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BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian dalam menentukan kebijakan hutang telah banyak 

dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya sebagai berikut: 

1. Novi Anggraini (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh kepemilikan 

institusional, kebijakan dividen, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial 

terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010 – 2012. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

regresi berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang, kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang, sedangkan ukuran 

perusahaan dan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. 

Persamaan : 

a) Variabel dependen yang digunakan yaitu kebijakan hutang 

b) Variabel independen yang sama yaitu kebijakan dividen dan ukuran perusahaan 

Perbedaan : 

Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada variabel independen yang 

digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan sales 

growth. 
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2. Mohamad Hidayat Rifai (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 

risiko bisnis, pertumbuhan perusahaan, dan struktur aktiva secara parsial maupun 

simultan terhadap kebijakan hutang. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

regresi linear berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ukuran 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur aktiva berpengaruh positif 

terhadap kebijakan hutang sedangkan risiko bisnis berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan hutang. 

Persamaan : 

a). Variabel dependen yang digunakan yaitu kebijakan hutang 

b). Variabel independen yang sama yaitu ukuran perusahaan 

perbedaan : 

Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada variabel independen yang 

digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan pertumbuhan perusahaan, 

struktur aktiva dan risiko bisnis sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan 

sales growth dan kebijakan dividen. 

3. Dinar Damayanti dan Titin Hartini (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan, likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap 

kebijakan hutang pada perusahaan consumer goods di BEI periode 2008 – 2012. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara parsial variabel likuiditas dan profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang sedangkan ukuran perusahaan 
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serta pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Secara 

simultan, variabel pertumbuhan penjualan, likuiditas, ukuran perusahaan, dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan consumer 

goods. 

Persamaan : 

a). Variabel dependen yang digunakan yaitu kebijakan hutang 

b). Variabel independen yang sama yaitu pertumbuhan penjualan dan ukuran 

perusahaan  

Perbedaan : 

Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada sampel yang diuji, pada 

penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan sektor consumer goods 

sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur. 

Selain itu terdapat perbedaan pada variabel independen yang digunakan, pada 

penelitian terdahulu menggunakan variabel likuiditas dan profitabilitas sedangkan 

pada penelitian saat ini menggunakan kebijakan dividen. 

4. Sri Retno Handayani (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui faktor – faktor 

yang berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Metode analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa return on asset dan likuiditas 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.  

Persamaan : 
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a). Variabel dependen yang digunakan yaitu kebijakan hutang 

b). Variabel independen yang sama yaitu ukuran perusahaan 

Perbedaan : 

Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada variabel independen yang 

digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan return on asset dan likuiditas 

sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan sales growth dan kebijakan 

dividen. 

5. Byan Adrianto (2013) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas 

terhadap kebijakan hutang. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Sedangkan 

kepemilikan institusional dan sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan hutang. 

Persamaan :  

a).  Variabel dependen yang digunakan yaitu kebijakan hutang 

b). Variabel independen yang sama yaitu sales growth dan ukuran perusahaan 

perbedaan : 

Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada sampel yang diuji, pada 

penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan basic industry and 

chemical sedangkan sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan sampel 

perusahaan manufaktur. Selain itu terdapat perbedaan pada variabel independen 
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yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan kepemilikan 

institusional dan profitabilitas sedangkan pada penelitian saat ini mengunakan 

kebijakan dividen. 

TABEL 2.1 

RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU 

No 
Peneliti 

(Thn) 
Variabel Hasil 

1 Novi 

Anggraini 

(2015) 

Variabel bebas (X) 

X1 = kebijakan dividen 

X2 = kepemilikan manajerial 

X3 = ukuran perusahaan 

X4 = kepemilikan institusiona 

variabel terikat (Y) 

Y = kebijakan hutang 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh positif terhadap 

kebijakan hutang, kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan hutang, 

sedangkan kebijakan dividen dan 

ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap kebijakan hutang. 

2 Mohamad 

Hidayat 

Rifai 

(2015) 

Variabel bebas (X) 

X1 = struktur aktiva 

X2 = pertumbuhan perusahaan 

X3 = risiko bisnis 

X4 = ukuran perusahaan 

Variabel terikat (Y) 

Y = kebijakan hutang 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa struktur aktiva, pertumbuhan 

perusahaan, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap 

kebijakan hutang sedangkan risiko 

bisnis berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan hutang. 

3 Dinar 

Damayanti

dan Titin 

Hartini 

(2014) 

Variabel bebas (X) 

X1 = profitabilitas 

X2 = likuiditas 

X3 = pertumbuhan penjualan 

X4 = ukuran perusahaan 

Variabel terikat (Y) 

Y = kebijakan hutang 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel 

likuiditas dan profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan hutang sedangkan ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan 

penjualan tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. Secara 

simultan, variabel likuiditas, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan 

pertumbuhan penjualan berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1. Teori keagenan (Agency Theory) 

Teori Keagenan mulai berkembang pada saat adanya penelitian yang 

dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang mendukung manajemen 

keuangan untuk memenuhi tujuan utamanya yaitu memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan disebut principal. 

Maksimalisasi kekayaan principal dapat diserahkan kepada pihak – pihak yang 

dianggap profesional dalam hal mengelola perusahaan. Pihak profesional yang 

disebut dalam perusahaan adalah manajemen, yang didalam teori keagenan 

disebut sebagai agent.  

Hubungan (agency relationship) terjadi ketika pihak – pihak yang disebut 

prinsipal menyewa atau organisasi lain yang disebut sebagai agen untuk 

melakukan sejumlah jasa serta mendelegasikan kewenangan dalam membuat 

keputusan kepada agen tersebut. Dalam mengelolah keuangan, hubungan 

4 Sri Retno 

Handayani  

(2013) 

Variabel bebas (X) 

X1 = return on asset 

X2 = likuiditas 

X3 = ukuran perusahaan 

variabel terikat (Y) 

Y = kebijakan hutang 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa likuiditas dan Return on asset 

berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan hutang. Ukuran 

perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kebijakan hutang.  

 

5 Byan 

Adrianto 

(2013) 

Variabel bebas (X) 

X1 = kepemilikan institusi 

X2 = ukuran perusahaan 

X3 = sales growth 

X4 = profitabilitas 

variabel terikat (Y)  

Y = kebijakan hutang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan dan profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan hutang. Sedangkan sales 

growth dan kepemilikan institusi 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan hutang. 
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keagenan utama terjadi diantara pemegang saham dan manajer serta manajer 

dengan pemilik hutang (Brigham dan Houston, (2006) dalam Adrianto (2013)).  

Jansen dan Meckling, (1976) menyatakan bahwa Teori keagenan menjelaskan 

bahwa kepentingan pemegang saham dan kepentingan manajemen seringkali 

bertentangan, yang mengakibatkan munculnya konflik diantaranya. Hal tersebut 

muncul karena manajer yang cenderung berusaha mengutamakan pribadi manajer, 

karena hal itu, maka biaya akan semakin bertambah bagi perusahaan sehingga 

keuntungan yang diterima pun akan menurun. adanya perbedaan kepentingan 

itulah yang mengakibatkan munculnya konflik yang disebut dengan konflik 

agensi. 

Handayani, (2013) menyatakan bahwa meminimumkan terjadinya konflik 

kepentingan antara pemegang saham dan manajer dapat dilakukan dengan suatu 

mekanisme pengawasan untuk mensejajarkan antara masing – masing 

kepentingan yang terkait dalam konflik kepentingan tersebut. Namun dengan 

adanya mekanisme pengawasan tersebut dapat menimbulkan biaya yang biasa 

disebut agency cost. Terdapat beberapa alternatif yang bisa digunakan dalam 

mengurangi agency cost yaitu : 

1. Meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (Insider 

Shareholders) sehingga manajemen merasa ikut memiliki dan merasakan 

langsung manfaat dari hasil keputusan yang diambil dan juga apabila ada 

kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan 

yang salah; 
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2. Meningkatkan Deviden Payout Ratio (DPR), dengan demikian tidak 

tersedia cukup banyak free cash flow dan manajemen terpaksa mencari 

pendanaan dari luar untuk membiayai investasinya; dan 

3. Meningkatkan pendanaan dengan hutang. Peningkatan hutang akan 

menurunkan besarnya konflik antara pemegang saham dengan manajemen. 

Disamping itu hutang juga akan menurunkan excess cash flow yang ada 

dalam perusahaan sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan 

dilakukan oleh manajemen. 

4. Institusional  investor sebagai pihak yang memonitor agen (Moh’d, et al, 

(1998) menyatakan bahwa distribusi saham antara pemegang saham dari 

luar seperti institusional investor dapat mengurangi agency cost. Dengan 

adanya investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan 

yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. 

Jansen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa penggunaan hutang 

diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan. Penambahan hutang dalam 

struktur modal dapat mengurangi penggunaan saham sehingga mengurangi biaya 

keagenan ekuitas. Hutang adalah instrumen yang sangat sensitif terhadap 

perubahan nilai perusahaan. Nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal 

(Mogdiliani dan Miller dalam Brigham, (1999). Semakin tinggi proporsi hutang, 

maka semakin tinggi harga saham, namun pada titik tertentu peningkatan hutang 

akan menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari 

penggunaan hutang lebih kecil dari pada biaya yang ditimbulkannya. 
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2.2.2. Kebijakan Hutang 

Menurut Setyawati (2014), kebijakan hutang adalah tindakan yang diambil 

oleh manajemen perusahaan yang akan mendanai operasional perusahaan dengan 

menggunakan modal yang berasal dari hutang. Kebijakan hutang menurut 

Sugiarto (2013) adalah salah satu dari kebijakan keuangan (pendanaan) yang 

berkaitan dengan sumber pendanaan suatu perusahaan. Definisi lain kebijakan 

hutang merupakan kebijakan untuk menentukan besarnya hutang yang ada dalam 

perusahaan agar tetap stabil (Susanto, 2011). 

Menurut Wibowo (2013), kebijakan hutang adalah kebijakan untuk 

memperoleh sumber dana bagi perusahaan yang dapat digunakan dalam 

membiayai aktivitas operasional perusahaan atas keputusan yang diambil oleh 

pihak manajemen perusahaan. Apabila pendanaan yang berasal dari dalam 

perusahaan kurang mencukupi untuk membiayai aktivitas operasional, maka 

pemegang saham lebih menginginkan pendanaan yang dibiayai dengan hutang 

daripada sumber pendanaan yang lain. Karena hak pemegang saham terhadap 

perusahaan tidak akan berkurang dan akan mencapai keinginan perusahaan 

dengan penggunaan hutang tersebut. Kebijakan hutang merupakan kebijakan 

pendanaan yang berasal dari luar (eksternal) perusahaan.  

Manajer perusahaan harus mampu mengoptimalkan penggunaan dana yang 

ada, hal ini dikarenakan dalam pembiayaan aktivitas operasional perusahaan yang 

menggunakan hutang akan memiliki kewajiban perusahaan dalam melunasi 

pinjaman dan membayar bunga secara periodik. Apabila perusahaan mengalami 



17 
 

kegagalan dalam membayar beban bunga atas hutang maka dapat menimbulkan 

kesulitan keuangan yang akan berakhir dengan kebangkrutan perusahaan. Namun, 

pembiayaan menggunakan hutang juga akan mendapatkan keuntungan yang 

berupa penghematan pajak atas bunga yang dapat menguntungkan pemegang 

saham. 

Keuntungan yang dimiliki perusahaan dalam menggunakan pendanaan 

dengan hutang antara lain : 

1. Memberikan manfaat pajak yaitu berupa penghematan pajak, karena 

pengeluaran pajak dapat merededuksi pajak. 

2. Dengan menggunakan hutang tidak akan terjadi pengalihan pengendalian 

perusahaan karena pemegang surat hutang (debtholder) tidak diberikan 

hak suara. 

3. Mampu mendukung manajer agar lebih disiplin dalam menentukan 

pilihan investasi mereka. 

Kebijakan hutang diartikan sebagai suatu keputusan manajemen untuk 

menentukan pilihan pada sumber – sumber pendanaan dari modal internal (laba 

ditahan) atau dari modal eksternal (melalui hutang atau modal sendiri). Dalam 

memenuhi kebutuhan pendanaan, pemegang saham lebih memilih pendanaan 

perusahaan yang dibiayai dengan hutang karena jika menggunakan hutang, hak 

mereka terhadap perusahaan akan tetap dan tidak berkurang. Sebaliknya, manajer 

lebih memilih menggunakan pendanaan dari sumber lain untuk memperoleh 
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keuntungan yang lebih besar, karena bagi manajer perusahaan pendanaan dengan 

hutang memiliki resiko yang tinggi (Adrianto, 2013). 

Kebijakan hutang dapat diukur dengan debt to equity ratio (DER) yang 

mencerminkan rasio antara total hutang dengan total ekuitas. Semakin rendah 

DER berarti semakin kecil tingkat hutang yang dimiliki perusahaan dan 

kemampuan untuk membayar hutang akan semakin tinggi pula. Sedangkan 

apabila nilai DER semakin tinggi, maka semakin besar pula kewajiban yang harus 

ditanggung oleh perusahaan dan semakin besar porsi penggunaan hutang dalam 

membiayai investasi pada aktiva. Hutang yang semakin besar akan berpengaruh 

pada pendapatan bersih yang tersedia untuk pemegang saham termasuk dividen 

yang akan dibagikan dan risiko keuangan perusahaan akan semakin tinggi. Hal ini 

dikarenakan perusahaan wajib membayar hutang terlebih dahulu sebelum 

membagikan dividen. (Sudana, 2011). 

2.2.3. Sales Growth 

Pertumbuhan penjualan menggambarkan suatu keberhasilan investasi periode 

masa lalu yang dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan dimasa yang akan 

datang. (Barton et al. 1989). Pertumbuhan penjualan juga merupakan suatu 

indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Tahap 

pertumbuhan suatu perusahaan dapat berpengaruh pada kemampuan untuk 

mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan – kesempatan dimasa 

yang akan mendatang. Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan 
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meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga pembayaran dividen pun juga 

akan cenderung meningkat. 

Menurut Sari (2015) Sales growth merupakan peningkatan jumlah penjualan 

dari tahun ke tahun. Kondisi perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan 

penjualan yang lebih tinggi cenderung  membutuhkan dana dari pihak eksternal 

yang lebih besar. Tingkat pertumbuhan dapat ditentukan dengan melihat 

kemampuan keuangan yang dibedakan menjadi dua, yaitu (1). Tingkat 

pertumbuhan atas kekuatan sendiri, merupakan tingkat pertumbuhan maksimum 

yang dapat dicapai perusahaan tanpa menggunakan pendanaan dari pihak 

eksternal atau tingkat pertumbuhan yang hanya dilihat dari tambahan atas laba 

ditahan. (2). Tingkat pertumbuhan berkesinambungan, merupakan tingkat 

pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa menggunakan 

pembiayaan modal tetapi dengan memelihara perbandingan antara hutang dan 

modal. 

Perusahaan harus mempunyai strategi yang tepat untuk memenangkan pasar 

dengan menarik konsumen untuk memilih produknya. Untuk itu faktor – faktor 

yang mempengaruhi penjualan perlu diperhatikan dengan benar. Setelah 

mengetahui faktor – faktor tersebut sehingga perusahaan dapat menetapkan 

kebijaksanaan untuk mengantisipasi kondisi tersebut sehingga perusahaan dapat 

menjual produknya dalam jumlah yang besar dan volume penjualan juga akan 

meningkat. Keadaan tersebut dapat mendukung perusahaan untuk lebih 

meningkatkan penggunaan hutang guna untuk memenuhi pendanaan tersebut. 



20 
 

Sales growth merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan 

sektor usahanya (Kasmir, 2012:107). Sales growth dapat diukur dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

2.2.4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah salah satu faktor untuk menentukan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar ukuran perusahaan, maka 

akan memiliki kekuatan tersendiri untuk mengatasi masalah bisnis yang terjadi 

dan memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba yang tinggi hal ini 

disebabkan karena dengan besarnya total aset yang dimiliki perusahaan mampu 

mengatasi hambatan – hambatan yang dialami perusahaan. Menurut Larasati 

(2011), ukuran perusahaan adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk 

mengambil peluang bisnis yang ada. Pengertian lain ukuran perusahaan yaitu 

kekayaan suatu perusahaan yang diukur melalui total aktiva (Susanto, 2011). 

Ukuran perusahaan adalah besarnya sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan. Dengan sumber daya yang besar, perusahaan dapat melakukan 

investasi yang cukup untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Besar kecilnya 

perusahaan dalam pengaruhnya terhadap struktur modal dan yang berkaitan 

dengan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan pinjaman sangat bergantung 

dengan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan 

tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. ukuran perusahaan juga dapat 

𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒈𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉 =
𝐩𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐢 − 𝐩𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐥𝐚𝐥𝐮

𝐩𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐥𝐚𝐥𝐮
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dikaitkan dengan besarnya kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan (Damayanti 

dan Hartini, 2014).  

Perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar akan melakukan investasi 

dalam memperluas pangsa pasarnya, dengan memiliki pangsa pasar yang luas 

akan mudah untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Penjualan yang semakin 

meningkat menunjukkan bahwa laba yang didapat juga ikut meningkat. Ukuran 

perusahaan dapat diukur dengan menggunakan logaritma natural atau dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

2.2.5. Kebijakan Dividen 

kebijakan dividen adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan untuk mendanai operasional perusahaan dengan menggunakan modal 

yang pendanaannya berasal dari hutang perusahaan. Kebijakan Dividen 

merupakan suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam 

bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa yang akan datang. 

Kebijakan dividen yang optimal yaitu ketika kebijakan tersebut dapat 

menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dengan pertumbuhan di masa 

yang akan datang sehingga bisa untuk memaksimumkan harga saham.  

Tipe – tipe kebijakan dividen diantaranya sebagai berikut : 

1. Kebijakan dividen dengan presentase tetap pembayaran dividen tunai 

(constant – payout – ratio dividend policy). 

𝐔𝐤𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐮𝐬𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧 = 𝐋𝐧 (𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭) 
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2. Kebijakan dividen biasa atau stabil (reguler dividend policy). 

3. Kebijakan dividen rendah plus ekstra (low – reguler – an extra dividend 

policy). 

4. Kebijakan dividen yang fleksibel. 

5. Kebijakan dividen residu. 

Kebijakan dividen adalah sebuah keputusan yang menentukan besarnya 

pembagian keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan 

dihitung dari rasio besarnya laba yang dibagikan sebagai dividen terhadap 

besarnya laba yang diperoleh (dividend payout). Faktor – faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor 

internal/finansial yaitu seperti tingkat laba, kemampuan untuk meminjam, 

kemampuan untuk membayar hutang, dan faktor eksternal/non finansial yaitu 

seperti akses ke pasar modal, peraturan pajak, dan perundang – undangan yang 

berlaku di suatu negara. Kebijakan dividen sering diukur menggunkan dividen 

payout ratio (Anggraini,2015). Kebijakan dividen dihitung dengan mengunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

2.2.6. Pengaruh Sales Growth terhadap Kebijakan Hutang 

Sales growth  dapat didefinisikan sebagai peningkatan jumlah penjualan dari 

tahun ke tahun yang terjadi pada suatu perusahaan. Ketika perusahaan 

menghadapi tahap pertumbuhan penjualan yang meningkat maka keadaan ini 

𝐃𝐏𝐑 =
𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆

𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆
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cenderung dapat mendorong perusahaan agar meningkatkan aktiva perusahaan. 

Dalam hal ini secara tidak langsung perusahaan akan membutuhkan sumber dana 

yang lebih besar. Apabila sumber dana yang berasal dari internal tidak mencukupi 

untuk memenuhi pendanaan tersebut maka perusahaan dapat mengambil 

keputusan untuk memilih sumber dana yang berasal dari eksternal. Berdasarkan 

teori keagenan, sales growth dapat dijelaskan dengan political cost hypothesis 

yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kenaikan tingkat sales 

growth akan cenderung untuk menggunakan metode akuntansi dalam mengurangi 

pendapatan agar mendapatkan pembebasan pajak dari pemerintah, karena 

perusahaan yang berukuran besar merupakan subyek pajak bagi pemerintah. 

Kondisi perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang lebih 

tinggi cenderung  membutuhkan dana dari pihak eksternal yang lebih besar. 

Adanya kenaikan penjualan dari tahun sebelumnya menunjukkan hasil yang 

positif, dan sebaliknya apabila terjadi penurunan penjualan dari tahun sebelumnya 

maka menunjukkan hasil yang negatif. Sales growth yang positif merupakan 

sinyal pada kreditur agar memberikan kredit kepada perusahaan. Keadaan tersebut 

dapat menghadapkan perusahaan dalam sebuah pilihan yaitu memilih sumber 

dana eksternal antara pendanaan dari hutang atau penerbitan saham baru. Semakin 

tinggi pertumbuhan perusahaan, maka penggunaan tingkat hutang pula akan 

semakin tinggi. Sales growth  dapat digunakan untuk mengukur pengaruh 

kebijakan hutang. Hal ini didukung oleh penelitian dari Handayani (2013) yang 

menyebutkan bahwa sales growth berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 
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2.2.7. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang 

Ukuran perusahaan merupakan besarnya sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya perusahaan dari 

sisi aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, terutama dari sisi aktiva 

perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi aset, teknologi, kekayaan intelektual, 

dan lain – lain. Dengan sumber daya yang besar, perusahaan dapat memiliki arus 

kas yang stabil, risiko kebangkrutan yang rendah dan investasi yang cukup untuk 

mendapatkan keuntungan atau laba. Pada umumnya ukuran perusahaan yang 

besar akan memiliki beban pajak yang lebih tinggi. Keadaan ini menyarankan 

perusahaan untuk beroperasi pada tingkat hutang yang lebih tinggi karena beban 

bunga dari hutang tersebut akan mengurangi beban pajak perusahaan.  

Selain itu perusahaan besar lebih mudah untuk mengakses pasar modal dan 

mendapatkan rating yang baik dalam penerbitan obligasi mereka, hal itu 

dikarenakan perusahaan sudah lebih dikenal oleh publik sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan calon pemegang obligasi. Ukuran perusahaan yang 

besar memiliki akses yang lebih besar pula untuk mendapat sumber pendanaan 

dari sumber pendanaan eksternal maka untuk mendapatkan pinjaman dari pihak 

kreditur akan lebih mudah dan dapat bertahan dalam persaingan industri. Hal ini 

dapat menunjukkan bahwa dengan tingkat ukuran perusahaan yang besar maka 

perusahaan akan cenderung lebih mudah untuk mendapatkan sumber pendanaan 

dari hutang. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh 

kebijakan hutang. Hal ini didukung oleh penelitian dari Anggraini (2015) dan 
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Adrianto (2013) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. 

2.2.8. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Kebijakan Hutang 

Selain sales growth dan ukuran perusahaan, Kebijakan dividen juga dapat 

digunakan untuk mengukur kebijakan hutang perusahaan. Kebijakan dividen 

merupakan tindakan manajemen perusahaan yang akan mendanai operasional 

perusahaan dengan menggunakan modal yang berasal dari hutang. Pembayaran 

dividen kepada pemegang saham akan mengurangi sumber – sumber dana yang 

dikendalikan oleh manajer, karena semakin tinggi dividen yang dibayarkan 

kepada pemegang saham maka free cash flow dalam perusahaan semakin kecil 

sehingga manajer harus memikirkan untuk memperoleh sumber dana dari 

eksternal. Perusahaan dapat memperoleh sumber dana dari pihak eksternal yang 

berupa pendanaan yang berasal dari pinjaman kreditur atau yang disebut dengan 

hutang perusahaan. 

Berdasarkan teori agensi, pembayaran dividen merupakan bentuk dari 

monitoring aktivitas perusahaan oleh principal terhadap pihak manajemen atau 

yang disebut sebagai agent. pembayaran dividen dapat dilakukan untuk 

mengurangi biaya keagenan. Perusahaan cenderung membayarkan dividen yang 

lebih besar apabila proporsi saham yang dimiliki manajemen lebih rendah. 

Disamping itu pembayaran dividen akan dilakukan setelah kewajiban terhadap 

pembayaran bunga dan cicilan hutang terpenuhi. Adanya kewajiban tersebut 

menjadikan manajer akan semakin berhati – hati dalam menggunakan hutang. 
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Perusahaan dengan dividen payout ratio yang tinggi lebih menyukai pendanaan 

modal sendiri sehingga mengurangi masalah keagenan (Larasati, 2011).  Dalam 

penelitian ini dividen dapat didefinisikan sebagai pembayaran dividen oleh 

perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Anggraini (2015) yang menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menggunakan variabel sales growth, ukuran perusahaan, dan 

kebijakan dividen dalam menentukan kebijakan hutang. Pengaruh dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen tersebut dapat 

digambarkan dalam kerangka pemikiran seperti berikut : 
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Kerangka pemikiran diatas mencoba menguji pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan gambar kerangka pemikiran 

tersebut terlihat bahwa ketiga variabel independen yaitu sales growth (X1), 

ukuran perusahaan (X2), dan kebijakan dividen (X3) berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang (Y). 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang 

masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Perumusan 

hipotesis dilakukan berdasarkan pada literatur yang telah ada. Hipotesis menjadi 

teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis 

tersebut. 

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai 

berikut:  

H1 : Sales Growth berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang.  

H2 : Ukuran Perusahaanberpengaruh terhadap Kebijakan Hutang. 

H3 : Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang. 



 

 
 

 


