjadi konflik 

kepentingan. Ditinjau dari fungsinya, manajer berisiko untuk tidak ditunjuk lagi 

sebagai manajer jika tidak melaksanakan fungsinya, sedangkan pemegang saham 
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berisiko kehilangan modal yang diinvestasikan di perusahaan jika salah memilih 

manajer.  

Meningkatnya kepemilikan manajerial dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Meningkatnya kepemilkan 

manajerial digunakan manajer sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerjanya 

yang akan berdampak baik bagi perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. 

Besarmya kepemilikan manajerial dapat meningkatkan kinerja manajemen serta 

memenuhi keinginan pemegang saham, sehingga manajemen dalam mengambil 

keputusan akan berhati-hati karena akan merasakan manfaat secara langsung 

atau menanggung kerugian dari keputusan yang diambil.  

Kepemilikan manajerial dapat digunakan untuk mengurangi agency 

cost yang berpotensi timbul dengan mensejajarkan kepentingan antara 

manajemen dan pemegang saham. Manajemen akan merasakan keuntungan 

secara langsung atau menanggung kerugian dari keputusan yang diambil. Proses 

ini disebut bounding mechanism, yaitu proses menyamakan kepentingan 

manajemen melalui program mengikat manajemen dalam modal perusahaan. 

Semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin tinggi 

kebijakan manajerial dalam menggunakan hutang. Hal ini dikarenakan 

manajemen memiliki kontrol yang tinggi menyebabkan rendahnya agency cost 

sehingga manajemen mampu melakukan investasi lebih baik dengan 

meningkatkan penggunaan utang.  Sebaliknya rendahnya kepemilikan 

manajerial akan menurunkan penggunaan hutang.  
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Manajemen dalam perusahaan sejajar dengan pemegang saham, 

artinya manajemen akan mempertimbangkan kepentingan pribadinya dengan 

kepentingan sebagai pemegang saham. Menurut Andhika (2014) variabel 

kepemilikan manajerial dihitung dengan jumlah saham yang dimiliki manajer 

pada akhir tahun dengan jumlah saham beredar.  

Kepemilikan manajerial (MOWN) =  x 100% 

5. Kebijakan Dividen  

Pemilik perusahaan bersedia menanamkan hartanya dalam perusahaan karena 

pemilik berharap memperoleh penghasilan atas investasinya dalam perusahaan 

tersebut. Sebagai imbalan atas kesediaan pemilik menanamkan hartanya, 

perusahaan bersedia membagikan sebagian laba usaha yang diperolehnya kepada 

para pemegang saham.  

Dividen adalah bagian dari laba usaha yang diperoleh perusahaan dan 

diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai imbalan 

atas kesediaan mereka menanamkan hartanya dalam perusahaan (Rudianto, 

2012:290).  Berikut ini adalah beberapa jenis pembayaran dividen yang 

diberikan kepada para pemegang saham: 

1. Dividen kas  

Dividen kas adalah dividen dalam bentuk tunai yang diberikan kepada para 

pemegang saham. Pembagian dividen harus memperhatikan jumlah kas di 

perusahaan mencukupi untuk pembagian dividen tersebut. 
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2. Dividen hutang 

Dividen hutang adalah surat tanda kesediaan membayar sejumlah uang 

tertentu yang akan diberikan kepada para pemegang saham oleh perusahaan 

sebagai dividen. Pembagian dividen tersebut dilakukan ketika kas 

perusahaan tidak mencukupi untuk membayar dividen. 

3. Dividen aktiva 

Dividen aktiva adalah dividen berupa barang-barang yang diberikan kepada 

para pemegang saham. Perusahaan melakukan hal tersebut karena uang 

tunai perusahaan diinvestasikan dalam bentuk saham di perusahaan lain. 

4. Dividen likuidasi 

Dividen likuidasi adalah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham 

dimana sebagian dari jumlah tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran 

pembagian laba dan sebagian lagi dimaksudkan sebagai pengembalian 

modal yang ditanam oleh para pemegang saham ke dalam perusahaan 

tersebut. 

5. Dividen saham  

Dividen saham adalah dividen dalam bentuk saham dengan jenis yang sama 

maupun jenis yang berbeda yang dikeluarkan oleh perusahaan dan diberikan 

kepada para pemegang saham. 

Keputusan yang tidak terpisahkan dalam pendanaan perusahaan 

adalah kebijakan dividen. Kebijakan deviden menurut Brigham dan Houston 

(2011:211) adalah kebijakan yang menghasilkan keseimbangan antara dividen 

saat ini, pertumbuhan di masa depan dan memaksimalkan harga saham 
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perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah aturan-

aturan hukum, kebutuhan pendanaan perusahaan, likuiditas, kemampuan untuk 

meminjam, batasan-batasan dalam kontrak utang, dan pengendalian. Rasio 

pembayaran dividen menentukan jumlah laba yang dapat ditahan dalam 

perusahaan sebagai sumber pendanaan.  

Keputusan manajer mengeluarkan dana untuk biaya operasional dan 

tidak membagikan kepada pemegang saham akan memberikan sinyal kepada 

pihak luar bahwa perusahaan tidak menggunakan hutang sebagai sumber 

pendanaan operasional perusahaan sehingga menguntungkan dalam pembagian 

dividen. Sinyal perusahaan yang positif dapat meingkatkan harga saham, 

demikian pula sebaliknya. Menurut Dewi, et al (2014) perusahaan yang 

memiliki dividend payout ratio yang tinggi cenderung menggunakan pendanaan 

modal sehingga akan mengurangi agency cost. Kebijakan dividen dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

DPR =  

6. Profitabilitas  

Faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan struktur modal adalah 

profitabilitas. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas tinggi 

cenderung menggunakan hutang yang kecil karena laba ditahan yang tinggi 

memadai untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan. Apabila 

kebutuhan dana operasional perusahaan belum tercukupi maka perusahaan dapat 

menggunakan hutang.  
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Profitabilitas merupakan pendapatan yang dimiliki perusahaan untuk 

membiayai investasi. Menurut Brigham dan Houston (2010:146) rasio 

profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari 

pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan hutang pada hasil operasi. Rasio 

profitabilitas digunakan untuk menilai dan mengukur posisi keuangan 

perusahaan dalam periode tertentu.  Penggunaan rasio profitabilitas tergantung 

kebijakan manajemen perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2010:146) 

jenis-jenis rasio profitabilitas yang digunakan adalah: 

a) Profit Margin (Profit Margin On Sale) 

Profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio 

yang digunakan untuk mengukur laba bersih penjualan, dihitung dengan 

membagi laba bersih dengan penjualan.  

Margin laba atas penjualan =  

b) Return On Assets (ROA) 

Rasio ini mengukur pengembalian atas total aset setelah bunga dan pajak. 

Apabila rasio ini tinggi berarti menunjukkan adanya efisiensi yang 

dilakukan oleh pihak manajemen. 

ROA =  x 100% 
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c) Return On Equity (ROE)  

Rasio ini mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham 

biasa. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik, yang berarti posisi 

pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. 

ROE =  x 100% 

Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan return on 

assets (ROA). Semakin tinggi rasio profitabilitas menunjukkan efisiensi 

manajemen aset, yang berarti perusahaan mampu menggunakan aset yang 

dimiliki untuk menghasilkan laba dari penjualan dan investasi yang dilakukan 

oleh perusahaan sehingga perusahan tidak menggunakan hutang sebagai sumber 

pendanaan perusahaan. Hal ini akan memberikan sinyal positif bagi investor 

untuk menanamkan saham pada perusahaan. 

7. Free cash flow (Arus kas bebas) 

Free cash flow atau arus kas bebas adalah jumlah arus kas diskresioner 

perusahaan untuk membeli investasi tambahan, melunasi hutang, membeli 

saham treasury, atau hanya untuk menambah likuiditas perusahaan (Rona, 

2012). Menurut Brigham dan Houston (2010:109) free cash flow adalah arus kas 

yang benar-benar tersedia untuk dibayarkan kepada investor (pemegang saham 

dan pemilik hutang) setelah perusahaan melakukan seluruh investasi dalam aset 

tetap, produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan 

operasi yang sedang berjalan.  
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Free cash flow merupakan kas perusahaan yang dapat didistribusikan 

kepada pemegang saham atau investor yang tidak diperlukan untuk modal kerja 

atau investasi pada aset. Free cash flow seringkali menimbulkan konflik antara 

manajer dan pemegang saham. Manajemen cenderung menginvestasikan lagi 

dana pada proyek-proyek yang menguntungkan. Pemegang saham 

mengharapkan sisa dana dibagikan sehingga akan meningkatkan keuntungan 

para pemegang saham.  

Tekanan pasar akan mendorong manajer untuk mendistribusikan free 

cash flow kepada pemegang saham atau risiko kehilangan kendali terhadap 

perusahaan. Free cash flow merupakan sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan 

perusahaan di akhir periode setelah membayar beban dan belanja modal 

perusahaan. Persamaan berikut dapat digunakan untuk menghitung free cash 

flow yang dikemukakan oleh Cecilia, et al (2012): 

AKB =  

8. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang 

Adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham akan selalu 

menjadi konflik yang terus terjadi dalam perusahaan. Ketika manajer mengambil 

keputusan secara sepihak untuk kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan 

kepentingan pemegang saham maka akan terjadi konflik kepentingan. Semakin 

tinggi kepemilikan manajerial maka semakin tinggi kebijakan manajerial dalam 

menggunakan hutang. Hal ini dikarenakan manajer memiliki kontrol yang tinggi 

menyebabkan rendahnya agency cost sehingga manajer mampu melakukan 
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investasi lebih baik dengan meningkatkan penggunaan hutang sebagai dana 

tambahan. Sebaliknya rendahnya kepemilikan manajerial akan menurunkan 

penggunaan hutang. 

Penelitian Mudrika (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang. Hal ini 

dikarenakan semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial suatu perusahaan 

maka akan semakin rendah debt to equity ratio. Hasil penelitian tersebut 

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, et al (2014) 

yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan, 

dikarenakan rendahnya kepemilikan saham oleh manajer mengakibatkan 

manajer tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan atas keinginannya. Hasil 

penelitian Dewi, et al (2014) sejalan dengan hasil penelitian Andhika (2012).  

9. Pengaruh kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang 

Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada 

pemilik saham atau investor. Kebijakan dividen ini diambil terkait dengan 

jumlah arus kas perusahaan. Pembayaran dividen merupakan realisasi tuntutan 

pemegang saham untuk mendapatkan pendapatan yang besar sehingga ketika 

perusahaan meningkatkan pembayaran dividennya maka dana yang tersedia 

untuk pendanaan kegiatan operasional perusahaan (laba ditahan) akan semakin 

kecil. Oleh karena itu perusahaan meningkatkan hutang untuk memenuhi 

kebutuhan pendanaan dan investasi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut dapat 

dilihat semakin besar jumlah dividen yang dibagikan maka jumlah hutang yang 
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digunakan akan meningkat dan sebaliknya ketika dividen tidak dibagikan maka 

hutang yang digunakan semakin rendah. 

Hasil penelitian Dewi, et al (2014) menunjukkan bahwa kebijakan 

dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang, dikarenakan perusahaan 

meningkatkan pembayaran dividennya sehingga dana yang tersedia untuk 

pendanaan kegiatan operasional perusahaan semakin kecil. Manajer dapat 

memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dengan menggunakan hutang lebih 

banyak. Penelitian ini sejalan dengan Yoandhika (2012) dan Andhika (2012).  

10. Pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan hutang 

Profitabilitas merupakan pendapatan yang dimiliki perusahaan untuk membiayai 

investasi. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung menggunakan 

hutang yang kecil karena laba ditahan yang tinggi memadai untuk membiayai 

kebutuhan operasional perusahaan. Apabila kebutuhan dana operasional 

perusahaan belum tercukupi maka perusahaan dapat menggunakan hutang.  

Hasil penelitan Rona (2012) menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang. Hasil penelitian Afi, et 

al (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang dikarenakan perusahaan yang mampu mendapatkan 

keuntungan yang tinggi akan cenderung memanfaatkan dana internal untuk 

investasi, sehingga tingkat hutang perusahaan rendah. Hasil ini bertolak 

belakangan dengan hasil penelitian Dewi, et al (2014) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Profitabilitas meningkat maka perusahaan cenderung mengurangi hutang karena 
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tingkat pengembalian yang tinggi. Perusahaan akan membiayai kebutuhan 

pendanaan dengan dana internal sehingga perusahaan tidak memerlukan dana 

eksternal. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Yoandhika 

(2012) dan Andhika (2012).  

11. Pengaruh free cash flow terhadap kebijakan hutang 

Free cash flow sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan perusahaan di akhir 

periode setelah membayar beban dan belanja modal perusahaan. Hutang dapat 

digunakan untuk mengendalikan penggunaan free cash flow yang berlebihan 

oleh manajer. Perusahaan yang memiliki arus kas besar yang tinggi akan 

memonitor perilaku manajer dalam melakukan investasi dengan menambah 

hutang.  Penambahan hutang memerlukan komitmen pembayaran kembali bunga 

dan pokok pinjaman yang mengurangi free cash flow dan mengurangi 

kemampuan manajer untuk melakukan tindakan pemborosan sehingga manajer 

menjadi disiplin. Hal tersebut akan menyebabkan penggunaan sumber daya 

perusahaan menjadi lebih produktif. Perusahaan dengan free cash flow tinggi 

akan cenderung akan mempunyai level hutang yang tinggi.  

Menurut hasil penelitian Mudrika (2014) free cash flow bepengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang, artinya perusahaan dengan free 

cash flow besar maka hutang perusahaan tinggi sehingga perusahaan tersebut 

dapat menurunkan agency cost free cash fow. Hasil penelitian ini bertolak 

belakang dengen penelitian yang dilakukan oleh Rona (2012) yang menunjukkan 

free cash flow tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang, 
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dikarenakan perusahaan menggunakan hutang untuk mengendalikan free cash 

flow yang berlebihan oleh manajer. 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran memberikan gambaran mengenai permasalahan 

yang akan diteliti serta hubangan logis variabel-variabel penelitian. Kerangka 

pemikiran ini disusun berdasarkan landasan teori yang ditampilkan dalam 

gambar 2.1.  

 

   

  

   

Sumber: diolah 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis  

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas 

permasalahan penelitian dimana memerlukan data untuk menguji kebenaran 

dugaan tersebut. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H1: kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

H2: kebijakan dividen berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

H3: profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

H4: free cash flow berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

Kepemilikan manajerial 

Kebijakan dividen  

Profitabilitas  

Free cash flow  

Kebijakan hutang 


