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“Sebaik-Baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Manusia 

Lainnya” 
(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni, Dishaihkan Al Albani Dalam As-Silsilah As-

Shahihah) 

 

 
#DO THE BEST AND PRAY.GOD WILL TAKE CARE OF THE REST. 

(Unknown) 
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(Albert Einstein) 
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#Yang utama dari segalanya….. 

Sembah sujud syukur saya kepada Allah SWT. Tuhan yang telah memberikan 

saya kekuatan juga kesabaran, memberikan saya kesempatan untuk 

mengenyam ilmu pendidikan hingga jadilah skripsi yang sederhana ini dapat 

terselesaikan. Shalawat beriringkan salam selalu terlimpahkan kepada 

baginda Rasulullah Muhammad SAW  

Kupersembahkan juga karya sederhanaku ini kepada orang yang sangat 

kasihi dan kusayangi 

#Ibunda dan Ayahanda Tercinta “Yuslindawati dan Usman Syahdan” 

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga 

kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah dan mama yang telah 

membesarkan devy hingga saat ini, hingga akhirnya devy bias menyelesaikan 

pendidikan devy dan terimakasih telah memberikan devy kesempatan untuk 

mengenyam pendidikan sampai pada titik ini.  Devy bersyukur karna 

dikarunia keluarga yang sellu buat devy bahagia selalu ada buat devy selalu 

bias berbagi cerita apapun itu baik masalah pribadi sampe hal yang gak 

penting sekalipun terimaksih mam yah, kalopun devy d lahirkan kembali devy 

akan tetap pilih jadi anak mama ma ayah, apapun yang terjadi orang pertama 

yang akan jadi pilihan hidup devy apapun pilihannya devy gak akan ragu 

tetap pilih orang tua devy orang tua yang sangat sangat dv sayangi dv 

cintai.Terimakasih atas semua yang telah kalian tanamkan dalam diri devy. 
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Devy gak bisa ganti semua yang udah sayang ayah mama berikan tuk devy. 

Semoga ini menjadi langkah awal untuk devy buat bahagiain mama dan ayah, 

karena devy sadar selama ini devy belum bias bahagiain mama n ayah. 

Terimakasih untuk semua Doa dan Nasehat dan omelan yang pasti sekali lagi 

Terimakasih. 

#Kesayangan ku caca dan abang “Nina Desy dan Edwin syahputra” 

Hemzz,, yang pertama terimakasih kepada abg dv tersayang karena abg selalu 

baik selalu sabar terimakasih ya abg. Dan terimakasih Karena abg ud jadi 

abang dv yang terbaik terimakaih kepada allah karena telah memberikan 

abang kepada caca untuk menjadi abg dv.dan untuk caca terimakasih karena 

selalu ngomel selalu marah-marah tapi dv tau caca marah krna caca sayang 

kerena caca pengan dv sukses terimakasih karena caca udah jadi kakak 

terbaik devy kakak terbaik dalam hdup dv, devy bersyukur karna allah 

memberikan kakak yang sempurna. Banyak kata yang pengen dv sampeikan 

tapi enggak tersampaikan dikarenakan jarak, tapi dv bahagia liahat caca 

sekarang bahagia sama abg intinya devy sayang banget sama caca. Apapun 

kesulitan yang dv hadapin itu gak berasa kalo devy udah denger kabar dari 

mama ayah abg caca inti dari semuanya devy ucapkan terimakasih kepada 

abg n caca ni karya sederhana yang dv tunjukan tuk caca n abg sebagai bukti 

kalo devy selama ini selalu dengeri apa kata caca n abg. 

 

 

#Taurus ku tersayang “JOSEPHINE ARISTIWATI SANTOSO” 
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hemz,, banyak banget kata yang pengen ku sampaikan tapi gak bias karena 

takut kertas ku kehabisan untuk curhat hehehe,,,intinya terimakasih karena 

udah jadi teman terbaik ku teman yang selalu ada selalu jadi pembela hemz 

intinya terimakasih karena kamu udah jadi teman yang apa adanya selalu 

menjadi yang terbaik dari semua selalu jadi ngomel kalo aku males n selalu 

marah kalo kamar ku berntakan ehh tapi dia juga yang berantakin kamarku, 

dan terimakasih karna udah jadi teman nyasarku teman yang sellu ajak jalan-

jalan tapi gak tau jalan dan sllu pake maps dan pada akhirnya kita jadi tau 

jalan karena keseringan nyasar. Banyak keseruan lainya intinya terimaksih 

udah memberi warna dalam hidipku di tempat perantauan ehh lupa kam juga 

perantauan. Terimakasih teman nyasar ku teman ngemall teman traveling 

teman jalan teman makan teman ngopi dan ya dia teman terbaik teman yang 

apa adanya, alapiyu mbok mban cuu. 

#My friend “Nur Laila” 

Terimakasih tuk sahabatku dari smester1 sampe saat ini karena kamu teman 

terbaik teman yang sllu baik selalau bantu aku dalam belajar sellu bantu aku 

untuk hal-hal yg aku kurang bias dan terimakaih karna kamu sellu percaya 

ma aku untuk hal papaun itu intinya terimakasih ya say km tu temen yg seru 

yang kalo di kelas kita berdua Cuma bias nunduk karna ngantuk takut d 

tunjuk dosen dan yahhh sampe masuk ruang bu Laila kaena kepengen pentol 

wkwkwk love you say 

 

#Cabe-cabe kosan ku 
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Ya untuk kak nona, laura, yolan, nensi dan kak fani (sebenernya kak fani ngak 

tapi dia tu udah kayak kakak ku sendiri dia yang selalu baik sellu nasehatin 

selalu kasih tau produk kecantikan yang bagus hehehe maksih kak fani sayang 

eh iya kak fani tu pernah bantu ngecat kamar smpe pagi maaci kakak ku 

tersayang lope you kak). Teruntuk cabe-cabe ku terimakaih karena kalian 

selalu jadi penghibuar ku di kosan suara kalian yg besarnya melebihi toa 

masjid ya sampe kita pindah masal ke kosan lain terlalu banyak cerita yg kuta 

lewati intinya terimakasih banyak. Untuk kak nona terimakasih karena dia 

jadi tempat ku untuk berbagi pendapat n pengetahuan karena dia sama-sama 

kuntansi Cuma beda univ aja oh iya kak nona itu gudangnya drakor jadi dia 

ini sebagai panutan drakor ku kalo kata dia bagus maka aku nonton tapi kalo 

ngak ya aku gk nonton heheh, laura hemz terimaksih ya dedek gemes yang 

sllu jd temen ngegame smpe pagi sampe gk tau waktu baru bangun langsung 

teriak yux mabar ya kita mmg gk tau waktu tapi kita bahgia dan aku sangat 

terhibur terimakasih, teruntuk yolan ya dia juga dedek gemes karna dia orang 

yg paling sabar kalo berantem pasti dia yg biang “udah sudah la yang sudah 

sudah” ya dia di juluki humas karena dia selalu jadi penengah oh ya 

terimakasih karna waktu aku sakit dan gak bias apa-apa aku minta kerokon 

krna masuk angina yg smpe gk bisa digerakin terimaksih ya dedek gemes ku. 

Dan terakhir tuk nensi yaa dia orang yang suaranya paling besar dan selalu 

panggil aku kalo dia pulang kuliah hemz temn ngegosip temen makan temen 

yang punya cita-cita kurus tapi kita makannya banayak kwkwkwk. 
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Intinya terimakasih untuk semua cerita drama dan lain sebagainya lope lope 

kalian semua cabe ku. 
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ABSTRACT 

 

Debt policy is a management policy that is used to obtain funding from other 

parties to finance the company's operational activities. Corporate debt reporting 

consists of two types, namely current debt and non-current debt. This study aims to 

examine whether there is an effect of managerial ownership, institusional 

ownership, firm size (SIZE), dividend policy (DPR) on debt policy (DER) of mining 

sector companies listed on the IDX. The subject of this study uses mining sector 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2012-2017 period. The 

sampling technique used in this study was purposive sampling. Data analysis 

techniques used were descriptive analysis test, classic assumption test and multiple 

linear regression. The results of the t test show that partially managerial ownership 

and firm size have an influence on debt policy. Meanwhile, institutional ownership 

and dividend policy have no influence on debt policy. 

 

Keyword : debt policy, institusional ownership, managerial ownership, dividend    

                  policy. 
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ABSTRAK 

 

Kebijakan hutang adalah kebijakan manajeman yang digunakan untuk 

memperoleh sumber dana dari pihak lain untuk membiayai aktivitas oprasional 

perusahaan. pelaporan hutang perusahaan terdiri dari dua jenis yaitu hutang lancar 

dan hutang tidak lancar. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat 

pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen 

(DPR), ukuran perusahaan (SIZE) terhadap kebijakan hutang (DER) perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. Subyek penelitian ini menggunakan 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2017. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji analisis deskriptif, uji 

asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara 

parsial kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap 

kebijakan hutang. Sementara, kepemilikan institusional dan kebijakan dividen tidak 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang.  

 

Kata Kunci  : kebijakan hutang, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kebijakan dividen, ukuran perusahaan. 

 

 

 


