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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk dari 

beberapa penelitian-penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mudrika Alamsyah Hasan (2014) 

Penelitian ini berjudul tentang pengaruh kepemilikan manajerial, 

free cash flow dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang pada 

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

Penelitian ini bertujuan 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 yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kebijakan hutang. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kepemilikan manajerial, free cash flow dan ukuran perusahaan. 

Sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor industri kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga tahun terakhir, adalah 

dar tahun 2009-2011, yang berjumlah 43 perusahaan. 
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Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan data 

sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang, free cash flow dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. 

Persamaan dengan penelitian sekarang adalah: 

1. Meneliti tentang kebijakan hutang. 

2. Data diperoleh dari IDX Statistics. 

3. Teknik mengukur kebijakan hutang yaitu menggunakan Debt to Equity 

Ratio (DER).  

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah: 

1. Pada penelitian sebelumnya hanya terdapat dua variabel independen 

yaitu kepemilikan manajerial dan free cash flow. Sedangkan variabel 

pada penelitian ini  adalah struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan institusional), profitabilitas, kebijakan dividen dan 

kebijakan hutang. 

2. Penelitian sebelumnya menggunakan uji regresi berganda, sedangkan 

pada penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif 

3. Tahun yang diteliti pada penelitian ini adalah tahun 2012-2016, 

sedangkan tahun yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah 2009-

2011. 

4. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu 

perusahaan-perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI, 
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sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI. 

2. Widya Hesti Nengsi (2013) 

Penelitian ini berjudul tentang pengaruh struktur kepemilikan dan 

kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang dalam perspektif agencytheory 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI). 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan dan 

kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang dalam perspektif agency 

theory. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

struktur kepemilikan dan kebijakan dividen. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan hutang. Sampel yang 

digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2005-2010 dengan jumlah sampel penelitian 

sebanyak 26 perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Alat uji dalam 

penelitian ini menggunakan Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji 

Regresi Linier Berganda. Kebijakan Hutang diukur menggunaka Debt to 

Equity Ratio (DER). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen terhadap 

kebijakan hutang dalam perspektif agency theory, serta terdapat pengaruh 

negatif signifikan kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang 

dalam perspektif agency theory. 
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Persamaan dengan penelitian sekarang adalah: 

1. Meneliti tentang kebijakan hutang. 

2. Data diperoleh dari IDX Statistics. 

3. Teknik mengukur kebijakan hutang yaitu menggunakan Debt to Equity 

Ratio (DER).  

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah: 

1. Pada penelitian terdahulu hanya terdapat dua variabel independen yaitu 

struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional) dan kebijakan dividen tetapi tidak menggunakan 

profitabilitas. Sedangkan variabel pada penelitian ini  adalah struktur 

kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional), 

profitabilitas, kebijakan dividen dan kebijakan hutang. 

2. Penelitian sebelumnya menggunakan uji regresi berganda, sedangkan 

pada penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif. 

3. Tahun yang diteliti pada penelitian ini adalah tahun 2012-2016. 

Sedangkan tahun yang diteliti oleh penelitian sebelumnya adalah 2005-

2010. 

4. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI. 
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3. Moh. Syadeli (2013) 

Penelitian ini berjudul tentang pengaruh struktur kepemilikan, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang perusahaan 

pemanufakturan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah struktur kepemilikan, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

hutang. Selain itu dalam penelitian ini juga menguji apakah struktur 

kepemilikan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang dan manakah diantara 

struktur kepemilikan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan yang 

berpengaruh dominan terhadap kebijakan hutang. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Struktur Kepemilikan, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan.Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kebijakan 

Hutang.Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2008-2010. 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik 

analisis data yang digunakan ini yaitu analisis regresi linier berganda. Alat 

uji dalam penelitian ini adalah Pengujian Asumsi Klasik, Uji 

Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, 

Uji Hipotesis. Hasil penelitian menujukkan bahwa secara simultan variabel 

ownership structure, profitability, and firm size mempunyai pengaruh 

significant terhadap kebijaksanaan hutang. Selain itu profitability (ROI) 

mempunyai pengaruh negatif terhadap ukuran perusahaan, Selanjutnnya 
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ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang significant. Sedangkan ROI 

(return on investment) mempunyai pengaruh yang dominan terhadap ukuran 

perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian sekarang adalah: 

1. Meneliti tentang kebijakan hutang. 

2. Data diperoleh dari IDX Statistics. 

3. Teknik mengukur kebijakan hutang yaitu menggunakan Debt to Equity 

Ratio (DER).  

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah: 

1. Pada penelitian sebelumnya terdapat variabel independen yaitu Ukuran 

Perusahaan. Sedangkan variabel pada penelitian ini  adalah struktur 

kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional), 

profitabilitas, kebijakan dividen dan kebijakan hutang. 

2. Penelitian sebelumnya menggunakan uji regresi berganda, sedangkan 

pada penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif. 

3. Tahun yang diteliti pada penelitian ini adalah tahun 2012-2016, 

sedangkan tahun yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah 2008-

2010. 

4. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan pada penelitian 

ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI. 
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4. Andhika Ivona Murtiningtyas (2012) 

Penelitian ini berjudul tentang kebijakan deviden, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan resiko bisnis 

terhadap kebijakan hutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh kebijakan deviden, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, profitabilitas, dan resiko bisnis terhadap kebijakan 

hutang. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kebijakan deviden, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

profitabilitas, resiko bisnis. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kebijakan hutang.Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2008-2010 dengan jumlah 

sampel penelitian sebanyak 40 perusahaan manufaktur. 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Alat uji dalam 

penelitian ini menggunakan Uji Simulta (Uji F), dan Uji Parsial (Uji t). 

Kebijakan Hutang diukur menggunaka Debt to Equity Ratio (DER). Hasil 

penelitian ini den-gan uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa kebijakan 

deviden, kepemilikan mana-jerial, kepemilikan institusional, profitabilitas 

dan resiko bisnis berpengaruh dengan kebijakan hutang. Sedangkan dengan 

uji parsial (uji t) menunjukkan kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

hutang. Sedangkan profitabilitas dan resiko bisnis berpengaruh negatif 

dengan kebijakan hutang. 
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Simpulan dari penelitian ini yaitu secara simultan ada pengaruh 

antara kebijakan deviden, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

profitabilitas dan resiko bisnis terhadap kebijakan hutang. Kebijakan 

deviden, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Sedangkan secara parsial 

hanya profitabilitas dan resiko bisnis yang berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan hutang. 

Persamaan dengan penelitian sekarang adalah: 

1. Meneliti tentang kebijakan hutang. 

2. Data diperoleh dari IDX Statistics. 

3. Teknik mengukur kebijakan hutang yaitu menggunakan Debt to Equity 

Ratio (DER).  

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah: 

1. Pada penelitian sebelumnya terdapat variabel independen yaitu risiko 

bisnis. Sedangkan variabel pada penelitian ini  adalah struktur 

kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional), 

profitabilitas, kebijakan dividen dan kebijakan hutang. 

2. Penelitian sebelumnya menggunakan uji regresi berganda, sedangkan 

pada penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif. 

3. Tahun yang diteliti pada penelitian ini adalah tahun 2012-2016, 

sedangkan tahun yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah tahun 

2008-2010. 

4. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu 

perusahaan manufaktur yang listing di BEI, sedangkan pada penelitian 
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ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI. 

5. Yeniatie dan Nicken Destriana (2010) 

Penelitian ini berjudul tentang pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kebijakan dividen, struktur aset, profitabilitas, 

pertumbuhan perusahaan, dan risiko bisnis terhadap kebijakan hutang. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kebijakan dividen, struktur aset, profitabilitas, 

pertumbuhan perusahaan, dan risiko bisnis terhadap kebijakan hutang. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, 

struktur aset, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan risiko bisnis. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan 

hutang.Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur non-

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2005-2007 

dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 45 perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Alat uji dalam 

penelitian ini menggunakan Uji Statistik Deskriptif, dan Uji Hipotesis. 

Kebijakan Hutang diukur menggunaka Debt to Equity Ratio (DER). Hasil 

penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional, struktur aset, 

profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang. Sedangkan kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, dan risiko 

bisnis tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 
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Persamaan dengan penelitian sekarang adalah: 

1. Meneliti tentang kebijakan hutang. 

2. Data diperoleh dari IDX Statistics. 

3. Teknik mengukur kebijakan hutang yaitu menggunakan Debt to Equity 

Ratio (DER).  

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah: 

1. Pada penelitian sebelumnya terdapat variabel independen yaitu 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, 

struktur aset, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan risiko bisnis. 

Sedangkan variabel pada penelitian ini  adalah struktur kepemilikan 

(kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional), profitabilitas, 

kebijakan dividen dan kebijakan hutang. 

2. Penelitian sebelumnya menggunakan uji regresi berganda, sedangkan 

pada penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif. 

3. Tahun yang diteliti pada penelitian ini adalah tahun 2012-2016, 

sedangkan tahun yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah 2005-

2007. 

4. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu 

perusahaan manufaktur non-keuangan yang terdaftar di BEI, sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih 

principal (pemilik) menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa 

jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang 

untuk membuat keputusan agen. Dalam teori agensi, principal (pemilik) dan 

agen (manajer) mempunyai kepentingan yang berbeda. Menurut Jensen dan 

Meckling (1976) dalam Mursalm (2009) bahwa konflik keagenan akan 

terjadi bila proporsi kepemilikan manajer atas saham kurang dari 100% 

sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya 

dan sudah tidak berdasarkan maksimalisasi nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham. 

Hutang merupakan salah satu cara untuk memperoleh dana dari 

pihak eksternal (kreditur). Menurut Gitman (2000) jangan menggunakan 

hutang jangka pendek untuk membiayai investasi atau proyek jangka 

panjang. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, pemegang saham lebih 

menginginkan pendanaan perusahaan yang dibiayai dengan hutang karena 

dengan penggunaan hutang, hak mereka terhadap perusahaan tidak akan 

berkurang. Tetapi manajer tidak menyukai pendanaan tersebut karena 

mengandung risiko yang tinggi. Manajemen perusahaan mempunyai 

kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya 

dengan biaya pihak lain. Perilaku ini disebut juga dengan keterbatasan 

rasional (bounded rationality). Akan tetapi, penggunaan hutang akan 
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meningkatkan risiko, karena apabila perusahaan tidak mampu melunasi 

kembali hutangnya tersebut maka likuiditas perusahaan akan terancam. 

 

2.2.2 Struktur Kepemilikan 

Struktur Kepemilikan adalah proses pengendalian yang dilakukan 

untuk meyakinkan manajer perusahaan bahwa manajemen perusahaan 

bertindak sejalan dengan kepentingan para pemilik perusahaan (pemegang 

saham). Struktur kepemilikan juga merupakan bentuk komitmen dari 

pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat 

tertentu kepada para manajer. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam  

Mursalm (2009) istilah struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan 

bahwa variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya 

ditentukan oleh hutang dan ekuitas saja tetapi juga ditentukan oleh 

presentase kepemilikan oleh manajemen dan institusi. 

Struktur kepemilikan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya 

lebih ditekankan pada kepemilikan institusional, mengingat sebagian besar 

perusahaan pemanufakturan dimiliki oleh investor institusi. Selain itu 

investor institusi dapat melakukan pengawasan yang lebih baik berkaitan 

dengan kebijakan manajer untuk mengeliminir terjadinya agency problem. 

1. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen. Menurut Jensen, (1986) dalam Mursalim (2009) menyatakan 

bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan 
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akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. 

Menurut Masdupi (2005) menyatakan bahwa dengan meningkatkan 

kepemilikan saham oleh manajer, maka manajer akan dapat merasakan 

secara langsung akibat dari pengambilan keputusan yang diambil sehingga 

manajer tidak mungkin bertindak secara oportunistik lagi.Sehingga 

permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer 

juga sekaligus sebagai seorang pemilik perusahaan. 

Menurut Murni dan Andriana (2007) langkah memberikan saham 

bagi para manajer ditujukan untuk menarik dan mempertahankan manajer 

yang cakap serta untuk mengarahkan tindakan manajer agar mendekati 

kepentingan pemegang saham terutama untuk memaksimalkan harga saham. 

Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu 

pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan, 

termasuk kebijakan menggunakan hutang. 

Kepemilikan Manajerial dihitung dengan jumlah presentase saham 

yang dimiliki manajer pada akhir tahun. Pengukuran presentase ini untuk 

mengetahui besarnya manajerial memiliki saham perusahaan (Wahidahwati, 

2001). Secara sistematis kepemilikan manajerial (MOWN atau M-Own) 

dapat dihitung dengan: 

 

MOWN =
Jumlah Kepemilikan Saham Manajerial 

Jumlah Saham Beredar
x 100% 
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Menurut Riyanto (2001:29) menjelaskan bahwa dengan membuat 

hutang yang proporsinya semakin besar dalam kebijakan hutang, maka hasil 

atas pengembangan modal sendiri akan sangat meningkat, karena tingkat 

keuntungan jauh lebih baik daripada bunga yang baru dibayarkan. 

2. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh 

pihak institusi lain yaitu oleh perusahaan atau lembaga lain, seperti bank, 

perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan institusi lain. Kepemilikan 

Institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen 

melalui proses monitoring secara efektif. 

Menurut Abdullah (2009) variabel kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Semakin tinggi variabel 

kepemilikan institusional maka diharapkan semakin kuat kontrol internal 

terhadap perusahaan dimana akan dapat mengurangi biaya keagenan pada 

perusahaan, serta penggunaan hutang oleh manajer. 

Menurut Djabid (2009)  bahwa kepemilikan institusional diukur 

dengan jumlah presentase saham yang dimiliki oleh pihak institusional pada 

akhir tahun. Secara sistematik kepemilikan institusional (INST) dapat dihi-

tung sebagai berikut: 

 

INST =
Jumlah Saham Institusional

Total Saham yang Beredar
x 100% 
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Menurut Budi (2012) bahwa kepemilikan saham oleh Investor 

Institusi, yang diukur dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki oleh 

investor institusi, rasio ini digunakan untuk mengetahui proporsi 

kepemilikan saham oleh institusi terhadap total saham yang beredar. 

 

2.2.3 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu dengan dasar nilai laporan keuangan yang terdiri 

dari laporan neraca dan rugi-laba perusahaan. Menurut Wati dan 

Nurlaelasari (2013) hal ini disebabkan karena perusahaan diasumsikan 

mengalokasikan sebagian besar keuntungan pada laba ditahan sehingga 

mengandalkan sumber dana internal dan menggunakan utang dalam tingkat 

yang rendah, tetapi saat mengalami profitabilitas yang rendah, perusahaan 

akan menggunakan utang yang tinggi sebagai mekanisme transfer kekayaan 

antara kreditur kepada prinsipal. 

Mamduh (2007 : 159) menyatakan bahwa profitabilitas diukur 

dengan menggunakan Rasio Return on Asset (ROA). Analisis ROA 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan 

total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan 

biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Secara sistematis kepemilikan 

manajerial dapat dihitung dengan: 

ROA =
Laba Sebelum Pajak

Total Asset
x 100% 
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Menurut Afi, Taufeni, Lila (2014) bahwa rasio ini merupakan 

suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari 

aset yang dimiliki. Apabila rasio ini tinggi berarti menunjukkan adanya 

efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. 

 

2.2.4 Kebijakan Dividen 

Kebijakan Dividen merupakan kebijakan yang menyangkut 

masalah pembagian laba yang menjadi hak pemegang saham untuk menjual 

saham setiap saat, sehingga perputaran jual-beli saham sangat cepat dan 

berubah-ubah. Kebijakan dividen akan mempengaruhi tingkat penggunaan 

hutang suatu perusahaan, kebijakan dividen yang stabil memiliki keharusan 

bagi perusahaan untuk menyediakan sejumlah dana guna membayar jumlah 

dividen yang tetap. 

Pembayaran dividen adalah salah satu upaya untuk mengurangi 

biaya keagenan. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian Ross (1977) dan 

Easterbook (1984) dalam Mursalim (2009), namun pembayaran dividen 

akan berpengaruh pada kebijakan pendanaan perusahaan, karena akan 

mengurangi arus kas perusahaan sehingga dalam memenuhi kebutuhan 

operasionalnya akan mencari alternatif sumber pendanaan yang relevan 

misalnya dengan hutang. DPR (Dividend Payout Ratio) dapat di rumuskan 

sebagai berikut : 

DPR =
Dividen per Lembar Saham

Laba per Lembar Saham
 

 



26 

 

Menurut Yeniatie dan Nicken, (2010) Kebijakan Dividen (DPR) 

menggambarkan jumlah dividen per lembar saham yang dibagikan kepada 

para pemegang saham terhadap laba per lembar saham. 

 

2.2.5 Kebijakan Hutang 

Kebijakan Hutang merupakan kebijakan pendanaan perusahaan 

yang bersumber dari eksternal yang menggambarkan hutang jangka panjang 

yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan. 

Suad, (2008: 253) menyatakan bahwa keputusan tentang external financing 

sering juga disebut sebagai keputusan pendanaan. Pada dasarnya kebijakan 

hutang perusahaan merupakan tindakan manajemen perusahaan dalam 

rangka mendanai operasional perusahaan dengan menggunakan modal yang 

berasal dari hutang. Hal ini erat kaitannya dengan struktur permodalan yang 

dipilih oleh perusahaan. 

Menurut Ikhsan, (2009:105), Debt Equity Ratio atau rasio hutang 

(Debt Equity Ratio) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

DER =
Total Hutang

Total Aset
 

 

Menurut Wati dan Nurlaelasari, (2013) Total hutang yang 

dimaksud dalam rumus perhitungan tersebut adalah seluruh total hutang 

perusahaan, yaitu hasil penjumlahan utang jangka pendek dan utang jangka 

panjang dalam satu periode akuntansi. Sedangkan total modal adalah seluruh 



27 

 

total modal perusahaan, yaitu hasil penjumlahan modal sendiri dan modal 

saham yang ada. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepemilikan Manajerial (X1) 
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Kepemilikan Institusional (X2) 

Profitabilitas (X3) 

Kebijakan Dividen (X4) 

Kebijakan Hutang (X5) 
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Tabel 2.1 

Matriks Penelitian Terdahulu 

 

Keterangan : 

 BP : Berpengaruh     PR : Profitabilitas  

 TB : Tidak Berpengaruh    RB : Resiko Bisnis 

 PS : Pengaruh Siknifikan    SA : Struktur Aset 

 fcf : free cash flow    PP : Pertumbuhan Perusahaan 

 UP : Ukuran Perusahaan 

 KM : Kepemilikan Manajerial 

 KI : Kepemilikan Institusional 

 KD : Kebijakan Dividen 

No 
Nama Peneliti 

(Tahun) 

Variabel 

Dependen 
Variabel Independen 

Kebijakan 

Hutang 
fcf UP RB KI KD KM SA PR PP 

1. 
Mudrika Alamsyah 

Hasan (2014) 
DER BP + BP +    BP -     

2. 
Widya Hesti Nengsi 

(2013) 
DER    BP - TB TB    

3. 
Moh. Syadeli 

(2013) 
DER  PS  PS  PS  PS  

4. 
Andhika Ivona 

Murtiningtyas (2012) 
DER   BP - TB - TB - TB -  BP -  

5. 
Yentie dan Nicken 

Destriana (2010) 
DER   TB BP TB TB BP BP BP 

2
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