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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kegiatan perusahaan, asset yang dimiliki akan dimanfaatkan 

semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai dan keuntunganya. Untuk 

memperoleh hal tersebut perlu beberapa jalan cara yaitu dengan menggunakan 

modal sendiri dari pemilik perusahaan, dengan memberikan penawaran kepada 

pihak investor untuk masuk ke dalam bagian perusahaan, atau bisa juga dengan cara 

meminjam dari pihak lain atau yang biasa di sebut hutang. Oleh karena itu Manajer 

memerlukan dana untuk mengembangkan dan menjalankan kegiatan operasional 

perusahaan.  

Perusahaan memerlukan modal untuk menjalankan usahanya agar berjalan 

dengan sehat. Modal tersebut diperoleh dari laba ataupun ekuitas, bisa juga dari 

internal atau eksternal perusahaan. Hal itu menimbulkan suatu keputusan penting 

dalam memperoleh modal.  Seorang manajer keuangan harus memiliki keputusan 

dalam memperoleh modal kerja dalam memenuhi kebutuhan investasi. Ada satu 

permasalahan penting yang akan di jalani oleh manajer keuangan seperti 

berjalannya operasional perusahaan adalah dalam keputusan pendanaan yaitu suatu 

keputusan keuangan yang berhubungan dengan komposisi utang, saham preferen 

dan saham biasa. Dalam menetapkan dana manajer keuangan harus bisa memilih 

secara benar mengenai sifat dan biaya. Manajer juga memliki hak kepemilikan 

dalam perusahaan walaupun tidak memiliki kepemilikan signifikan 
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Manajer juga menetapkan dana mana yang dipilih perusahaan harus 

memiliki perhitungan yang matang agar memperoleh kombinasi struktur modal 

yang maksimal. Pemilik saham sangat mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan dalam perusahaan. Oleh karena itu hutang menjadi aktiva penting di 

dalam perusahaan untuk menanggulangi konflik keagenan dan hutang dapat 

meningkatkan nilai dari perusahaan. 

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan kemakmuran 

perusahaan. Perusahaan manufaktur yang mendominasi di Indonesia memiliki 

tujuan yang sama dengan tujuan perusahaan pada umumnya. Perusahaan adalah 

meningkatkan nilai perusahaan dapat dilihat dari kemakmuran para pemilik saham 

perusahaan. Pembiayaan merupakan elemen penting dalam sebuah perusahaan. 

Perusahaan menyerahkan pengelolaan kepada manajer. Tugas manajer membuat 

berbagai kebijakan dalam kegiatan operasional suatu perusahaan.  

Semakin besar Free cash flow yang ada di perusahaan maka perusahaan 

tersebut bisa dikatan sehat karena arus kas yang ada akan mempengaruhi 

perusahaan dalam kebijakan hutang. Free cash flow berbeda dari laba bersih, ada 

dua sebab yaitu semua biaya non kas di tambah oleh laba bersih agar mendapat 

pemasukan arus kas yang berasal dari operasi. Selanjutnya Free cash flow dengan 

ekuitas merupakan arus kas residu setelah memenuhi modal yang di keluarkan dan 

kebutuhan modal kerja. Sedangkan laba bersih tidak termasuk dalam keduanya. 

Free cash flow merupakan arus kas bebas yang dimiliki oleh perusahaan 

oleh karena itu semakin besar Free cash flow yang tersedia di perusahaan maka 

dapat dikatakan perusahaan tersebut sehat, dikarenakan dengan memiliki kas yang 
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besar maka dapat mempengaruhi dalam menggunakan kebijakan hutang. Dapat 

juga dikatakan perusahaan yang memiliki Free cash flow yang tinggi adalah 

perusahaan yang kurang survive yang tidak menggunakan Free cash flow dengan 

maksimal  bisa juga disebut kurang gencar mencari proyek sehingga cash 

menumpuk.  

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudrika (2014) Free cash flow tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hubungan tidak signifikan Free cash flow 

dengan kebijakan hutang dikarenakan perusahaan lebih mengutamakan dana 

internal perusahaan untuk kebutuhan investasi dan kegiatan operasional 

perusahaan, sehingga apabila dana internal perusahaan cukup maka perusahaan 

tidak akan menggunakan dana eksternal untu kegiatan operasional atau investasi.  

Rona (2012) juga melakukan penelitian dan hasilnya sama dengan yang di lakukan 

Mudrika (2014)  

Kebijakan dividen menurut Brigham dan Houston (2011:211) adalah 

kebijakan yang menghasilkan keseimbangan antara dividen saat ini, pertumbuhan 

di masa depan dan memaksimalkan harga saham perusahaan. Kebijakan dividen 

akan memiliki dampak terhadap tingkat penggunaan hutang dalam suatu 

perusahaan oleh karena itu perusahaan dapat menentukan seberapa besar 

keuntungan perusahaan yang akan di terima dan akan di tahan, dan yang akan di 

bagi kepada para investor dan pemegang saham atau di gunakan untuk investasi. 

Untuk memenuhi kebutuhan dana maka manajer cenderung memerlukan hutang 

lebih banyak. Oleh karena itu Manajemer perlu mencari solusi agar perusahaan 

mendapatkan dana yang masuk akal menggunakan hutang.  
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Purwasih, Agusti, dan Al Azhar (2014) melakukan penelitian tentang 

kebijakan deviden dan hasilnya stidak berpengaruh secara signifikan. Oleh karena 

itu dengan hasil dari penelitian tersebut disimpulkan dana yang dimiliki perusahaan 

untuk melakukan kegiatan operasional akan sedikit dikarenakan perusahaan 

memilih untuk pembagian deviden. Hasil penelitian ini sama dengan yang 

dilakukan Nabela (2012) dan Andhika (2012). 

Profitabilitas adalah kemampuan dari perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan melalui kemampuan dan sumber yang dimiliki. Menurut Nabela (2012) 

apabila profitabilitas perusahaan tinggi  maka perusahaan lebih cenderung 

menggunakan hutang lebih sedikit dikarenakan perusahaan lebih memilih dana 

internal untuk mendanai dari pada dana eksternal . 

Hasil penelitian tentang profitabilitas yang dilakukan oleh Afi, Taufeni, 

dan Lila (2014) tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hal tersebut 

dikarenakan perusahaan sudah dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dengan 

menghasilkan keuntungan yang tinggi oleh karena itu perusahaan lebih cenderung 

menggunakannya untuk investasi di luar perusahaan. Dengan begitu, tingkat hutang 

perusahaan akan semkin rendah. Menurut Purwasih, et al (2014) profitabilitas 

berpengaruh negatif namun signifikan terhadap kebijakan hutang. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan Nabela (2012) dan Andhika (2012). Hal tersebut terjadi di 

karenakan dilihat dari pengembalian yang tinggi membuat perusahaan 

menggunakan dana internal sebagai pengganti kebutuhan  pendanaan perusahaan 

sehingga perusahaan sudah tidak perlu menggunakan dana dari luar. Hasil 

penelitian Rona (2012) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap kebijakan hutang. Hal ini juga dikarenakan perusahaan sudah 

mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dengan dana internal yaitu laba di tahan.   

Likuiditas merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau yan akan jatuh tempo. Dengan 

demikian apabila sebuah perusahaan mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi 

maka perusahaan tersebut mampu dalam mengembalikan hutangnya dengan baik. 

Hal tersebut mampu memberikan kepercayaan terhadap kreditu untuk memerikan 

hutang kepada perusahaan, sehingga ketika tingkat likuiditas tinggi maka kebijakan 

hutang perusahaan yang digunakan oleh perusahaan juga tinggi. 

Menurut Rona (2012) likuiditas merupakan aspek yang menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang harus segera di penuhi. 

Likuiditas diukur dengan menggunakan Current ratio. Rasio lancar adalah rasio 

antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Apabila biaya agensi likuiditas naik 

maka secara langsung kreditur dari luar menambah batas untuk pengeluaran hutang 

perusahaan. Likuiditas merupakan aspek yang menunjukan kemampuan dari 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan demikian, suatu 

perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi berarti memiliki kemampuan 

mengembalikan hutang-hutangnya dengan baik. Semakin tinggi likuiditas maka 

akan semakin tinggi kebijakan hutang yang digunakan oleh perusahaan. Hasil 

penelitian Rona (2012) likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan hutang yang di 

uji menggunakan model regresi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan judul dan latar belakang yang telah di uraikan 

diatas , maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah  : 

1. Apakah Free cash flow berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan 

hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 - 2016? 

2. Apakah kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 - 2016? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan 

hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 - 2016? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kebijakn hutang pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 - 2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menguji adanya pengaruh negatif signifikan Free cash flow terhadap 

kebijakan hutang 

2. Untuk menguji adanya pengaruh positif signifikan kebijakan dividen terhadap 

kebijakan hutang. 

3. Untuk menguji adanya pengaruh negatif signifikan profitabilitas terhadap 

kebijakan hutang. 

4. Untuk menguji adanya pengaruh signifikan likuiditas terhadap kebijakan 

hutang. 
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1.4 Manfaat penelitian  

Melalui penelitian ini, maka hasilnya diharapkan dapat diambil manfaat 

sebagai berikut : 

1.  Bagi peneliti  

Hasil penelitian diharapkan sebagai sarana pembelajaran metode 

penelitian dan menambah pengetahuan bagi penulis mengenai 

pengaruh Free cash flow, kebijakan dividen, profitabilitas, likuiditas 

terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur 2014-2016 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perusahaan 

adalah dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Free cash 

flow, kebijakan dividen, profitabilitas, dan likuiditas terhadap 

kebijakan hutang sehingga perusahaan dapat memperhatikan 

pengambilan keputusan dalam menggunakan hutang.   
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi  

Penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang meliputi bab 1 

hingga bab 5 dan pembahasan antara satu bab dengan bab yang lain saling memiliki 

keterkaitan, maka pada penulisan ini disusun sistematika sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah. Perumusan masalah, tujuan 

dari penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, 

kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, penentuan sampel, jenis dan 

sumber data, prosedur atau cara untuk menganalisis sesuatu dalam 

penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematika. 

BAB IV   GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA  

Dalam bab ini menjelaskan gambaran subyek penelitian, analisis data 

yang digunakan, analisis deskriptif dari masing-masing variabel 

penelitan serta pembahasan dari hasil analisis tersebut. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian, keterbatasan serta saran 

bagi pihak terkait dengan hasil penelitian.


