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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan 

memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam 

objek yang akan diteliti. 

1. Umi M, Qothrunnada dan Desrtria K (2018) 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 

manajerial, struktur aktiva, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan 

profitabilitas terhadap kebijakan hutang pada perusahaan aneka industri yang 

terdaftar di BEI periode 2012-2016. Metode analisis yang digunakan adalah 

metode purposive sampling. Pada penelitian ini variabel independen yang 

digunakan adalah kepemilikan manajerial, struktur aktiva, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan penjualan dan profitabilitas. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 96 perusahaan dengan menggunakan unbalance data. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

data panel untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen yang diproksikan oleh Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt to Asset 

Ratio (DAR). Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan bahwa kepemilikan 

manajerial dan struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang (DER 

dan DAR), ukuran perusahaan positif dan signifikan terhadap DER dan negatif 
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dan signifikan terhadap DAR, sedangkan pertumbuhan penjualan dan 

profitabilitas positif dan signifikan terhadap DER tetapi tidak berpengaruh 

terhadap DAR. 

Persamaan antara variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan 

peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen 

kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan profitabilitas. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Peneliti terdahulu menambahkan variabel independen lain seperti struktur 

aktiva dan pertumbuhan penjualan, sedangkan peneliti sekarang 

menambahkan variabel independen lain yaitu kebijakan dividen. 

b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan sektor aneka industri 

yang terdaftar di BEI, sedangkan peneliti sekarang menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

c. Periode sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 

tahun 2012-2016, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode sampel 

tahun 2014-2018. 

2. Umi A, Rita A dan Ari P (2018) 

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kepemilikan 

manajerial, kebijakan dividen, investment opportunity set, dan free cash flow 

terhadap kebijakan hutang dengan free cash flow sebagai variabel moderasi. 

Metode analisis yang digunakan adalah metode purposive sampling. Pada 

penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, 

kebijakan dividen, investment opportunity set, dan free cash flow.  Sampel yang 
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digunakan dalam penelitian ini sebanyak 48 perusahaan manufaktur dengan 

periode pengamatan selama tiga tahun. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil 

analisis yang ditemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang. Sedangkan kebijakan dividen dan investment opportunity set 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Free cash flow bukan merupakan 

variabel moderating terhadap interaksi hubungan anatara variabel kebijakan 

manajerial dengan kebijakan hutang. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada: 

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen kepemilikan 

manajerial dan kebijakan dividen. 

b. Teknik analisis data yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

yaitu analisis regresi berganda. 

c. Kesamaan sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Peneliti terdahulu menambahkan variabel independen lain seperti investment 

opportunity set, dan free cash flow, sedangkan peneliti sekarang 

menambahkan variabel independen lain yaitu profitabilitas dan ukuran 

perusahaan. 
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b. Periode sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 

tahun 2014-2016, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode sampel 

tahun 2014-2018. 

3. Dewi N, Maslichah dan Junaidi (2018) 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, dan profitabilitas 

terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2012-2016. Metode analisis yang digunakan adalah metode purposive 

sampling. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, dan 

profitabilitas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan 

manufaktur yang memenuhi syarat sebagai sampel. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

kebijakan dividen, dan profitabilitas tidak berpengaruh terdahap kebijakan hutang. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada: 

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen kepemilikan 

manajerial, profitabilitas dan kebijakan dividen. 

b. Teknik analisis data yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

yaitu analisis regresi berganda. 
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c. Kesamaan sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Periode sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 

tahun 2012-2016, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode sampel 

tahun 2014-2018. 

b. Peneliti terdahulu menambahkan variabel independen lain seperti 

kepemilikan institusional, sedangkan peneliti sekarang menambahkan 

variabel independen lain yaitu ukuran perusahaan. 

4. Lihard Stevanus Lumapow (2018) 

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. 

Metode analisis yang digunakan adalah metode purposive sampling. Pada 

penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial 

dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 

perusahaan yang terdaftar di BEI 2011-2014. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data panel regresi dengan pendekatan fixed effect 

model. Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Sedangkan ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang.  

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada: 
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a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen kepemilikan 

manajerial dan ukuran perusahaan. 

b. Kesamaan sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

Perbedaan periode sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu 

adalah tahun 2011-2014, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode 

sampel tahun 2014-2018. 

5. Laila R, Emilia G, Lukita T (2017) 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan manufaktur sub sektor otomotif terdaftar di BEI. Metode analisis yang 

digunakan adalah metode purposive sampling. Pada penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah struktur kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 36 sampel yang berasal dari 9 

perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2012-

2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan bahwa 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada: 
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a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen kepemilikan 

manajerial. 

b. Teknik analisis data yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

yaitu analisis regresi berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Peneliti terdahulu menambahkan variabel independen lain seperti 

kepemilikan institusional, sedangkan peneliti sekarang menambahkan 

variabel independen lain yaitu profitabilitas, kebijakan dividen dan ukuran 

perusahaan. 

b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan sub sektor otomotif yang 

terdaftar di BEI, sedangkan peneliti sekarang menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

c. Periode sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 

tahun 2012-2015, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode sampel 

tahun 2014-2018. 

6. Ni Wayan T, Paulina Van R dan Victoria N (2017) 

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang 

pada perusahaan real estate yang terdaftar di BEI. Metode analisis yang 

digunakan adalah metode purposive sampling. Pada penelitian ini variabel 

independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 perusahaan 
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real estate dan property yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 

Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan bahwa tidak ada pengaruh antara 

kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang. Sedangkan terdapat pengaruh 

yang signifikan dan positif antara kepemilikan institusional terhadap kebijakan 

hutang 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada: 

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen kepemilikan 

manajerial. 

b. Teknik analisis data yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

yaitu analisis regresi berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Peneliti terdahulu menambahkan variabel independen lain seperti 

kepemilikan institusional, sedangkan peneliti sekarang menambahkan 

variabel independen lain yaitu profitabilitas, kebijakan dividen dan ukuran 

perusahaan. 

b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan real estate dan property 

yang terdaftar di BEI, sedangkan peneliti sekarang menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

c. Periode sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 

tahun 2013-2015, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode sampel 

tahun 2014-2018. 
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7. Luluk M dan Yunandriatna (2017) 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2012-2014. Metode analisis yang digunakan adalah metode purposive 

sampling. Pada penelitian ini variabel indepnden yang digunakan adalah free cash 

flow, kepemilikan manajerial, kebijakan dividen dan ukuran perusahaan. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 65 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan bahwa 

free cash flow mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

hutang, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Sedangkan kebijakan dividen dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada: 

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen kepemilikan 

manajerial, kebijakan dividen dan ukuran perusahaan. 

b. Teknik analisis data yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

yaitu analisis regresi berganda. 

c. Kesamaan sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 
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a. Peneliti terdahulu menambahkan variabel independen lain seperti free cash 

flow, sedangkan peneliti sekarang menambahkan variabel independen lain 

yaitu profitabilitas. 

b. Periode sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 

tahun 2012-2014, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode sampel 

tahun 2014-2018. 

8. Azalia B dan Hotman T (2017) 

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, struktur aset, 

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, risiko bisnis, dan ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan hutang pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI 

periode 2011-2013. Metode analisis yang digunakan adalah metode purposive 

sampling. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, struktur 

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

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 61 perusahaan non keuangan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda. Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan bahwa profitabilitas 

dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan hutang. Sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

kebijakan dividen, struktur aset, pertumbuhan perusahaan, dan risiko bisnis tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada: 
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a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen kepemilikan 

manajerial, kebijakan dividen, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. 

b. Teknik analisis data yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

yaitu analisis regresi berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Peneliti terdahulu menambahkan variabel independen lain seperti 

kepemilikan institusional, struktur aset, pertumbuhan perusahaan dan risiko 

bisnis, sedangkan peneliti sekarang menambahkan variabel independen lain 

yaitu kepemilikan manajerial, profitabilitas, kebijakan dividen dan ukuran 

perusahaan. 

b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di BEI, sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

c. Periode sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 

tahun 2011-2013, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode sampel 

tahun 2014-2018. 

9. Winda Arfina (2017) 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tangibility, 

profitabilitas, growth, risiko bisnis dan likuiditas terhadap kebijakan hutang 

dengan ukuran dan usia perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan 

manufaktur sektor industri kimia dan dasar yang terdaftar di BEI periode 2011-

2015. Metode analisis yang digunakan adalah metode purposive sampling.  Pada 
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penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah tangibility, 

profitabilitas, growth, risiko bisnis dan likuiditas. Ukuran dan usia perusahaan 

sebagai variabel kontrol. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 56 

sampel perusahaan yang memenuhi kriteria. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif 

terhadap kebijakan hutang dan profitabilitas, risiko bisnis, likuiditas berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan hutang. Sedangkan tangibility dan growth tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Umur perusahaan sebagai variabel 

kontrol tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada: 

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen profitabilitas. 

b. Teknik analisis data yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

yaitu analisis regresi berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Peneliti terdahulu menambahkan variabel independen lain seperti tangibility, 

growth, risiko bisnis dan likuiditas, sedangkan peneliti sekarang 

menambahkan variabel independen lain yaitu kepemilikan manajerial, 

kebijakan dividen dan ukuran perusahaan. 

b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan perusahaan manufaktur 

sektor industri kimia dan dasar yang terdaftar di BEI, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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c. Periode sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 

tahun 2011-2015, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode sampel 

tahun 2014-2018. 

10. Ni Komang A dan I Wayan P (2016) 

Tujuan  dari Penelitian untuk menganalisis dampak dari kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan umur perusahaan 

terhadap kebijakan hutang pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI 

periode 2011-2013. Metode analisis yang digunakan adalah metode purposive 

sampling. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan umur 

perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 378 perusahaan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Sedangkan kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada: 

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen kepemilikan 

manajerial dan ukuran perusahaan. 

b. Teknik analisis data yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

yaitu analisis regresi berganda. 
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Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Peneliti terdahulu menambahkan variabel independen lain seperti 

kepemilikan institusional dan umur perusahaan, sedangkan peneliti sekarang 

menambahkan variabel independen lain yaitu kepemilikan manajerial, 

kebijakan dividen dan profitabilitas. 

b. Peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di BEI, sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

c. Periode sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 

tahun 2011-2013, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode sampel 

tahun 2014-2018. 



24 

 

 

 

Tabel 2.1 

Matriks Hasil Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Tahun 

Variabel Dependen : Kebijakan Hutang 

Variabel Independen 

Kepemilikan 

Manajerial 
Profitabilitas 

Kebijakan 

Dividen 

Ukuran 

Perusahaan 

1 

Umi M, 

Quthrunnada & 

Destria K 
2018 TB B+ - B+ 

2 
Umi A, Rita A & 

Ari P 
2018 B - TB - 

3 
Dewi N & 

Maslichah, Junaidi 2018 TB TB TB - 

4 Lihard S 2018 B+ - - TB 

5 
Laila R, Emilia G 

& Lukita T 2017 TB - - - 

6 
Ni Wayan, Paulina 

V & Victoria N 2017 TB - - - 

7 
Luluk M & 

Yunandriatna 2017 TB - B+ B+ 

8 
Azalia B & Hotman 

T 
2017 TB B+ TB B+ 

9 Winda A 2017 - B- - B+ 

10 
Ni Komang & I 

Wayan 2016 TB - - B+ 

Keterangan : 

B = Berpengaruh 

B+ = Berpengaruh Positif 

B- = Berpengaruh Negatif 

TB = Tidak Berpengaruh 
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2.2 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan penjelasan mengenai variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian yang bersumber dari literature yang terkait pada 

penelitian ini serta yang mendasari dan berkaitan dengan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian.  

2.2.1 Agency Theory  

Konsep Agency teory menurut Azalia Bonita (2017) mendefinisikan bahwa 

teori agensi merupakan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu 

atau lebih principal (pemilik) menggunakan orang lain atau agent untuk 

menjalankan aktifitas atas nama mereka (pemilik) yang melibatkan pemberian 

beberapa otoritas di dalam pengambilan keputusan kepada agent. Hubungan 

dalam teori agency (keagenan) akan muncul ketika satu orang pemilik atau lebih 

akan mempekerjakan orang lain atau agent untuk memberikan suatu jasa dan 

memberikan wewenang kepada agent tersebut untuk mengambil keputusan. 

Tetapi dari hubungan tersebut belum tentu pihak dari agent bertindak sesuai 

dengan kepentingan principal. Sehingga dari pendelegasian wewenang tersebut 

akan menimbulkan masalah keagenan (agency problem), yaitu ketidaksejajaran 

kepentingan antara principal (pemilik/pemegang saham) dan agent (manajemen 

perusahaan). Konflik ini terjadi kerena pemilik modal selalu berusaha 

menggunakan dana dengan sebaik mungkin dan risiko sekecil mungkin sedangkan 

manajer cenderung mengambil keputusan pengelolaan dana untuk 

memaksimalkan keuntungan yang bertentangan dan cenderung mementingkan 

dirinya sendiri. Menurut Jensen dan Meckling (1976) masalah keagenan terjadi 
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apabila proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100% 

sehingga manajer cenderung untuk bertindak memaksimalkan kepentingan dirinya 

dan tidak berdasarkan dalam pengambilan keputusan. Menurut teori agensi, agent 

diharuskan bertindak secara rasional untuk kepentingan principalnya kepentingan 

agar dana yang telah diinvestasikan memberikan pendapatan (return) yang 

maksimal. Agent harus menggunakan keahlian, bijaksana, itikad baik, dan tingkah 

laku yang wajar, dan adil dalam memimpin perseoran agar hasil yang dicapai 

maksimal sehingga principal atau pihak manajemen tidak segan memberikan 

bonus atas hasil yang telah dicapai tersebut. 

Hubungan keagenan dengan kebijakan hutang dibagi menjadi dua yaitu 

anatara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen dan antara pemegang sahan 

dengan pemegang obligasi. Konflik kepentingan antara pemegang saham dengan 

manajer dapat menimbulkan masalah baru yaitu munculnya biaya yang disebut 

agency cost. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa pemisahan atau 

perbedaan pengawasan dan struktur kepemilikan dapat meningkatkan agency cost. 

Agency cost merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan monitoring 

tindakan manajer untuk meyakinkan bahwa manajer bertindak sesuai dengan 

perjanjian perusahaan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

agency cost yaitu dengan cara meningkatkan kepemilkan manajerial, 

meningkatkan Dividend Payout Ratio, meningkatkan pendanaan dengan hutang, 

karena dengan penggunaan hutang maka perusahaan harus melakukan 

pembayaran secara periodik atas bunga dan hutangnya, dengan cara mengaktifkan 

monitoring investor institusional. 
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2.2.2 Kebijakan Hutang 

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak yang 

belum terpenuhi di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal dari kreditur (Munawir, 2016). FASB sebagai bagian dari 

studi kerangka kerja konseptualnya mendefinisikan hutang sebagai kemungkinan 

pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat 

ini pada suatu perusahaan untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa kepada 

entitas lainnya di masa yang akan datang sebagai hasil dari transaksi atau kejadian 

masa lalu. Hutang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain untuk 

membayar atau menyerahkan barang atau jasa pada tanggal yang sudah 

ditentukan. Dalam pelunasannya, hutang dibedakan menjadi hutang jangka 

pendek dan hutang jangka panjang. 

Ni Wayan Trisnawati dan Paulina Van Rate (2017) menyebutkan bahwa 

kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam 

memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dana tersebut dapat 

digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Selain itu, kebijakan hutang 

juga berfungsi sebagai mekanisme monitoring terhadap tindakan manajer yang 

dilakukan dalam pengelolaan perusahaan. Penentu kebijakan hutang berkaitan 

dengan struktur modal karena hutang merupakan salah satu komposisi dalam 

struktur modal. Menggunakan hutang dalam jumlah yang lebih besar akan 

meningkatkan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham, tetapi jika 

menggunakan lebih banyak hutang juga akan meningkatkan perkiraan 

pengembalian atas ekuitas. Rasio yang berkaitan dengan hutang yaitu solvabilitas 
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atau rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aset perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar. Kebijakan 

hutang pada dasarnya menjadi kebijakan yang digunakan untuk menentukan nilai 

perusahaan. 

Manfaat dari penggunaan hutang adalah hutang yang dapat digunakan 

untuk mengurangi pajak perusahan. Namun untuk mengurangi pajak, perusahaan 

dapat menggunakan cara lain seperti depresiasi dan dana pensiun. Keputusan 

pendanaan melalui hutang mempunyai batasan seberapa besar dana yang dipinjam 

perusahaan. Biasanya ada standar rasio hutang tertentu untuk menentukan yang 

tidak boleh dilampaui. Jika rasio tersebut lebih dari standar maka biaya akan 

meningkat dengan cepat, dan hal tersebut dapat mempengaruhi struktur modal 

perusahaan. Perusahaan yang mempunyai banyak hutang akan meningkatkan 

beban bunga dan pokok pinjaman yang harus di bayar. Hutang memiliki tiga 

karakteristik utama yaitu :  

1) Merupakan kewajiban saat ini yang memerlukan penyelesaian dengan 

kemungkinan transfer masa depan atau penggunaan kas, barang atau jasa.  

2) Merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari.  

3) Transaksi atau kejadian lainnya yang menciptakan kewajiban itu harus telah 

terjadi. 

Semakin besar hutang perusahaan, maka dalam menghadapi kegagalan 

perusahaan juga akan semakin besar. Dalam penelitian ini tingkat hutang akan 

diukur dengan Debt to Eguity Ratio (DER) yang menggambarkan sejauh mana 

kemapuan perusahaan dapat menutupi hutang-hutangnya kepada kreditur apabila 



29 

 

 

 

diukur dari modal pemilik. Semakin rendah angka DER maka akan semakin tinggi 

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Total hutang 

didapat dari keseluruhan hutang di perusahaan seperti : hutang usaha atau hutang 

jangka pendek, hutang bank jangka panjang, hutang bank jangka pendek. 

Sedangkan total modal didapat dari modal saham ditambah dengan laba ditahan. 

Ada beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage suatu 

perusahaan.  

Menurut Kasmir (2010) terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas antara 

lain : 

1. Debt to Asset Ratio (DR) 

Debt Ratio merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total hutang dengan total asset. 

DR = Total Hutang / Total Aset 

2. Debt to Equity Ratio (DER) 

Merupakan ratio yang dipakai untuk menilai hutang dengan dengan ekuitas. 

DER = Total Hutang / Total Modal Sendiri 

3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) 

Merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajiban jangka 

panjang dengan total modal. 

LDER = Long Term Debt / Equity 
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4. Times Interest Earned 

Merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun 

tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar 

biaya bunga tahunan. 

Times Interest Earned = EBIT / Biaya Bunga (Interest)  

5. Fixed Charge Coverage (FCC) 

Rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang 

atau menyewa asset berdasarkan kontrak sewa. 

 

 

2.2.3 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak-pihak 

yang secara aktif berperan dalam mengambil keputusan untuk menjalankan suatu 

perusahaan (Revi Maretta Sheisarvian dan Nengah Sudjana 2015). Kepemilikan 

saham manajerial dapat disamakan antara kepentingan pemegang saham dengan 

manajer, karena manajer juga ikut serta dalam pengambilan keputusan dan 

manajer juga akan merasakan risiko apabila ada kerugian yang timbul dari 

pengambilan keputusan yang salah. Para pemegang saham tersebut yaitu menjabat 

sebagai pimpinan perusahaan seperti dewan komisaris, direktur dan manajer. 

Manajer dapat menanggung risiko apabila terjadi masalah dan kerugian 

perusahaan akibat dari pengambilan keputusan yang kurang tepat. 

 

FCC = 
EBIT + Biaya bunga + Kewajiban sewa/lease 

Biaya bunga + Kewajiban sewa/lease 
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Pemegang saham bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil 

investasi saham pada perusahaan, sedangkan manajer perusahaan bertujuan untuk 

meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan. Dengan adanya 

kepemilikan manajerial sehingga dapat menyatukan antara pemegang saham 

dengan manajer perusahaan. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen 

rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik 

manajer juga akan meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap saham 

perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara kepentingan 

pemegang saham luar dengan pihak manajemen perusahaan. Sehingga 

permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah 

juga sebagai seorang pemilik (Rohmah, Andini, dan Pranaditya 2018). Adanya 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen menjadi suatu bentuk monitoring 

terhadap kebijakan yang digunakan oleh manajemen perusahaan. Semakin besar 

kepemilikan manajerial pada perusahaan maka pihak manajemen akan berusaha 

semaksimal mungkin untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dengan 

mengurangi risiko keuangan melalui penurunan tingkat hutang (Umi Mardiyanti 

dan Qothrunnada 2018). Kepemilikan manajerial dapat diukur menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

MOWN = 
Jumlah kepemilikan saham manajerial 

Jumlah saham yang beredar 
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2.2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

dan keberhasilan perusahaan dalam memeperoleh laba yang berhubungan dengan 

penjualan, aset atau investasi. Profitabilitas juga menentukan keputusan tentang 

kebijakan hutang yang akan diambil dalam perusahaan. Perusahaan dengan 

tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya akan menggunakan hutang dalam 

jumlah yang relatif sedikit karena dengan tingkat pengembalian investasi yang 

tinggi perusahaan dapat melakukan permodalan dengan laba ditahan (Syadeli 

2013). Menurut Purwantis (2017) profitabilitas merupakan suatu alat untuk 

mengukur kemampuan dan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

laba yang diperoleh melalui penjualan dan investasi. Selama periode tertentu 

dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan. 

Menurut Pradhana dan Anggaini (2014) setiap jenis rasio profitabilitas 

digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu 

periode tertentu untuk beberapa periode. Penggunaan seluruh rasio profitabilitas 

tergantung dari kebijakan hutang manajemen. Semakin lengkap jenis rasio maka 

semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Menurut Kasmir (2010) tujuan 

penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar, yaitu :  

1. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode 

tertentu; 

2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang; 

3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu; 

4. Menilai laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri; 
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5. Mengukur proproduktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik dari 

modal pinjaman atau modal sendiri; 

6. Mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan. 

Dalam prakteknya menurut Kasmir (2010) menjelaskan jenis-jenis rasio 

profitabilitas yang dapat digunakan : 

a. Profit Margin On Sale 

Margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan 

untuk mengukur margin laba atas penjualan. Terdapat dua rumusan untuk 

mencari profit margin, sebagai berikut : 

1. Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, 

dengan cara penjualan besih dikurangi dengan harga pokok penjualan. 

Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan. 

 

 

2. Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan 

membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan 

dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih penjualan. 

 

 

b. Return On Assets (ROA) 

ROA merupakan rasio keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah aset 

secara keseluruhan. Rasio ini merupakan suatu ukuran untuk menilai 

seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari asset yang dimiliki.  

Profit Margin = 
Penjulan Bersih – HPP 

Penjualan 

Net Profit Margin = 
Earning After Interest and Tax 

Sales 
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c. Return On Equity (ROE) 

ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan 

modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiendi penggunaan modal sendiri. 

 

 

d. Earning Per Share of Common Stock 

Rasio laba per lembar saham merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.  

 

 

2.2.5 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah kebijakan untuk menentukan besarnya 

keuntungan perusahaan yang harus dibagikan kepada pemegang saham dalam 

bentuk dividen dan yang harus ditahan dalam bentuk laba ditahan (Lasmanita 

Rajagukguk 2015). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen 

yaitu likuiditas, pengendalian, kebutuhan pendanaan perusahaan, aturan hukum, 

kemempuan untuk meminjam, dan batasan dalam kontrak hutang. Perusahaan 

dengan akumulasi laba bersih yang cukup baik dari satu periode ke periode 

selanjutnya biasanya memiliki potensi untuk membagikan sebagian dari laba 

bersih yang diperoleh kepada pemilik perusahaan dalam bentuk dividen. Menurut 

Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018) terdapat empat jenis dividen, yaitu dividen 

ROA = 
Laba Setelah Pajak 

Total Aset 

ROE= 
Earning After Interest and Tax 

Equity 

Laba Per Lembar Saham = 
Laba Saham Biasa 

Saham Biasa yang Beredar 
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tunai, dividen property, dividen likuidasi dan dividen saham.  Kebijakan dividen 

sering dianggap sebagai signal bagi investor dalam menilai suatu perusahaan 

terhadap harga saham perusahaan. Hal ini disebabkan karena kebijakan dividen 

dapat membawa pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Manajemen harus 

membuat suatu kebijakan dividen yang menyangkut pengguna laba yang menjadi 

hak para pemegang saham, dengan menentukan besarnya laba yang dibagi sebagai 

dividen dan besarnya laba yang ditahan untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Semakin besar laba ditahan maka semakin sedikit jumlah laba yang dialokasikan 

untuk pembayaran dividen.  

Saifi ( 2015) menjelaskan bahwa pembayaran dividen pada pemegang 

saham akan mengurangi sumber dana yang dikendalikan oleh manajer, sehingga 

dapat mengurangi kekuasaan manajer. Pengukuran terhadap kebijakan dividen 

antara lain : 

1. Dividend payout ratio (DPR) 

DPR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa dividen 

yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. 

 

 

2. Dividend yield (DY) 

DY merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan dividen 

yang diterima investor terhadap harga saham. 

 

 

DPR = 
Dividend per share 

Earning per share 

DY = 
Dividend per share 

Market price per share 
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2.2.6 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang dapat 

mengklasifikasikan apakah suatu perusahaan termasuk kedalam ukuran 

perusahaan kecil, menengah atau besar. Perusahaan kecil sangat rentan terhadap 

perubahan kondisi ekonomi dan cenderung kurang menguntungkan. Sedangkan 

perusahaan besar dapat mengakses pasar modal dengan mudah dan memiliki 

fleksibilitas untuk mendapatkan dana (Syadeli 2013). Arif Irawan dan Rina (2016) 

menjelaskan bahwa ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi 

rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan 

maka akan semakin besar aktivitasnya. Menurut Umi Mardiyanti dan 

Qothrunnada (2018) ukuran perusahaan merupakan salah satu hal yang 

dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan kebijakan hutangnya karena 

ukuran perusahaan yang besar tentu memiliki sumber daya pendukung yang lebih 

besar dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil. Pengukuran 

ukuran perusahaan dapat diketahui dari (Pradhana dan Anggaini 2014) : 

a. Total aktiva perusahaan 

b. Jumlah karyawan 

c. Omset penjualan 

Ukuran perusahaan  dalam penelitian ini menggunakan proksi berdasarkan 

total aktiva perusahaan yang di ukur dengan menggunakan logaritma natural dari 

total aset.  
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2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Hutang 

Kepemilikan manajerial merupakan besarnya saham yang dimiliki 

manajemen untuk ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan 

manajerial atas hutang perusahaan sama halnya dengan kepentingan manajer 

perusahaan dengan pihak eksternal yang akan mengurangi peran hutang untuk 

meminimalkan agency cost. Maka semakin meningkatnya kepemilikan manajerial 

akan menyamakan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Sebagai 

pemegang saham manajer tidak ingin perusahaan mengalami kebangkrutan 

sehingga membuat manajer lebih berhati-hati dalam memutuskan sebuah 

kebijakan mengenai hutang. Kepemilikan manajerial dilandasi dengan teori 

keagenan dimana manajer memiliki pengawasan atau monitoring yang tinggi 

terhadap suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan karena kepemilikan 

saham yang dimiliki manajemen merupakan insentif bagi para manajer untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dan manajer akan menggunakan hutangnya 

secara optimal sehingga dapat meminimalkan biaya keagenan. Dalam penelitian 

terdahulu yang dilakukan Revi Maretta dan Nengah Sudjana (2015) menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 

kebijakan hutang. Oleh karena itu semakin meningkatnya kepemilikan manajerial, 

maka semakin rendah penggunaan hutang karena manajer juga sebagai pemegang 

saham akan berhati – hati dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan 

hutang. 
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2.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba yang merupakan penentu penting dari tingkat hutang perusahaan. Perusahaan 

dengan laba yang tinggi akan merasa bahwa mereka mempunyai kesempatan yang 

besar untuk bisa mengembangkan usahanya. Perusahaan yang mempunyai profit 

yang tinggi artinya perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa 

datang dalam mengembangkan usahanya. Perusahaan yang labanya semakin 

tinggi artinya perusahaan tersebut akan semakin berkembang sehingga perusahaan 

yang semakin berkembang pasti didalamnya akan muncul banyak konflik 

permasalahan yang terjadi karena perusahaan akan berkembang semakin besar. 

Perusahaan yang semakin besar maka konflik juga akan tinggi karena perusahaan 

yang konfliknya tinggi artinya masa depannya lebih cerah sehingga membutuhkan 

dana yang lebih besar. Dimana dana tersebut didapatkan dengan pinjaman hutang 

dan kebijakan hutang juga bisa sekaligus sebagai monitoring. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azalia Bonita (2017) bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. 

2.3.3 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap kebijakan Hutang 

Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan untuk menentukan berapa 

besar bagian dari pendapatan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang 

saham, yang diinvestasikan kembali atau ditahan dalam perusahaan (Ryan dan 

Willy 2015). Semakin besar jumlah dividen yang dibagikan juga akan 

meningkatkan jumlah hutang yang digunakan karena dana yang tersedia untuk 
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pendanaan dalam bentuk laba ditahan akan semakin kecil, sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan dana manajemen cenderung untuk menggunakan hutang 

(Lasmanita Rajagukguk 2015). Menurut Steven dan Lina (2011) perusahaan 

membutuhkan dana eksternal yang tak lain adalah hutang untuk membiayai 

kegiatan investasinya apabila dana internal perusahaan yang tersedia terpakai 

untuk pembayaran dividen bagi para pemegang saham.  

Setiap perusahaan tentu ingin memaksimalkan nilai perusahaan serta 

meningkatkan kemakmuran pemegang saham melalui pembagian dividen kepada 

pemegang saham. Perusahaan dapat menggunakan dana internal dari laba ditahan 

untuk melakukan pembayaran dividen. Apabila perusahaan meningkatkan rasio 

pembayaran dividen, maka dana yang ada dalam laba ditahan akan semakin kecil 

karena dana internal perusahaan terpakai untuk pembayaran dividen. Hal ini 

menyebabkan perusahaan cenderung menggunakan hutang lebih banyak untuk 

membiayai investasinya. Perusahaan yang membagikan dividen berarti 

perusahaan tersebut mengutamakan kesejahteraan pemegang saham. Berdasarkan 

teori keagenan, pembayaran dividen merupakan suatu bagian dari monitoring 

perusahaan yang dilakukan oleh investor institusional. Monitoring yang dilakukan 

dari sudut pandang investor akan meningkat seiring dengan bertambahnya hutang 

perusahaan. Perusahaan menambah hutang karena dana yang digunakan untuk 

kegiatan operasional terlalu kecil. Oleh karena itu timbulnya hutang akan 

menimbulkan monitoring dari sudut pandang kreditur. Hal ini didukung dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Khafid (2013) menunjukkan bahwa kebijakan 

dividen mempunyai pengaruh positif terhadap kebijakan hutang.  
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2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang 

Ukuran perusahaan merupakan keseluruhan aset milik perusahaan dan 

diharapkan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang, selain itu 

aset perusahaan digunakan untuk jaminan atas hutang yang dilakukan oleh 

perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. 

Perusahaan besar mempunyai akses yang luas dan mudah ke pasar modal 

sehingga perusahaan mempunyai fleksibilitas untuk mendapatkan pendanaan. 

Perusahaan yang semakin besar akan membutuhkan dana yang semakin besar juga 

untuk bertahan, maka semakin besar ukuran suatu perusahaan semakin mudah 

mendapatkan dana eksternal karena perusahaan besar menggunakan pendanaan 

yang diperoleh dari sumber dana eksternal. Perusahaan besar yang melakukan 

pinjaman akan memerlukan pengawasan dari kreditur dan perusahaan besar juga 

akan memilki prospek yang baik di masa yang akan datang, sehingga perusahaan 

membutuhkan monitoring yang lebih ketat. Dengan adanya pengawasan tersebut 

menyebabkan munculnya biaya agen (agency cost). Berdasarkan teori keagenan 

cara untuk mengurangi biaya agen yaitu dengan menggunakan hutang, sehingga 

penggunaan hutang semakin meningkat karena perusahaan membutuhkan dana 

yang besar dengan pendanaan yang diperoleh dari sumber dana eksternal. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Mardiyanti dan 

Qothrunnada (2018) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan hutang. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin 

besar pula penggunaan hutang perusahaan karena perusahaan dengan ukuran yang 
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lebih besar akan lebih mudah mendapatkan sumber pendanaan dan pinjaman 

kreditur karena mempunyai jaminan yang juga besar. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini, 

adalah : 

H1 :  Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan hutang  

H2 :  Profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

H3 :  Kebijakan dividen berpengaruh terhadap kebijakan hutang  

H4 :  Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

  

 

H1 
KEPEMILIKAN 

MANAJERIAL (X1) 

PROFITABILITAS (X2) 

 KEBIJAKAN HUTANG (Y) 

UKURAN PERUSAHAAN 

(X4) 

 

KEBIJAKAN DIVIDEN (X3) 

 

H2 

H3 

H4 

Sumber : diolah 
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