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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to test the effect of managerial and institusional 

ownership to corporate debt policy (debt ratio). Control variables are size, asset, and dummy 

variable.This research is based on the previous research by Jalu (2008), which found that both 

managerial and institusional ownership was important in explaining their effect to the debt 

policy. 

This research is an empirical study, which focused on all firm listed on Jakarta Stock 

Exchange, except financial and insurance firms for period 2009 and 2010. The method of 

analysis is by using cross sectional.The method of data collection is purposive sampling. 

There are 77 firms in two years observation.The statistical method used in this research is 

multiple regression. The result of this research shows that managerial ownership does not has 

an effect towards debt policy. In the order hand, institutional ownership has influenced the 

debt policy. 

Keywords :  Managerial ownership, Institusional ownership, Debt policy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui kemakmuran 

pemilik atau pemegang saham (Bringham dan Houston, 2010) . Kemakmuran pemilik atau 

pemegang saham tercermin dalam harga saham di pasar modal. Semakin tinggi harga saham 

berarti kesejahteraan pemilik semakin meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam 

menjalankan usahanya perusahaan yang go public dikelola dengan memisahkan fungsi 

kepemilikan dengan fungsi pengelolaan atau manajerial. Pemisahan fungsi tersebut 

membentuk suatu hubungan keagenan, yaitu suatu hubungan dimana pemilik perusahaan 

(prinsipal) mempercayakan pengelolaan perusahaan untuk dilakukan oleh orang lain atau 

manajer (agen) sesuai dengan kepentingan pemilik (prinsipal). Dalam hubungan keagenan, 

pemilik akan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Jalu (2008), teori keagenan dapat 

menjelaskan bagaimana perilaku manajemen dalam memilih  metode-metode akuntansi 

dalam pelaporan keuangan dan konsekuensi pemilihan metode tersebut bagi kesejahteraan 

pemilik dan pihak lain (stakeholders) yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Manajer 

yang diangkat  oleh pemegang saham diharapkan akan melakukan suatu tindakan yang 

terbaik bagi pemegang saham dengan memaksimumkan nilai perusahaan sehingga 

kemakmuran perusahaan dan pemegang saham dapat tercapai. 

Penunjukan manajer oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan, oleh Jensen 

dan Meckling (1976) dalam Tyas  (2002), disebut sebagai pemisahan fungsi decision making 

dan risk beating. Jensen dan Meckling menyatakan, dalam keadaan ini akan memunculkan 
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perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Pemegang saham sebagai 

penyedia fasilitas operasi perusahaan. Di lain pihak, manajer sebagai pengelola perusahaan 

akan menerima gaji dan berbagai bentuk kompensasi lainya sehingga keputusan-keputusan 

yang diambil oleh manajer diharapkan menjadi yang terbaik dalam meningkatkan 

kemakmuran stockholders (para pemegang saham). Dalam kenyataanya tidak jarang tindakan 

manajer bukannya memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham melainkan 

meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Manajer memiliki kecenderungan untuk terlibat 

dalam tindakan-tindakan opportunistic untuk mengambil keuntungan yang berlebihan. 

Tujuan dari tindakan-tindakan ini adalah untuk memperoleh keuntungan penuh tetapi hanya 

menanggung sedikit risiko dari yang seharusnya.  

Keputusan-keputusan yang diambil cenderung untuk kepentingan manajer sendiri 

seperti melakukan ekspansi untuk meningkatkan status dan gaji. Pengeluaran – pengeluaran 

yang dilakukan oleh manajemen akan menambah biaya perusahaan, sehingga menyebabkan 

penurunan keuntungan perusahaan dan penurunan deviden yang akan diterima. Kondisi ini 

akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang 

saham, dimana manajer akan bertindak untuk kepentinganya sendiri, bukan untuk 

kepentingan pemegang saham (Brigham dan Houston, 2010).  

Penyebab konflik  antara manajer dengan pemegang saham diantaranya juga terletak 

pada pembuatan keputusan yang berkaitan dengan keputusan pencarian dana (financing 

decision) dan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana yang diperoleh 

akan diinvestasikan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan atau yang 

disebut sebagai agency conflict. Pertentangan kepentingan antara manajer dan pemegang 

saham tersebut dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat 

mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. Namun dengan munculnya 

mekanisme pengawasan ini, maka akan menimbulkan biaya yang disebut sebagai agency 
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cost, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan struktual, akademisi dan 

pelaksanaan kontrak (baik formal maupun non-formal), ditambah residual loss (Jensen dan 

Meckling dalam Wahidahwati, 2002).  

Keputusan pendanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai keputusan manajemen 

dalam menentukan sumber-sumber pendanaan dari modal internal, yakni : modal ditahan atau 

dari modal eksternal, modal sendiri, dan atau melalui hutang. Menurut Murni dan Andriana 

(2007) dalam Putri dan Handayani (2009), untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, pemilik 

saham lebih menginginkan pendanaan perusahaan dibiayai dengan hutang karena dengan 

penggunaan hutang hak mereka terhadap perusahaan tidak berkurang.  

Penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan secara eksternal ini sesuai dengan 

pecking order theory yang menyatakan bahwa pendanaan dengan menggunakan hutang 

memiliki biaya emisi yang lebih murah jika dibandingkan dengan pendanaan melalui saham. 

Di samping itu, dengan penggunaan hutang, hak mereka terhadap perusahaan berupa saham 

tidak akan berkurang.  

Menurut signalling theory, perusahaan yang menggunakan hutang lebih banyak, 

merupakan sinyal bahwa perusahaan tersebut lebih dapat dipercaya. Hal ini dikarenakan 

perusahaan yang meningkatkan hutang bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin 

dengan prospek perusahaan di masa mendatang. Selain itu menurut static trade off theory, 

perusahaan akan mendapatkan keuntungan pajak jika menggunakan hutang sebagai sumber 

pendanaan. 

Namun manajer tidak menyukai pendanaan melalui hutang dengan alasan bahwa 

penggunaan hutang akan menimbulkan resiko yang tinggi seperti kebangkrutan. Karena 

itulah manajer akan berusaha menekan jumlah debt serendah mungkin. Tindakan ini di sisi 

lain tidak menguntungkan karena perusahaan hanya akan mengandalkan dana dari pemegang 

saham. Perusahaan tidak bisa berkembang dengan cepat, dibandingkan jika perusahaan 
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menggunakan dana dari kreditor (Friend and Lang dalam Braisfold, 1999, dalam Jogi dan 

Tarigan, 2005).  

Para manajer yang melakukan tindakan opportunistic lebih menyukai pendanaan yang 

dibiayai oleh para pemegang saham yang ada di perusahaan. Tujuannya adalah agar manajer 

tidak turut menanggung risiko tersebut yang pada akhirnya akan mengancam posisinya 

(Mursalim, 2007). 

Perusahaan yang menggunakan hutang dalam pendanaannya dan tidak mampu 

melunasi kembali hutang tersebut akan terancam likuiditasnya sehingga akan mengancam 

posisi manajer dan insentif yang akan didapatkan. Debt yang terlalu tinggi akan 

meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan, oleh karena itulah manajer akan berusaha 

menekan jumlah debt serendah mungkin.  

Penelitian  mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan yang 

telah banyak dilakukan dimana hal tersebut dikaitkan dengan kemampuan pihak manajemen 

dan para investor perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat.  

Penelitian ini tidak akan menghasilkan jawaban yang maksimal dari yang sebenarnya 

tanpa ada teori dari penemuan-penemuan sebelumnya yang mendukung. Diantara hasil 

penelitian yang mendukung tersebut adalah penelitian Jensen, et al. (1992) dalam Noor 

(2008), Bathala et. Al (1994), Sihombing (2000), Faisal (2000), Wahidahwati (2002),  

Makmun (2003), Priyono Widodo (2005) dalam Jalu (2008), Jogi dan Tarigan (2005), 

Nurfauziah (2007), Jalu (2008), dan Putri dan Handayani (2009). 

Jensen, et al. (1992) dalam Noor (2008) meneliti interaksi antara insider ownership 

dengan kebijakan hutang (DER). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat hubungan 

antara insider ownership dengan keputusan finansial perusahaan. Meningkatnya kepemilikan 

saham oleh manajemen akan menurunkan jumlah hutang, sehingga insider ownership 

berhubungan negatif. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kebijakan hutang adalah insider 
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ownership, profitabilitas dan pertumbuhan aset. Sedangkan faktor-faktor yang tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal adalah dividen dan ukuran perusahaan. 

Bathala et.al (1994) seperti dikutip oleh Sihombing (2000) dalam Jalu (2008) menguji 

pengaruh kepemilikan institusional terhadap debt ratio dan insider ownership dengan 

beberapa variabel kontrol. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa kepemilikan insider, 

earning volatility, research and development, adverstising expenses, growth, institusional 

ownership memiliki hubungan yang negatif terhadap debt ratio. 

Sihombing (2000) dalam Jalu (2008) juga menemukan bahwa kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

debt ratio dari 167 perusahaan yang diteliti. Variabel kontrol seperti firm size, dan earning 

volatility juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap debt ratio, sedangkan growth 

tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap debt ratio. 

Faisal (2000) dalam Jalu (2008) menunjukan bahwa kehadiran managerial ownership 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rasio hutang namun berarah negatif yang 

konsisten dengan penelitian Bathala et.al (1994). Penelitian ini menunjukan bahwa 

institusional ownership pada perusahaan manufaktur yang ditelti memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap rasio hutang perusahaan. 

Wahidahwati (2002) menguji hipotesis mengenai pengaruh kepemilikan saham oleh 

pihak manajemen dan institusional ownership terhadap penggunaan hutang perusahaan. 

Sebagai objek penelitian difokuskan pada 61 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 1995 dan 1996. Menurut Wahidahwati, kehadiran kepemilikan Institusional pada 

industri manufaktur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rasio hutang. Adanya 

monitoring yang efektif oleh pemilik institusional menyebabkan penggunaan hutang 

menurun, karena peranan hutang sebagai salah satu alat monitoring sudah diambil oleh pihak 

Institusional. Kepemilikan manajerial juga mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan 
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terhadap kebijakan hutang. Sedangkan dividen payment tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kebijakan hutang. Ukuran perusahaan dan struktur aset pada perusahaan 

manufaktur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Makmun (2003) dalam Jalu (2008) menguji insider ownership, dividend, profit dan 

perubahan aktiva pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian menunjukan insider 

ownership tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hutang, dividen mempunyai 

pengaruh negatif terhadap kebijakan hutang, variabel profit mempunyai pengaruh negatif 

terhadap perusahaan, sedangkan pertumbuhan aktiva mempunyai pengaruh positif terhadap 

hutang. 

Masdupi (2005) dalam penelitiannya menganalisa mengenai dampak struktur 

kepemilikan pada kebijakan hutang dalam mengontrol konflik keagenan. Populasi yang 

diamati adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selain perusahaan 

keuangan dan asuransi selama tahun 1992-1996. Sampel yang dipilih menggunakan metode 

purposive sampling . Hasil penelitiannya menunjukan bahwa insider ownership dan 

institusional ownership berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Priyono Widodo (2005) dalam Jalu (2008) menguji hipotesis pengaruh managerial 

ownership, institusional ownership dan growth terhadap debt ratio pada perusahaan jasa 

sebagai objek penelitian yaitu 88 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2000 sampai 

tahun 2002. Menurut Priyono Widodo, kehadiran managerial ownership, institusional 

ownership tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap debt ratio.  

Jogi dan Tarigan (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “kepemilikan Manajerial : 

Kebijakan Hutang, Kinerja, dan Nilai Perusahaan”. Dalam penelitianya, Jogi dan Tarigan 

menemukan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan 

terhadap kebijakan hutang. 
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Nurfauziah (2007) menguji  pengaruh hubungan kepemilikan manajerial,kepemilikan 

institusi, dan kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitianya menunjukan 

bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan insitusional mempunyai hubungan yang 

negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Jalu (2008) dalam penelitianya menguji pengaruh kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang pada perusahaan non manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2005-2007. Penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang, sedangkan 

kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang 

perusahaan. 

Putri  dan Handayani (2009) menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dividen, dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan manufaktur dan perusahaan non manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 

2005-2007. Hasil penelitianya menunjukan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional memiliki pengaruh positif yang searah dengan kebijakan hutang perusahaan. 

Sedangkan dividen dan pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan 

hutang perusahaan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian  Jalu (2008) yang menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan. Penulis tertarik untuk mengkaji keterlibatan 

pemegang saham dalam menentukan kebijakan hutang perusahaan, karena hal ini akan 

mempengaruhi masyarakat sebagai calon investor untuk menentukan keputusan investasinya 

terhadap perusahaan yang bersangkutan.  

Penelitian ini menguji kembali variabel independen yang berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan hutang perusahaan pada penelitian Jalu (2008). Penelitian ini juga ingin 

membuktikan kembali pengaruh kepemilikan saham oleh manajerial dan institusional dalam 
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mengendalikan hutang perusahaan, yang berdasarkan penelitian sebelumnya selalu memiliki 

hasil dan arah yang tidak konsisten, sehingga ada ketertarikan untuk menguji kembali 

pengaruh variabel tersebut pada penelitian kali ini. 

Penelitian ini menggunakan objek berupa perusahaan manufaktur dan non manufaktur 

yang ada di Indonesia sebagai sampel dengan harapan ada keragaman kebijakan dalam 

struktur kepemilikan dan hutang. Perbedaan lain penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada tahun penelitian yang digunakan, yaitu antara tahun 2009 dan 2010. Selain itu, 

penulis juga menambahkan dua variabel kontrol berupa size, asset, dan dummy untuk 

memperkuat penelitian ini. 

Penelitian ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

hutang pada perusahaan manufaktur dan perusahaan non manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang melaporkan laporan keuanganya secara lengkap dan dipublikasikan dalam situs 

www.idx.co.id dan  Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Oleh karena itu, 

penelitian ini berjudul “PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN NON MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR 

DI BEI PERIODE 2009 DAN 2010” 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap kebijakan 

hutang pada perusahaan manufaktur dan non manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia? 

 

2. Apakah kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap kebijakan 

hutang perusahaan pada perusahaan manufaktur dan non manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia? 

 

1.2.1 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada 77 

perusahaan. Singkatnya periode pengamatan  dan terbatasnya jumlah 

perusahaan yang memenuhi kriteria peneliti untuk dijadikan sampel menjadi 

penyebab terbatasnya jumlah sampel perusahaan dalam penelitian ini. 

2. Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur dan non 

manufaktur kecuali perusahaan keuangan seperti : bank, agensi kredit, 

perusahaan sekuritas, dan perusahaan asuransi. Hal ini dikarenakan 

perusahaan-perusahaan keuangan mempunyai aturan-aturan tertentu yang 

berbeda dengan perusahaan pada umumnya. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Hutang pada 

Perusahaan Manufaktur dan Non Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Hutang pada 

Perusahaan Manufaktur dan Non Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain : 

 

1.  Memberikan tambahan informasi bagi pihak manajemen perusahaan dan para 

 investor mengenai hubungan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

 institusional terhadap kebijakan hutang perusahaan manufaktur dan non 

 manufaktur sebagai alat monitoring dalam meminimumkan biaya keagenan. 

2.  Memberikan masukan bagi para investor dan calon investor perusahaan 

 manufaktur dan non manufaktur dalam membuat keputusan investasi, memilih 

perusahaan yang baik untuk berinvestasi, dan mengevaluasi apakah kehadiran 

 mereka selama ini sudah cukup efektif atau dalam melakukan monitoring 

 terhadap manajemen. Karena berhubungan dengan modal yang mereka 

 investasikan 

3.   Menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian bagi para 

       akademisi dan praktisi dibidang akuntansi keuangan di masa yang akan datang. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

 

Dalam penelitian skripsi ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan pada 

masing-masing bab tersebut akan diuraikan mengenai hal-hal sebagai berikut ini: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan  latar belakang masalah , perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang terdiri dari : kepemilikan manajerial , 

kepemilikan institusional, kebijakan hutang, teori kebijakan hutang, hipotesis perjanjian 

hutang, hubungan kepemilikan manajerial dengan kebijakan hutang, hubungan kebijakan 

institusional dengan kebijakan hutang, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

penjelasan dari variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini akan menjelaskan ruang lingkup penelitian, populasi sampel dan teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasionalisasi variabel dependen dan independen, definisi variabel kontrol, dan metode 

analisis data. 

 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas mengenai data yang digunakan, pengolahan terhadap data,hasil dari 

analisis data dan pembahasannya. 

 

BAB V : KESIMPULAN 

Mencakup kesimpulan dan saran – saran bagi penelitian – penelitian mendatang .   
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BAB II 

           LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Kepemilikan Manajerial ( managerial ownership) 

Kepemilikan Manajerial (managerial ownership) adalah tingkat kepemilikan 

saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. 

Nilai insider ownership (IO) diperoleh dari persentase saham perusahaan yang 

dimiliki dewan direksi dan komisaris (Wahidahwati, 2002). Kepemilikan manajerial 

ini diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan 

dinyatakan dalam persentase. Gunarsih (2004) dalam Sabrinna (2008) menyatakan 

bahwa kepemilikan oleh pihak manajemen  merupakan salah satu mekanisme yang 

dapat dipergunakan agar pihak pengelola dapat melakukan aktivitas yang sesuai 

dengan kepentingan pemilik perusahaan. 

Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dapat menyelaraskan 

potensi perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pihak pemegang 

saham lainnya sehingga permasalahan  antara agen dan prinsipal diasumsikan akan 

hilang. Kepemilikan manajerial menunjukan adanya peran ganda seorang manajer, 

yaitu sebagai manajer sekaligus sebagai pemegang saham, sehingga kepemilikan 

manajerial dapat mensejajarkan kepentingan antara manajer dengan para pemegang 

saham.  

Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer akan menanggung 

konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi apabila melakukan suatu tindakan-

tindakan opportunistic yang  tidak  optimal. Oleh karena itu, manajer akan terdorong 

untuk melakukan tindakan-tindakan yang optimal, seperti dalam menentukan sumber 
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pendanaan dan melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan kepentingan para 

pemegang saham lainya.  

 Kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi 

masalah keagenan. Sebab  manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja 

perusahaannya yang juga merupakan keinginan dari para pemegang saham dan 

menggunakan hutang secara optimal sehingga dapat meminimumkan biaya keagenan. 

Akan tetapi, manajer memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku 

opportunistic.Tindakan opportunistic yang dimaksud adalah melakukan suatu 

tindakan yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi manajer dan mengambil 

keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan dari pemegang saham untuk 

meningkatkan kesejahteraan perusahaan. 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Tyas  (2002) membuktikan bahwa manajer 

memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam tindakan-tindakan pengambilan 

keuntungan yang berlebihan dan perilaku-perilaku oportunstik lain karena mereka 

akan mendapat keuntungan penuh dari tindakan-tindakan tersebut, tetapi hanya 

menanggung sedikit risiko dari yang seharusnya. Lalu Eisenhardt (dikutip oleh 

Ujiyantho dan Pramuka, 2008 dalam Ika, 2009) dalam penelitianya juga 

menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi 

yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) 

manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded 

rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan 

asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia kemungkinan besar 

akan melakukan suatu tindakan yang bersifat opportunistic, yaitu melakukan suatu 

tindakan yang hanya mengutamakan kepentingan pribadinya dan mengambil 
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keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan dari pemegang saham untuk 

meningkatkan kesejahteraan perusahaan. 

Faktor lain yang menyebabkan perilaku opportunistic yang dilakukan oleh 

pihak manajer adalah bahwa pada dasarnya pihak manajer lebih menguasai informasi 

dibandingkan dengan para pemegang saham, karena manajerlah yang  mengelola 

perusahaan secara langsung sedangkan pemegang saham sulit memperoleh informasi 

secara efektif tentang operasionalisasi perusahaan . Hal ini yang akan menyebabkan 

terjadinya information asymmetry yang memicu manajer sebagai agen untuk 

melakukan tindakan-tindakan opportunistic seperti melakukan inefsiensi, investasi 

pada proyek dengan net present value yang negatif dan sebagainya (Mursalim, 2007). 

Manajer juga tidak mau terlalu banyak menginvestasikan kekayaan pribadinya 

dalam perusahaan guna menghindari adanya risiko-risiko yang menyangkut kekayaan 

pribadi mereka (Tyas, 2002). Oleh karena itu, manajer tidak terlalu menyukai 

pendanaan dengan menggunakan hutang karena adanya risiko kebangkrutan jika tidak 

mampu melunasinya. Hal ini menyebabkan manajer tidak ingin untuk  terlalu banyak, 

atau bahkan ikut serta dalam kepemilikan saham perusahaan. Dalam hal pendanaan, 

para manajer yang melakukan tindakan opportunistic lebih menyukai pendanaan yang 

dibiayai oleh para pemegang saham yang ada di perusahaan saja. Tindakan ini tidak 

menguntungkan karena perusahaan tidak akan berkembang dengan pesat jika hanya 

mengandalkan dana yang berasal dari sumber internal saja, dibandingkan dengan 

perushaan yang menggunakan dana eksternal seperti hutang yang mengandung risiko 

tinggi. 

Tujuanya adalah agar manajer  bisa menghindari dan tidak turut  serta dalam 

menanggung risiko tersebut , yang pada akhirnya akan mengancam posisinya sebagai 

manajer. 
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2.1.2  Kepemilikan Institusional (Institutional Ownership) 

 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana 

perwalian, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan oleh 

institusi lain dalam bentuk perusahaan (kecuali anak perusahaan atau institusi lain 

yang memiliki hubungan istimewa, seperti perusahaan afiliasi dan perusahaan 

asosiasi), serta kepemilikan oleh pihak blockholder, yaitu kepemilikan individu atas 

nama perorangan di atas 5 persen tetapi tidak termasuk ke dalam golongan 

kepemilikan insider yang serta institusi lainnya pada akhir tahun yang diukur dalam 

bentuk persentase (Pujiati, Diah, 2007) 

Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan kinerja dan nilai dari perusahaan.  Adanya kepemilikan oleh pihak 

investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan (monitoring) yang 

lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat menghalangi perilaku-

perilaku opportunistic para manajer. Hal ini dikarenakan kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pihak institusional mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat 

digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Bila 

investor institusional tidak puas terhadap kinerja manajer, mereka dapat langsung 

menjual sahamnya. Perubahan perilaku kepemilikan institusional dari pasif menjadi 

aktif bisa meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan lebih berhati-

hati dalam mengambil keputusan yang dapat berpengaruh terhadap perusahaan 

(Sabrinna, 2008). 

 Investor institusional bertindak demikian, karena mereka ingin nilai investasi 

yang sudah mereka tanamkan tidak menjadi sasaran perilaku opportunistic para 
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manajer, sehingga dapat menjadi return yang menguntungkan bagi dirinya dan dapat 

meningkatkan nilai serta kesejahteraan perusahaan. 

 Bathala et al. (1994) dalam Tyas (2002), mengatakan bahwa peningkatan 

aktivitas kepemilikan institusional dalam pengawasan terhadap manajer akan 

meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga dapat meminimumkan konflik 

keagenan. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional mempunyai kemampuan 

untuk mengatur tingkat kepemilikan manajerial dan dapat memaksa manajer untuk 

melakukan tindakan-tindakan dan pengambilan keputusan yang optimal. 

Kepemilikan manajerial yang besar dapat berdampak buruk terhadap 

perusahaan karena dapat menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika 

kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan besar, maka mereka memiliki posisi 

yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham 

eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini 

disebabkan tingginya hak voting yang dimiliki manajer (Gunarsih, 2004 dalam 

Sabrinna, 2008) .  

Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme corporate 

governance yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen 

perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat 

menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan 

manajemen dengan para pemegang saham (Solomon dan Solomon, 2004 dalam 

Sabrinna, 2008). 

Adanya pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajer akan 

menyebabkan manajer lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mekanisme 

monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. 
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Meningkatnya aktivitas kepemilikan institusional dalam melakukan 

monitoring disebabkan oleh kenyataan bahwa adanya kepemilikan saham yang 

signifikan oleh institusional yang telah meningkatkan kemampuan mereka. Pemilik 

atau shareholder yang berupa institusi biasanya merupakan investor yang pintar dan 

jeli.  Mereka memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, 

terutama yang kepemilikanya dibawah 5%. 

 Pemegang saham institusional besar diasumsikan memiliki orientasi investasi 

jangka panjang. Untuk bertindak secara kolektif peningkatan aktivitas kepemilikan 

institusional juga didukung oleh usaha meningkatkan tanggung jawab manajer. 

Aktivitas pengawasan dapat dilakukan dengan meningkatkan para komite penasehat 

yang bekerja untuk melindungi kepentingan investor luar. Mekanisme pengawasan 

dapat dilakukan dengan menempatkan dewan ahli yang tidak dibiayai perusahaan 

sehingga tidak berada dalam pengawasan manajer. Dengan demikian, dewan ahli 

dapat menjalankan fungsinya secara efektif untuk mengawasi tindakan manajer. 

(Fama dan Jensen,1983 dalam Faisal, 2000 dalam Jalu, 2008) 

Bentuk pengawasan lain adalah dengan cara memberikan masukan-masukan 

sebagai bahan pertimbangan bagi manajer dalam menjalankan usaha dan berusaha 

menyelaraskan tindakan para manajer dengan kepentingan para pemegang saham 

melalui rapat umum pemegang saham. Pada akhirnya, keberadaan pihak institusi akan 

menyebabkan pengawasan menjadi lebih efektif karena pihak institusi dapat 

mengendalikan perilaku yang oportunistik manajer dan tindakan pengawasan tersebut 

akan mengurangi agency cost . 

Dalam hal pendanaan, para investor lebih menyukai pendanaan melalui 

hutang, karena hak mereka terhadap perusahaan berupa saham, tidak berkurang. 
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Selain itu, bunga yang dibayarkan diakui pemerintah sebagai biaya yang dapat 

mengurangi besarnya pembayaran pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. 

 

2.1.3  Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan 

perusahaan. Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil oleh perusahaan dalam 

rangka memperoleh sumber pembiayaan melalui hutang, sehingga dapat digunakan 

untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Selain itu kebijakan hutang 

perusahaan juga berfungsi sebagai mekanisme monitoring terhadap tindakan manajer 

yang dilakukan dalam pengelolaan perusahaan. Pembiayaan dengan menggunakan 

hutang menyebabkan perusahaan harus melakukan pembayaran secara periodik atas 

bunga dan prinsipal. Hal ini dapat mengurangi keinginan manajer untuk 

menggunakan free cash flow guna membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak optimal 

bagi perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan hutang dapat dijadikan sebagai suatu 

mekanisme monitoring. 

Salah satu sebab timbulnya konflik keagenan antara manajer dan pemegang 

saham disebabkan oleh keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan menyangkut 

tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan. 

Keputusan pendanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai keputusan dan 

kebijakan manajemen dalam menentukan sumber-sumber pendanaan dari modal 

internal, yakni : laba ditahan dan modal disetor atau dari modal eksternal, modal 

sendiri, dan atau melalui hutang. Laba ditahan merupakan laba yang masih tersisa 

setelah perusahaan membayar dividen. Sedangkan modal disetor yaitu modal yang 

disetorkan pada perusahaan oleh pemegang saham. 
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 Kebijakan hutang diukur dengan debt to equtiy ratio. Debt to equity ratio 

adalah total hutang (baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang) dibagi 

dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan besarnya hutang yang digunakan untuk 

perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya. Semakin besar rasio 

menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak 

eksternal (kreditor) dan semakin besar biaya utang (biaya bunga) yang harus dibayar 

perusahaan. Bringham et. al dalam Priyono Widodo (2005) dalam Jalu (2008) 

mengemukakan bahwa penggunaan hutang yang berbeban bunga mempunyai 

keuntungan dan kelemahan bagi perusahaan. Keuntungan dari penggunaan hutang 

diantaranya : 

1.   Biaya bunga mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga biaya hutang efektif 

      menjadi lebih rendah. 

2.   Kreditur hanya mendapat biaya bunga yang relatif bersifat tetap, sehingga 

                  kelebihan keuntungan merupakan klaim bagi pemilik perusahaan. 

3. Bondholder tidak memiliki hak suara sehingga pemilik dapat mengendalikan 

perusahaan dengan dana yang lebih kecil. 

Penggunaan hutang juga memiliki beberapa kelemahan karena: 

1.   Hutang yang semakin tinggi meningkatkan resiko, sehingga suku bunganya akan 

      semakin tinggi pula. 

2.  Bila dalam perusahaan tidak dalam kondisi yang bagus, pendapatan operasi akan 

     menjadi rendah dan tidak cukup untuk menutup biaya bunga sehingga kekayaan 

     pemilik berkurang. Pada kondisi ekstrim, kerugian tersebut dapat membahayakan 

     perusahaan karena dapat terancam kebangkrutan. 

Menurut Murni dan Andriana (2007) dalam Putri dan Handayani (2009), 

untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, pemilik saham lebih menginginkan 
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pendanaan perusahaan dibiayai dengan hutang karena dengan penggunaan hutang, 

hak mereka terhadap perusahaan tidak akan berkurang. 

 Akan tetapi manajer tidak menyukai  penggunaan hutang dengan alasan 

bahwa penggunaan hutang mengandung resiko yang tinggi. Perusahaan yang 

menggunakan hutang dalam pendanaanya dan tidak mampu melunasi kembali hutang 

tersebut akan terancam likuiditasnya sehingga akan mengancam posisi manajer dan 

insentif yang akan didapatkan. Debt yang terlalu tinggi akan meningkatkan risiko 

kebangkrutan perusahaan, karena perusahaan akan mengalami financial distress. 

Bringham dan Enhardt (2005) mengidentifikasi biaya yang berkaitan dengan 

financial distress seperti : biaya mengurus masa likuidasi, biaya membayar jasa 

lawyer, proses pengadilan dan administrasi maupun kerugian lain yang ditanggung 

oleh manajer, karyawan yang diputus hubungan kerja, konsumen, supplier  

stockholder atau kreditor.  

 Grosman & Hart (1982) dalam Tyas (2002) juga berpendapat bahwa 

keberadaan hutang mendorong manajer untuk mengambil lebih sedikit keuntungan 

dan menjadi lebih efisien guna menghindari terjadinya kebangkrutan serta hilangnya 

kontrol dan reputasi. Akan tetapi, tingkat hutang yang tinggi akan membuat 

perusahaan menanggung risiko yang disebut risk shifting incentive. Pada dasarnya 

maksud dari risk shifting incentive adalah dengan meningkatnya hutang, maka para 

pemegang saham akan berkecenderungan untuk memilih proyek-proyek yang lebih 

berisiko. Dengan menyetujui proyek-proyek yang lebih berisiko, mereka dapat 

membayar debtholder secara cepat dan mendapat keuntungan residual ketika proyek-

proyeknya berhasil. Akan tetapi, jika proyeknya gagal, maka bond holder akan 

menanggung kerugian risiko yang lebih tinggi.  
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Menurut Bringham dan Enhardt (2005) ,untuk mengurangi agency cost of 

equity, diperlukan adanya pihak ketiga yang membantu pemegang saham dalam usaha 

melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manajemen, 

pihak ketiga yang dimaksud yaitu debtholder (kreditor). Pengawasan yang tinggi 

menjadikan manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan debtholders maupun 

shareholders. Karena jika hutang tidak dilunasi seperti yang disyaratkan, maka 

perusahaan akan bangkrut dan dapat membuat para manajer perusahaan kehilangan 

pekerjaannya.  

Oleh karena itu, seorang manajer mungkin tidak akan melakukan suatu 

pengeluaran yang tidak perlu jika perusahaan mempunyai persyaratan pelunasan 

hutang yang besar yang dapat mengorbankan jabatanya (Brigham dan Houston,2010) 

 

2.2 Teori Kebijakan Hutang 

2.2.1 Teori Keagenan ( Agency theory ) 

 

Agency Theory adalah teori yang menjelaskan tentang agency relationship dan 

masalah-masalah yang ditimbulkannya (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Taufan, 

2005). Menurut Bringham, Gapenski, dan Daves (1999), Agency relationship 

merupakan hubungan antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai 

prinsipal/pemberi amanat dan pihak kedua disebut agen yang bertindak sebagai 

perantara yang mewakili prinsipal dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga. 

Pada agency theory yang disebut prinsipal adalah pemegang saham dan yang 

dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Pihak prinsipal 

memberi kewenangan kepada agen untuk melakukan transaksi atas nama prinsipal 

dan diharapkan dapat membuat keputusan terbaik bagi prinsipalnya.  
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Dalam manajemen keuangan, tujuan utama perusahaan adalah untuk 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Untuk itu manajer yang diangkat 

oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham. 

 Persoalannya adalah diantara kedua pihak tersebut seringkali terjadi 

perbedaan kepentingan. Perbedaan tersebut mengakibatkan keputusan yang diambil 

oleh manajemen perusahaan kurang mengakomodasi kepentingan pihak pemegang 

saham. Hal inilah biasa dikenal dengan agency problem (masalah keagenan). 

Manajemen perusahaan mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan 

sebesar-besarnya dengan biaya pihak lain. Perilaku ini biasa disebut sebagai 

keterbatasan rasional (bounded rasionality) dan manajer  cenderung tidak menyukai 

resiko (risk averse).  

Bringham, Gapenski, dan Daves (1999) menyatakan  permasalahan keagenan 

dapat muncul jika manajer suatu perusahaan memiliki kurang dari 100 persen saham 

biasa perusahaan tersebut sehingga manajer cenderung bertindak untuk kepentinganya 

sendiri dan sudah tidak berdasarkan tujuan untuk memaksimalisasi nilai dalam 

membuat keputusan pendanaan. Kondisi diatas merupakan konsekuensi dari 

pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan  (the separation of decision 

making and risk beating function of the firm). Maksudnya adalah pemegang saham 

cukup hanya menyerahkan modal saja namun pengelolaan perusahaan diserahkan 

kepada manajer profesional.  

Pemisahan ini sebenarnya perlu dilakukan terutama pada perusahaan besar 

karena tingkat kompleksitasnya yang tinggi. Tetapi pemisahan ini akan menyebabkan 

manajer tidak menanggung risiko atas kesalahan dalam pengambilan keputusan. 

Manajemen tidak menanggung risiko atas kesalahan dalam pengambilan keputusan, 

risiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham (prinsipal). Oleh karena 
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itu manajer cenderung melakukan pengeluaran bersifat konsumtif atau tidak produktif 

untuk kepentingan pribadinya, seperti peningkatan gaji dan status. (Putri dan 

Handayani, 2009).  

Jensen dan Meckling (1976) dalam Jalu (2008) mengemukakan teori keagenan 

yang menjelaskan bahwa kepentingan manajemen dan pemegang saham seringkali 

bertentangan, sehingga bisa terjadi konflik diantara keduanya. Hal tersebut 

disebabkan oleh tindakan manajer yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. 

Sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer tersebut 

karena pengeluaran tersebut akan menambah kos perusahaan yang menyebabkan 

penurunan keuntungan perusahaan dan penurunan dividen yang akan diterima.  

Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat 

diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan (monitoring) yang dapat 

mensejajarkan kepentingan yang terkait tersebut. Namun dengan munculnya 

mekanisme pengawasan ini menyebabkan timbulnya suatu kos yang disebut biaya 

keagenan atau agency cost bagi prinsipal. Menurut Bringham, Gapenski, dan Daves 

(1999), terdapat tiga kategori utama dari biaya keagenan : (1) pengeluaran-

pengeluaran untuk memonitor tindakan-tindakan manajer, seperti biaya audit; (2) 

pengeluaran-pengeluaran untuk menstrukturisasi organisasi dengan tujuan untuk 

menghindari tingkah laku manajer yang tidak diinginkan, contohnya seperti 

penunjukan investor dari pihak luar untuk masuk ke dalam jajaran direksi; dan (3) 

residual cost atau sisa kerugian. Sisa kerugian merupakan perbedaan tindakan yang 

diambil oleh agen dan prinsipal dalam perikatan kontrak.  

Alternatif-alternatif untuk mengatasi masalah keagenan dan meminimumkan 

biaya keagenan antara lain: (1) dengan meningkatkan kepemilikan saham perusahaan 

oleh manajer. Dengan keterlibatan kepemilikan saham, manajer akan dapat merasakan 
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langsung manfaat dari keputusan yang diambil dengan benar dan akan merasakan 

kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.  Oleh karena 

itu manajer akan bertindak secara hati-hati karena mereka ikut menanggung 

konsekuensi atas  setiap tindakan dan keputusan yang ditetapkan. Kepemilikan ini 

akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Jensen dan 

Meckling dalam Wahidahwati,2002). Dengan demikian maka kepemilikan saham 

oleh manajemen merupakan insentif bagi para manajer untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

(2) dengan meningkatkan dividend payout ratio, perusahaan yang 

membagikan dividen dapat saja diartikan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan 

keuntungan sehingga keuntungan yang ada diperusahaan dibagikan kepada para 

pemegang saham sebagai dividen, dengan demikian tidak tersedia cukup banyak free 

cash flow dan manajemen terpaksa mencari pendanaan dari luar untuk membiayai 

investasinya. (3) dengan meningkatkan pendanaan dengan hutang karena penggunaan 

hutang akan mengikat perusahaan melalui pembayaran bunga dan cicilan secara 

periodik.Peningkatan hutang akan menurunkan besarnya konflik antara pemegang 

saham dengan manajemen disamping itu hutang juga dapat digunakan untuk 

mengendalikan penggunaan free cash flow secara berlebihan oleh manajer sehingga 

dapat menghindari investasi yang tidak menguntungkan (Brigham and Houston, 

2010). Kebijakan hutang yang diterapkan oleh perusahaan menjadikan perusahaan 

dimonitor oleh pihak debtholders. Pengawasan yang tinggi menjadikan manajer akan 

bertindak sesuai dengan kepentingan debtholders maupun shareholders. 

 (4) institusional investor sebagai monitoring agents. Moh’d et al (1998) 

dalam Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa distribusi pemegang saham antara 

pemegang saham dari luar yaitu institusional investor dan shareholders dispersion 
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dapat mengurangi agency cost. Karena kepemilikan mewakili suatu sumber 

kekuasaan (source of power) yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya 

terhadap keberadaan manajemen. Oleh karena itu, investor institusional atau outside 

equityholders akan selalu mengawasi tindakan manajer untuk memastikan bahwa 

manajer tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang 

saham. 

Kepemilikan institusional yang semakin tinggi diharapkan akan semakin 

memperkuat kontrol outside shareholder terhadap perusahaan  sehingga akan dapat 

mengurangi biaya keagenan perusahaan serta mencegah tindakan opportunis oleh 

manajer karena manajer mempunyai tanggung jawab membayar bunga dan pokok 

pinjaman pada debtholders.  

Konflik antara prinsipal dan manajer juga dapat timbul karena keputusan 

pendanaan. Kondisi ini terjadi karena adanya pemisahan antara fungsi pengambilan 

keputusan dan fungsi penangguhan risiko.  

Keputusan pendanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai keputusan 

manajemen dalam menentukan sumber-sumber pendanaan dari modal internal, yakni : 

modal ditahan atau dari modal eksternal, modal sendiri, dan atau melalui hutang. 

Menurut Murni dan Andriana (2007) dalam Putri dan Handayani (2009), untuk 

memenuhi kebutuhan pendanaan, pemilik saham lebih menginginkan pendanaan 

perusahaan dibiayai dengan hutang karena dengan penggunaan hutang, hak mereka 

terhadap perusahaan tidak akan berkurang, tetapi manajer tidak menyukai dengan 

alasan bahwa penggunaan hutang mengandung resiko yang tinggi.  

Perusahaan yang menggunakan hutang dalam pendanaanya dan tidak mampu 

melunasi kembali hutang tersebut akan terancam likuiditasnya sehingga akan 

mengancam posisi manajer dan insentif yang akan didapatkan. Debt yang terlalu 
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tinggi akan meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan, karena perusahaan akan 

mengalami financial distress.  

 

 2.2.2 Teori Sinyal (signalling theory) 

Isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan 

untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang 

prospek perusahaan (Brigham dan Houston, 2010). Perusahaan dengan prospek yang 

menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan 

setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk dengan 

penggunaan hutang.  

Ross (1977) dalam Mega (2010) mengembangkan model dimana struktur 

modal (penggunaan hutang) merupakan sinyal yang disampaikan oleh manajer ke 

pasar. Apabila manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik dan 

harga saham akan meningkat, manajer perusahaan tersebut ingin mengkomunikasikan 

hal tersebut kepada pihak investor. 

Manajer yang telah memiliki saham dan dalam menjalankan operasionalisasi 

perusahaan menggunakan hutang lebih banyak, merupakan sinyal bahwa perusahaan 

tersebut lebih dapat dipercaya. Hal ini karena perusahaan yang meningkatkan hutang 

bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa 

mendatang. Dasar pertimbangannya adalah manajer tidak akan melakukan tindakan-

tindakan yang bersifat opportunistic, karena penambahan hutang akan menyebabkan 

keterbatasan arus kas dan meningkatnya biaya-biaya beban keuangan sehingga 

manajer hanya akan menerbitkan hutang baru yang lebih banyak apabila mereka 

yakin perusahaan kelak dapat memenuhi kewajibannya.  

Investor diharapkan akan menangkap sinyal bahwa perusahaan mempunyai 

prospek yang baik.  Dengan demikian hutang merupakan tanda atau sinyal positif bagi 
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para investor. Sedangkan perusahaan yang menerbitkan ekuitas atau saham-saham 

baru menyebabkan nilai perusahaan yang tercermin dalam harga saham, akan turun 

(Baskin,1989, dalam Noor ,2008). 

 

 

2.2.3  Static Trade Off Theory  

Static trade off menjelaskan adanya hubungan antara pajak, risiko 

kebangkrutan dan penggunaan hutang yang disebabkan keputusan struktur modal 

yang diambil perusahaan (Myers and Brealy, 2007). 

Teori ini membandingkan manfaat dan biaya atau keseimbangan antara 

keuntungan dan kerugian atas penggunaan hutang. Pada teori ini juga dijelaskan 

bahwa sebelum mencapai suatu titik maksimum, hutang akan lebih murah daripada 

penjualan saham karena adanya tax shield. Implikasinya adalah semakin tinggi hutang 

maka akan semakin tinggi nilai perusahaan (Mutamimah, 2003 dalam Mega,2010).  

Manajer yang telah memiliki saham dan para pemegang saham dapat meningkatkan 

penggunaan hutang untuk mendapatkan manfaat pajak atau tax shield selama belum 

mencapai titik maksimum. 

Namun, setelah mencapai titik maksimum, penggunaan hutang oleh 

perusahaan menjadi tidak menarik, karena perusahaan harus menanggung biaya 

keagenan, kebangkrutan serta biaya bunga yang menyebabkan nilai saham turun 

(Hermendito Kaaro, 2001 dalam Mega, 2010).  

Teori static trade off berasumsi bahwa struktur modal suatu perusahaan 

ditentukan dengan mempertimbangkan manfaat pengurangan pajak ketika hutang 

meningkat di satu sisi dan meningkatnya agency cost (biaya agensi) ketika hutang 

meningkat pada sisi yang lain.  
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Ketika manfaat pengurangan pajak masih lebih tinggi dibandingkan dengan 

perkiraan agency cost, perusahaan dapat meningkatkan hutangnya dan peningkatan 

hutang harus dihentikan ketika pengurangan pajak atas tambahan hutang tersebut 

sudah lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan agency cost. (Zaenal Arifin 

,2005, dalam Annisa’u ,2007, dalam Diah,2009). 

Berdasarkan pada Trade off, perusahaan berupaya mempertahankan struktur 

modal yang ditargetkan dengan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan di negara dengan tingkat pajak yang tinggi seharusnya 

memiliki hutang yang lebih besar dalam struktur modalnya daripada perusahaan yang 

membayar pajak pada tingkat yang lebih rendah, karena bunga yang dibayar diakui 

pemerintah sebagai biaya, sehingga akan mengurangi pengenaan pajak terhadap 

perusahaan. 

 

2.2.4  Pecking Order Theory  

Menurut Myers and Brealy (2007), Pecking Order Theory mengatakan bahwa 

perusahaan lebih cenderung memilih pendanaan yang berasal dari internal daripada 

pendanaan secara eksternal. Pendanaan secara internal lebih disukai, karena 

perusahaan tidak perlu memberikan suatu sinyal yang negatif yang dapat 

menyebabkan harga saham menurun. Penggunaan sumber pendanaan eksternal oleh 

perusahaan dilakukan apabila jumlah dana yang berasal dari sumber internal tidak 

mencukupi kebutuhan untuk mendanai investasi real dan dividend. 

Urut-urutan yang dikemukakan oleh teori ini dalam hal pendanaan yaitu laba 

ditahan, hutang , hutang obligasi dan saham preferen serta yang terakhir adalah 

penerbitan saham biasa. Pemilihan urutan pendanaan ini menunjukkan bahwa 

pendanaan didasarkan oleh tingkat risiko atas keputusan untuk menggunakan 
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pendanaan tersebut. Pemilihan ini juga dikaitkan dengan biaya atas sumber pendanaan 

dari mulai yang termurah hingga yang termahal.  

Untuk pendanaan secara eksternal, perusahaan lebih menyukai pendanaan 

dengan hutang. Di samping akan meningkatnya nilai perusahaan, ada dua alasan 

mengapa pendanaan secara eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang daripada 

modal sendiri. Pertama, adalah pertimbangan biaya emisi. Biaya emisi obligasi akan 

lebih murah dari biaya emisi penerbitan saham baru. Hal ini disebabkan karena 

penerbitan saham baru akan menurunkan harga saham lama. Kedua, manajer khawatir 

kalau penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh para pemodal. 

Karena penerbitan saham-saham baru akan menurunkan nilai perusahaan yang 

tercermin dalam harga saham (Brigham dan Houston, 2010). 

Selain itu, penggunaan hutang sebagai sumber pemenuhan kebutuhan 

pendanaan perusahaan secara eksternal juga disukai oleh para pemegang saham 

karena dengan penggunaan hutang, hak mereka terhadap perusahaan berupa saham 

tidak akan berkurang.  

 

2.3   Hipotesis Perjanjian Hutang (the debt covenant hypothesis). 

Menurut Scott (2006), semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan 

pelanggaran dalam suatu perjanjian utang yang berbasis akuntansi, semakin besar 

kemungkinan seorang manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi yang melaporkan 

pendapatan dari periode masa yang akan datang ke dalam periode masa kini. Penalaranya 

adalah bahwa peningkatan laba bersih yang dilaporkan akan mengurangi kemungkinan 

terjadinya masalah teknis. 

Di dalam perjanjian hutang, peminjam harus memenuhi kesepakatan-kesepakatan 

yang ada di dalam perjanjian selama periode tersebut. Pihak peminjam dapat menerapkan 
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suatu persyaratan-persyaratan yang cukup berat  dalam perjanjian terhadap pihak yang akan 

melakukan pinjaman. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran 

yang mungkin akan dilakukan oleh pihak peminjam. 

Jika perjanjian tersebut dilanggar, maka pihak peminjam akan terkena sanksi-sanksi 

yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam 

suatu perjanjian adalah tindakan manajemen dalam menjalankan perusahaan. Tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen tidak jarang bertentangan dengan 

kepentingan dari para pemegang saham. Dalam hal ini, manajemen akan melakukan tindakan 

tindakan yang bersifat opportunistic, dimana pihak manajer hanya mengutamakan 

kepentingan pribadinya saja dalam melakukan suatu tindakan. 

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, manajemen dapat mengadopsi kebijakan 

akuntansi untuk meningkatkan penghasilan saat ini. Manajer dapat menolak kebijakan 

akuntansi yang dapat meningkatkan volatilitas laba.  

 

2.4 Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Hutang 

Dalam kenyataannya, para manajer cenderung untuk melakukan tindakan 

opportunistic dalam menjalankan perusahaan untuk meningkatkan kemakmuranya sendiri. 

Hal ini akan menimbulkan konflik antara manajer dengan para pemegang saham. Selain itu, 

berdasarkan pada agency theory, salah satu penyebab konflik antara manajer dan para 

pemegang saham adalah pada keputusan pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, 

pemilik saham lebih menginginkan pendanaan perusahaan dibiayai dengan hutang karena 

dengan penggunaan hutang, hak mereka berupa saham terhadap perusahaan tidak akan 

berkurang. Berbeda halnya dengan manajer yang lebih menyukai pendanaan secara internal, 

karena manajer tidak ingin ikut menanggung risiko kebangkrutan. Manajer tidak 
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menginginkan posisinya terancam apabila perusahaan tidak dapat melunasi hutang yang telah 

dipinjam. Oleh karena itu manajer berusaha menekan debt serendah mungkin.  

Manajer akan memberikan suatu petunjuk atau sinyal kepada para investor mengenai 

bagaimana pihak manajemen memandang suatu prospek perusahaan (Brigham and Houston, 

2010). Perusahaan dengan prospek menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan 

saham dan mengusahakan setiap modal baru dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan 

hutang. Perusahaan yang mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik, akan 

menggunakan hutang yang lebih banyak, sebagai sinyal bahwa perusahaan lebih dapat 

dipercaya. Hal ini karena perusahaan yang meningkatkan hutang bisa dipandang sebagai 

perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa mendatang.  

Ross (1997) dalam Mega (2010), menyatakan, salah satu cara agar nilai suatu 

perusahaan meningkat adalah dengan meningkatkan hutangnya, karena perusahaan tersebut 

bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa 

mendatang dan menandakan bahwa para manajer yang berada di dalam perusahaan tersebut 

tidak akan melakukan suatu tindakan-tindakan yang bersifat opportunistic. Hal ini 

dikarenakan penggunaan hutang akan mengikat perusahaan untuk membayar bunga secara 

periodik dan menyebabkan keterbatasan free cash flow, sehingga manajer akan berusaha 

untuk melakukan tindakan-tindakan yang optimal demi menghasilkan suatu  return yang 

besar dan melunasi hutangnya. 

Berdasarkan Static Trade off Theory, manajer dan para pemegang saham dapat 

meningkatkan penggunaan hutang untuk mendapatkan manfaat pajak atau tax shield selama 

belum mencapai titik maksimum. 

Namun manajer dan pemegang saham harus menghentikan penggunaan hutang 

apabila hutang telah mencapai titik maksimum. Karena setelah mencapai titik tersebut, 

penggunaan hutang oleh perusahaan menjadi berisiko. Hal ini dikarenakan perusahaan harus 
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menanggung biaya keagenan, kebangkrutan serta biaya bunga yang menyebabkan nilai 

saham turun (Hermendito Kaaro, 2001, dalam Mega, 2010). 

Pecking Order Hypothesis menyatakan bahwa penentuan struktur modal yang optimal 

didasarkan pada keputusan pendanaan secara hierarki berdasarkan biaya modal yang paling 

murah yang bersumber pada sumber dana internal (profit) sampai pada sumber dana eksternal 

(hutang dan saham).  

Dengan demikian, penentuan struktur modal berdasarkan POT dimulai ketika  arus 

kas internal perusahaan tidak cukup untuk mendanai investasi real dan dividen, maka 

perusahaan akan menerbitkan hutang, dan saham akan diterbitkan jika financial distress 

perusahaan tinggi (Myers dan Brealy, 2007). 

Penelitian mengenai hubungan kepemilikan manajerial dengan dengan kebijakan 

hutang menunjukan hasil yang berbeda-beda dari beberapa peneliti.  

Murni dan Andriana (2007) dalam Putri dan Handayani (2009) menemukan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh masih rendahnya kepemilikan saham oleh insiders 

dibandingkan dengan kelompok lainya dalam perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Makmun (2003) ,Priyono Widodo (2005) dalam Jalu (2008), 

Putri dan Handayani (2009),dan Jalu (2008).  

Hasil ini bertentangan dengan Wahidahwati (2002) yang menemukan pengaruh yang 

signifikan dan berhubungan negatif antara kepemilikan dengan kebijakan hutang. Hasil ini 

senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Jensen et.al (1992) dalam Noor (2008) 

,Bathala et al (1994) dalam Jalu (2008). Moh’d et al  (1998) dalam Masdupi (2005), 

Sihombing (2000) dalam Jalu (2008),Listyani (2003) dan Zulhawati (2004) dalam  Putri dan 

Handayani (2009), Jogi dan Tarigan (2005), Masdupi (2005), dan Nurfauziah (2007). 
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Tetapi hasil penelitian Kim dan Sorensen (1986), Agrawal dan Mendelker (1987), dan 

Mehran (1998) dalam Wahidahwati (2002), Soliha dan Taswan (2002) dan Braisfold (1999) 

dalam Jogi dan Tarigan (2005), Jalu (2008), Murni dan Andriana (2007) dalam Putri dan 

Handayani (2009), dan Putri dan Handayani (2009) menemukan adanya pengaruh yang 

signifikan dan hubungan yang positif antara kepemilikan manajerial dengan kebijakan hutang 

perusahaan. 

Hasil penelitian yang berbeda-beda ini menunjukan bahwa tingkat kepemilikan  

manajerial turut mempengaruhi tingkat hutang perusahaan. Oleh karena itu, teknik pengujian 

hipotesis yang digunakan oleh penulis adalah secara Two-Tail. Hal ini dikarenakan terdapat 

kemungkinan berpengaruhnya kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang perusahaan 

atau sebaliknya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H01 :  Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Ha1 :  Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang 

              perusahaan.  

 

2.5  Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Kebijakan Hutang 

 

Berdasarkan pada Agency Theory, investor institusional berperan sebagai monitoring 

agent. Hal ini dikarenakan keputusan pendanaan yang dibuat oleh manajer perusahaan akan 

selalu diawasi dan dievaluasi untuk tetap mengakomodasi kepentingan para pemegang saham 

(Putri dan Handayani, 2009). Tindakan pengawasan tersebut akan mengurangi agency cost 

dan mencegah tindakan manajer yang menyebabkan terjadinya pengeluaran-pengeluaran 

yang sebenarnya tidak diperlukan oleh perusahaan.Dalam hal pendanaan, pihak pemegang 

saham lebih menginginkan pendanaan perusahaan dibiayai dengan hutang karena dengan 
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penggunaan hutang, hak mereka terhadap perusahaan yang berupa saham tidak akan 

berkurang. Investor diharapkan akan menangkap sinyal bahwa suatu perusahaan mempunyai 

prospek yang baik. Sinyal tersebut ditunjukan oleh manajer dengan menggunakan hutang 

lebih banyak. Pengunaan hutang sebagai sumber pendanaan merupakan sinyal bahwa 

perusahaan lebih dapat dipercaya 

Hal ini karena perusahaan yang meningkatkan hutang bisa dipandang sebagai 

perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa mendatang. Dasar 

pertimbangannya adalah penambahan hutang menyebabkan keterbatasan arus kas dan 

meningkatnya biaya-biaya beban keuangan sehingga manajer hanya akan menerbitkan hutang 

baru yang lebih banyak apabila mereka yakin perusahaan kelak dapat memenuhi 

kewajibannya.Dengan demikian hutang merupakan tanda atau sinyal positif bagi para 

investor (Mega, 2010). 

Seperti yang telah diungkapkan diatas, pemegang saham lebih menyukai pendanaan 

melalui hutang. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan hutang, hak mereka terhadap 

perusahaan tidak akan berkurang. Di samping itu, adanya keuntungan pajak seperti yang telah 

dijelaskan di dalam teori Static Trade Off Theory juga menyebabkan para pemegang saham 

lebih menyukai pendanaan melalui hutang. Namun para pemegang saham harus 

menghentikan penggunaan hutang apabila hutang telah mencapai titik maksimum. Karena 

setelah mencapai titik tersebut, penggunaan hutang oleh perusahaan menjadi berisiko. Hal ini 

dikarenakan perusahaan harus menanggung biaya keagenan, kebangkrutan serta biaya bunga 

yang menyebabkan nilai saham turun (Hermendito Kaaro, 2001, dalam Mega, 2010). 

Berdasarkan pada Pecking Order Theory yang telah dijelaskan, dalam suatu urutan 

keputusan pendanaan, para manajer pertama kali akan memilih untuk menggunakan laba 

ditahan, hutang dan penerbitan saham sebagai pilihan terakhir (Myers dan Brealy, 2007). 
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Pendanaan secara eksternal dengan menggunakan hutang lebih disukai karena biaya yang 

dikeluarkan untuk hutang lebih murah dibandingkan dengan biaya penerbitan saham.  

Terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda dari para peneliti yang telah menguji 

hubungan antara kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang. 

Priyono (2005) dalam Jalu (2008)  menguji hipotesis pengaruh managerial 

ownership, institusional ownership dan growth terhadap debt ratio pada perusahaan jasa. 

Priyono menemukan adanya pengaruh yang tidak signifikan antara kepemilikan institusional 

terhadap kebijakan hutang. 

Crutchley et.al (1999) dalam Nurfauziah (2007) menyatakan bahwa kepemilikan 

insitusional mempunyai pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan  negatif  dengan 

hutang. Dengan semakin besarnya presentase kepemilikan institusional maka diharapkan 

akan memperkuat kontrol eksternal terhadap perusahaan sehingga dapat mengurangi agency 

problem dan agency cost. Adanya kontrol oleh pihak investor institusional tersebut 

menjadikan manajer menggunakan hutang pada tingkat yang lebih rendah untuk mengurangi 

kemungkinan terjadinya financial distress dan risiko kebangkrutan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bathala (1994) dalam Jalu (2008), 

Wahidahwati (2002), Listyani (2003) dalam Putri dan Handayani (2009), Masdupi (2005), 

dan Nurfauziah (2007) 

Namun hasil penelitian diatas berbeda dengan yang dilakukan oleh Murni dan 

Andriana (2007) dalam Putri dan Handayani (2009) yang menunjukan kepemilikan 

institusional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Hasil 

ini menunjukan kepemilikan institusional memiliki wewenang lebih besar dibandingkan 

dengan pemegang saham kelompok lain untuk cenderung memilih proyek yang lebih berisiko 

dengan harapan akan memperoleh keuntungan yang tinggi. Untuk membiayai proyek 

tersebut, investor memilih pembiayaan melalui hutang. Dengan kebijakan tersebut, mereka 
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dapat mengalihkan penangguhan risiko kepada pihak kreditor apabila proyek gagal. Bila 

proyek berhasil, pemegang saham akan mendapat hasil sisa karena kreditor hanya akan 

dibayar sebesar tertentu yaitu berupa bunga. 

Selain itu,dengan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan eksternal, 

perusahaan akan mendapatkan keuntungan / keringanan dalam pembayaran pajak, karena 

adanya bunga yang dibayarkan (Faisal, 2000 dalam Putri dan Handayani, 2009). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Ismiyati dan 

Hanafi (2003), Haryono (2004) dalam Putri dan Handayani (2009), Jalu (2008), dan Putri dan 

Handayani  (2009).   Hasil penelitian yang berbeda-beda ini menunjukan bahwa tingkat 

kepemilikan  institusional turut mempengaruhi tingkat hutang perusahaan. Oleh karena itu, 

penulis  melakukan teknik pengujian statistik secara Two-Tail. Hal ini dikarenakan terdapat 

kemungkinan berpengaruhnya kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang 

perusahaan atau sebaliknya. 

   Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis : 

H02 :  Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang 

              perusahaan. 

Ha2 :  Kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang 

              perusahaan. 

 

 

2.6  Review Penelitian Terdahulu  

Jensen, et al. (1992) dalam Noor (2008) meneliti interaksi antara insider ownership 

dengan kebijakan hutang (DER). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat hubungan 

antara insider ownership dengan keputusan finansial perusahaan. Meningkatnya kepemilikan 

saham oleh manajemen akan menurunkan jumlah hutang, sehingga insider ownership 

berhubungan negatif. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kebijakan hutang adalah insider 
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ownership, profitabilitas dan pertumbuhan aset. Sedangkan faktor-faktor yang tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal adalah dividen dan ukuran perusahaan. 

Bathala et.al (1994) seperti dikutip oleh Sihombing (2000) dalam Jalu (2008) menguji 

pengaruh kepemilikan institusional terhadap debt ratio dan insider ownership dengan 

beberapa variabel kontrol. Hasil penelitianya menunjukan bahwa kepemilikan insider, 

earning volatility, research and development, adverstising expenses, growth, institusional 

ownership memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap debt ratio. 

 Sihombing (2000) dalam Jalu (2008) juga menemukan bahwa kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan dan 

berhubungan negatif terhadap debt ratio dari 167 perusahaan yang diteliti. Variabel kontrol 

seperti firm size, dan earning volatility juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap debt 

ratio, sedangkan growth tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap debt ratio. 

Faisal (2000) dalam Jalu (2008) menunjukan bahwa kehadiran managerial ownership 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rasio hutang namun berarah negatif yang 

konsisten dengan penelitian Bathala et.al (1994). Penelitian ini menunjukan bahwa 

institusional ownership pada perusahaan manufaktur yang ditelti memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap rasio hutang perusahaan. 

Wahidahwati (2002) menguji hipotesis mengenai pengaruh kepemilikan saham oleh 

pihak manajemen dan institusional ownership terhadap penggunaan hutang perusahaan. 

Sebagai objek penelitian difokuskan pada 61 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 1995 dan 1996. Menurut Wahidahwati, kehadiran kepemilikan Institusional pada 

industri manufaktur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rasio hutang. Adanya 

monitoring yang efektif oleh pemilik institusional menyebabkan penggunaan hutang 

menurun, karena peranan hutang sebagai salah satu alat monitoring sudah diambil oleh pihak 

Institusional.Kepemilikan manajerial juga mempunyai pengaruh signifikan dan mempunyai 
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hubungan yang negatif terhadap kebijakan hutang. Sedangkan dividend payment tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang. Ukuran perusahaan dan 

struktur aset pada perusahaan manufaktur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kebijakan hutang 

Makmun (2003) dalam Jalu (2008) menguji insider ownership, dividend, profit dan 

perubahan aktiva pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian menunjukan insider 

ownership tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hutang, dividen mempunyai 

pengaruh negatif terhadap kebijakan hutang, variabel profit mempunyai pengaruh negatif 

terhadap perusahaan, sedangkan pertumbuhan aktiva mempunyai pengaruh positif terhadap 

hutang. 

Masdupi (2005) dalam penelitianya menganalisa mengenai dampak struktur 

kepemilikan pada kebijakan hutang dalam mengontrol konflik keagenan. Populasi yang 

diamati adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selain perusahaan 

keuangan dan asuransi selama tahun 1992-1996. Sampel yang dipilih menggunakan metode 

purposive sampling . Hasil penelitiannya menunjukan bahwa insider ownership dan 

institusional ownership berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang.  

Priyono Widodo (2005) dalam Jalu (2008) menguji hipotesis pengaruh managerial 

ownership, institusional ownership dan growth terhadap debt ratio pada perusahaan jasa 

sebagai objek penelitian yaitu 88 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2000 sampai 

tahun 2002. Menurut Priyono Widodo, kehadiran managerial ownership, institusional 

ownership tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap debt ratio. 

Jogi dan Tarigan (2005) dalam penelitianya yang berjudul “ Kepemilikan Manajerial : 

Kebijakan Hutang, Kinerja, dan Nilai Perusahaan” menemukan bahwa kepemilikan 

manajerial mempunyai pengaruh yang signifikan dan berhubungan negatif terhadap 

kebijakan hutang. 
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Nurfauziah (2007) menguji  pengaruh hubungan kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusi, dan kebijakan hutang. Hasil penelitianya menunjukan bahwa kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan insitusional mempunyai hubungan yang negatif dan tidak 

signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Putri dan Handayani (2009) menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dividen, dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan manufaktur dan perusahaan non manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 

2005-2007. Hasil penelitianya menunjukan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional memiliki pengaruh positif yang searah dengan kebijakan hutang perusahaan 

namun tidak signifikan. Sedangkan dividen dan pertumbuhan perusahaan tidak memiliki 

pengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

Jalu (2008) dalam penelitianya menguji pengaruh kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang pada perusahaan non manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2005-2007. Penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang, sedangkan 

kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang 

perusahaan. 

 

2.7 Rerangka Pemikiran 

Rerangka pemikiran membantu menjelaskan hubungan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen yaitu pengaruh adanya kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional terhadap kebijakan hutang perusahaan. Kepemilikan manajerial akan 

mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Dengan demikian maka 

kepemilikan saham oleh manajemen merupakan insentif bagi para manajer untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan . Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan 
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membuat para manajer mengambil kebijakan - kebijakan yang optimal, termasuk didalamnya 

adalah kebijakan menggunakan hutang. Namun pada dasarnya, para manajer cenderung untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang bersifat opportunistic. 

Kepemilikan institusional akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar 

oleh sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. Kerangka pemikiran ini 

membantu menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, 

yaitu pengaruh adanya kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap 

kebijakan hutang. 

 

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini secara ringkas digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

 

Variabel Independen     Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : gambar diolah 

 

 

 

 

                                   

KEPEMILIKAN MANAJERIAL 

                               

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL 

                                    

KEBIJAKAN HUTANG           
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2.8 Variabel Kontrol yang Digunakan Dalam Penelitian 

Dalam penelitian terdahulu, Masdupi (2005) melakukan penelitian yang berjudul 

 “Analisis dampak struktur kepemilikan pada kebijakan hutang dalam mengontrol konflik 

keagenan”. Masdupi menggunakan variabel kontrol berupa: 1) Dividen Payment, 2) Firm 

Size, 3) Asset Structure, 4) Tax Rate, dan 5) Profitability. Tetapi dalam hasil penelitianya, 

ternyata hanya variable Firm Size dan Asset Structure saja yang berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan hutang, sementara variabel kontrol lainnya tidak memiliki pengaruh 

secara signifikan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan kebijakan hutang 

perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahidahwati (2002). Oleh 

karena itu, peneliti menggunakan variable control berupa Firm Size dan Asset Structure. 

Penelitian ini juga menggunakan dummy karakteristik perusahaan sebagai variabel 

kontrol. Dummy karakteristik perusahaan merupakan variabel kontrol yang digunakan untuk 

mengontrol efek dari dua jenis perusahaan yang akan diteliti dan untuk melihat apakah 

terdapat perbedaan diantara dua (2) jenis perusahaan yang berbeda (manufaktur dan non 

manufaktur) dalam hal kebijakan hutang. 

 

 

 

 

 

 

1. Ukuran perusahaan (Firm size) 

Menurut Masdupi (2005), semakin besar perusahaan maka semakin banyak dana yang 

digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan. Salah satu sumbernya adalah hutang. Scott 

(2006) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi 

cenderung membutuhkan dana dari sumber eksternal yang besar. 

Biasanya biaya emisi saham akan lebih besar daripada penerbitan surat hutang, 

sehingga ada hubungan yang positif antara firm size dengan debt ratio. Biaya emisi adalah 

biaya yang dikenakan atas penerbitan obligasi atau saham baru. Menurut Wahidahwati 
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(2002), perusahaan besar dapat mengakses pasar modal. Karena kemudahan tersebut maka 

perusahaan akan memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dana. 

Di sisi lain, ukuran perusahaan menjadi salah satu instrumen yang digunakan dalam 

pemberian hutang oleh kreditor kepada perusahaan. Ukuran perusahaan digunakan sebagai 

jaminan atas hutang-hutang perusahaan. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, 

maka kecenderungan penggunaan hutang juga akan semakin meningkat. 

 Menurut Zmijewski dan Hagerman (1981) dalam Spica (2002), besarnya ukuran suatu 

perusahaan dapat dilihat dari penjualan yang dilaporkan oleh perusahaan. Pengukuran firm 

size berhubungan dengan fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dana dan 

memperoleh laba dengan melihat pertumbuhan penjualan perusahaan. Oleh karena itu, 

variabel SIZE diukur dari nilai total penjualan bersih perusahaan. 

 Hasil studi dari Moh’d et al. (1998) dan Homaifar, et al. (1994) dalam Masdupi 

(2005) menemukan bahwa firm size mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan 

hutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masdupi (2005) 

 

2.       Struktur aset (Asset Structure) 

 

Menurut Wahidahwati (2002), variabel ini berhubungan dengan jumlah kekayaan 

(asset) yang dapat dijadikan jaminan. Perusahaan yang lebih fleksibel akan cenderung 

menggunakan hutang lebih besar daripada perusahaan struktur aktivanya tidak fleksibel. 

Semakin tinggi aset maka perusahaan akan semakin mudah untuk mendapatkan pinjaman 

dari kreditur.  

Variabel ASSET berhubungan dengan struktur aset perusahaan yang selalu digunakan 

dalam operasi perusahaan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga dapat dijadikan 

jaminan. Oleh karena itu, variabel ASSET diukur dengan membagi jumlah aset tetap terhadap 

total aset (Adedeji, 1999, dalam Spica, 2002). Perusahaan yang lebih fleksibel akan 
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cenderung menggunakan hutang lebih besar daripada perusahaan struktur aktivanya tidak 

fleksibel. Semakin tinggi aset maka perusahaan akan semakin mudah untuk mendapatkan 

pinjaman dari kreditur.  

Hasil studi Jensen et al. (1992) dan Moh’d et al. (1998) dalam Masdupi (2005) 

menemukan bahwa asset structure mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan 

hutang. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahidahwati (2002) dan 

Masdupi (2005). 

 

 

3.      Variabel dummy (Dummy variabel) 

Dummy karakteristik perusahaan merupakan variabel kontrol yang digunakan untuk 

mengontrol efek dari dua jenis perusahaan yang akan diteliti dan untuk melihat apakah  dari 

dua  jenis perusahaan yang berbeda (non manufaktur dan manufaktur), terdapat perbedaan 

pengaruh terhadap kebijakan hutang. 
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BAB III  

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris yaitu merupakan penelitian terhadap 

fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengamatan (Indriantoro dan 

Supomo,1999). Penelitian ini didesain untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh 

antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang. 

Dimensi waktu yang digunakan adalah cross sectional. Menurut Sekaran (2007), 

cross sectional adalah sebuah studi yang dapat dilakukan dengan data hanya sekali 

dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, bulanan, dalam rangka menjawab 

pertanyaan penelitian, artinya penelitian ini dilakukan pada suatu waktu tertentu. Dalam 

penelitian ini periode pengamatan yang digunakan yaitu tahun 2009 dan 2010. 

 

3.2  Populasi dan Sampel 
 

Menurut Sekaran (2007), populasi adalah keseluruhan dari kelompok orang, kejadian, 

atau hal-hal lain yang ingin diinvestigasi oleh peneliti sedangkan sampel adalah bagian dari 

populasi, yang anggotanya dipilih dari populasi tersebut. Populasi pada penelitian ini adalah 

semua perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 

dan 2010, kecuali perusahaan keuangan dan tercatat dalam Indonesia Capital Market 

Directory (ICMD).  

Sedangkan pengumpulan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan 

tujuan untuk mendapatkan sampel yang mewakili  kriteria yang telah ditentukan. Kriteria-

kriteria yang digunakan sebagai berikut : 
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a. Perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangannya 

pada tahun 2009 dan 2010 di website www.idx.co.id  

b. Adanya informasi kepemilikan saham oleh manajer (komisaris dan direktur) dan adanya 

informasi kepemilikan saham oleh institusional dari setiap perusahaan secara konsisten 

pada tahun 2009 dan 2010. 

c. Adanya informasi tentang rasio hutang perusahaan yang ditunjukan oleh debt to equity, net 

sales perusahaan, dan aset perusahaan. 

 

3.3     Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya dan tidak perlu 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2007). Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah literatur, jurnal penelitian, artikel, laporan-laporan, dan dokumen 

lainnya.  

Laporan yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan dari 

perusahaan-perusahaan non manufaktur dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Laporan tersebut diperoleh dengan mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia 

(Indonesian Stock Exchange) periode 2009 dan 2010 dan diambil dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) tahun 2010.  

Tabel 3.1 

Jenis dan Sumber data 

 

No      Data yang diperlukan             Sumber data 

1 Laporan keuangan perusahaan    Indonesian Capital                                  

tahun 2010                      Market Index (ICMD) 

2     Laporan keuangan perusahaan Indonesia Stock       

tahun 2009 dan 2010                               Exchange  
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Keterangan : 

1. Indonesian Capital Market Index (ICMD) merupakan direktori pasar modal 

terbesar di Indonesia. ICMD telah menjadi referensi utama bagi para pelaku 

pasar modal guna memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya tentang 

data dan informasi emiten serta informasi lainnya yang terkait dengan pasar 

modal Indonesia, khususnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). ICMD memuat data 

keuangan, pemegang saham, alamat terbaru, dan perkembangan saham dari 

seluruh emiten pasar modal, serta data tentang obligasi perusahaan, securities 

houses, dan  stock brokers. 

Oleh karena itu penulis menggunakan ICMD periode tahun 2010 sebagai dasar 

untuk melihat dan memperoleh data berupa laporan keuangan dan pemegang 

saham dari perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di BEI selama periode 

2009. 

2. Indonesia Stock Exchange (IDX)  

Penulis tidak menggunakan ICMD sebagai dasar untuk memperoleh data berupa 

laporan keuangan dan pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang 

dibutuhkan untuk periode tahun 2010. Hal ini dikarenakan buku ICMD untuk 

periode 2010 baru akan terbit pada bulan november 2011.Oleh karena itu, 

penulis memperoleh data dengan cara mengunduh laporan keuangan dari 

masing-masing perusahaan untuk periode 2010 dari situs IDX. 
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3.4 Model Penelitian 

Metode regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai 

berikut : 

 

DERi = α+ β1 MOWNi + β2 INSTi + β3 SIZEi + β4 ASSETi + β5 DUMMY i +ei (3.1) 

Keterangan : 

DERi       : debt to equity ratio sebagai kebijakan hutang 

MOWNi   : Kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

INSTi       : Kepemilikan saham oleh pihak luar atau institusi 

SIZEi       : Ukuran perusahaan 

ASSETi    : Struktur aset 

DUMMY i : Dummy variabel 

β1, β2,β3,β4 : Koefisien regresi dari setiap variabel independen 

α       : Konstanta 

ei             : Error term 

i      : Perusahaan 

                                                                                             

3.5   Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya. 

3.5.1 Variabel Dependen 

Variabel terikat (dependent variable), yaitu variabel dimana faktor keberadaannya 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah: 

1. Kebijakan Hutang 

 

Kebijakan hutang adalah segala jenis hutang yang dibuat atau diciptakan oleh 

perusahaan baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang (Nasser dan Firlano,2006 

dalam Putri dan Handayani, 2009). Kebijakan hutang diperoleh dengan pembagian antara 
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total hutang yang dimiliki perusahaan baik current liabilty maupun long term liability dan 

total equity yang dimiliki perusahaan (Dewi, 2008). Dalam penelitian ini, untuk 

menggambarkan kebijakan hutang perusahaan digunakan Debt to Equity (DER). Menurut 

Jalu (2008), debt to equity ratio secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Total Debt 

Debt to equity =  Total Equity            (3.2) 

 

Keterangan : 

Total Debt = Total kewajiban (utang) yang dimiliki perusahaan 

Total Equity = Total ekuitas (modal sendiri) yang dimiliki perusahaan 

 

3.5.2 Variabel Independen 
 

   Variabel bebas (independent variable), yaitu variabel yang mempengaruhi 

variabel lainnya. Variabel tersebut terdiri atas: 

 

a) Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Manajerial (managerial ownership) adalah tingkat kepemilikan 

saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. 

Nilai kepemilikan manajerial (MOWN)  diperoleh dari jumlah persentase saham 

perusahaan yang dimiliki oleh dewan direksi dan komisaris, manajemen dibagi 

dengan jumlah saham yang beredar (Wahidahwati, 2002). 

Variabel ini digunakan untuk mengetahui manfaat kepemilikan manajerial 

dalam mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan. Variabel ini diberi simbol 

MOWN. Menurut Masdupi (2005), formula untuk mengukur variabel kepemilikan 

manajerial sebagai berikut : 
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Jumlah saham dimiliki manajer dan dewan komisaris 

MOWN =   Jumlah saham beredar    (3.3) 

 

b) Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional yaitu proporsi saham yang dimiliki Institusional pada 

akhir tahun yang diukur dalam persentase (%).Variabel ini akan menggambarkan 

tingkat kepemilikan saham oleh institusional dalam perusahaan. Tingkat saham 

institusional yang tinggi akan menghasilkan upaya - upaya pengawasan yang lebih 

intensif oleh pihak investor institusional, sehingga dapat membatasi perilaku 

opportunistik manajer.  

Di dalam penelitian ini, variabel kepemilikan institusional diberi simbol INST. 

Menurut Masdupi (2005), untuk mengukur variabel kepemilikan institusional, 

formulanya sebagai berikut : 

 

     Jumlah saham dimiliki institusi 

     INST =  Jumlah saham beredar   (3.4) 

 

3.6 Variabel Kontrol 
 

Adapun definisi operasionalisasi dan pengukuran variabel kontrol untuk penelitian ini 

akan diuraikan di bawah ini. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat 

konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor 

luar yang tidak diteliti.  

Ukuran perusahaan diberi simbol SIZE. Menurut  Zmijewski dan Hagerman (1981) 

dalam Spica (2002), Cara pengukuran dari variabel SIZE adalah dengan memakai Natural 

log of sales sebagai proxy dari size. Size = LN Sales 
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Struktur aset diberi simbol ASSET. Variabel ini diukur dengan menggunakan hasil 

bagi antara fixed asset terhadap total asset (Adedeji, 1999, dalam Spica, 2002) 

ASSET =       Fixed asset 

                                  Total asset  (3.5) 

Variabel dummy diberi simbol DUMMY. Variabel dummy 0 untuk jenis perusahaan 

non manufaktur, sedangkan Variabel dummy 1 untuk jenis perusahaan manufaktur. 

 

 

3.7     Metode Analisis Data 

3.7.1 Teknik pengolahan data   

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis-

hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Data diolah dengan menggunakan bantuan 

software pengolahan data statistik yaitu Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 

16 for Windows dan dilanjutkan dengan Eviews versi 6. Pengolahan data statistik tersebut 

dilakukan untuk pengujian asumsi klasik agar model regresi yang dibangun memenuhi sifat 

BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).  

Jika sifat BLUE telah terpenuhi maka model regresi telah dianggap layak untuk 

memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian data sampel pada 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode statistik GLS (Generalized Least 

Square).  

Regresi dengan metode GLS yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews 6.1. Penggunaan metode GLS dengan pembobotan cross-

section (cross-section weights) dipilih dengan tujuan mendapatkan model yang memenuhi 

kroteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) terkait dengan adanya indikasi 

heterokedastisitas serta autotokorelasi pada model penelitian yang digunakan. Dengan 

metode ini, Eviews melakukan GLS dengan menggunakan estimated cross-section residual 
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variances. Perhitungan dari estimated cross-section residual variances adalah sebagai 

berikut: 

   (3.6)             

dimana adalah OLS fitted values. 

Untuk menganalisis tingkat pengaruh kebijakan hutang sebagai variabel dependen 

dengan beberapa variabel Independen maka dibentuk model analisis yang menggunakan 

model regresi linier berganda. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda 

pada model persamaan (3.1) 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi akan menghasilkan estimator tidak bias yang baik jika terpenuhi 

asumsi klasik, yaitu Normalitas (data berdistribusi normal), Heteroskedastisitas, Autokorelasi 

dan Multikolinieritas. Berikut ini akan dibahas secara lebih rinci mengenai asumsi klasik 

yang telah disebut di atas : 

 

  3.7.2.1 Uji Normalitas  

 Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah residual dari model 

regresi berdistribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah yang 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal  (Ghozali, 2009). Asumsi 

normalitas gangguan atau error (ut) sangat penting, sebab uji eksistensi model (uji F) 

maupun uji validitas pengaruh variabel bebas (uji t) dan estimasi nilai variabel terikat 

mensyaratkan hal ini. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, baik uji F maupun uji t dan 

estimasi nilai variabel terikat menjadi tidak valid. 

Secara empiris, gangguan atau error (ut) diartikan sebagai selisih antara data 

variabel terikat yang teramati dengan variabel terikat yang terprediksi oleh persamaan 
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regresi. Oleh karena itu, gangguan atau error (ut) seringkali disebut sebagai kesalahan 

prediksi atau residual.  

Uji normalitas residual yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji Jarque 

Bera dengan formulasi hipotesis sebagai berikut: 

H0 : nilai ut berdistribusi normal  

Ha : nilai ut tidak berdistribusi normal  

Sementara itu, kriteria pengujian yang dilakukan adalah:  

Ho diterima bila signifikansi statistik Jarque Bera > 0.05  

Ha diterima bila signifikansi statistik Jarque Bera ≤ 0.05 

 

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antar variabel bebas 

dimana dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebasnya (Ghozali, 2001).  Dalam penelitian ini umtuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel. 

Dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien korelasi 

diatas 0,85 maka penulis menduga terjadi gejala multikolinearitas dalam model dan 

sebaliknya apabila koefisien korelasi dibawah 0,85 maka penulis menduga tidak 

terjadi gejala multikolinieritas dalam model. 

          3.7.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali,2009).Dalam penelitian ini, uji autokorelasi 

dilakukan  dengan metode Breusch-Godfrey atau LM Test. Uji Breusch-Godfrey 
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dilakukan dengan kriteria penentuan berdasarkan nilai signifikansi chi-square sebagai 

berikut: 

Ho diterima dan Ha ditolak jika prob. χ2 > 0.05 

Ho ditolak dan Ha diterima jika prob. χ2  
≤ 0.05 

Rumusan hipotesis yang diajukan dalam uji autokorelasi ini adalah: 

Ho : tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model 

Ha : terdapat masalah autokorelasi dalam model 

 

 

3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 

2009). Metode OLS baik model regresi sederhana maupun regresi berganda 

mengasumsikan bahwa variabel gangguan (ei) mempunyai rata-rata E(ei) = 0, 

mempunyai varians yang konstan atau Var (ei) = σ2 dan variabel gangguan tidak 

saling berhubungan antara satu observasi dengan observasi lainnya atau Cov (ei, ej) = 

0 sehingga menghasilkan estimator OLS yang BLUE. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2001).  

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas 

adalah dengan menggunakan uji White. Uji White menggunakan nilai absolut residual 

sebagai variabel terikat dan variabel bebasnya terdiri atas variabel bebas yang sudah 

ada dalam model penelitian. Uji White dilakukan dengan criteria penentuan 

berdasarkan nilai signifikansi Chi-Square sebagai berikut: 
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Ho diterima dan Ha ditolak jika prob. χ2 > 0.05 

Ho ditolak dan Ha diterima jika prob. χ2  
≤ 0.05 

Rumusan hipotesis yang diajukan dalam uji heterokedastisitas ini adalah: 

Ho : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model 

Ha : terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model 

 

3.7.3 Teknik Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, akan digunakan metode 

uji koefisien determinasi (R2), uji signifikansi simultan ( uji F ), uji signifikansi parameter 

individual ( Uji t). 

 

3.7.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian R2 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel-

variabel bebas (independent variable) menjelaskan variabel terikat (dependent variable) 

dalam suatu persamaan regresi. R2 mengandung kelemahan mendasar dimana adanya bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan ke dalam model. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini yang digunakan adjusted R2 berkisar antaral nol dan satu.Jika nilai 

adjusted R2 mendekati satu maka makin baik kemampuan model tersebut dalam 

menjelaskan variabel dependen, sedangkan nilai R2 yang mendekati nol berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat 

terbatas.  

 

 

3.7.3.2 Uji Signifikansi Parsial ( Uji t ) 

 

  Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara individu variabel 

independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dalam 
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penelitian ini variabel kepemilikan manajerial (MOWN), dan kepemilikan institusional 

(INTS) secara individu diuji pengaruhnya terhadap kebijakan hutang (variabel dependen). 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05% (α =5%). Dasar 

penerimaan atau penolakan hipotesis untuk masing-masing variabel sebagai berikut : 

H01 :  Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang 

Ha1 : Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang 

H02 : Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang 

Ha2 : Kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang 

H0 : β1 : β2    = 0 

 Ha : β1 : β2    ≠ 0  

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Jika P value > 0,05 maka Ha ditolak. Hal ini berarti bahwa secara parsial kelima 

variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen 

2. Jika P value ≤ 0,05 maka Ha tidak dapat ditolak. Ini berarti secara parsial kelima 

variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Apabila tingkat signifikansi diperoleh ( p-value) lebih kecil dari 0,05 maka Ho 

ditolak/Ha diterima atau dengan α =5% variabel independent tersebut berhubungan secara 

statistik terhadap variabel dependennya. Kriteria pengujian Ha ditolak, bila –t tabel ≤ t hitung ≤ t 

tabel sedangkan Ha diterima, bila t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 

 

3.7.3.3 Uji Signifikansi Simultan ( Uji F ) 

 

 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara 

simultan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel kepemilikan manajerial 
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(MOWN) , dan kepemilikan institusional (INTS) yang merupakan variabel independen diuji 

pengaruhnya secara simultan terhadap Kebijakan Hutang (variabel dependen). Terdapat dua 

kriteria pengujian. Pertama adalah melihat Ha akan ditolak, apabila  F hitung ≤ F tabel sedangkan 

Ha akan diterima apabila F hitung > F tabel . 

Cara yang kedua adalah Significance level 0,05% (α = 5%).Ketentuan penerimaan hipotesis 

adalah : 

1. Jika P value > 0,05 maka Ha ditolak. Hal ini berarti bahwa secara simultan kelima 

variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2. Jika P value ≤ 0,05 maka Ha tidak dapat ditolak. Ini berati secara simultan 

kelima variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Pengumpulan Data dan Penentuan Sampel 

 

Penelitian ini didesain untuk menguji secara empiris pengaruh antara kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang. Dimensi waktu yang 

digunakan adalah cross sectional, yang artinya penelitian ini dilakukan pada suatu waktu 

tertentu. Dalam penelitian ini periode pengamatan yang digunakan yaitu tahun 2009 dan 

2010. Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

dan non manufaktur, kecuali perusahaan keuangan, yang terdaftar di BEI serta melaporkan 

laporan keuangan secara lengkap dan dipublikasikan di Indonesian Capital Market Directory 

dan di situs IDX. Kemudian dari populasi tersebut diambil sampel sesuai dengan yang 

memenuhi kriteria tertentu. Proses pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini 
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Tabel 4.1 

Proses pemilihan sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 

• Perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang terdaftar Di BEI 

periode 2009 dan 2010 

• Perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang tidak memiliki 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional periode 2009 

dan 2010 

• Perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang tidak memiliki 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara 

konsisten periode  2009 dan 2010. 

• Perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang tidak 

mempublikasikan Informasi tentang rasio hutang, net sales 

perusahaan, dan aset perusahaan 

• Sampel yang digunakan 

• Data oulier selama tahun penelitian 

 

• Data yang digunakan selama penelitian        

 

402 

 

(69) 

 

 

(245) 

 

 

(6) 

82                    

(5) 

77 

 

4.1.1 Proses pemilihan sampel 

Berdasarkan Indonesian Capital Market Directory (ICMD), perusahaan non 

manufaktur dan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009 dan 2010 sebanyak 402 

perusahaan. Tetapi dari 402 perusahaan tersebut, terdapat beberapa perusahaan yang tidak 

termasuk dalam kriteria perusahaan yang dibutuhkan oleh peneliti, diantaranya : 

• Terdapat 69 perusahaan non manufaktur dan manufaktur yang tidak memiliki 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 
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• Terdapat 245 perusahaan non manufaktur dan manufaktur yang tidak memiliki 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara konsisten. Dalam 

penelitian ini, konsisten mempunyai arti bahwa suatu perusahaan harus memiliki 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional di dalam perusahaanya pada 

periode 2009 dan 2010. 

• Terdapat 6 perusahaan non manufaktur dan manufaktur yang tidak mempublikasikan 

Informasi tentang rasio hutang,net sales perusahaan, dan aset perusahaan. Sehingga 

sampel yang digunakan sebanyak 82 perusahaan. 

Setelah dilakukan analisis terhadap sampel, peneliti menggunakan program SPSS 16.0 

untuk menemukan adanya outlier di dalam sampel yang akan digunakan (82). Peneliti 

menemukan 5 outlier yang dikeluarkan dari sampel,sehingga jumlah sampel yang digunakan 

adalah 77 perusahaan. Penyebab timbulnya outlier dikarenakan adanya data yang memiliki 

nilai ekstrim pada sampel, salah satunya adalah kepemilikan institusional yang memiliki nilai 

yang menyimpang sebesar dua kali. 

 

4.2 Analisa dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan distribusi dari 

variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini. Hasil statistik deskriptif menunjukkan 

informasi mengenai jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nilai tengah (median), nilai 

maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi pada masing-masing variabel independen dan 

variabel dependen. 
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Tabel 4.2 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Der 77 .05 3.14 1.0474 .76514 

Mown 77 .01 41.57 4.8545 8.10423 

Inst 77 14.43 87.95 48.2778 20.37236 

Size 77 21.61 32.50 26.9423 2.24632 

Asset 77 .00 .87 .2877 .21139 

Dummy 77 .00 1.00 .4026 .49364 

Valid N (listwise) 77     

   Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0 

  Dari Dari tabel 4.2 diatas dapat dketahui : 

• Nilai rata-rata variabel kebijakan hutang (DER) sebesar 1,05% dengan nilai 

minimum sebesar 0,05% dan nilai maksimum sebesar 3,14% dengan standar 

deviasi sebesar 0,76514%.  

• Nilai rata-rata kepemilikan saham oleh manajerial (MOWN) sebesar 4,8545%, 

dengan nilai minimum sebesar 0,01% dan nilai maksimum sebesar 41,57% 

dengan standar deviasi sebesar 8,10423%.  

• Nilai rata-rata kepemilikan institusional (INST) sebesar 48,2778%, dengan 

nilai minimum sebesar 14,43% dan nilai maksimum sebesar 87,95% dengan 

standar deviasi sebesar 20,3726%. 

• Nilai rata-rata ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 26,9423%,dengan nilai 

minimum 21,61% dan nilai maksimum sebesar 32,5%.  

• Nilai rata-rata Asset perusahaan (ASSET) sebesar 0,2877% dengan nilai 

minimum 0.00% dan nilai maksimum 0,87%. 

• Variabel dummy 

Nilai rata-rata variabel dummy sebesar 0,4026 berarti 40 % sampel merupakan 

perusahaan manufaktur, sisanya adalah perusahaan non manufaktur. 
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4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh modl regresi 

linier yang memenuhi BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Pengujian asumsi klasik 

terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

 

4.2.2.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada gangguan atau error (ui) antara 

selisih data variabel terikat yang teramati dengan variabel terikat yang terprediksi oleh 

persamaan regresi. Uji normalitas dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque Bera. 

 

Grafik 4.1 

Uji normalitas 

0

2

4

6

8

10

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Series: Residuals
Sample 1 77
Observations 77

Mean      -2.96e-16
Median   0.044345
Maximum  1.357420
Minimum -1.523143
Std. Dev.   0.492588
Skewness  -0.252135
Kurtosis   4.181372

Jarque-Bera  5.293515
Probability  0.070881

             
Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0 

Histogram diatas menunjukan bahwa probability dari semua variabel 

independen menunjukkan nilai probabilitas > 0,05%. Data diatas menunjukkan, 

masing-masing variabel bebas maupun variabel terikat memiliki nilai signifikansi 

diatas 0,05 dengan tingkat keyakinan 95%. Hal ini berarti bahwa semua variabel 

bebas maupun variabel terikat pada perusahaan non manufaktur dan perusahaan 
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manufaktur pada tahun 2009 dan 2010 terdistribusi normal. Dengan demikian Ho 

diterima. 

4.2.2.2  Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antar variabel bebas dimana dalam 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya 

(Ghozali, 2001).  Dalam penelitian ini umtuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas 

dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel. Dengan melihat koefisien korelasi antar 

variabel independen, jika koefisien korelasi diatas 0,85 maka penulis menduga terjadi gejala 

multikolinearitas dalam model dan sebaliknya apabila koefisien korelasi dibawah 0,85 maka 

penulis menduga tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model. 

Hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan oleh penulis menjelaskan nilai 

koefisien korelasi antar variabel independen : kepemilikan manajerial (MOWN) dan 

kepemilikan institusional (INST), dan variabel kontrol : ukuran perusahaan (SIZE), struktur 

aset (ASSET), dan variabel dummy yang dapat dilihat dalam lampiran 1. Melihat rendahnya 

keseluruhan nilai koefisien korelasi antar variabel independen pada lampiran 1, yaitu di 

bawah 0,85 ,maka diduga tidak terdapat masalah multikolinearitas. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa variabel MOWN, INST,SIZE,ASSET, dan DUMMY tidak memiliki hubungan linear 

antar variabel independen dalam model regresi. 

4.2.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (periode analisis) dengan kesalahan 

pada periode t-1 (periode sebelumnya). Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan  

dengan metode Breusch-Godfrey atau LM Test. Uji Breusch-Godfrey. 
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Berdasarkan lampiran 2, nilai signifikansi dari chi-square sebesar 0,4707 berada di 

atas 0.05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Ho dalam pengujian autokorelasi diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model telah terbebas dari masalah autokorelasi. 

 

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam 

penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji White.  

Berdasarkan lampiran 3, nilai signifikansi dari chi-square berada di atas 0.05, yaitu 

sebesar 0.1918. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Ho dari pengujian heteroskedastisitas 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model telah terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

 

4.2.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam metodologi penelitian, pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Jumlah sampel 

keseluruhan adalah 82 sampel. Namun jumlah sampel tersebut berkurang menjadi 77 setelah 

penanganan untuk memenuhi asumsi uji normalitas. Model regresi berganda dalam penelitian 

ini telah ditunjukan pada persamaan (3.1) 

Pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan hasil uji 

signifikansi t dan uji signifikansi F dapat dilihat pada lampiran 4. Hasil uji signifikansi t dan 

uji signifikansi F menunjukkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

DER = -1,927388 + 0,001056 MOWNi + 0,025199 INSTi + 0,063603 SIZEi 

              +0,592278 ASSETi  - 0,325190 DUMMYi 
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a. Intercept = -1,927388 

Jika kepemilikan manajerial(MOWN),kepemilikan institusional (INST),ukuran 

perusahaan (SIZE), struktur aset (ASSET), dan DUMMY diasumsikan memiliki nilai 

konstan, maka nilai DER pada perusahaan non manufaktur dan manufaktur periode 

2009-2010 akan turun sebesar 1,927388 satuan. 

b. Slope MOWN 

Koefisien regresi untuk Kepemilikan manajerial (MOWN) sebesar 0,00105. Hal 

ini menunjukkan bahwa DER pada perusahaan non manufaktur dan manufaktur  akan 

naik sebesar 0,001056 persen untuk setiap kenaikan satu persen pada kepemilikan 

manajerial dengan asumsi variabel lain konstan. 

c. Slope INST 

Koefisien regresi untuk kepemilikan institusional (INST) sebesar 0,025199. Hal 

ini menujukkan bahwa DER pada perusahaan non manufaktur dan manufaktur akan 

naik sebesar 0,025199 persen untuk setiap perubahan kenaikan satu persen pada 

kepemilikan institusional dengan asumsi variabel lain konstan. 

d. Slope SIZE 

Koefisien regresi untuk ukuran Perusahaan (SIZE) sebesar 0,063603. Hal ini 

menujukkan bahwa DER pada perusahaan non manufaktur dan manufaktur akan naik 

sebesar 0,063603 persen untuk setiap kenaikan satu persen pada ukuran perusahaan 

dengan asumsi variabel lain konstan. 

e. Slope ASSET 

Koefisien regresi untuk Ukuran Perusahaan (SIZE) sebesar 0,592278. Hal ini 

menunjukkan bahwa DER pada perusahaan non manufaktur dan manufaktur  akan 
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naik sebesar 0,592278 persen untuk setiap kenaikan satu persen pada struktur aset  

dengan asumsi variabel lain konstan. 

f. Slope DUMMY 

Koefisien regresi untuk variabel DUMMY  sebesar  – 0,325190 . Hal ini 

menunjukan jika DER pada perusahaan manufaktur naik sebesar 1 %, maka DER 

pada perusahaan non manufaktur akan turun sebesar – 0,325190 persen. Perbedaan 

tingkat DER antara perusahaan manufaktur dan non manufaktur sebesar - 0,325190. 

Hal ini berarti, kebijakan hutang (DER) pada perusahaan manufaktur lebih tinggi 

sebesar 0,325190 jika dibandingkan dengan perusahaan non manufaktur. 

4.2.3 Analisis Uji Hipotesis 

4.2.3.1 Koefisien Determinasi (Goodness Of Fit) 

 Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Koefisien determinasi juga 

digunakan untuk mengukur dan melihat seberapa baik atau buruk data yang digunakan untuk 

mengestimasi persamaan regresi. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua 

variabel independen, penulis menggunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted r2. Adjusted r2 

disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel.  

Berdasarkan lampiran 5, Adjusted R square adalah sebesar 0.556354. Besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat dari besarnya nilai adjusted R 

square. Semakin mendekati 1 adjusted R square suatu model, maka semakin besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini, adjusted R square sebesar  

0.556354 mengindikasikan bahwa semua variabel bebas dan variabel kontrol yaitu 

kepemilikan manajerial (MOWN) dan kepemilikan institusional (INST), ukuran perusahan 

(SIZE), struktur aset (ASSET), dan variabel dummy (DUMMY) mampu menjelaskan 

pengaruhnya terhadap kebijakan hutang perusahaan. Sisanya sebesar 0,443646 merupakan 
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faktor lain yang mempengaruhi kebijakan hutang atau variabel terikat yang tidak diuji dalam 

penelitian ini. 

 

4.2.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel bebas secara 

individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Hasil dari uji t dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini 

 

Tabel 4.3 
Hasil persamaan regresi 

DER = -1,927388 + 0,001056 MOWNi + 0,025199 INSTi + 0,063603  

SIZE i  + 0,592278 ASSETi  - 0,325190 DUMMYi 

Variable Coefficient Prob 

C -1,927388 0,00154 

MOWN 0,001056 0,8883 

INST 0,025199 0,0000* 

SIZE 0,063603 0,0379* 

ASSET 0,592278 0,0423* 

DUMMY -0.325190 0.0181* 

      *signifikan pada level α = 5% 

       R-Squared = 0,585541,  Adjusted R-Squared= 0,556354,  

       Prob (Fstatistic)= 0,000000 

Sumber : data diolah 
 
 
Dari uji t yang ditunjukkan pada tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:  

a. Hipotesis 1 

H01 :  Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang 

Ha1 :  Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan manajerial memiliki  nilai signifikan yaitu 

0,8883 > 0,05 .Dengan demikian hipotesis H01 diterima. Maka disimpulkan bahwa dengan 

tingkat kepercayaan sebesar 95%, kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur dan non manufaktur. 

  

b. Hipotesis 2 

H02 : Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang 

Ha2     : Kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai signifikan yaitu 

0,0000 < 0,05, dengan demikian hipotesis H02 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa 

dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, kepemilikan institusional memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur dan non manufaktur.  

c. Variabel kontrol 

   1.    Ukuran perusahaan (SIZE) 

       Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SIZE memiliki nilai signifikan sebesar 0,0379 < 

0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kebijakan hutang. 

2.   Struktur aset (ASSET) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa struktur aset memiliki nilai signifikan sebesar 

0,0423 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur aset memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang. 

3. Variabel Dummy (DUMMY) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel dummy memiliki nilai signifikan sebesar 

0,0181 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan jenis 
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perusahaan, yaitu perusahaan non manufaktur dan perusahaan manufaktur, memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang. 

4.2.3.3 Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F ) 

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama seluruh 

variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Pada uji 

statistik F ini, jika nilai probabilitasnya berada dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa secara bersama-sama atau secara simultan variabel bebas mempengaruhi variabel 

terikat secara signifikan. Hasil uji F dapat dilihat pada lampiran 6. 

Hasil Uji statistik F ditunjukkan pada tabel di atas. Hasil perhitungan nilai 

probabilitas yang dapat dilihat pada kolom signifikansinya yaitu sebesar 0,000000. Hal ini 

menunjukkan nilai probabilitas F lebih rendah dari taraf uji penelitian sebesar 0,05 pada 

tingkat keyakinan 95%. Nilai probabilitas F sebesar 0,000000 dapat diinterpretasikan 

bahwa secara bersama-sama atau secara simultan variabel bebas yaitu kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional mampu mempengaruhi variabel terikat yaitu 

kebijakan hutang secara signifikan. 

 

4.3     Pembahasan 

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang 

Adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dapat menyelaraskan 

potensi perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pihak pemegang saham 

lainnya sehingga permasalahan  antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang. 

Kepemilikan manajerial menunjukan adanya peran ganda seorang manajer, yaitu sebagai 

manajer sekaligus sebagai pemegang saham, sehingga kepemilikan manajerial dapat 

mensejajarkan kepentingan antara manajer dengan para pemegang saham.  
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Namun dengan berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini tidak sejalan 

dengan pendapat di atas. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial (MOWN) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang (DER). 

Hasil yang tidak signifikan ini disebabkan oleh kecenderungan manajer untuk melakukan 

perilaku-perilaku opportunistic.  Tindakan opportunistic yang dimaksud adalah melakukan 

suatu tindakan yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi manajer dan mengambil 

keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan dari pemegang saham untuk 

meningkatkan kesejahteraan perusahaan. (Jensen dan Meckling, 1976, dalam Ika ,2009). 

 Jensen dan Meckling (1976) dalam Tyas (2002) membuktikan bahwa manajer 

memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam tindakan-tindakan pengambilan keuntungan 

yang berlebihan dan perilaku-perilaku opportunistic lain, karena mereka akan mendapat 

keuntungan penuh dari tindakan-tindakan tersebut, tetapi hanya menanggung sedikit risiko 

dari yang seharusnya. 

Manajer juga tidak mau terlalu banyak menginvestasikan kekayaan pribadinya dalam 

perusahaan guna menghindari adanya risiko-risiko yang menyangkut kekayaan pribadi 

mereka. Oleh karena itu, dalam hal pendanaan, para manajer yang melakukan tindakan 

opportunistic lebih menyukai pendanaan yang dibiayai oleh para pemegang saham yang ada 

di perusahaan saja. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari terjadinya risiko 

kebangkrutan. Tindakan ini tidak menguntungkan karena perusahaan tidak akan berkembang 

dengan pesat jika hanya mengandalkan dana yang berasal dari sumber internal saja, 

dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan dana eksternal seperti hutang. 

Berdasarkan pengujian hipotesis, nilai probabilitas t hitung sebesar 0,8883.  Nilai 

0,8883 ini lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05 (0,8883 > 0,05). Dengan demikian 

hipotesis H01 yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh 
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terhadap kebijakan hutang diterima, sedangkan Ha1 yang menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang ditolak.  

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini tidak mendukung signalling theory (teori 

sinyal) yang menyatakan bahwa manajer yang telah memiliki saham dan mempunyai 

keyakinan bahwa prospek perusahaan baik, akan menggunakan hutang untuk membiayai 

kegiatan operasional perusahaanya. Hal ini merupakan sinyal bahwa perusahaan lebih dapat 

dipercaya dan menunjukan tidak adanya perilaku opportunistic yang akan dilakukan manajer.  

Penelitian ini juga tidak sesuai dengan Static Trade off Theory yang menyatakan 

bahwa manajer yang sudah memiliki saham dan para pemegang saham dapat meningkatkan 

penggunaan hutang untuk mendapatkan manfaat hutang atau tax shield selama belum 

mencapai titik maksimum. 

Tetapi hasil penelitian ini mendukung pecking order theory yang menyatakan bahwa  

dalam suatu urutan keputusan pendanaan, para manajer pertama kali akan memilih untuk 

menggunakan laba ditahan, hutang dan penerbitan saham sebagai pilihan terakhir, karena 

perusahaan tidak perlu memberikan suatu sinyal yang negatif yang dapat menyebabkan harga 

saham menurun (Myers dan Brealy, 2007) 

 Tidak signifikannya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang 

dalam penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Sorensen (1986), 

Agrawal dan Mendelker (1987), dan Mehran (1998) dalam Wahidahwati (2002), Soliha dan 

Taswan (2002) dan Braisfold (1999) dalam Jogi dan Tarigan (2005), Jalu (2008), Murni dan 

Andriana (2007) dalam Putri dan Handayani (2009), dan Putri dan Handayani (2009). 

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan oleh Jensen et.al (1992) dalam Noor 

(2008) ,Bathala et al (1994) dalam Jalu (2008). Moh’d et al  (1998) dalam Masdupi (2005), 

Sihombing (2000) dalam Jalu (2008), Wahidahwati (2002), Listyani (2003) dan Zulhawati 

(2004) dalam  Putri dan Handayani (2009), Jogi dan Tarigan (2005), Masdupi (2005), dan 
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Nurfauziah (2007) yang menemukan pengaruh negatif dan signifikan antara kepemilikan 

dengan kebijakan hutang.  

 

 

2.  Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang 

 

Berdasarkan Agency Theory, investor institusional berperan sebagai monitoring agent. 

Hal ini dikarenakan keputusan pendanaan yang dibuat manajer perusahaan akan selalu 

diawasi dan dievaluasi untuk mencegah terjadinya perilaku opportunistik serta tetap 

mengakomodasi kepentingan para pemegang saham (Putri dan Handayani, 2009). Tindakan 

pengawasan tersebut akan mengurangi agency cost karena memungkinkan perusahaan 

menggunakan tingkat hutang yang lebih rendah (Bathala et al,1994, dalam Putri dan 

Handayani, 2009). 

Namun hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat di 

atas. Signifikansi dari hasil penelitian yang diperoleh disebabkan karena kepemilikan 

institusional merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja dan nilai dari 

perusahaan.  Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan 

pengawasan (monitoring) yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat 

menghalangi perilaku-perilaku opportunistic para manajer. Hal ini dikarenakan kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh pihak institusional mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat 

digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Investor 

institusional bertindak demikian karena mereka ingin nilai investasi yang sudah mereka 

tanamkan tidak menjadi sasaran perilaku opportunistic para manajer, sehingga dapat menjadi 

return yang menguntungkan bagi dirinya dan dapat meningkatkan nilai serta kesejahteraan 

perusahaan. 

Pengaruh Kepemilikan..., Juan Reynaldo Salomo Hutapea, Ak.-Ibs, 2011 



85 

 

Menurut Veronica (2006), investor institusional merupakan investor yang canggih dan 

lebih dapat menggunakan informasi pada periode sekarang dalam memprediksi laba di masa 

depan dibandingkan dengan investor non institusional.  

Dalam hal pendanaan, pihak institusional lebih menyukai pendanaan melalui hutang,  

karena hak mereka terhadap perusahaan berupa saham, tidak berkurang. Perusahaan akan 

dapat berkembang lebih cepat jika menggunakan dana yang berasal dari kreditor 

dibandingkan dengan menggunakan dana yang hanya berasal dari pihak pemegang saham 

saja. (Friend and Lang dalam Braisfold, 1999, dalam Jogi dan Tarigan, 2005). 

Kepemilikan institusional memiliki wewenang yang lebih besar dibandingkan dengan 

pemegang saham kelompok lain untuk cenderung memilih proyek yang lebih berisiko dengan 

harapan akan memperoleh keuntungan yang tinggi. Untuk membiayai proyek tersebut, 

investor memilih pembiayaan melalui hutang.  

Dengan kebijakan tersebut, mereka dapat mengalihkan penangguhan risiko kepada 

pihak kreditor apabila proyek gagal. Bila proyek berhasil, pemegang saham akan mendapat 

hasil sisa karena kreditor hanya akan dibayar sebesar tertentu yaitu berupa bunga. 

Selain itu kebijakan hutang perusahaan juga berfungsi sebagai mekanisme monitoring 

terhadap tindakan manajer yang dilakukan dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang 

menggunakan hutang untuk keperluan pendanaan harus melakukan pembayaran secara 

periodik atas bunga. Hal ini bisa mengurangi keinginan manajer untuk menggunakan free 

cash flow guna membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak optimal bagi perusahaan. Oleh 

karena itu, kebijakan hutang dapat dijadikan sebagai suatu mekanisme monitoring. 

Dasar pertimbangannya adalah penambahan hutang menyebabkan keterbatasan arus 

kas dan meningkatnya biaya-biaya beban keuangan sehingga manajer hanya akan 

menerbitkan hutang baru yang lebih banyak apabila mereka yakin perusahaan kelak dapat 

memenuhi kewajibannya.  
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Adanya manfaat pajak atau tax shield seperti yang telah dijelaskan di dalam teori 

Static Trade Off Theory juga menyebabkan para pemegang saham lebih menyukai pendanaan 

melalui hutang (Hermendito Kaaro, 2001, dalam Mega, 2010). 

Hasil penelitian ini juga mendukung Pecking Order Theory yang menyatakan bahwa 

dalam suatu urutan keputusan pendanaan, para manajer pertama kali akan memilih untuk 

menggunakan laba ditahan, hutang dan penerbitan saham sebagai pilihan terakhir. Pendanaan 

secara eksternal dengan menggunakan hutang lebih disukai karena biaya yang dikeluarkan 

untuk hutang lebih murah dibandingkan dengan biaya penerbitan saham. Penerbitan saham-

saham baru mengindikasikan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan pada 

tingkat yang cukup tinggi dan akan menyebabkan nilai perusahaan turun. Hal ini merupakan 

kabar buruk bagi para pemodal (Myers dan Brealy, 2007).  

 Berdasarkan pengujian hipotesis, nilai probabilitas t hitung sebesar 0,0000.  Nilai 

0,0000 ini lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 (0,0000 < 0,05). Dengan demikian 

hipotesis H02 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh 

terhadap kebijakan hutang ditolak.Sementara hipotesis Ha2 yang menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2000) dalam 

Putri dan Handayani, (2009), Murni dan Andriana (2007) dalam Putri dan Handayani (2009), 

Ismiyati dan Hanafi (2003), Haryono (2004) dalam Putri dan Handayani (2009), Jalu (2008), 

dan Putri dan Handayani  (2009). 

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bathala (1994) dalam Jalu (2008), Crutchley et.al (1999) dalam Nurfauziah (2007), 

Wahidahwati (2002), Listyani (2003) dalam Putri dan Handayani (2009), Masdupi (2005), 

Priyono(2005) dalam Jalu (2008), dan Nurfauziah (2007). 
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3. Variabel kontrol 

a. Ukuran perusahaan (SIZE) 

        Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 2.116006, sedangkan 

nilai signifikansinya sebesar 0,0379. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikan pada 0,05. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa variabel SIZE pada perusahaan non manufaktur maupun 

manufaktur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap DER. 

       Hasil persamaaan regresi menunjukan bahwa SIZE mempunyai arah koefisien regresi 

positif dengan DER sebesar β3 = 0,063603 yang berarti setiap kenaikan SIZE sebesar 1% 

maka DER akan meningkat sebesar 0.063603% dengan asumsi variabel independen lainya 

konstan. 

 Ukuran perusahaan menjadi salah satu instrumen yang digunakan dalam pemberian 

hutang oleh kreditor kepada perusahaan. Ukuran perusahaan digunakan sebagai jaminan atas 

hutang-hutang perusahaan.  

      Selain itu, menurut William R.Scott (2006) dalam positive accounting theory, 

peningkatan laba bersih yang dilaporkan akan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah 

teknis. Pihak manajemen menolak kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan volatilitas 

laba dan lebih memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan penghasilan saat ini. 

Oleh karena itu, pengaruh variabel SIZE dalam penelitian ini disebabkan oleh kebijakan dari 

pihak manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba bersih. 

     Hasil penelitian ini konsisten dengan teori dan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Homaifar et.al (1994) dalam Wahidahwati (2002). Moh’d et.al (1998) dalam Wahidahwati 

(2002), dan Wahidahwati (2002). Dalam hal ini perusahaan cenderung untuk meningkatkan 

hutangnya karena perusahaan berkembang semakin besar. Perusahaan besar  dapat dengan 

mudah mengakses pasar modal karena memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk 

mendapatkan sumber dana. 
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b. Struktur aset (ASSET) 

      Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 2.067511, sedangkan 

nilai signifikansinya sebesar 0,0423. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikan pada 0,05. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa variabel ASSET pada perusahaan non manufaktur maupun 

manufaktur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap DER. 

      Hasil persamaaan regresi menunjukan bahwa ASSET mempunyai arah koefisien 

regresi positif dengan DER sebesar β3 = 0,59227 yang berarti setiap kenaikan ASSET sebesar 

1% maka DER akan meningkat sebesar 0.59227% dengan asumsi variabel independen lainya 

konstan.  

Pengaruh variabel ASSET yang signifikan dalam penelitian ini membuktikan bahwa 

perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar, juga akan memiliki jumlah hutang yang 

tinggi. Perusahaan yang lebih fleksibel akan cenderung menggunakan hutang lebih besar 

daripada perusahaan struktur aktivanya tidak fleksibel. Semakin tinggi nilai jaminan aset 

maka perusahaan akan semakin mudah untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori dan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Jensen  et.al (1992) dalam Wahidahwati (2002). Moh’d et.al (1998) dalam Wahidahwati 

(2002), dan Wahidahwati (2002).  

 

c. Variabel dummy 

Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh nilai t hitung sebesar -2,419306, sedangkan 

nilai signifikansinya sebesar 0,0181. Nilai 0,0181 ini lebih kecil dari taraf signifikan β5. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa adanya perbedaan jenis perusahaan, yaitu non manufaktur dan 

manufaktur, juga berpengaruh pada perbedaan tingkat kebijakan hutang (DER). 

Dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa nilai DER pada 

perusahaan manufaktur lebih tinggi sebesar  -0.325190 jika dibandingkan dengan perusahaan 

non-manufaktur. 
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4.3 Implikasi manajerial 

1. Kepemilikan Institusional (INST) 

Perusahaan – perusahaan besar dengan struktur aset yang baik merupakan perusahaan 

yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan hutang sebagai sumber pendanaannya 

secara eksternal.  

 Proxy dari ukuran perusahaan (variabel size) adalah dengan menggunakan 

perhitungan dari natural log of sales. Perusahaan yang memiliki pendapatan yang besar akan 

lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman dana dari pihak debtholder. Pihak debtholder 

memberikan kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan ini karena pendapatan perusahaan 

yang besar merupakan jaminan atas dana-dana yang akan dipinjamkan oleh pihak debtholder.  

Proxy dari struktur aset (variabel asset) adalah dengan melakukan pembagian antara 

aset tetap dengan total aset perusahaan. Apabila perusahaan memiliki struktur aset yang baik, 

maka perusahaan tersebut akan semakin mudah untuk mendapatkan pinjaman dari pihak 

debtholder. Struktur aset yang baik merupakan jaminan atas dana-dana yang akan 

dipinjamkan oleh pihak debtholder.   

Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang diujikan, dimana variabel size dan asset 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang (DER). 

Perusahaan-perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi merupakan sinyal positif 

bagi para investor, termasuk investor institusional. Berdasarkan teori sinyal (signalling 

theory), hutang merupakan tanda atau sinyal yang positif bagi para investor, karena investor 

menganggap perusahaan yang penggunaan hutangnya lebih tinggi merupakan perusahaan 

yang mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang dan yakin akan mendapatkan 

suatu pendapatan yang baik sehingga dapat memenuhi kewajiban-kewajibanya. Salah satu 

dasar pertimbangannya dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan yang 

diberikan oleh pihak debtholder dalam pemberian pinjaman dana (hutang) terhadap 
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perusahaan-perusahaan tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah besarnya ukuran 

perusahaan (SIZE) dan struktur aset (ASSET) perusahaan yang telah dijelaskan diatas. 

Sedangkan perusahaan yang menerbitkan ekuitas atau saham-saham baru 

menyebabkan nilai perusahaan, yang tercermin dalam harga saham, akan turun. Perusahaan-

perusahaan yang mengeluarkan saham-saham baru dipandang oleh investor sebagai 

perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan, sehingga hal tersebut 

merupakan sinyal yang negatif. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1)  Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang 

perusahaan.  

2) Kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan.  

 

 

Selain hasil di atas, hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa variabel kontrol yang 

diujikan seperti : ukuran perusahaan (SIZE) , struktur aset (ASSET), dan variabel 

dummy (DUMMY) memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang (DER). 

 

 

 

5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan untuk penelitian berikutnya antara 

lain sebagai berikut: 

a. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada 77 perusahaan 

jika dibandingkan penelitian sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pendeknya 

periode pengamatan yang dilakukan (2009-2010) dan terbatasnya jumlah 

perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian. Oleh 

karena itu peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya agar periode waktu 

penelitian ditambah guna mendapatkan hasil yang lebih baik. 

 

b. Sampel yang digunakan adalah perusahaan nmanufaktur dan perusahaan non 

manufaktur kecuali perusahaan keuangan seperti : bank, agensi kredit, perusahaan 
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sekuritas, dan perusahaan asuransi. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya 

perusahaan-perusahaan yang bersifat keuangan ini dimasukan sebagai sampel 

karena perusahaan tersebut mempunyai spesifikasi tertentu. 

 
c. Bagi investor : 

Dalam melakukan suatu investasi, diharapkan investor dapat menangkap sinyal 

yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Perusahaan yang 

menggunakan tingkat hutang yang lebih tinggi merupakan sinyal positif  bagi 

para investor, sedangkan perusahaan yang menerbitkan saham-saham atau ekuitas 

baru merupakan sinyal yang negatif. 
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DAFTAR LAMPIRAN 
 
 

Lampiran 1 

Uji Multikolineraritas  
 DER MOWN INST SIZE ASSET DUMMY 

DER  1.000000  0.018355  0.717554  0.192867  0.188417 -0.176603 
MOWN  0.018355  1.000000 -0.015308 -0.126196  0.220394 -0.023552 
INST  0.717554 -0.015308  1.000000  0.124575  0.025505 -0.092204 
SIZE  0.192867 -0.126196  0.124575  1.000000  0.108867  0.447321 

ASSET  0.188417  0.220394  0.025505  0.108867  1.000000  0.072082 
DUMMY -0.176603 -0.023552 -0.092204  0.447321  0.072082  1.000000 
Sumber : data diolah menggunakan Eviews 6.0 

 

Lampiran 2 

Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.688765     Prob. F(1,16) 0.5056 

Obs*R-squared 1.507155     Prob. Chi-Square(1) 0.4707 
     

              

    Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0 

 

 

Lampiran 3 
Uji Heteroskedastisitas 

 

     
  

Sumber : Data diolah menggunakan Eviews 6.0 

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.367848     Prob. F(19,57) 0.1805 

Obs*R-squared 24.11354     Prob. Chi-Square(19) 0.1918 
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Sumber : Data diolah menggunakan Eviews 6.0 

 

 

Lampiran 5 

Koefisien Determinasi 
 

     
R-squared 0.585541     Mean dependent var 1.047403 
Adjusted R-squared 0.556354     S.D. dependent var 0.765144 
S.E. of regression 0.509638     Akaike info criterion 1.564486 
Sum squared resid 18.44089     Schwarz criterion 1.747121 
Log likelihood -54.23273     Hannan-Quinn criter. 1.637539 
F-statistic 20.06152     Durbin-Watson stat 2.041043 

 

              Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0 

 

 

Lampiran 6 

HASIL UJI F 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 6.0 

                             
 

                                          Lampiran  4 
 
 
Dependent Variable: DER   
Method: Least Squares   
Date: 08/08/11   Time: 14:09   
Sample: 1 77    
Included observations: 77   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.927388 0.776077 -2.483501 0.0154 

MOWN 0.001056 0.007489 0.141007 0.8883 
INST 0.025199 0.002934 8.590081 0.0000 
SIZE 0.063603 0.030058 2.116006 0.0379 

ASSET 0.592278 0.286469 2.067511 0.0423 
DUMMY -0.325190 0.134415 -2.419306 0.0181 

     
     

R-squared 0.585541     Mean dependent var 1.047403 
Adjusted R-squared 0.556354     S.D. dependent var 0.765144 
S.E. of regression 0.509638     Akaike info criterion 1.564486 
Sum squared resid 18.44089     Schwarz criterion 1.747121 
Log likelihood -54.23273     Hannan-Quinn criter. 1.637539 
F-statistic 20.06152     Durbin-Watson stat 2.041043 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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lampiran 7 

 

NAMA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NON MANUFAKTUR YANG DIJADIKAN SAMPEL 

No   KODE PERUSAHAAN       NAMA PERUSAHAAN 

1.          BLTA             PT. BERLIAN LAJU TANKER Tbk 

2.          RMLS             PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk 

3.          LAMI             PT. LAMICITRA NUSANTARA Tbk 

4.          CENT             PT. CENTRIS ONLINE Tbk 

5.          CMNP             PT. CITRA MARGA NUSA PADHALA Tbk 

6.          GZCO             PT. GOZCO PLANTATIONS Tbk 

7.          PKPK             PT. PERDANA KARYA PERKASA Tbk 

8.         PANR                          PT. PANORAMA TRANSPORTASI Tbk 

9.         INDY                          PT. INDIKA ENERGY Tbk 

10.         JKON             PT. JAYA KONSTRUKSI Tbk 

11.          CSAP             PT. CATUR SENTOSA Tbk 

12.         PUDP             PT. PUDJIADJI PRESTIGE Tbk 

13.         LCGP             PT. LAMICITRA GRIYA PERSADA Tbk 

14.         PANS             PT. PANORAMA SENTRAWISATA Tbk 

15.         TOTL             PT. TOTAL BANGUN PERSADA Tbk 

16.        WAPO             PT. WAHANA PHONIX MANDIRI Tbk  

17.        TMAS             PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk 

18.         RBMS             PT. RISTIA BINTANG MAHKOTA SEJATI Tbk  

19.        SSIA             PT. SURA SEMESTA INTERNUSA Tbk 

20.        SHID             PT. SAHID HOTEL INTERNATIONAL DEVELOPMENT Tbk 

21.        BKDP                          PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk 

22.        INPP             PT. INDONESIA PARADISE PROPERTY Tbk 

23.        BCIP             PT. BUKIT CITRA INDAH PERMAI Tbk 

24.        BIPP             PT. BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk 
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                                                                Lampiran 8 

 

NAMA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG DIJADIKAN SAMPEL 

 No KODE PERUSAHAAN  NAMA PERUSAHAAN       

1.            AKRA    PT. AKR CORPORINDO Tbk 

2.     ASII    PT. ASTRA INTERNASIONAL Tbk 

3.     BRNA    PT. BERLINA Tbk 

4.     CTBN    PT. CITRA TUBINDO Tbk 

5.     DYNA    PT. DYNAPLAST Tbk 

6.      GGRM   PT. GUDANG GARAM Tbk 

7.     HEXA    PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk 

8.      LION    PT. LION METAL WORKS Tbk    

9.     LTLS    PT. LAUTAN LUAS Tbk 

10.     MTDL   PT.METRODATA ELECTRONICS Tbk   

11.      ULTJ    PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY  Tbk 

12.     LMSH    PT. LIONMESH PRIMA Tbk 

13.      TCID    PT. MANDOM INDONESIA Tbk 

14.     AUTO   PT. ASTRA OTOPARTS Tbk 

15.     MYOR   PT. MAYORA INDAH Tbk 

16.     TSPC    PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk 

17.     EKAD    PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk 
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LAMPIRAN 9 

HASIL PENGOLAHAN DATA 

Kode perusahaan tahun DER MOWN INST SIZE ASSET DUMMY 

_BLTA 2009 3,04 0,04 74,6 29,39 0,78 0 

_BLTA 2010 3,14 0,02 77,95 29,41 0,82 0 

_RMLS 2009 0,3 3,68 55,88 29,1 0,29 0 

_RMLS 2010 0,3 3,66 55,88 29,08 0,33 0 

_LAMI 2009 2,2 0,01 92,88 25,63 0,13 0 

_LAMI 2010 1,83 0,01 92,88 25,58 0,12 0 

_CENT 2009 0,17 0,52 77,7 24,92 0,13 0 

_CENT 2010 2,76 0,52 85,13 26,39 0,03 0 

_CMNP 2009 0,85 5,13 39,13 27,16 0,87 0 

_CMNP 2010 0,6 5,13 27,77 27,34 0,8 0 

_GZCO 2009 0,81 2,1 63,32 26,73 0,15 0 

_GZCO 2010 0,74 1,9 71,2 26,84 0,16 0 

_PKPK 2009 1,59 39,07 10,11 26,67 0,47 0 

_PKPK 2010 1,43 41,57 10,11 26,39 0,41 0 

_PANR 2009 0,93 0,7 67,6 25,08 0,63 0 

_PANR 2010 1,14 0,77 72,78 25,25 0,68 0 

_INDY 2009 1,19 7,96 73,12 28,54 0,1 0 

_INDY 2010 1,1 7,93 63,12 27,78 0,17 0 

_JKON 2009 1,3 4,24 79,89 28,62 0,15 0 

_JKON 2010 1,57 4,24 79,89 26,97 0,13 0 

_CSAP 2009 2,07 5,4 44,27 28,69 0,21 0 

_CSAP 2010 2,51 5,39 44,27 28,84 0,21 0 

_PUDP 2009 0,25 11,85 74,33 24,75 0,37 0 

_PUDP 2010 0,35 18,59 59,63 24,78 0,34 0 

_LCGP 2009 0,15 0,1 45,81 23,18 0,009 0 

_LCGP 2010 0,08 0,1 47,89 23,12 0,009 0 

_PANS 2009 1,59 3,48 84,17 28,05 0,04 0 

_PANS 2010 2,29 3,48 86,17 28,25 0,03 0 

_TOTL 2009 1,62 2,56 56,5 28,18 0,08 0 

_TOTL 2010 1,65 2,56 65,05 26,74 0,04 0 

_WAPO 2009 1,52 0,23 61,31 25,01 0,16 0 

_WAPO 2010 2,01 0,23 61,31 24,43 0,15 0 

_RBMS 2009 0,05 1,22 64,43 23,2 0,002 0 

_RBMS 2010 0,07 1,22 59,43 23,48 0,002 0 

_SSIA 2009 1,87 0,22 61,08 28,03 0,28 0 

_SSIA 2010 1,64 0,22 52,3 26,51 0,28 0 

_SHID 2009 1,42 6,62 90,41 25,33 0,4 0 

_SHID 2010 0,99 6,26 85,05 25,54 0,7 0 

_BKDP 2009 0,36 9,96 43,16 24,16 0,52 0 

_BKDP 2010 0,4 8,78 38,06 24,52 0,49 0 

_INPP 2009 0,02 0,81 87,88 23,31 0,1 0 
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_INPP 2010 0,42 0,82 87,88 24,81 0,14 0 

_BCIP 2009 0,24 0,24 59,03 25,03 0,05 0 

_BCIP 2010 0,25 0,17 58,03 25,16 0,06 0 

_BIPP 2009 1,02 5,38 37,43 22,84 0,32 0 

_BIPP 2010 1,02 5,38 37,43 22,84 0,32 0 

_AKRA 2009 2,2 0,58 59,39 29,82 0,47 1 

_AKRA 2010 2,01 0,63 59,24 21,61 0,4 1 

_ASII 2009 1 0,04 50,11 32,22 0,25 1 

_ASII 2010 1,02 0,04 50,13 32,5 0,22 1 

_BRNA 2009 1,7 10,51 64,25 27,01 0,42 1 

_BRNA 2010 1,62 10,51 64,25 27,07 0,45 1 

_CTBN 2009 0,85 0,03 80,92 28,43 0,28 1 

_CTBN 2010 0,59 0,03 80,92 28,29 0,24 1 

_DYNA 2009 1,65 0,69 84,4 28,03 0,58 1 

_DYNA 2010 1,91 0,68 75,46 28,11 0,61 1 

_GGRM 2009 0,48 0,8 73,06 31,13 0,26 1 

_GGRM 2010 0,44 0,8 75,55 29,78 0,24 1 

_HEXA 2009 1,19 0,19 76,19 28,8 0,13 1 

_HEXA 2010 0,97 0,2 76,2 28,8 0,22 1 

_LION 2009 0,19 0,18 57,7 26,01 0,07 1 

_LION 2010 0,17 0,23 57,7 26,06 0,06 1 

_LTLS 2009 2,78 3,64 63,03 28,95 0,29 1 

_LTLS 2010 3,14 3,62 64,04 28,99 0,29 1 

_ULTJ 2009 0,5 14,72 46,82 28,11 0,47 1 

_LMSH 2009 0,83 25,61 32,22 25,55 0,33 1 

_LMSH 2010 0,67 25,61 32,01 25,8 0,3 1 

_TCID 2009 0,13 0,16 78,79 27,96 0,4 1 

_TCID 2010 0,1 0,15 78,8 28,01 0,38 1 

_AUTO 2009 0,39 0,08 95,65 29,29 0,15 1 

_AUTO 2010 0,38 0,07 95,65 29,46 0,18 1 

_MYOR 2009 0,54 0,11 32,96 29,19 0,35 1 

_MYOR 2010 0,75 0,11 32,98 28,05 0,34 1 

_TSPC 2009 0,34 0,06 71,44 29,13 0,22 1 

_TSPC 2010 0,36 0,08 73,46 29,27 0,21 1 

_EKAD 2009 1,1 12,58 75,46 26,05 0,4 1 

_EKAD 2010 0,74 12,54 75,49 26,26 0,33 1 
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