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ABSTRACT 

 

 This study examines the impact of ownership structure (institusional and insider 

ownership), free cash flow, and dividend policy on debt policy. This research uses sample 

of 37 manufacturing firms which listed in indonesia stock exchange from 2008 until 2010 

selected using purposive sampling method. The method of analysis is using cross section. 

The statistical method used in this research is multiple regression. The result of this study 

shows that insider ownership and free cash flow does not have influenced toward debt 

policy. In other hand, institusional ownership and dividend policy have influenced 

toward debt policy, where institusional ownership have significant and negative 

influenced toward debt policy and dividend policy have significant and positive 

influenced toward debt policy. 

Keywords: institusional ownership, insider ownership, free cash flow, dividend 

policy, debt policy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendanaan merupakan elemen penting dalam sebuah perusahaan untuk dapat 

menjalankan kegiatan usaha. Pendanaan dapat berasal dari internal berupa laba ditahan dan 

eksternal berupa hutang atau penerbitan saham perusahaan, dengan memiliki dana yang 

cukup maka perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dan selanjutnya mencapai 

tujuan utama perusahaan yaitu meningkatkan kemakmuran pemilik atau pemegang saham 

yang tercermin pada harga saham di pasar modal. Kesejahteraan pemilik meningkat jika 

harga saham naik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemegang saham mempercayakan 

fungsi pengelolaan perusahaan pada manajer. Adanya pemisahan fungsi tersebut 

menimbulkan suatu hubungan keagenan yaitu hubungan di mana pemilik perusahaan 

(principal) mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer (agent) sesuai dengan 

kepentingan pemilik, di mana pemilik memberikan wewenang kepada agent didalam 

pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). 

Agent mempunyai kewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana yang telah 

diamanahkan oleh pemilik atau pemegang saham yaitu meningkatkan nilai perusahaan. 

Sebagai imbalan dari pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh agent, maka pihak agent 

akan memperoleh gaji, tunjangan, bonus, dan berbagai macam kompensasi. Namun, 

kenyataanya pihak agent seringkali bertentangan dengan tujuan perusahaan yaitu 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan meningkatkan nilai perusahaan. 

Pihak agent bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mencari keuntungan 

sebesar-besarnya dengan dana pihak lain dan mengorbankan kepentingan para pemegang 

saham. Hal ini mungkin terjadi karena pada umumnya manajer memiliki informasi lebih baik 
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dan terkini mengenai kondisi perusahaan dibanding pemegang saham, sehingga 

memunculkan perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya (Mursalim, 2007). 

Perbedaan informasi ini disebut sebagai asymmetric information. 

Menurut Ismayanti dan Hanafi (2003) manajemen, debtholders, dan pemegang saham 

mempunyai kepentingannya sendiri di dalam perusahaan. Penyatuan kepentingan pihak 

manajer, debtholders, dan pemegang saham sering menimbulkan masalah keuangan. Jensen 

et al (1992) mengemukakan ada dua hal potensi konflik yaitu, konflik pemegang saham 

dengan manajemen atau pemegang saham dengan kreditur. Hal ini terjadi karena manajemen 

lebih mementingkan kepentingan pribadi. Kreditur lebih melihat kemampuan perusahaan 

untuk membayar hutangnya, sementara pemegang saham lebih melihat keuntungan dengan 

mendapatkan dividen yang akan diterimanya. Pemegang saham tidak menyukai kepentingan 

pribadi manajer sehingga pemilik harus bersedia mengeluarkan biaya monitoring untuk 

mencegah moral hazard dari manjemen. Biaya tersebut disebut juga sebagai biaya keagenan 

(agency cost). 

Terdapat beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost menurut hasil penelitian 

Jensen & Meckling (1976), Crutchley et al (1999), Jensen et al (1992), Moh'd et al (1998), 

Wahidahwati (2001) dalam Djabid (2009), yaitu: Pertama, dengan meningkatkan 

kepemilikan oleh manajerial (insider ownership). Penambahan kepemilikan manajerial 

memiliki keuntungan untuk mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham 

karena manajemen juga berperan sebagai pemilik perusahaan. Kedua, meningkatkan rasio 

dividen terhadap laba bersih (Dividend Payout Ratio). Cara ini digunakan agar tidak banyak 

free cash flow yang tersedia dan manajemen terpaksa mencari dana dari luar untuk dapat 

membiayai investasinya. Ketiga, meningkatkan pendanaan dengan hutang. Peningkatan 

hutang akan menurunkan besaran konflik antara manajemen dengan pemegang saham. Di 

samping itu hutang juga akan menurunkan excess of free cash flow yang ada dalam 
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perusahaan sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan yang dilakukan oleh pihak 

manajemen. Keempat, kepemilikan saham oleh pihak institusional seperti perusahaan 

investasi, bank, asuransi, dan kepemilikan institusi lain. Adanya kepemilikan oleh pihak 

institusi maka akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja 

manajemen. 

Penggunaan free cash flow merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham dengan manajer (Ross et al, 2000 dalam Tarjo dan 

Jogiyanto, 2003). Free cash flow merupakan kas lebih perusahaan yang tidak digunakan 

untuk investasi pada aktiva tetap atau modal kerja. Pemegang saham mengharapkan 

kelebihan itu untuk menambah kesejahteraanya, sementara pihak manajemen cenderung 

berkeinginan untuk menggunakan kelebihan dana tersebut untuk investasi pada proyek-

proyek yang menguntungkan karena pada masa datang akan menambah insentif bagi 

manajer. 

Penggunaan hutang dilakukan untuk mengendalikan penggunaan free cash flow yang 

berlebihan oleh manajer. Dengan kata lain dapat terhindar dari investasi sia-sia karena jika 

hutang meningkat maka manajer harus menyisihkan dana yang lebih besar untuk membayar 

bunga dan pokok pinjaman. Tetapi jika hutang tidak diikuti dengan penggunaan yang hati-

hati karena adanya kecenderungan perilaku opportunistik oleh manajer sehingga akan 

menimbulkan agency cost of debt yang lebih tinggi dan pada akhirnya menimbulkan risiko 

kebangkrutan atau financial distress (Jensen, 1986 dalam Crutchley et al, 1999).  

Pembayaran dividen membuat pemegang saham mendapatkan return lebih selain dari capital 

gain dan merupakan bagian dari monitoring bagi manajemen. Dividen juga membuat 

pemegang saham mendapatkan kepastian pendapatan (Djabid, 2009).Peranan struktur 

kepemilikan saham sangat penting dalam menjelaskan kebijakan hutang perusahaan, 

alasannya adalah struktur modal perusahaan ditentukan oleh siapa yang memiliki perusahaan 
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karena kepemilikan dapat mewakili sumber kekuasaan (source of power) yang dapat 

digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajer (Soesetio, 2008). Istilah 

dalam struktur kepemilikan saham digunakan untuk menunjukan bahwa varibel-variabel 

penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh hutang dan equity tetapi juga 

ditentukan oleh persentase kepemilikan manajerial dan institusional (Jensen dan Meckling, 

1976). Managerial ownership dan institusional investor dapat mempengaruhi di dalam 

pencarian dana apakah dengan hutang atau right issue. Jika pendanaan diperoleh melalui 

hutang maka rasio hutang terhadap equity akan meningkat, dan kemudian akan meningkatkan 

risiko (Djabid, 2009). 

Ismiyanti dan Hanafi (2003) menyatakan bahwa kebijakan dividen mempunyai 

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Penggunaan dividen dapat 

mengatasi free cash flow pada perusahaan yang low growth dan profitable, sehingga 

perusahaan dapat membayar dividen yang tinggi dan membiayai kesempatan investasi tanpa 

mencari dana dari hutang. Sementara kepemilikan manajerial mempunyai hubungan positif 

dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Semakin tinggi kepemilikan manajerial 

menyebabkan manajemen mempunyai kesempatan investasi yang lebih baik, sehingga 

membutuhkan dana tamabahan dari hutang. 

Putri dan Nasir (2006) menyatakan bahwa manajer menggunakan free cash flow 

untuk membayar hutang agar perusahaan dapat stabil, karena hutang yang tinggi 

memperbesar risiko kebangkrutan. Berkurangnya hutang diharapkan agar perusahaan dapat 

memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa datang dan juga digunakan untuk 

melakukan reinvestasi. Putri dan Nasir (2006) juga menyatakan bahwa kebijakan dividen 

mempunyai pengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Hal ini mengindikasikan bahwa 

banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan dananya untuk membayar dividen guna 

ANALISIS PENGARUH..., INDRA SUCIPTO, Ak.-IBS, 2012



5 
 

 

 

menarik calon investor padahal seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang 

sebenarnya masih harus dilunasi. 

Soesetio (2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan institusional memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Hasil penelitian ini 

mengemukakan bahwa semakin meningkatnya kepemilikan manajerial membuat kekayaan 

pribadi manajemen semakin terkait dengan kekayaan perusahaan, sehingga manajemen 

berusaha untuk mengurangi risiko kehilangan kekayaannya. Sementara keberadaan 

kepemilikan institusional membuat pengawasan terhadap manajemen semakin efektif, 

sehingga manajemen berusaha untuk bekerja memenuhi kepentingan pemegang saham. 

Adanya monitoring yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan hutang 

turun karena penggunaan hutang sebagai salah satu alat monitoring sudah digantikan oleh 

kepemilikan institusional.  

Indahningrum dan Handayani (2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

mempunyai hubungan yang positif terhadap kebijakan hutang. kepemilikan institusional 

mempunyai wewenang lebih besar jika dibandingkan dengan pemegang saham lain untuk 

cenderung memilih proyek yang mempunyai risiko yang lebih tinggi dengan harapan akan 

mendapatkan return yang tinggi, untuk membiayai proyek tersebut maka investor akan 

memilih pembiayaan dengan hutang karena investor dapat membagi risiko dengan kreditur 

apabila proyek gagal. Sementara free cash flow mempunyai hubungan positif terhadap 

kebijakan hutang. Ketika free cash flow tinggi maka perusahaan akan cenderung 

menggunakan hutang untuk kegiatan pembiayaan perusahaan (Jensen, 1986 dalam 

Indahningrum dan Handayani, 2009). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Soesetio 

(2008). Namun, peneliti menambahkan free cash flow sebagai varibel bebas (variable 

independent), dan menghilangkan ukuran perusahaan, struktur aktiva, dan profitabilitas 
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sebagai varibel bebas (variable independent). Penelitian ini menggunakan sektor manufaktur, 

alasannya adalah sektor manufaktur terdiri dari berbagai sub sektor industri di dalamnya 

sehingga dapat mewakili reaksi pasar secara keseluruhan. Penelitian ini mempunyai tujuan 

untuk menguji kembali hasil penelitian-penelitian sebelumnnya yang juga mengangkat isu 

mengenai: Pertama, pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang. Kedua, 

pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang. Ketiga, perilaku perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam mengelola free cash flow 

dalam kaitannya dengan kebijakan hutang. Keempat, pengaruh kebijakan dividen terhadap 

kebijakan hutang. Keempat hal tersebut menarik untuk diteliti karena adanya perbedaan 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham dalam mengelola free cash flow dalam 

kaitannya dengan kebijakan hutang perusahaan. Berdasarkan pada latar belakang diatas maka 

dilakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PENGARUH STRUKTUR 

KEPEMILIKAN SAHAM, FREE CASH FLOW, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN 

TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2008-2010" . 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Perusahaan go public menjalankan bisnis dengan memisahkan dua fungsi, yaitu 

kepemilikan dan manajemen. Pemisahaan fungsi tersebut memunculkan konflik antara 

keduanya, free cash flow merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik kepentingan 

tersebut. Pihak pemilik tidak ingin dana yang telah ditempatkan di dalam perusahaan di salah 

gunakan oleh pihak manajemen dengan hanya menguntungkan kepentingannya sendiri, 

sehingga pihak pemilik harus melakukan monitoring terhadap manajemen. Monitoring yang 

dilakukan pemilik disebut juga sebagai agency cost. Agency cost dapat diminimalisir dengan 
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beberapa alternatif diantaranya dengan kepemilikan saham oleh manajemen (insider 

ownership), kebijakan hutang, kebijakan dividen, dan kepemilikan saham oleh pihak 

institusional lain. Namun, banyak hal yang perlu dikaji terlebih dahulu. Berdasarkan 

penelitian yang diantaranya dilakukan Ismiyanti dan Hanafi (2003), Tarjo dan Jogiyanto 

(2003), Putri & Nasir (2006), Soesetio (2008), Kahar (2008), Indahningrum & Handayani 

(2009), Mursalim (2009), dan Djabid (2009), membuktikan bahwa struktur kepemilikan 

saham, free cash flow, dan kebijakan dividen memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap 

kebijakan hutang. 

Dalam penelitian ini, kebijakan hutang merupakan hasil dari jumlah hutang 

perusahaan dibagi dengan modal sendiri (equity). Kebijakan hutang digunakan untuk 

membuktikan sejauh mana struktur kepemilikan saham, pengelolaan free cash flow, dan 

kebijakan dividen dapat meminimalisir agency cost yang disebabkan aktivitas monitoring dan 

mengatasi konflik kepentingan dalam kaitannya terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Agar kedalaman dan keluasan dalam analisis ini lebih terfokus, maka analisis ini 

dibatasi sebagai berikut: 

1. Data laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI dan mengeluarkan laporan tahunan auditan tahun 

2008-2010. 

2. Faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kebijakan hutang, seperti kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, free cash flow, dan kebijakan dividen. 
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1.2.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah pada penelitian ini maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

hutang? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

hutang? 

3. Apakah free cash flow berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang? 

4. Apakah kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang? 

5. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, free cash flow, dan kebijakan 

dividen berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap kebijakan 

hutang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada masalah penelitian diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan secara empiris mengenai pengaruh negatif dan 

signifikan kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang. 

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan secara empiris mengenai pengaruh negatif dan 

signifikan kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang. 

3. Untuk menganalisis dan menjelaskan secara empiris mengenai pengaruh positif dan 

signifikan free cash flow terhadap kebijakan hutang. 

4. Untuk menganalisis dan menjelaskan secara empiris mengenai pengaruh positif dan 

signifikan kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang. 
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5. Untuk menganalisis dan menjelaskan secara empiris mengenai pengaruh simultan 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, free cash flow, dan kebijakan dividen  

terhadap kebijakan hutang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya: 

1. Memberikan informasi baik untuk manajemen perusahaan maupun investor tentang 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dan aplikasinya mengenai 

kebijakan hutang perusahaan sebagai alat monitoring dalam meminimumkan biaya 

keagenan. 

2. penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan mengenai penggunaan free cash flow yang tepat dan penentuan 

kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3. penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

untuk melakukan investasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

4. Bagi peneliti selanjutnya dan akademisi penelitian ini diharapkan dapat melengkapi 

temuan-temuan empiris yang telah ada di bidang akuntansi dan sebagai bahan referensi 

untuk penelitian berikutnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan karya tulis ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing berisi 

mengenai: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORITIS 

Bab ini berisi pemaparan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian 

terutama varibel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian 

terdahulu, hipotesis penelitian, dan rerangka pemikiran 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian mencangkup sampel, populasi, teknik pengunpulan 

data, definisi & pengukuran operasional varibel, model penelitian, dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS dan PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai proses, hasil analisis data, pengujian 

asumsi klasik, pengujian hipotesis, penjelasan untuk menyusun kesimpulan, 

dan implikasi manajerial. 

BAB V KESIMPULAN dan SARAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Hutang 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

(2002) hutang adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul akibat peristiwa masa 

lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan 

yang mengandung manfaat ekonomi (Ghozali dan Chairiri, 2007;157). Sedangkan menurut 

Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam Statment of Financial Accounting 

(SFAC) No 6 hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa datang yang mungkin 

timbul dari kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan 

jasa kepada entitas lain dimasa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. 

Lebih lanjut menurut FASB yang dikutip dalam Ghozali dan Chairiri (2007;157) 

menjelaskan bahwa pengertian hutang memiliki dua komponen utama, yaitu: (1) Adanya 

kewajiban pada saat ini dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa datang dari 

penyerahan barang atau jasa; (2) Berasal dari transaksi atau peristiwa masa lalu. 

Hutang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hutang lancar (jangka pendek) dan hutang 

tidak lancar (jangka panjang) (Subramanyam dan Wild, 2010). 

1. Hutang lancar (jangka pendek) adalah hutang yang pelunasannya memerlukan 

penggunaan aset lancar atau munculnya hutang baru lainnya, dengan periode 

pelunasannya diharapkan satu tahun atau satu siklus operasi. Terdapat dua jenis hutang 

lancar. Jenis pertama muncul dari aktivitas operasi, meliputi hutang pajak, pendapatan 

diterima dimuka, uang muka, dan beban operasi akrual lainnya seperti hutang gaji. Jenis 
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kedua mucul dari aktivitas pendanaan, meliputi pinjaman jangka pendek dan bagian 

hutang jangka panjang yang jatuh tempo dan hutang bunga. 

2. Hutang tidak lancar (jangka panjang) merupakan hutang yang jatuh temponya tidak 

dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi. Hutang ini meliputi pinjaman, obligasi, 

dan wesel bayar jangka panjang. 

 

2.1.2 Kebijakan Hutang 

Kebijakan pendanaan dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan dan merupakan 

kebijakan manajemen dalam menentukan sumber-sumber pendanaan bagi perusahaan, 

sumber pendanaan dapat berasal dari internal berupa laba ditahan atau dari modal eksternal 

melalui hutang atau penerbitan saham. Pendanaan dengan menggunakan hutang untuk 

menambah modal perusahaan membuat manajer harus lebih berhati-hati dalam mengelola 

hutang karena adanya beban bunga dan pokok yang harus dibayar (Mursalim, 2009). Pada 

dasarnya kebijakan hutang adalah segala jenis hutang yang dibuat atau diciptakan oleh 

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

dalam Indahningrum dan Handayani, 2009). 

Kebijakan hutang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendanaan 

perusahaan yang berasal dari eksternal. Kebijakan ini memiliki dampak pada konflik 

keagenan dan agency cost. Jensen dan Meckling (1976)  menyatakan bahwa dengan hutang  

maka perusahaan akan memiliki kewajiban untuk membayar secara periodik bunga dan 

pokok pinjaman. Kebijakan hutang akan berdampak pada pendisiplinan manajer untuk dapat 

mengoptimalkan penggunaan dana yang ada dengan efektif, karena hutang yang cukup besar 

menimbulkan financial distress atau risiko kebangkrutan. 

Kebijakan hutang juga terkait dengan pecking order theory yang menyatakan 

perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi justru mempunyai tingkat hutang 
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yang rendah (Hanafi, 2008). Tingkat hutang yang rendah tidak didasarkan pada tingkat 

hutang yang kecil, akan tetapi karena mereka tidak membutuhkan dana eksternal. Tingkat 

keuntungan yang tinggi mengindikasikan bahwa mereka tidak membutuhkan dana dari 

eksternal karena perusahaan mempunyai dana internal yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan investasi. Walaupun pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan 

mengeluarkan surat berharga yang aman dahulu, memulai hutang, lalu perusahaan 

menerbitkan surat berharga campuran seperti obligasi konvertibel, dan terakhir perusahaan 

akan menerbitkan saham sebagai pilihan terakhir. 

Dalam kajian agency theory penggunaan hutang di dalam struktur modal merupakan 

salah satu cara yang dilakukan pemegang saham untuk mengatasi masalah keagenan yang 

timbul karena adanya pemisahaan fungsi pengelolaan perusahaan antara principal dan agent, 

dimana dengan mengundang pihak ketiga atau debtholders, maka pengawasan terhadap 

manajerial dapat di optimalkan dan biaya pengawasan pemegang saham dapat dikurangi 

karena debtholder juga tidak ingin dana yang telah ditempatkannya hilang sehingga pihak 

debtholder akan ikut serta dalam mengawasi manajerial (Diana dan Irianto, 2008). 

Konsep kebijakan hutang yang dibahas dalam agency theory tidak menyatakan 

seberapa besar hutang yang sebaiknya digunakan dan seberapa besar hutang yang dianggap 

berlebihan. Konsep ini hanya memberikan pemahaman bahwa hutang dapat digunakan 

sebagai alat untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku manajemen yang dapat merugikan 

pemegang saham. Namun, perusahaan harus mencari titik keseimbangan sehingga kerugian 

manajer, pemilik maupun kreditur dapat diminimalisir dengan debt to equity ratio yang 

mengoptimalkan perusahaan ketika agency cost dari penambahan hutang sama dengan 

agency cost penurunan ekuitas (Myers, 1984 dalam Hanafi, 2008). 
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2.1.3 Teori Kebijakan Hutang 

2.1.3.1 Agency Theory 

 Agency theory pertama dikembangkan oleh Berle dan Means tahun 1932 (Roshan, 

2009). Mereka berpendapat bahwa ada peningkatan kesenjangan antara kepemilikan dan 

pengendalian dari organisasi-organisasi besar yang timbul dari menurunnya kepemilikan 

ekuitas. Hal ini menjadi dasar bagi para manajer untuk mengejar kepentingan mereka sendiri 

dari pada untuk memaksimalkan keuntungan para pemegang saham. Selanjutnya Jensen dan 

Meckling (1976) menjelaskan bahwa manajer tidak selalu berjalaan untuk memaksimalkan 

pengembalian kepada pemegang saham, agency theory mereka dikembangkan dari penjelasan 

tersebut dan masalah principal dan agent yang dianggap sebagai faktor kunci untuk 

menentukan kinerja perusahaan. Anthony dan Govindarajan (2004) menjelaskan bahwa 

agency theory merupakan hubungan atau kontrak antara pemegang saham (principal) dan 

manajemen (agent). Agency theory muncul ketika pihak pemegang saham menunjuk pihak 

lain atau agent untuk menjalankan sebuah perusahaan, di mana pemegang saham 

memberikan wewenang kepada agent di dalam pengambilan sebuah keputusan.  

 Agency theory mempunyai asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi 

oleh kepentingan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara 

pemegang saham (principal) dan manajemen (agent). Konflik kepentingan semakin 

meningkat terutama karena principal tidak dapat mengawasi aktivitas agent sehari-hari untuk 

memastikan bahwa agent bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. Principal tidak 

memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agent. Agent memliki informasi yang lebih 

baik dibanding dengan pemegang saham karena manajemen terlibat langsung dalam 

mengelola perusahaan. Hal ini menimbulkan adanya ketidakseimbangan informasi 

(asymmetric information) (Anthony dan Govindarajan, 2004). Konflik keagenan terjadi 

ketika manajer sebagai agent  ingin memaksimumkan kepentingannya dibanding kepentingan 
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pemegang saham. Untuk mengurangi konflik keagenan ini terdapat berbagai cara yang 

mungkin dapat dilakukan. Misalnya meningkatkan peran outsider dalam monitoring 

perusahaan, eksistensi kepemilikan manajerial, peningkatan pembayaran dividen dan 

pendanaan dengan hutang (Crutchley et al, 1999).    

 

2.1.3.2 Signaling Theory 

 Teori ini dikembangkan oleh Ross tahun 1977 dikutip dalam Frydenberg (2004). 

Brigham dan Houston (2010) menjelaskan bahwa Signaling theory adalah langkah-langkah 

yang diambil manajemen dalam perusahan yang sebenarnya memberikan petunjuk secara 

implisit kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan di 

masa depan. Perusahaan yang memiliki keuntungan rendah akan berusaha menjual sahamnya 

ke publik, pengumuman emisi saham sebenarnya merupakan sinyal bahwa manajemen 

perusahaan memandang prospek perusahaan tengah berada dalam kondisi tidak 

menguntungkan. Hal itu merupakan penyebab pada saat awal emisi saham, harga saham akan 

rendah. Selanjutnya sejalan dengan kepercayaan investor, maka harga saham akan 

meningkat. Sedangkan perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi akan berusaha 

menghindari penjualan saham dan berusaha mencari sumber dana eksternal lain seperti 

hutang. Namun, Penggunaan hutang merupakan sebuah trade off yang dapat menyebabkan 

kemungkinan kebangkrutan semakin meningkat. 

 

2.1.3.3 Pecking Order Theory 

  Teori ini pertama dikenalkan oleh Donaldson tahun 1961 yang melakukan 

pengamatan terhadap struktur modal perusahaan di Amerika Serikat (Hanafi, 2008). 

Pengamatannya menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan tinggi 

cenderung menggunakan hutang pada tingkat yang lebih rendah.  
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 Selanjutnya Donaldson (1961) dalam Hanafi (2008) menjelaskan bahwa perusahaan 

mempunyai preferensi dalam penggunaan dana. Skenario dalam pecking order theory adalah 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan lebih menyukai mempergunakan sumber pendanaan internal dalam keputusan 

pendanaanya (laba ditahan), yang diperoleh dari keuntungan yang dihasilkan dari 

kegiatan perusahaan. 

2. Perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada kesempatan investasi. 

Perusahaan berusaha agar tidak terjadi perubahan dividen yang mendadak. Dengan kata 

lain, pembayaran dividen diusahakan konstan atau jika berubah maka perubahan terjadi 

secara perlahan dan tidak berubah secara signifikan. 

3. Karena kebijakan dividen yang konstan (sticky), digabung dengan fluktuasi keuntungan 

dan kesempatan investasi yang tidak dapat diprediksi akan menyebabkan aliran kas yang 

diterima oleh perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran investasi 

pada saat-saat tertentu, dan akan lebih kecil pada saat yang lain. Jika kas tersebut besar 

maka perusahaan akan membayar hutang atau membeli surat berharga. Jika kas tersebut 

kecil maka perusahaan akan menggunakan kas yang ada atau menjual surat berharga. 

4. Jika pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang 

aman terlebih dahulu, memulai hutang, lalu perusahaan menerbitkan surat beharga 

campuran seperti obligasi konvertibel, dan terakhir perusahaan akan menerbitkan saham 

sebagai pilihan terakhir. 

Teori tersebut tidak mengindikasikan target struktur modal dan hanya menjelaskan 

urutan-urutan pendanaan (Hanafi, 2008). Menurut teori ini, manajer keuangan tidak 

menghitungkan tingkat hutang yang optimal, kebutuhan akan dana ditentukan oleh kebutuhan 

investasi. Jika ada kesempatan investasi maka perusahaan akan berusaha untuk mencari dana 

guna membiayai investasi tersebut. Perusahaan akan memulai dengan menggunakan dana 
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internal dan apabila terdapat kekurangan maka perusahaan akan menrbitkan saham sebagai 

pilihan terakhir. Di samping kebutuhan investasi, hal lain yang berkaitan adalah pembayaran 

dividen. Pembayaran dividen akan menyebabkan dana kas berkurang. Jika kas berkurang 

maka perusahaan akan menerbitkan saham baru. Penelitian menunjukan bahwa perusahaan 

lebih menyukai kebijakan dividen yang stabil dan tidal berubah-ubah. 

 Pecking Order Theory dapat menjelaskan bahwa mengapa perusahaan yang 

mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi justru mempunyai tingkat hutang yang rendah 

(Hanafi, 2008). Tingkat hutang yang rendah tidak didasarkan pada tingkat hutang yang kecil, 

akan tetapi karena mereka tidak membutuhkan dana eksternal. Tingkat keuntungan yang 

tinggi mengindikasikan bahwa mereka tidak membutuhkan dana dari eksternal karena 

perusahaan mempunyai dana internal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi. 

 

2.1.4 Struktur Kepemilikan Saham 

Struktur kepemilikan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu kepemilikan saham oleh 

pihak institusional (outsider ownership) dan kepemilikan saham oleh pihak manajerial 

(insider ownershipi) (Mursalim, 2009). Penelitian ini menggunakan istilah struktur 

kepemilikan saham seperti yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976). 

Menurut Leland dan Pyle (1977), Berström dan Rydqvist (1990) dalam  Iturriaga dan 

Sanz (2000) Struktur kepemilikan saham dapat dijelaskan oleh dua pendekatan yaitu: 

1. Pendekatan keagenan: struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk 

mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. 

2. Pendekatan asymmetric information: struktur kepemilikan sebagai salah satu cara untuk 

mengurangi ketidakseimbangan informasi antara pihak internal dan pihak eksternal 

melalui pengungkapan informasi. 
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2.1.4.1 Kepemilikan Institusional 

 Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh investor 

insitusional, seperti: dana pensiun, bank, perusahaan asuransi, dan perseroan terbatas lainnya 

(Wahidahwati, 2001 dalam Diana dan Irianto, 2008). Kepemilikan institusi biasanya 

menguasai mayoritas saham karena institusi memiliki sumber daya ekonomi (sumber 

kekuasaan) yang lebih besar terhadap perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham 

lainnya, sehingga hal itu dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap 

keberadaan manajemen. Jadi dengan adanya kepemilikan oleh pihak institusional akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan. 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan dengan adanya peningkatan kepemilikan 

institusional maka akan menggantikan peranan kepemilikan manajerial dalam rangka 

meminimumkan agency cost dalam perusahaan. Peningkatan kepemilikan intsitusional 

menyebabkan kinerja manajemen diawasi secara optimal sehingga manajemen menghindari 

perilaku yang akan merugikan principal. 

Semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional akan 

menyebabkan kontrol internal terhadap perusahaan menjadi semakin efektif dimana akan 

dapat mengurangi agency cost pada perusahaan dan penggunaan hutang oleh manajer, karena 

dapat mengendalikan perilaku opportunistik yang dilakukan oleh manajer. Adanya kontrol 

oleh investor institusional tersebut memungkinkan manajemen perusahaan menggunakan 

hutang pada tingkat yang lebih rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

financial distress atau risiko kebangrutan (Crutchley et al, 1999). 

 

2.1.4.2 Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan 
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komisaris) (Wahidahwati, 2001 dalam Djabid, 2009). Jensen et al (1992) menjelaskan dengan 

adanya kepemilikan oleh pihak manajemen maka akan mensejajarkan kepentingan pemegang 

saham dengan manajer, sehingga dapat mengurangi konflik keagenan antara pemegang 

saham dengan manajemen. kepemilikan manajerial bisa menggantikan peranan hutang dalam 

mengurangi agency cost. Semakin meningkat kepemilikan insider akan menyebabkan insider 

semakin berhati-hati dalam menggunakan hutang dan akan berusaha menghindari perilaku 

opportunistik, karena mereka juga ikut menanggung konsekuensi dari tindakannya. Sehingga, 

mereka akan menggunakan hutang pada tingkatan yang rendah. Proses ini dinamakan 

bonding mechanism yaitu menyamakan kepentingan manajemen melalui mengikat 

manajemen dalam modal perusahaan. dengan demikian perusahaan akan memiliki agency 

cost of equity yang rendah karena kepemilikan manajerial merupakan bagian dari bonding 

mechanism tersebut (Megginson, 1997 dalam Soesetio, 2008). 

Kepemilikan manajerial yang meningkat akan membuat kekayaan pribadi manajemen 

semakin terikat erat dengan kekayaan perusahaan sehingga manajemen akan berusaha untuk 

mengurangi risiko kehilangan kekayaannya. Cara yang mungkin ditempuh adalah dengan  

mengurangi risiko keuangan perusahaan melalui penurunan tingkat hutang (Soesetio, 2008). 

  

2.1.5 Free Cash Flow 

 Free cash flow merupakan kas lebih perusahaan yang dapat digunakan untuk 

dibagikan kepada kreditur atau pemilik yang tidak diperlukan lagi untuk modal kerja atau 

investasi pada aktiva tetap (Ross et al, 2000 dalam Tarjo dan Jogiyanto, 2003). Free cash 

flow merupakan jumlah uang tunai yang tersedia dari operasi setelah dikurangi investasi pada 

modal kerja operasional bersih dan aktiva tetap. Free cash flow tersedia untuk didistribusikan 

pada pemilik perusahaan dan kreditur (Keown et al, 2005). Free cash flow adalah arus kas 

yang tersedia untuk didistribusikan kepada seluruh seluruh investor (pemegang saham dan 
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debtholders) setelah perusahaan menempatkan seluruh investasinya pada aktiva tetap, 

produk-produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang 

sedang berjalan (Brigham dan Houston, 2006). Free cash flow dapat digunakan untuk belanja 

modal dengan orientasi pertumbuhan, pembayaran dividen kepada pemegang saham dan 

untuk membayar hutang perusahaan. Semakin tinggi free cash flow yang dimiliki oleh 

perusahaan, maka perusahaan dapat dikatakan sehat karena memiliki likuiditas yang tersedia 

dan dapat digunakan untuk pertumbuhan, pembayaran hutang, dan dividen. Likuiditas itu 

biasanya akan menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. 

Free cash flow yang besar biasanya mengarah pada keputusan yang buruk dan bukan untuk 

kepentingan pemegang saham sehingga mengarah pada perilaku manajer yang salah. Dengan 

kata lain, para manajer akan cenderung menggunakan kelebihan keuntungan untuk 

dikonsumsi dan perilaku opportunistik lain. 

Konsep free cash flow merupakan perluasan dari konsep agency cost di dalam struktur 

modal. Menurut Nurwahyudi dan Mardiyah (2004) konsep free cash flow memberikan 

kontribusi penting bagi literatur keuangan dan teori organisasi dengan adanya free cash flow 

hypothesis yaitu ketika manajer tidak ingin mendistribusikan kas yang dimiliki perusahaan 

kepada pemegang saham. Free cash flow sering menjadi masalah karena manajer sering 

menggunakannya untuk tujuan ekspansi perusahaan, bukan untuk mensejahterakan pemegang 

saham. Hal ini dikarenakan para manajer merasa bahwa kekuasaan dan kepuasan kerja 

meningkat dengan semakin besarnya perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat 

pertumbuhan rendah dengan free cash flow yang tinggi, manajer perusahaan tersebut 

cenderung akan melakukan aktivitas yang tidak meningkatkan nilai perusahaan. Alasannya 

karena keberadaan kas perusahaan yang memberikan otonomi kekuasaan kepada para 

manajer untuk menggunakan dana tersebut dan peningkatan besaran perusahaan atau 

meningkatkan prestise perusahaan dan gaji manajernya. 
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Semakin tinggi free cash flow maka semakin tinggi kebijakan hutang, free cash flow 

yang semakin tinggi membuat manajer untuk mendistribusikan free cash flow terhadap 

pemegang saham karena adanya tekanan dari pasar (Jensen, 1986 dalam Indahningrum dan 

Handayani, 2009). Perusahaan-perusahaan yang memiliki free cash flow besar yang 

mempunyai level hutang tinggi akan menurunkan agency cost of free cash flow. penurunan 

tersebut menurunkan sumber-sumber discreationary. Khususnya aliran kas dibawah kendali 

manajemen, ketika free cash flow tinggi perusahaan cenderung menggunakan hutang untuk 

kegiatan pendanaan perusahannya atau dengan kata lain hutang tersebut digunakan untuk 

menambah jumlah dari discretionary cash flow yang digunakan untuk membeli tambahan 

investasi, melunaasi hutang, membeli treasury stock atau penambahan dana atas likuiditas 

perusahaan. 

 

2.1.6 Kebijakan Dividen 

Dividen merupakan bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham. Biasanya 

dividen dibayarkan pada rentang waktu yang tetap, namun terkadang diadakan pembagian 

dividen tambahan bukan pada waktu yang biasanya (Kieso, 2010). Besarnya dividen biasanya 

berkisar antara nol sampai sebesar laba bersih tahun berjalan atau tahun lalu. Baik waktu 

maupun besarnya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  

Menurut Kieso (2010), jenis-jenis dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham 

dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu: 

a. Cash Dividends (Dividen Tunai) 

Dividen tunai dibagikan dalam bentuk kas, hal yang menjadi perhatian manajemen 

sebelum mengumumkan adanya pembagian dividen tunai, yaitu perusahaan harus 

menyiapkan siapa saja yang akan menerima dividen tersebut dan apakah jumlah uang kas 

yang ada cukup untuk pembagian dividen tersebut. 
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b. Property Dividends (Dividen non Kas) 

Dividen non kas dapat berbentuk surat-surat berharga perusahaan lain yang dimiliki 

oleh perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan seperti real estate, barang dagang, atau 

investasi, atau bentuk lainnya yang dirancang oleh dewan direksi. 

c. Liquidating Dividends (Dividen Likuidasi) 

Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal. 

Apabila perusahaan membagi dividen likuidasi, maka pemegang saham harus diberitahu 

mengenai berapa jumlah pembagian laba dan berapa yang merupakan pengembalian modal, 

sehingga para pemegang saham dapat mengurangi investasinya. 

d. Share Dividends (Dividen Saham) 

Ketika manajemen ingin mengkapitalisasi sebagaian dari laba dan menahan laba 

dalam perusahaan, maka perusahaan terkadang membayar dividen dengan cara membayar 

dengan menerbitkan saham. 

Kebijakan dividen merupakan keputusan tentang seberapa banyak laba saat ini yang 

akan dibayarkan sebagai dividen dari pada ditahan untuk di investasikan kembali dalam 

perusahaan (Brigham dan Houston, 2006). Kebijakan dividen merupakan bagian dari 

keputusan pendanaan perusahaan. Dividend payout ratio dapat menentukan jumlah laba yang 

dapat ditahan dalam perusahaan sebagai sumber pendanaan. Namun, dengan menahan laba 

sekarang dalam jumlah yang lebih besar dalam perusahaan menunjukan akan lebih sedikit 

uang yang tersedia untuk membayar dividen saat ini. Jadi, aspek yang penting dari kebijakan 

dividen perusahaan adalah menentukan alokasi laba yang tepat antara pembayaran dividen 

dengan penambahan laba ditahan perusahaan (Horne dan Wachowicz, 2007;270). 

 Ismayanti dan Hanafi (2003) menyatakan bahwa dividen yang tinggi merupakan 

sinyal akan meningkatnya profitabilitas perusahaan dimasa depan. Manajemen memberikan 

sinyal positif melalui pembagian dividen, sehingga investor mengetahui bahwa terdapat 
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peluang investasi dimasa depan yang menjanjikan bagi nilai perusahaan. Selain itu 

pembayaran dividen yang tinggi berpengaruh terhadap kebijakan pendanaan perusahaan, 

sehingga perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai investasinya guna menjaga 

struktur modalnya.  

Penjelasan agency theory dalam hubungan dividen dengan hutang melalui free cash 

flow hypothesis (contracting model of dividend) yang memprediksikan bahwa dividen 

mempengaruhi hutang dengan hubungan yang positif (Megginson, 1997 dalam Ismayanti dan 

Hanafi, 2003). Perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah besar, maka untuk 

membiayai investasinya diperlukan tambahan dana melalui hutang sehingga kebijakan 

dividen mempengaruhi kebijakan hutang secara searah. Kas internal perusahaan digunakan 

untuk membayar dividen sehingga diperlukan tambahan dana eksternal melalui hutang (free 

cash flow hypothesis). 

  

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Permasalahan mengenai kebijakan hutang telah banyak diteliti, serta banyak peneliti 

yang sudah berhasil menguji secara empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan hutang seperti struktur kepemilikan saham, free cash flow, kebijakan dividen, 

profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan, risiko, dan peryumbuhan perusahaan. 

Penelitian-penelitian tersebut antara lain:  

Jensen et al (1992) melakukan penelitian dengan judul "Simultaneous Determination 

of Insider Ownership, Debt and Dividend Policies". Penelitian ini menguji pengaruh insider 

ownership dan kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang pada perusahaan publik dari 

berbagai sektor di Amerika Serikat dengan menggunakan alat analisis model regresi simultan 

three stage least square. Hasil penelitian ini yaitu terdapat hubungan negatif antara insider 

ownership dengan kebijakan hutang. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan peningkatan 
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insider ownership, maka akan mensejajarkan kepentingan pemegang saham dengan manajer, 

sehingga kepemilikan manajerial bisa menggantikan peranan hutang dalam mengurangi 

agency cost. Penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan insider ownership 

menyebabkan penurunan dividend payout ratio. Sementara kebijakan dividen memiliki 

hubungan negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. 

 Tarjo dan Jogiyanto (2003) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Free Cash 

Flow dan Kepemilian Manjerial terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Publik di 

Indonesia". Penelitian ini menggunakan 59 sampel perusahaan manufaktur di Indonesia pada 

tahun 1996-2000 dan menggunakan alat analisis model persamaan ordinary least square dan 

menggunakan uji chow. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki 

Investment On Set (IOS) rendah maka free cash flow memiliki hubungan positif terhadap 

kebijakan hutang. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku perusahaan publik di Indonesia 

yang memiliki IOS rendah sebagai moderasi ketika free cash flow tinggi cenderng 

menggunakan hutang untuk kegiatan pendanaan perusahaan. Penelitian ini juga membuktikan 

bahwa vaiabel free cash flow terhadap kebijakan hutang pada perusahaan besar dan kecil 

hasilnya sama-sama memiliki koefisien positif dan signifikan. Variabel kepemilikan 

manajerial juga memberikan koefisien positif dan signifikan sehingga dapat mengendalikan 

agency cost. 

 Ismiyanti dan Mamduh (2003) melakukan penelitian dengan judul "Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Risiko, Kebijakan Hutang, dan Kebijakan Dividen: 

Analisis Persamaan Simultan". Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 136 perusahaan 

dengan jumlah observasi 546 yang terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta antara tahun 1998-2001 dan menggunakan alat analisis regresi simultan three 

stage least square. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa risiko mempunyai 

hubungan positif terhadap penggunaan hutang. Kebijakan dividen mempunyai hubungan 
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negatif signifikan terhadap kebijakan hutang. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional keduanya memiliki hubungan positif signifikan terhadap kebijakan 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 selama tahun 1992-1996. Sampel dipilih menggunakan metode purposive 

sampling. Hasil penelitiannya menghasilkan bahwa kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang 

perusahaan. 

 Joher et al (2006) melakukan penelitian yang berjudul "The Impact of Ownership 

Structure on Corporate Debt Policy: Two Stage Least Square Simultaneous Model Approach 

for Post Crisis Period: Evidence from Kuala Lumpur Stock Exchange". Penelitian ini 

menggunakan 100 perusahaan indeks komposit dari brusa Malaysia antara 1998-2002. 

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki 

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang. 

Bukti temuan yang lain menunjukkan bahwa kepemilikan institusional telah memainkan 

peran penting dalam keputusan manajemen strategis dan dapat mengurangi konflik keagenan. 

Selain itu, kebijakan hutang perusahaan diatur oleh kepemilikan manajerial dan memiliki 

hubungan negatif. 

 Putri dan Nasir (2006) melakukan penelitian mengenai kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, risiko, kebijakan hutang dan kebijakan dividen dalam perspektif 

agency theory. Penelitian ini menggunakan sampel 166 perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta dari tahun 2000-2004 dan menggunakan alat analisis dalam penelitian 

ini menggunakan Hausman's specification test and two-stage least square test. Hasil 

kesimpulan dari penelitian ini menunjukan terdapat hubungan interdependensi antar semua 
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variabel endogen. Walaupun pada beberapa variabel terdapat hubungan yang signifikan, 

namun adanya arah yang besesuaian antar masing-masing variabel merupakan cerminan dari 

adanya hubungan interdependensi masing-masing variabel. 

 Mursalim (2007) melakukan penelitian yang berjudul "Simultanitas Aktivisme 

Institusional, Struktur Kepemilikan, Kebijakan Dividen dan Hutang dalam Mengurangi 

Konflik Keagenan (Studi Empiris pada Perusahaan Go Publik di Indonesia)". Penelitian ini 

menggunakan teknik pengolahan data dengan  Hausman's specification test and two-stage 

least square test. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling  dan 

terpilih sampel 70 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2000-2006. Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukan aktivitisme institusional mempunyai 

efek signifikan terhadap kebijakan hutang dan kepemilikan instutusional, kepemilikan 

manajerial mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap aktivisme institusional, 

aktivisme institusional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan 

dividen, kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kebijakan dividen dan kebijakan hutang, dan selanjutnya  kebijakan dividen tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang.  

 Soesetio (2008) melakukan penelitian mengenai kepemilikan manajerial dan 

institusional, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, struktur aktiva, dan profitabilitas 

terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2004-2006 dengan menggunakan alat analisis persamaan regresi linier 

berganda. Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan 

institusional, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, struktur aktiva, dan profitabilitas 

berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kebijakan hutang. Sedangkan 

kebijakan dividen dan ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
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terhadap kebijakan hutang. Sedangkan kepemilikan manajerial dan institusional, struktur 

aktiva, dan profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang.  

 Djabid (2009) melakukan penelitian dengan judul "Kebijakan Dividen dan Struktur 

Kepemilikan terhadap Kebijakan Hutang: Sebuah Perspektif Agency Theory". Populasi 

penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. 

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dan teknik 

pengolahan data dengan metode regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap kebijakan hutang. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung pernyataan bahwa agensi konflik tidak dapat diminimalisir 

dengan meningkatkan dividend payout ratio. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional tidak mempunyai hubungan terhadap kebijakan hutang. Hasil penelitian ini juga 

tidak mendukung pernyataan bahwa agensi konflik dapat diminimalisir dengan meningkatkan 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. 

Indahningrum dan Handayani (2009) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dividen, pertumbuhan perusahaan, free cash flow, dan profitabilitas 

terhadap kebijakan hutang perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel purposive sampling dan terpilih sampel sebanyak 31 perusahaan manufaktur dan 

bukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2005-

2007. Teknik pengolahan data dengan metode regresi linear berganda. Hasil dari penelitian 

ini adalah kepemilikan manajerial, dividen, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. Sedangkan kepemilikan institusional, profitabilitas dan free cash 

flow berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 
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Tabel 2.1 
Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Tahun Judul Alat Analisis Hasil 

Jensen et al 1992 

Simultaneous 
Determination of 
Insider Ownership, 
Debt and Dividend 
Policies 

Model regresi 
simultan three 
stage least 
square 

Terdapat hubungan 
negatif antara 
insider ownership 
dengan kebijakan 
hutang dan 
kebijakan dividen 

Tarjo dan 
Jogiyanto 

2003 

Analisa Free Cash 
Flow dan 
Kepemelikan 
Manajerial 
terhadap Kebijakan 
Hutang pada 
Perusahaan Publik 
di Indonesia 

Model 
persamaan 
ordinary least 
square dan 
menggunakan 
uji chow 

Pengaruh free cash 
flow terhadap 
kebijakan hutang 
pada perusahaan 
besar dan kecil 
hasilnya sama-sama 
memiliki koefisien 
positif dan 
signifikan, 
kepemilikan 
manajerial juga 
mempunyai 
pengaruh positif 
terhadap kebijakan 
hutang 

Ismayanti dan 
Mamduh 

2003 

Kepemilikan 
Manajerial, 
Kepemilikan 
Institusional, 
Risiko, Kebijakan 
Hutang, dan 
Kebijakan Dividen: 
Analisis Persamaan 
Simultan 

Model regresi 
simultan three 
stage least 
square 

Kepemilikan 
manajerial dan 
institusional 
memiliki hubungan 
positif dan 
signifikan terhadap 
kebijakan hutang, 
sedangkan kebijakan 
dividen memiliki 
hubungan negatif 
dan signifikan 
terhadap kebijakan 
hutang  

Masdupi 2005 

Analisis dampak 
Struktur 
Kepemilikan pada 
Kebijakan Hutang 
dalam Mengontrol 
Konflik Keagenan 

Model 
persamaan 
ordinary least 
square  

Kepemilikan 
institusional dan 
kepemilikan 
manajerial secara 
parsial memiliki 
pengaruh negatif 
terhadap kebijakan 
hutang 
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lanjutan Tabel 2.1 ...... 

Joher et al 2006 

The Impact of 
Ownership 
Structure on 
Corporate Debt 
Policy: Two Stage 
Least Square 
Simultaneous 
Model Approach 
for Post Crisis 
Period: Evidence 
from Kuala 
Lumpur Stock 
Exchange 

 Persamaan two 
stage least 
square 

Terdapat hubungan 
negatif antara 
insider dan outsider 
ownership dengan 
kebijakan hutang  

Putri dan 
Nasir 

2006 

Analisis Persamaan 
Simultan 
Kepemilikan 
Manajerial, 
Kepemilikan 
Institusional, 
Risiko, Kebijakan 
Hutang dan 
Kebijan Dividen 
dalam Perspektif 
Agency theory 

Persamaan two 
stage least 
square dan 
menggunakan 
uji hausman 

Pengaruh 
kepemilikan 
institusional dan 
kebijakan dividen 
adalah positif, 
sedangkan 
kepemilikan 
manajerial memiliki 
pengaruh yang 
negatif signifikan 
terhadap kebijakan 
hutang 

Mursalim 2007 

Simultanitas 
Aktivisme 
Institusional, 
Struktur 
Kepemilikan, 
Kebijakan Dividen 
dan Hutang dalam 
Mengurangi 
Konflik Keagenan 
(Studi Empiris 
pada Perusahaan 
Go Publik di 
Indonesia) 

Persamaan two 
stage least 
square dan 
menggunakan 
uji hausman 

Kepemilikan 
institusional 
memiliki pengaruh 
negatif dan 
signifikan terhadap 
kebijakan hutang 

Soesetio 2008 

Kepemilikan 
Manajerial dan 
Institusional, 
Kebijakan Dividen, 
Ukuran 
Perusahaan, 
Struktur Aktiva, 
dan Profitabilitas 
terhadap Kebijakan 
Hutang 

Persamaan 
regresi linear 
berganda  

Kepemilikan 
manajerial dan 
institusional, 
kebijakan dividen, 
ukuran perusahaan, 
struktur aktiva, dan 
profitabilitas 
berpengaruh 
signifikan secara 
bersama-sama  
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lanjutan Tabel 2.1 ...... 

    

terhadap kebijakan 
hutang. Sedangkan 
kebijakan dividen 
dan ukuran 
perusahaan secara 
parsial tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kebijakan hutang. 
dan kepemilikan 
manajerial dan 
institusional, 
struktur aktiva, dan 
profitabilitas secara 
parsial berpengaruh 
signifikan terhadap 
kebijakan hutang 

Djabid 2009 

Kebijakan Dividen 
dan Struktur 
Kepemilikan 
terhadap Kebijakan 
Hutang: Sebuah 
Perspektif Agency 
Theory 

Persamaan 
regresi linear 
berganda  

Kebijakan dividen, 
kepemilikan 
manajerial, dan 
kepemilikan 
institusional tidak 
memiliki pengaruh 
terhadap kebijakan 
hutang 

Indahningrum 
dan 
Handayani 

2009 

Pengaruh 
Kepemilikan 
Manajerial, 
Kepemilikan 
Institusional, 
Dividen, 
Pertumbuhan 
Perusahaan, Free 
Cash Flow, dan 
Profitabilitas 
terhadap Kebijakan 
Hutang Perusahaan 

Persamaan 
regresi linear 
berganda 

Kepemilikan 
manajerial, dividen, 
dan pertumbuhan 
perusahaan tidak 
berpengaruh 
terhadap kebijakan 
hutang. Sedangkan 
kepemilikan 
institusional, 
profitabilitas dan 
free cash flow 
berpengaruh 
terhadap kebijakan 
hutang 

  Sumber: Berbagai Jurnal 

 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

 Hipotesis adalah hubungan yang diprediksi secara logis di antara dua atau lebih 

variabel yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji (Sekaran, 2006;135). Jadi 
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hipotesis merupakan suatu rumusan yang menyatakan adanya hubungan tertentu antar dua 

variabel atau lebih. 

 

2.3.1 Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Hutang 

 Crutchley et al (1999) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai 

pengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi 

kepemilikan oleh pihak institusional maka diharapkan semakin kuat pengendalian internal 

terhadap perusahaan dimana akan dapat mengurangi agency cost pada perusahaan dan 

penggunaan hutang oleh manajer. Adanya kontrol ini akan menyebabkan manajer 

menggunakan hutang pada tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi risiko 

kebangkrutan (financial distress). Hal sama dikemukakan oleh Soesetio (2008) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kebijakan hutang. Keberadaan kepemilikan institusional membuat pengawasan 

terhadap manajemen semakin efektif, sehingga manajemen berusaha untuk bekerja 

memenuhi kepentingan pemegang saham. Adanya monitoring yang efektif oleh pihak 

institusional menyebabkan penggunaan hutang turun karena penggunaan hutang sebagai 

salah satu alat monitoring sudah digantikan oleh kepemilikan institusional. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho1a = Kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap  

kebijakan hutang. 

Ha1a = Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan  

            hutang. 
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2.3.2 Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Hutang 

 Jensen et al (1992) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara insider 

ownership dengan kebijakan hutang. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan peningkatan 

insider ownership, maka akan mensejajarkan kepentingan pemegang saham dengan manajer, 

sehingga kepemilikan manajerial bisa menggantikan peranan hutang dalam mengurangi 

agency cost. Semakin meningkat kepemilikan insider akan menyebabkan insider semakin 

berhati-hati dalam menggunakan hutang dan menghindari perilaku opportunistik karena 

mereka juga ikut menanggung konsekuensi dari tindakannya, sehingga mereka akan 

menggunakan hutang pada tingkatan yang rendah.  

 Menurut Soesetio (2008) menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Hasil penelitian ini 

mengemukakan bahwa semakin meningkatnya kepemilikan manajerial membuat kekayaan 

pribadi manajemen semakin terkait dengan kekayaan perusahaan, sehingga manajemen 

berusaha untuk mengurangi risiko kehilangan kekayaannya. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho1b = Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap  

 kebijakan hutang. 

Ha1b = Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

            hutang. 

 

2.3.3 Free Cash Flow terhadap Kebijakan Hutang 

 Isrina (2006) menyatakan bahwa free cash flow mempunyai hubungan yang positif 

dengan kebijakan hutang. free cash flow dianggap menggambarkan kas yang tersedia setelah 

memenuhi semua komitmen atau tanggung jawab yang ada, yaitu keperluan pembayaran 

untuk melanjutkan operasi dan investasi pada aset tetap. Free cash flow sering digunakan 
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manajer untuk proyek-proyek yang belum tentu menguntungkan, maka untuk mengatasi hal 

tersebut pemegang saham biasanya akan menginvestasikan free cash flow tersebut dalam 

investasi jangka panjang perusahaan atau menerbitkan hutang jangka panjang baru yang 

nantinya akan memberi laba bagi perusahaan dan earning bagi pemegang saham. 

 Indahningrum dan Handayani (2009) yang menyatakan bahwa free cash flow 

mempunyai hubungan positif terhadap kebijakan hutang. Ketika free cash flow tinggi maka 

perusahaan akan cenderung menggunakan hutang untuk kegiatan pembiayaan perusahaan 

(Jensen, 1986 dalam Indahningrum dan Handayani, 2009). 

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho2 = Free cash flow tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Ha2 = Free cash flow berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. 

 

2.3.4 Kebijakan Dividen terhadap Kebijakan Hutang 

 Perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah besar, maka untuk membiayai 

investasinya diperlukan tambahan dana melalui hutang sehingga kebijakan dividen 

mempengaruhi kebijakan hutang secara searah. Kas internal perusahaan digunakan untuk 

membayar dividen sehingga diperlukan tambahan dana eksternal melalui hutang (free cash 

flow hypothesis) (Megginson, 1997 dalam Ismayanti dan Hanafi, 2003). Hal serupa 

dinyatakan oleh Masdupi (2005) yang menemukan bahwa pembayaran dividen kepada 

pemegang saham akan mengurangi sumber dana yang dikendalikan oleh manajemen. 

Semakin tinggi dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, maka free cash flow 

dalam perusahaan akan semakin kecil. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut 

manajemen cenderung untuk menggunakan hutang yang lebih banyak. Sehinnga kebijakan 

dividen mempunyai pengaruh yang saearah dengan kebijakan hutang. 
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 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho3 = Kebijakan dividen tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan 

hutang. 

Ha3  = Kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Ho4  = Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, free cash flow, dan kebijakan    

            dividen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Ha4  = Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, free cash flow, dan kebijakan    

           dividen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 

 

2.4 Rerangka Pemikiran 

Rerangka penelitian adalah jaringan asosiasi yang disusun dan dijelaskan secara logis 

antarvaribel yang dianggap relevan pada situasi masalah dan diidentifikasikan melalui sebuah 

proses seperti wawancara, pengamatan, dan survei literatur (Sekaran, 2006;129).  

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh investor 

institusional seperti; perusahaan dana pensiun, bank, perusahaan asuransi dan perseroan 

terbatas lainnya (Wahidahwati, 2001 dalam Diana dan Irianto, 2008). Adanya kepemilikan 

institusional akan menyebabkan kontrol perusahaan menjadi semakin efektif karena investor 

institusional cenderung memiliki sumber daya yang besar sehingga dengan adanya kontrol 

tersebut maka manajer menggunakan hutang pada tingkat rendah untuk mengantisipasi 

financial distress. 

Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham oleh pihak 

manajerial yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan 

komisaris) (Wahidahwati, 2001 dalam Djabid, 2009).. Adanya kepemilikan manajerial akan 

menyebabkan kekayaan pribadi perusahaan terikat dengan kekayaan pribadi manajemen 

seingga manajemen berusaha untuk berhati-hati dalam menggunakan hutang dan manajer 

ANALISIS PENGARUH..., INDRA SUCIPTO, Ak.-IBS, 2012



35 
 

 

 

akan mengihindari perilaku opportunistik, karena mereka ikut menanggung konsekuensi dari 

tindakannya, sehingga mereka akan menggunakan hutang pada tingkat yang rendah. 

Free cash flow merupakan jumlah uang tunai yang tersedia dari operasi setelah 

dikurangi pada modal kerja operasional bersih dan aktiva tetap (Ross et al, 2000 dalam Tarjo 

dan Jogiyanto, 2003). Free cash flow tersedia untuk didistribusikan pada pemegang saham 

dan kreditur. Free cash flow  yang tinggi membuat perusahaan membagikan dividen dalam 

jumlah yang besar. Hal ini dilakukan untuk menarik investor lainnya atau digunakan untuk 

dikonsumsi dan perilaku opportunistik oleh manajer, sehingga perusahaan membutuhkan 

dana dari hutang untuk kegiatan pendanaan perusahaan. 

Kebijakan dividen merupakan keputusan tentang seberapa banyak laba saat ini yang 

akan dibagikan sebagai dividen dari pada ditahan untuk di investasikan kembali dalam 

perusahaan, kebijakan dividen ditunjukan dividend payout ratio yaitu rasio yang menunjukan 

persentase laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk kas (Horne dan 

Wachowicz, 2007). Perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah besar maka untuk 

membiayai investasi perusahaan memerlukan tambahan dana melalui hutang. 

Gambar 2.1 
Rerangka Pemikiran 
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Free Cash Flow 
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Keterangan, 

Varible Independent : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Free Cash Flow,  

    dan Kebijakan Dividen 

Varible Dependent : Kebijakan Hutang   

   : Hubungan secara parsial 

   : Hubungan secara simultan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

  Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

dari tahun 2008 s/d 2010. Sampel untuk penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode 

purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2008-2010. 

2. Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember. 

3. Memiliki data yang lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian, diantaranya adalah 

perusahaan yang melaporkan kepemilikan institusional dan manajerial secara lengkap 

dan rinci, dan membagikan dividen. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1  Data yang Dihimpun 

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini merupakan penelitian dengan 

analisis data sekunder. Jadi, seluruh data yang diolah merupakan data yang telah tersedia 

berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 s/d 

2010. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang 

diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari literatur atau dokumen. Data kualitatif 

diperoleh dari buku, jurnal, makalah, penelitian terdahulu, dan situs internet yang 
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berhubungan dengan tema penelitian ini. Sedangkan data kuantitatif yang digunakan diambil 

dari laporan keuangan auditan diperoleh dari www.idx.go.id dan ICMD. 

 

3.3 Model Penelitian 

Model penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar dua atau lebih variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Dalam penelitian ini model regresi yang digunakan yaitu: 

            DERi = α + β1 INSTi + β2 INSIDER i + β3 FCFi + β4 DPRi  + e            (3.1) 

Keterangan: 

DER   : Kebijakan hutang 
α   : Konstanta 
β1- β4   :  Koefisien regresi 
INST   : Kepemilikan institusional 
INSIDER : Kepemilikan manajerial 
FCF   : Free cash flow 
DPR   : Kebijakan dividen 
i   : Perusahaan sampel (unit crossection) 
e   : : Error atau faktor kesalahan acak 
 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

3.4.1 Varibel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti dan 

dipengaruhi oleh varibel bebas (Sekaran, 2006;116). Kebijakan hutang merupakan varibel 

terikat dalam penelitian ini. 

 Kebijakan hutang adalah segala jenis hutang yang dibuat atau diciptakan oleh 

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

dalam Putri dan handayani, 2009). Kebijakan hutang diwakili oleh debt to equity ratio 

(DER). Rasio ini menunjukan komposisi dari total hutang terhadap total ekuitas (Sri dan 

Wardani, 2009).  
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DER dapat dihitung dengan rumus berikut ini: 

DERi = 
�����	����	


�����	������
 

Sumber : Sri dan Wardani, 2009 / ICMD    (3.2) 
 

3.4.2 Varibel Bebas 

Varibel bebas merupakan varibel yang dapat mempengaruhi varibel terikat, baik 

secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006;117). Varibel bebas dalam penelitian ini adalah 

struktur kepemilikan saham (kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial), free cash 

flow, dan kebijakan dividen. 

 

a. Struktur Kepemilikan Saham  

Struktur kepemilikan saham merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh 

institusional (outsider ownership) dan manajerial (insider ownership) (Mursalim, 2009). 

Penelitian ini menggunakan istilah struktur kepemilikan saham seperti yang dijelaskan oleh 

Jensen dan Meckling (1976). 

1. Kepemilikan Institusional (INST) 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh investor institusional. 

Seperti perusahaan dana pensiun, bank, perusahaan asuransi, dan perseroan terbatas lainnya 

(Wahidahwati, 2001 dalam Diana dan Irianto, 2008). Kepemilikan institusional diperoleh dari 

jumlah persentase saham yang dimiliki oleh institusional dalam perusahaan pada akhir tahun. 

Variabel ini diberi simbol INST dan diukur dengan rumus berikut ini: 

INSTi =  
������	�����	��	
	����	�	�����

������	�����	�������	����	����	
   

Sumber: Masdupi, 2005    (3.3) 
 
2. Kepemilikan Manajerial (INSIDER) 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang 

secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial 
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diperoleh dari jumlah persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh dewan direksi dan 

komisaris (Wahidahwati, 2001 dalam Djabid, 2009). Variabel ini diberi simbol INSIDER dan 

diukur dengan rumus berikut ini: 

INSIDERi =  
	������	�����	��	
	����	��	����

������	�����	�������	����	����	
 

Sumber: Masdupi, 2005    (3.4) 
 

b. Free Cash Flow (FCF) 

Free cash flow adalah arus kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada seluruh 

investor (pemegang saham dan debtholders) setelah perusahaan menempatkan seluruh 

investasinya pada aktiva tetap, produk-produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan operasi yang sedang berjalan (Brigham dan Houston, 2006). Free cash flow 

(FCF) diwakili oleh rasio free cash flow dibagi dengan total aktiva (Jensen, 2002)  dalam 

Gustiana (2009). Secara sederhana free cash flow dapat diukur dengan rumus berikut ini:  

FCFi = NOPAT − Investasi	Bersih	pada	Modal	Operasi 

Sumber : Brigham dan Houston, 2006    (3.5) 

Dimana,  

NOPAT = EBIT (1 – Tarif Pajak) 

Invetasi Bersih Pada Modal Operasi = (Operating Capital year 0 - Operating Capital Year - 1) 

Operating Capital = Net Operating Working Capital + Net Fixed Assets 

Net Operating Working Capital = All Current Assets - All Current Liabilities That Do Not 

Charge Interest 

Keterangan: 
NOPAT = Net Operating After Tax 
EBIT = Earning Before Interest and Tax 
 

c. Kebijakan Dividen (DPR) 

Kebijakan dividen merupakan keputusan tentang seberapa banyak laba saat ini yang 

akan dibayarkan sebagai dividen dari pada ditahan untuk di investasikan kembali dalam 

perusahaan (Brigham dan Houston, 2006). Kebijakan dividen diwakili dengan Dividend 
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Payout Ratio (DPR), rasio ini menunjukan persentase laba yang dibayarkan kepada para 

pemegang saham dalam bentuk kas (Horne dan Wachowicz, 2007). Rasio ini dapat diukur 

dengan rumus berikut ini: 

DPRi = 
�3��		4��	5��6��	�����

5�6�	�����	4��	5��6��	�����
 

        Sumber : Horne dan Wachowicz, 2007 / ICMD    (3.6) 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Sesuai dengan kaidah dalam melakukan analisis regresi berganda seperti yang 

dinyatakan oleh Gujarati (2003), bahwa suatu persamaan regresi harus memiliki data yang 

terdistribusi normal, tidak heteroskedastis, tidak multikolinier, dan bebas autokorelasi agar 

diperoleh model yang bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Maksud dari bersifat 

BLUE adalah: 

1. Linear – Bersifat linear atas sebuah variabel acak, seperti pada variabel terikat dalam 

suatu model regresi. 

2. Unbiased – Bersifat tidak bias dimana hasil nilai estimasi sesuai dengan nilai 

sesungguhnya. 

3. Efisien – Model yang bersifat linear dan tidak bias tersebut harus memiliki varians 

yang minimum. 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menghindari 

terjadinya bias, data yang digunakan harus berdistribusi dengan normal karena model regresi 

yang baik adalah memiliki data normal (Ghozali, 2009). Untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak, pengujian normalitas yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika probabilitas lebih 
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dari 0,05 berarti H0 tidak dapat ditolak, dengan demikian data yang ada berdistribusi normal. 

Namun jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 berarti H0 ditolak, artinya data yang ada tidak 

berdistribusi normal. Untuk memperkuat hasil, selain menggunakan uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) maka ditambahkan analisis grafik yaitu grafik 

histogram dan grafik normal probability plots. Pada dasarnya normalitas dapat dideteksi 

dengan melithat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal probability 

plots atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan: 

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogramnya memiliki pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

- Jika data menyebar jauh garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogramnya tidak memiliki pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : Data berdistribusi normal.  

Ha : Data tidak berdistribusi normal. 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal (variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas 

sama dengan nol). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinear di dalam model regresi 

dapat dilihat dari; (1) nilai tolerance dan lawannya (2) Variance Inflating Factors (VIF). 

Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 
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variabel bebas lainnya (Ghozali: 2009). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF 

tinggi (VIF = 1/tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukan adanya 

multikolinear adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10, artinya H0 

ditolak. Untuk memperkuat hasil, maka digunakan analisis korelasi untuk menggambarkan 

hubungan antar variabel bebas. Untuk mengetahui adanya kolonieritas, terutama dalam model 

regresi linear berganda dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi antar variabel 

bebas satu dengan yang lainnya. Jika antar variabel bebas ada korelasi tinggi (umumnya 

0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

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

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

homoskedasitis dan jika berbeda disebut heteroskedastis. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskesdatis atau tidak terjadi heteroskedastis (Ghozali: 2009). 

Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastis karena data ini 

menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

gejala heteroskedastis dalam penelitian ini dilakukan uji Park. Park mengemukakan metode 

bahwa variance (s2) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Dalam uji Park, 

persamaan dijadikan persamaan logaritma sehingga menjadi : LnU2i = α + β LnXi + vi . 

Apabila signifikansi dari koefisien parameter beta tidak signifikan ( ≥ 0.05) maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. Untuk memperkuat 

hasil, maka digunakan analisa grafik scatterplots. Untuk mengetahui model tidak bersifat 

heteroskedastis adalah dengan cara melihat titik-titik dalam grafik. Jika titik-titik dalam 
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grafik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. 

Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : Model tidak bersifat heteroskedastis atau model bersifat homokedastis 

Ha : Model bersifat heteroskedastis. 

 

d. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada peroide t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya, oleh 

sebab itu masalah autokorelasi sering ditemukan pada data time series. Pada data crossection 

masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda 

berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah model 

yang terbebas dari autokorelasi (Ghozali: 2009). 

Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW test), dimana 

statistik Durbin-Watson diperoleh dari:  

p = ∑ ût ût-1 
          ∑ût

2 

Sumber: Gujarati, 2003           (3.7) 

Nilai p berkisar antara -1≤ p ≤ 1, sehingga nilai statistik DW berkisar antara -4 ≤ d ≤ 4. 

Nilai statistik DW harus dibandingkan dengan nilai kritis dl (batas bawah) dan du (batas atas) 

dari table DW.  
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Tabel 3.1 
Pengambilan Keputusan Ada atau Tidaknya Autokorelasi 

 
Keterangan Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 
Tidak ada autokorelasi positif 
Tidak ada korelasi negatif 
Tidak ada korelasi negatif 
Tidak ada autokorelasi positif/negatif 

Tolak 
No decision 

Tolak 
No decision 

Tidak ditolak 

0 < DW < dl 
dl ≤ DW ≤ du 

4 - dl < DW < 4 
4 – du ≤ DW ≤ 4 – dl 

Du < DW < 4 - du 
  Sumber: Ghozali, 2009 

 Jika hasil Durbin-Watson diperoleh hasil no decision, maka digunakan uji statistik Q: 

Box-Pierce dan Ljung Box. Kriteria ada atau tidaknya autokorelasi pada uji statistik Q: Box-

Pierce dan Ljung Box adalah jika dari enam belas lag yang ada jumlah lag yang signifikan 

lebih dari dua, jika lag ada dua atau kurang dari dua, maka dapat dikatakan model sudah tidak 

ada autokorelasi (Ghozali, 2009).  

 

3.5.2 Uji Goodness of Fit 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

goodness of fit-nya. Secara statistik, ada tiga pengukuran untuk mengukur ketepatan fungsi 

regresi sampel, diantaranya diukur dari nilai koefisien determinasi (R2), uji signifikansi 

simultan (uji F), dan uji signifikan parsial (uji t) (Ghozali: 2009). 

3.5.2.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. 

Nilai R2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel 

terikatnya sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

bebasnya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

terikat. Secara umum koefisien determinasi untuk data crossection relatif rendah karena 

adanya variasi yang besar antar setiap pengamatan. Nilai R2 berkisar antara 0 < R2 < 1, 
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semakin besar nilai R2 (mendekati 100%) maka semakin baik model regresi tersebut. Nilai R2 

sebesar 0 berarti variasi dari variabel terikat tidak dapat diterangkan sama sekali oleh variabel 

bebasnya, dan demikian pula sebaliknya. 

3.5.2.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat dengan melihat nilai signifikansi F. Dalam penelitian ini pengujian 

dilakukan dengan significant level 0,05 (α = 5%).  

Penetapan hipotesis:  

H0: β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0 artinya variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan secara simultan terhadap variabel terikat. 

H0: β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ 0 artinya variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan 

secara simultan terhadap variabel terikat. 

Hipotesis yang diuji adalah : 

Ho4 = Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, free cash flow, dan kebijakan 

dividen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Ha4 = Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, free cash flow, dan kebijakan 

dividen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang 

Kriteria penerimaan atau penolakan H0: 

� Berdasarkan F hitung dan F tabel 

1. Bila F statistik < F α;(k,n-k-1) maka H0 tidak dapat ditolak. 

2. Bila F statistik > F α;(k,n-k-1) maka H0 ditolak. 

� Berdasarkan probabilitas 

1. Jika probabilitas (p-value) ≥ 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak. 

2. Jika probabilitas (p-value) < 0,05 maka H0 ditolak 
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3.5.2.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan 

menganggap variabel independen lain bersifat konstan. Dalam penelitian ini pengujian 

dilakukan dengan significant level 0,05 (α = 5%).  

Penetapan hipotesis one-tailed test: 

H0 : B < 0 artinya variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap variabel terikat. 

Ha : B > 0 artinya variabel bebas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

variabel terikat. 

Hipotesis yang diuji adalah: 

Ho1a = Kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kebijakan hutang. 

Ha1a = Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

hutang. 

Ho1b = Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kebijakan hutang. 

Ha1b = Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

hutang. 

Ho2  = Free cash flow tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan 

hutang. 

Ha2    = Free cash flow berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Ho3   = Kebijakan dividen tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan 

hutang. 

Ha3   = Kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. 
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Kriteria penerimaan atau penolakan H0 one-tailed test: 

� Berdasarkan probabilitas (p-value) 

1. Jika probabilitas (p-value) ≥ 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak. 

2. Jika probabilitas (p-value) < 0,05 maka H0 ditolak. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Populasi dan Sampel 

 Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Periode 

pengamatan yang dilakukan adalah tahun 2008 s/d 2010 dengan populasi sebanyak 408 yang 

terdiri dari 149 perusahaan. Tabel 4.1 dibawah ini menggambarkan proses pemilihan sampel. 

Tabel 4.1 
Proses Pemilihan Sampel 

 
Kriteria Sampel Jumlah Total 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
 - 2008 
 - 2009 
 - 2010 

 
139 
134 
135 

 
 

408 

Tidak menyediakan laporan tahunan lengkap dan 
data pasar tidak tersedia 
- 2008 
- 2009 
- 2010 

 
 

13 
20 
4 

 
 

(37) 

Tidak memiliki data yang lengkap terkait dengan 
variabel 
- 2008 
- 2009 
- 2010 

 
 

112 
96 
115 

 

 
 
 

(323) 

Data outlier selama tahun penelitian  (11) 
Sampel yang digunakan dalam penelitian  37 

      Sumber: IDX diolah 

 Dalam penelitian ini digunakan purposive sampling, yaitu proses penentuan sampel 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan metode purposive sampling diatas, maka 

sampel yang digunakan adalah sebanyak 37 sampel yang terdiri dari 21 perusahaan. Adapun 

dalam 37 sampel tersebut, semua sub sektor manufaktur terwakili. Hal tersebut juga 

merupakan alasan dipilihnya perusahaan dari sektor manufaktur sebagai obyek penelitian ini 

yaitu, karena sektor manufatur terdiri dari berbagai sub sektor industri didalamnya sehingga 
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dapat mewakili reaksi pasar. Tabel 4.2 menyajikan persentase sub sektor industri manufaktur 

yang terpilih sebagai sampel. 

Tabel 4.2 
Persentase Perusahaan Sampel untuk Setiap Sub Sektor Manufaktur 

 

No Sub Sektor Manufaktur 
Jumlah 

Perusahaan 
(1) 

Jumlah 
Sampel 

(2) 

Persentase 
Sampel 
(2)/(1) 

1 Industri Dasar dan Kimia 173 14 8,09% 
2 Aneka Industri 133 14 10,52% 
3 Industri Barang Konsumsi 102 9 8,82% 
  Total 408 37 9,06% 

     Sumber: IDX diolah 

 

4.2 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan distribusi dari 

variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Hasil dari statistik deskriptif menunjukan 

informasi mengenai jumlah sampel, nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maximum, 

dan standar deviasi dari masing-masing variabel. 

Tabel 4.3 
Statistik Deskriptif 

 

 
N Minimum  Maximum Mean Std. 

Deviation 

DER 37 .104 2.445 .595 .505 

INST 37 .322 .957 .700 .181 

INSIDER 37 .000 .256 .060 .097 

FCF 37 -.452 .423 .034 .154 

DPR 37 .062 3.028 .480 .513 

Valid N 
(listwise) 

37 
    

  Sumber: Output SPSS diolah 

Variabel DER menunjukan struktur modal perusahaan, yang juga merupakan 

cerminan keputusan dalam pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Nilai minimum dan 

maksimum DER sebesar 0,104 dan 2,445 dengan nilai rata-rata dan standar deviasi sebesar 
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0,595 dan 0,505. Nilai rata-rata itu menunjukan bahwa pada umumnya struktur modal 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2008 hingga 2010 lebih banyak 

dibiayai dengan hutang dibanding dengan modal sendiri. 

Variabel INST menunjukan seberapa besar persentase saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan 

kepemilikan oleh institusi lain. Nilai minimum dan maksimum INST sebesar 0,322 dan 0,957 

dengan nilai rata-rata dan standar deviasi sebesar 0,700 dan 0,181. Nilai rata-rata INST 

menunjukan bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur lebih didominasi dan dikendalikan 

oleh pemilik institusional atau dengan kata lain dimiliki oleh badan hukum lain. 

Variabel INSIDER menunjukan seberapa besar persentase saham perusahaan yang 

dimiliki oleh pihak manajerial yang secara aktif dalam pengambilan keputusan seperti direksi 

dan dewan komisaris. nilai minimum dan maksimum INSIDER sebesar 0,000 dan 0,256 

dengan nilai rata-rata dan standar deviasi sebesar 0,060 dan 0,097. Nilai rata-rata INSIDER 

menunjukan bahwa sebagian kecil perusahaan manufaktur dimiliki oleh manajerial 

perusahaan dan sisanya masih didominasi oleh pihak eksternal. 

Variabel FCF menunjukan kas lebih perusahaan yang dapat digunakan untuk 

dibagikan kepada kreditur atau pemilik yang tidak diperlukan lagi untuk modal kerja atau 

investasi pada aktiva tetap. Nilai minimum dan maksimum FCF sebesar -0,452 dan 0,423 

dengan nilai rata-rata dan standar deviasi sebesar 0,034 dan 0,154. Nilai rata-rata FCF 

menunjukan bahwa hanya ada sedikit kas yang tersedia untuk dibagikan untuk para 

pemegang saham dan kreditur. 

Variabel DPR menunjukan persentase dari jumlah dividen yang dibayarkan 

dibandingkan dengan laba bersih perusahaan. Semakin besar rasio pembayaran dividen, 

mencerminkan semakin besar pendapatan yang dapat diperoleh pemegang saham dan 

semakin kecil sumber dana untuk ditahan. Nilai minimum dan maksimum DPR sebesar 0.062 
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dan 3,028 dengan nilai rata-rata dan standar deviasi sebesar 0,480 dan 0,513. Nilai rata-rata 

DPR menunjukan kinerja perusahaan sudah cukup bagus ditinjau dari kemampuan 

perusahaan memberikan imbal hasil atas invetasi para pemegang saham berupa dividen kas. 

 

4.3 Hasil Persamaan Regresi 

 Regresi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh struktur kepemilikan, 

free cash flow, dan kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang. Dengan bantuan software 

statistik, diperoleh hasil seperti ditunjukan tabel 4.4 dibawah ini, 

Tabel 4.4 
Hasil Regresi 

 

Hasil Regresi Konstanta 

Variabel Bebas yang Diteliti 

Kepemilikan 
Institusional 

(INST) 

Kepemilikan 
Manajerial 
(INSIDER) 

Free 
Cash 
Flow 
(FCF) 

Kebijakan 
Dividen 
(DPR) 

Standz. Koef 1,262 -1,407 -0,074 -0,583 0,712 

t-Value 5,311 -4,371 -0,126 -1,755 7,251 

P-Value 0,000 0,000 0,900 0,089 0,000 
ANOVA test F:20.208 (sig 0,000) 
Koefisien 
Determenasi 
(R square) 

0,681 

Keterangan: Variabel Terikat: Kebijakan Hutang (DER) 

Sumber: Output SPSS diolah 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.4 diatas, maka persamaan regresi dapat dapat 

ditulis sebagai berikut: 

DERi = 1,262 – 1,407 INSTi – 0,074 INSIDERi – 0,583 FCFi + 0,712 DPRi  

Keterangan, 
DER   : Kebijakan utang 
INST   : Kepemilikan institusional 
INSIDER : Kepemilikan manajerial 
FCF   : Free cash flow 
DPR   : Kebijakan dividen 
i   : perusahaan sampel (unit crossection) 
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Intercept 1,262 menunjukan jika kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

free cash flow, dan kebijakan dividen diasumsikan memiliki nilai konstan, maka DER pada 

perusahaan manufaktur periode 2008 hingga 2010 akan naik sebesar 1,262 satuan. 

Koefisien regresi untuk kepemilikan institusional sebesar -1,407. Artinya bahwa DER 

akan turun rata-rata sebesar 1,407 untuk setiap kenaikan satu persen pada kepemilikan 

institusional dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 

Koefisien regresi untuk kepemilikan manajerial sebesar -0,074. Artinya bahwa DER 

akan turun rata-rata sebesar 0,074 untuk setiap kenaikan satu persen pada kepemilikan 

manajerial dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 

Koefisien regresi untuk free cash flow sebesar -0,583. Artinya bahwa DER akan turun 

rata-rata sebesar 0,583 untuk setiap kenaikan satu persen pada  free cash flow dengan asumsi 

variabel yang lainnya konstan. 

Koefisien regresi untuk kebijakan dividen sebesar 0,712. Artinya bahwa DER akan 

naik rata-rata sebesar 0,712 untuk setiap kenaikan pada satu persen pada kebijakan dividen 

dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi residual memiliki 

distribusi normal (Ghozali, 2009). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorof Smirnov (K-S).  

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa besarnya nilai Kolmogorof-smirnov adalah 0,607 

dan tidak signifikan pada α = 5% karena Probability (p-value) memiliki nilai 0,854 atau lebih 

dari 0,05 (0.854 > 0.05) sehingga tidak dapat menolak H0 yang menyatakan bahwa residual 

berdistribusi normal. Untuk memperkuat kesimpulan tersebut dilakukan analisis terhadap 
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grafik histogram dan grafik normal probabilty plots. Dari lampiran 3 gambar 1 dapat dilihat 

bahwa grafik histogram berbentuk simetris tidak melenceng ke kanan atau kekiri dan dari 

lampiran 3 gambar 2 pada grafik normal probability plots dapat dilihat bahwa titik-titik 

menyebar berhimpit di sekitar diagonal. Dari kedua grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa 

residual terdistribusi secara normal. 

Tabel 4.5 

Uji Kolmogorov-Smirnov 
 

  Unstandardized 
Residual 

N 37 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation .26869913 

Most Extreme Differences Absolute .100 

Positive .100 

Negative -.062 

Kolmogorov-Smirnov Z .607 

Asymp. Sig. (2-tailed) .854 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber: Output SPSS 

 
 
b. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel-variabel bebasnya. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya gejala multikolinearitas maka digunakan nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF).  

Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk masing-masing variabel 

bebas tidak ada yang kurang dari 0,10 dan nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas 

juga tidak ada yang lebih dari 10 sehingga dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan 
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bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi. Untuk memperkuat kesimpulan 

tersebut dilakukan analisis korelasi untuk menggambarkan hubungan antar variabel bebas. 

Untuk mengetahui adanya kolinieritas, terutama dalam model regresi linear berganda dapat 

dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi antar variabel bebas satu dengan yang 

lainnya (Ghozali, 2009). Pada lampiran 3 tabel 8 koefisien korelasi pada masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel bebas yang lainnya menunjukan lebih kecil dari 0,90. artinya 

tidak terdapat multikolonieratias pada model regresi. 

Tabel 4.6 
Collinearity Statistics 

 
 Variabel 

Bebas 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
INST .662 1.510 
INSIDER .692 1.445 
FCF .867 1.153 
DPR .891 1.122 

     a. Dependent Variabel: DER 
    Sumber: Output SPSS diolah 
 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2009). 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau dengan kata lain variance dari 

residual satu ke pengamatan lain tetap. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Park. Dalam uji Park, persamaan dijadikan persamaan logaritma sehingga 

menjadi : LnU2i = α + β LnXi + vi . Apabila signifikansi dari koefisien parameter beta tidak 

signifikan pada α = 5% maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat 

heteroskedastisitas.  

Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastis karena 

nilai koefisien parameter untuk variabel bebas tidak ada yang signifikan atau lebih besar dari 
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α = 5% terhadap variabel LnU2i sehingga H0 tidak dapat ditolak. Untuk memperkuat 

kesimpulan tersebut dilakukan analisis terhadap grafik scatterplot. Dari lampiran 3 gambar 3 

dapat dilihat bahwa titik-titik dalam grafik scatterplot menyebar secara acak dan tersebar 

diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Artinya bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam model. 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Park 

 

Variabel t Sig. 

 (Constant) 2.008 .053 
INST -.834 .410 
INSIDER -.695 .492 

FCF -1.711 .097 

DPR -.189 .294 
            a. Dependent Variabel: LnU2i 
            Sumber: Output SPSS diolah 

d. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam sauatu model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode 

sebelumnya (t-1) (Ghozali, 2009). Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji 

Durbin-Watson (DW Test). 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Durbin-Watson 

 
Keterangan Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 
Tidak ada autokorelasi positif 
Tidak ada korelasi negatif 
Tidak ada korelasi negatif 
Tidak ada autokorelasi positif/negatif 

Tolak 
No decision 

Tolak 
No decision 

Tidak ditolak 

0 < DW < 1,249 
1,249 ≤ DW ≤ 1,723 

2,751 < DW < 4 
2,277 ≤ DW ≤ 2,751 
1,723 < DW < 2,277 

Sumber: Output SPSS diolah dan Ghozali, 2009 

Pada lampiran 3 tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai DW sebesar 1,739. Berdasarkan 

tabel statistik Durbin-Watson dengan level of signifikan α = 5%, untuk jumlah data sebanyak 

ANALISIS PENGARUH..., INDRA SUCIPTO, Ak.-IBS, 2012



57 
 

 

 

37 (n = 37) dengan 4 variabel bebas (k = 4) diperoleh nilai dl = 1,249 dan du 1,723. Dengan 

begitu maka nilai DW berada diantara 1,723 ≤ DW ≤ 2,277, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi.  

Dari hasil uji asumsi klasik diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa model 

regresi memenuhi semua uji yang diperlukan untuk data cross section dan model dapat 

dikatakan sebagai persamaan yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE).  

 

4.5 Uji Goodness of Fit 

4.5.1 Koefisien Determinasi (R2) 

 Berdasarkan pada tabel 4.4 atau selengkapnya pada lampiran 3 tabel 5, nilai adjusted 

R2 sebesar 0,681. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat 

dari besarnya nilai adjusted R2. Semakin mendekati 1 nilai adjusted R2 suatu model, maka 

semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009). Pada 

penelitian ini nilai adjusted R2 sebesar 68,1%. Artinya bahwa semua variabel bebas yaitu 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, free cash flow, dan kebijakan dividen 

mampu menjelaskan 68,1% pengaruhnya terhadap kebijakan hutang perusahaan, sedangkan 

sisanya sebesar 31,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar persamaan. 

 

4.5.2 Uji Signifikan Simultan (uji F) 

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

bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009). Pada 

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

variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. 

 Berdasarkan pada Pada tabel 4.4 atau selengkapnya pada lampiran 3 tabel 6 dapat 

dilihat bahwa nilai F memiliki probabilitas 0,000 atau kurang dari α = 5% (0.000 < 0.05). 
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Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 dapat ditolak, artinya bahwa variabel bebas 

yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, free cash flow, dan kebijakan 

dividen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kebijakan hutang. 

 

4.5.3 Uji Signifikansi Parsial (uji t) 

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

individual berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009). 

Berdasarkan pada tabel 4.4 atau selengkapnya pada lampiran 3 tabel 7 dapat dilihat 

bahwa variabel INSIDER (kepemilikan manajerial) dan FCF (free cash flow) tidak signifikan 

pada α = 5%, dengan nilai probabilitas 0,900 untuk INSIDER dan 0,089 untuk free cash flow. 

Sedangkan variabel INST (kepemilikan institusional) dan DPR (kebijakan dividen) signifikan 

pada α = 5%, dengan nilai probabilitas 0,000 untuk kedua variabel tersebut. Dari hasil 

analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan hutang dipengaruhi secara signifikan 

oleh kepemilikan institusional (INST) dan kebijakan dividen (DPR). 

 

4.5.3.1 Hasil Uji Hipotesis 

 Hipotesis 1a dan 1b, berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.4 atau 

selengkapnya pada lampiran 3 tabel 7 dapat dilihat bahwa pada variabel INST diperoleh nilai 

koefisien regresi sebesar -1,407 dan nilai t hitung sebesar -4,371 dengan nilai probabilitas 

0,000, dimana nilai probabilitas tersebut kurang dari α = 5% (0,000 < 0,05). hasil ini 

menunjukan bahwa pada perusahaan manufaktur yang ditunjukan oleh kepemilikan 

institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan, 

dengan demikian H01a ditolak. Sedangkan pada variabel INSIDER diperoleh nilai koefisien 

regresi sebesar -0,074 dan nilai t hitung -0,126 dengan nilai probabilitas 0,900, dimana nilai 

probabilitas tersebut lebih dari α = 5% (0,900 > 0,05). Hasil ini menunjukan bahwa pada 
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perusahaan manufaktur yang ditunjukan oleh kepemilikan manajerial memiliki pengaruh 

negatif, namun tidak signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Dengan demikian H01b 

diterima atau kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kebijakan hutang perusahaan.  

 Hipotesis 2, berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.4 atau selengkapnya pada 

lampiran 3 tabel 7 dapat dilihat bahwa pada variabel FCF diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar -0,583 dan nilai t hitung sebesar -1,755 dengan nilai probabilitas 0,089, dimana nilai 

probabilitas tersebut lebih dari α = 5% (0,089 > 0,05). Hasil ini menunjukan bahwa pada 

perusahaan manufaktur yang ditunjukan oleh free cash flow memiliki pengaruh negatif, 

namun tidak signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Dengan demikian H02 diterima 

atau free cash flow tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang.  

Hipotesis 3,  berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.4 atau selengkapnya pada 

lampiran 3 tabel 7 dapat dilihat bahwa pada variabel DPR diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar 0,712 dan nilai t hitung sebesar -7,251 dengan nilai probabilitas 0,000, dimana nilai 

probabilitas tersebut kurang dari α = 5% (0,000 < 0,05). Hasil ini menunjukan bahwa pada 

perusahaan manufaktur yang ditunjukan oleh kepemilikan institusional memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan, dengan demikian H03 ditolak. 

 

4.5.3.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham (Kepemilikan Institusional dan 

Kepemilikan  Institusional), Free Cash Flow, dan Kebijakan Dividen terhadap 

Kebijakan Hutang 

a. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Hutang 

 Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.4 atau selengkapnya pada lampiran 3 

tabel 7 dapat dilihat hasil uji regresi diperoleh koefisien negatif untuk variabel INST yaitu 

sebesar -1,407 dan signifikan dengan nilai probabilitas 0,000. Tanda negatif menunjukan 
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bahwa INST memiliki pengaruh tidak searah dengan prediksi kebijakan hutang perusahaan. 

Semakin tinggi kepemilikan oleh pihak institusional maka akan semakin kecil kebijakan 

hutang. Sementara nilai probabilitas 0,000 menunjukan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, sehingga H01a ditolak. Hasil penelitian ini 

mendukung teori yang menyatakan keberadaan kepemilikan institusional membuat 

monitoring terhadap manajemen semakin efektif, sehingga manajemen berusaha untuk 

bekerja memenuhi kepentingan pemegang saham. Adanya monitoring yang efektif oleh pihak 

institusional menyebabkan penggunaan hutang turun karena penggunaan hutang sebagai 

salah satu alat monitoring sudah digantikan oleh kepemilikan institusional (Soesetio, 2008). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Crutchley et al (1999), 

Masdupi (2005), dan Soesetio (2008) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang.  

 

b. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Hutang 

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.4 atau selengkapnya pada lampiran 2 

tabel 7 dapat dilihat hasil uji regresi diperoleh koefisien negatif untuk variabel INSIDER 

yaitu sebesar -0,074 namun tidak signifikan dengan nilai probabilitas 0,900. Tanda negatif 

pada koefisien variabel INSIDER menunjukan bahwa INSIDER memiliki pengaruh tidak 

searah dengan prediksi kebijakan hutang. Sementara nilai probabilitas 0,900 menunjukan 

bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, 

sehingga H01b diterima. Hasil tidak signifikan dari penelitian ini kemungkinan disebabkan 

oleh masih rendahnya kepemilikan oleh pihak manajerial dibanding dengan kepemilikan oleh 

kelompok lainnya dalam perusahaan dan keputusan mengenai hutang tidak sepenuhnya 

dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan (Faisal, 2000 dalam Murni dan Andriyana, 2007 

dalam Indahningrum dan Handayani, 2009). Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 4.3 
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diatas bahwa nilai rata-rata kepemilikan manajerial (INSIDER) masih rendah yaitu sebesar 

0,060146 atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata kepemilikan 

institusional yaitu sebesar 0,699776 sehingga secara keseluruhan variabel INSIDER tidak 

dapat mempengaruhi kebijakan hutang secara keseluruhan. Namun, tanda negatif pada 

koefisien variabel INSIDER menunjukan bahwa INSIDER memiliki pengaruh tidak searah 

dengan prediksi kebijakan hutang. Semakin tinggi kepemilikan oleh pihak manajerial maka 

akan semakin kecil kebijakan hutang. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan peningkatan 

insider ownership, maka akan mensejajarkan kepentingan pemegang saham dengan manajer. 

Sehingga kepemilikan manajerial bisa menggantikan peranan hutang dalam mengurangi 

agency cost. Semakin meningkat kepemilikan insider akan menyebabkan insider semakin 

berhati-hati dalam menggunakan hutang dan menghindari perilaku opportunistik, karena 

mereka juga ikut menanggung konsekuensi dari tindakannya. Sehingga mereka akan 

menggunakan hutang pada tingkatan yang rendah (Jensen et al,1992). Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan Jensen et al (1992), Crutchley et al (1999), Putri dan 

Nasir (2006), dan  Soesetio (2008) dimana koefisien kepemilikan manajerial (INSIDER) 

bernilai negatif. Tidak signifikan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang 

dalam penelitian ini mendukung penelitian Djabid (2009), Murni dan Andriana (2007) dalam 

Indahningrum dan Handayani (2009),  dan Indahningrum dan Handayani (2009). 

 

c. Pengaruh Free Cash Flow terhadap Kebijakan Hutang 

 Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.4 atau selengkapnya pada lampiran 3 

tabel 7 dapat dilihat hasil uji regresi diperoleh koefisien negatif untuk variabel FCF yaitu 

sebesar -0,583 namun tidak signifikan dengan nilai probabilitas 0,089. Tanda negatif pada 

koefisien variabel FCF menunjukan bahwa FCF memiliki pengaruh tidak searah dengan 

prediksi kebijakan hutang. Sementara nilai probabilitas 0,089 menunjukan bahwa 
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kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang, 

sehingga H01b  diterima. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang menyatakan semakin 

tinggi free cash flow maka semakin tinggi kebijakan utang, free cash flow yang semakin 

tinggi membuat manajer untuk mendistribusikan free cash flow terhadap pemegang saham 

karena adanya tekanan dari pasar. Perusahaan-perusahaan yang memiliki free cash flow besar 

yang mempunyai level hutang tinggi akan menurunkan agency cost of free cash flow. 

penurunan tersebut menurunkan sumber-sumber discreationary. Khususnya aliran kas 

dibawah kendali manajemen, ketika free cash flow tinggi perusahaan cenderung 

menggunakan hutang untuk kegiatan pendanaan perusahannya atau dengan kata lain hutang 

tersebut digunakan untuk menambah jumlah dari discretionary cash flow yang digunakan 

untuk membeli tambahan investasi, melunasi hutang, membeli treasury stock atau 

penambahan dana atas likuiditas perusahaan (Jensen, 1986 dalam Indahningrum dan 

Handayani, 2009). Namun arah negatif ini mendukung penelitian Putri dan Nasir (2006) yang 

menyatakan bahwa manajer berusaha meningkatkan kestabilan perusahaan dengan cara 

menggunakan free cash flow untuk membayar hutang, karena hutang yang terlalu tinggi akan 

meningkatkan risiko kebangkrutan. Berkurangnnya hutang diharapkan akan berdampak pada 

keuntungan dari investasi dan operasi pada perusahaan pada tahun selanjutnya, karena dana 

yang tersedia di masa depan tidak hanya digunakan untuk membayar hutang yang lebih besar, 

namun digunakan untuk reinvestasi. Tidak adanya pengaruh free cash flow mungkin karena 

disebabkan perbedaan periode dan sampel penelitian, serta model penelitian yang tidak 

membedakan perusahaan dengan IOS (investment on set) tinggi dan rendah seperti model 

Tarjo dan Jogiyanto (2003) dan Wu (2004). Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian 

Indahningrum dan Handayani (2009), Jensen (1986) dalam Tarjo dan Jogiyanto (2003), Gull 

dan Jaggi (1999) dalam Tarjo dan Jogiyanto (2003), dan Tarjo dan Jogiyanto (2003) dimana 
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koefisien bernilai positif. Namun hasil tidak signifikan ini mendukung penelitian Wu (2004) 

dan Hutomo dan Perdana (2008). 

 

d. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Kebijakan Hutang 

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.4 atau selengkapnya pada lampiran 3 

tabel 7 dapat dilihat hasil uji regresi diperoleh koefisien positif untuk variabel DPR yaitu 

sebesar 0,712 dan signifikan dengan nilai probabilitas 0,000. Tanda positif menunjukan 

bahwa DPR memiliki pengaruh searah dengan prediksi kebijakan hutang perusahaan. 

Semakin tinggi kebijakan dividen maka akan semakin tinggi kebijakan hutang. Sementara 

nilai probabilitas 0,000 menunjukan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan hutang, sehingga H02 ditolak. Hasil penelitian ini mendukung teori yang 

menyatakan bahwa dividen yang tinggi merupakan sinyal dimana akan meningkatnya 

profitabilitas perusahaan dimasa depan. Manajemen memberikan sinyal positif melalui 

pembagian dividen, sehingga investor mengetahui bahwa terdapat peluang investasi dimasa 

depan yang menjanjikan bagi nilai perusahaan. Selain itu pembayaran dividen yang tinggi 

berpengaruh terhadap kebijakan pendanaan perusahaan, sehingga perusahaan menggunakan 

hutang untuk membiayai investasinya guna menjaga struktur modalnya (Ismayanti dan 

Hanafi, 2003). Teori serupa juga konsisten dengan hasil penelitian Masdupi (2005) yang 

menyatakan bahwa pembayaran dividen kepada pemegang saham akan mengurangi sumber 

dana yang dikendalikan oleh manajemen. Semakin tinggi dividen yang dibayarkan kepada 

para pemegang saham, maka free cash flow dalam perusahaan akan semakin kecil. Untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut manajemen cenderung untuk menggunakan hutang 

yang lebih besar. Hasil ini seseuai dengan pecking order theory yang menyatakan bahwa 

perusahaan akan menggunakan laba ditahan untuk menjalankan operasinya, dan jika ada 

kekurangan maka perusahaan akan menggunakan hutang untuk menambah dana yang ada. 
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Dan juga hasil ini sesuai dengan signaling theory yang menyatakan bahwa perusahaan 

dengan tingkat keuntungan yang tinggi akan berusaha menghindari penjualan saham dan 

berusaha mencari sumber dana eksternal lain seperti hutang. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Tendelilin dan Wilberforce (2002) dalam Nurfauziah dan Harjito (2006) 

dan Masdupi (2005) yang menemukan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan hutang. 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

 Setelah diperoleh hasil dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa manajer 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI harus memperhatikan kepemilikan institusioal 

dan kebijakan dividen dalam pengambilan kebijakan hutang perusahaan. Karena dalam 

penelitian ini kepemilikan institusional dan kebijakan dividen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Dari hasil tersebut maka dapat diajukan 

beberapa implikasi manajerial yang mungkin dapat berguna bagi manajer perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI, antara lain: 

1. Manajer perusahaan hendaknya memperhatikan kepemilikan institusional dan 

kebijakan dividen dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan hutang 

perusahaan, agar perusahaan dapat mengelola hutang dengan efektif sehingga 

mencapai struktur modal yang ideal dan terhindar dari risiko keuangan yang lebih 

besar 

2. Hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang, hal tersebut menunjukan bahwa 

kepemilikan institusional yang tinggi akan berdampak pada penggunaan hutang yang 

rendah. Hasil tersebut dapat digunakan manajer sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengurangi agency cost dalam kaitannya dengan kebijakan hutang, di mana investor 
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institusional pada industri manufaktur di BEI berdampak pada monitoring yang lebih 

efektif terhadap kinerja manajemen, sehingga manajamen akan bekerja untuk 

kepentingan pemegang saham. Adanya monitoring yang efektif menyebabkan 

penurunan hutang dalam perusahaan. Karena peranan hutang sebagai alat monitoring 

sudah diambil alih oleh kepemilikan institusional, sehingga akan menurunkan agency 

cost of debt. 

3. Hasil menemukan bahwa kebijakan dividen memiliki pengaruh positif terhadap 

kebijakan hutang, hal tersebut menunjukan bahwa kebijakan dividen yang tinggi akan 

berdampak pada penggunaan hutang yang tinggi juga. Hasil tersebut dapat digunakan 

manajer untuk menarik calon investor, karena dengan membagi dividen menunjukan 

bahwa perusahaan sedang dalam kinerja yang baik, walaupun kebijakan dividen ini 

akan berpengaruh pada meningkatnya penggunaan hutang perusahaan, karena dana 

yang dimiliki perusahaan akan berkurang jika perusahaan membagikan dividen dalam 

jumlah yang besar. Sehingga perusahaan membutuhkan dana lain yaitu dengan 

hutang. Hal tersebut sesuai dengan pecking order theory yang menyatakan bahwa 

perusahaan akan menggunakan laba ditahan untuk menjalankan operasinya, dan jika 

ada kekurangan maka perusahaan akan menggunakan hutang untuk menambah dana 

yang ada. Pembayaran dividen juga dapat digunakan untuk mengurangi agency cost, 

karena pembayaran dividen merupakan alat monitoring perusahaan. Sehingga tidak 

diperlukan monitoring yang ketat karena manajemen sudah bekerja untuk kepentingan 

manajemen. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil uji statistik pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

hutang. Keberadaan kepemilikan institusional yang semakin besar akan membuat 

monitoring terhadap manajemen semakin efektif, sehingga manajemen berusaha 

untuk bekerja memenuhi kepentingan pemegang saham. Kondisi tersebut 

mengakibatkan penggunaan hutang turun dengan adanya kepemilikan institusional.  

2. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap 

kebijakan hutang. Peningkatan kepemilikan manajerial akan mensejajarkan 

kepentingan pemegang saham dengan manajer. Semakin meningkat kepemilikan 

manajerial akan menyebabkan manajer semakin berhati-hati dalam menggunakan 

hutang, karena mereka ikut menanggung konsekuensi dari tindakannya. Sehingga 

mereka akan menggunakan hutang pada tingkatan yang rendah. Namun, masih 

rendahnya kepemilikan oleh pihak manajerial dibanding dengan kepemilikan oleh 

pihak lain dalam perusahaan membuat keputusan mengenai hutang tidak sepenuhnya 

dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. 

3. Free cash flow berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap kebijakan 

hutang. Manajer berusaha meningkatkan kestabilan perusahaan dengan cara 

menggunakan free cash flow untuk membayar hutang, karena hutang yang terlalu 

tinggi akan meningkatkan risiko kebangkrutan. Dengan kata lain free cash flow yang 

tinggi akan mengurangi hutang pada perusahaan. Hasil tidak signifikan dari penelitian 

ANALISIS PENGARUH..., INDRA SUCIPTO, Ak.-IBS, 2012



67 
 

 

 

ini kemungkinan disebabkan perbedaan periode dan sampel penelitian, serta model 

penelitian yang tidak membedakan perusahaan dengan IOS (investment on set) tinggi 

dan rendah seperti model Tarjo dan Jogiyanto (2003). Kebijakan dividen berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Dividen yang tinggi 

merupakan sinyal akan meningkatnya profitabilitas perusahaan dimasa depan, 

sehingga investor mengetahui bahwa terdapat peluang investasi dimasa depan yang 

menjanjikan bagi nilai perusahaan. Pembayaran dividen yang tinggi membuat 

perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai investasinya guna menjaga 

struktur modalnya. 

4. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, free cash flow, dan kebijakan 

dividen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

hutang. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat untuk penelitian berikutnya antara lain sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI hendaknya memperhatikan kepemilikan 

institusional dan kebijakan dividen dalam pengambilan kebijakan hutang perusahaan, 

agar perusahaan dapat mengelola hutang dengan efektif sehingga mencapai struktur 

modal yang ideal dan terhindar dari risiko keuangan yang lebih besar. 

2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI harus mempertimbangkan kehadiran 

investor institusional dan kebijakan dividen sebagai sebagai salah satu alat untuk 

mengurangi agency cost. Di mana investor institusional dapat digunakan sebagai alat 

subtitusi dari penggunaan hutang dalam mengurangi agency cost dan kebijakan dividen 
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yang tinggi akan membuat pemegang saham merasa bahwa manajemen sudah 

menyelesaikan tujuannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah atau meneliti variabel-variabel lain 

yang mungkin berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan seperti ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan perusahaan, Menggunakan tahun penelitian yang lebih 

panjang, agar diperoleh sampel yang lebih banyak, dan menggunakan sektor industri lain 

untuk mengetahui konsistensi pengaruh struktur kepemilikan saham, free cash flow, dan 

kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang perusahaan pada sektor industri lainnya. 
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Lampiran 1 - Sampel Penelitian 

Tabel 1 
Nama Perusahaan Manufaktur yang Dijadikan Sampel 

 

No 
Kode 

Emiten  Nama Perusahaan 

1 ASII PT. Astra International Tbk 
2 AUTO PT. Astra Otoparts Tbk 
3 BRNA PT. Berlina Tbk 
4 BUDI PT. Budi Acid Jaya Tbk 
5 DPNS PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk  
6 GDYR PT. Goodyear Indonesia Tbk 
7 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 
8 BRAM PT. Indo Kordsa Tbk  
9 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk  
10 IGAR PT. Kageo Igar Jaya Tbk  
11 KRAS PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk  
12 LION PT. Lion Metal Works Tbk 
13 LMSH PT. Lionmesh Prima Tbk 
14 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 
15 MRAT PT. Mustika Ratu Tbk 
16 NIKL PT. Pelat Timah Nusantara Tbk  
17 SMSM PT. Selamat Sempurna Tbk  
18 SOBI PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk 
19 IKBI PT. Sumi Indo Kabel Tbk 
20 TPIA PT. Tri Polyta Indonesia Tbk 
21 YPAS PT. Yanaprima Hastapersada Tbk 

            Sumber: IDX Diolah 
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Lampiran 2 - Hasil Pengolahan Data 

Tabel 2 
Hasil Pengolahan data 

 

No 
Kode 

Emiten DER INST INSIDER FCF DPR 

1 ASII-08 1.2141 0.5011 0.0004 -0.0204 0.3832 
2  ASII-09 1.0028 0.5011 0.0004 0.0798 0.3346 
3 AUTO-08 0.4489 0.9391 0.0007 0.0261 0.4005 
4 AUTO-09  0.3934 0.9565 0.0004 0.0431 0.6002 
5 AUTO-10  0.3840 0.9565 0.0008 0.0342 0.4000 
6 BRNA-08 1.2722 0.5142 0.2334 -0.0501 0.5782 
7 BUDI-08 1.6978 0.5049 0.0093 0.4233 1.4800 
8 DPNS-09 0.2551 0.6646 0.0646 -0.0072 0.2788 
9 DPNS-10  0.4001 0.6809 0.0678 -0.0657 0.2245 
10 GDYR-08 2.4453 0.8500 0.0664 -0.4516 3.0280 
11 GGRM-08 0.5512 0.7212 0.0206 0.0878 0.3581 
12 GGRM-09  0.4835 0.7306 0.0080 0.0344 0.3619 
13 GGRM-10 0.4445 0.7555 0.0080 0.0219 0.4083 
14 BRAM-09 0.2290 0.6581 0.2540 0.3174 0.3120 
15 BRAM-10  0.2646 0.6581 0.2540 -0.0027 0.4194 
16  INDF-10 1.3359 0.5005 0.0005 -0.0483 0.3954 
17 IGAR-09 0.2931 0.6751 0.0000 0.0481 0.1273 
18 KRAS-10 0.8778 0.7438 0.2562 -0.2141 0.0890 
19 LION-08 0.2581 0.5770 0.0018 -0.1402 0.1855 
20 LION-09  0.1913 0.5770 0.0023 0.0501 0.1934 
21 LMSH-08 0.6357 0.3222 0.2559 0.0684 0.0623 
22 LMSH-09 0.8335 0.3222 0.2562 -0.0712 0.1199 
23 LMSH-10 0.6715 0.3222 0.2562 0.3672 0.0652 
24 TCID-08 0.1159 0.7923 0.0032 -0.0143 0.5251 
25 TCID-09 0.1292 0.7923 0.0018 0.0608 0.5163 
26 TCID-10 0.1041 0.7880 0.0015 0.0711 0.5198 
27 MRAT-09 0.1555 0.8048 0.0003 0.0501 0.2000 
28  MRAT-10 0.1447 0.8025 0.0003 0.0363 0.2000 
29 NIKL-09 0.4230 0.8000 0.0060 0.1691 0.3605 
30  SMSM-09 0.8000 0.5813 0.0604 0.2087 0.9861 
31 SMSM-10  0.9601 0.5813 0.0604 0.0114 0.9134 
32 SOBI-08 0.9503 0.8511 0.0019 -0.074 0.3165 
33 IKBI-08 0.2549 0.9306 0.0010 0.0486 0.3915 
34 IKBI-09 0.1419 0.9306 0.0010 0.1752 0.3409 
35 IKBI-10 0.1804 0.9306 0.0010 0.0183 0.6666 
36 TPIA-09 0.5387 0.7792 0.0652 0.1345 0.3016 
37 YPAS-08 0.5238 0.8947 0.0035 -0.1532 0.7147 

        Sumber: IDX Diolah 
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Lampiran 3 - Output SPSS 

Tabel 3 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DER 37 .1041 2.4453 .594754 .5045540 

INST 37 .3222 .9565 .699776 .1813791 

INSIDER 37 .0000 .2562 .060146 .0968253 

FCF 37 -.4516 .4233 .034403 .1536189 

DPR 37 .0623 3.0280 .479965 .5125203 

Valid N (listwise) 37     

   Sumber: Output SPSS 
 

Tabel 4 
Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 DPR, INSIDER, 

FCF, INSTa 

. Enter 

a. All requested variables entered. 
Sumber: Output SPSS 

 

Tabel 5 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .846a .716 .681 .2849985 1.739 

a. Predictors: (Constant), DPR, INSIDER, FCF, INST 

b. Dependent Variable: DER 
Sumber: Output SPSS 

 

Tabel 6 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.566 4 1.641 20.208 .000a 

Residual 2.599 32 .081   

Total 9.165 36    
a. Predictors: (Constant), DPR, INSIDER, FCF, INST 

b. Dependent Variable: DER 
Sumber: Output SPSS 
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Tabel 7 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.262 .257  4.913 .000   

INST -1.407 .322 -.506 -4.371 .000 .662 1.510 

INSIDER -.074 .590 -.014 -.126 .900 .692 1.445 

FCF -.583 .332 -.177 -1.755 .089 .867 1.153 

DPR .712 .098 .723 7.251 .000 .891 1.122 

a. Dependent Variable: DER 
Sumber: Output SPSS 

 

Tabel 8 
Correlations 

  DER INST INSIDER FCF DPR 

Pearson Correlation DER 1.000 -.333 .151 -.282 .691 

INST -.333 1.000 -.544 -.225 .172 

INSIDER .151 -.544 1.000 .045 -.142 

FCF -.282 -.225 .045 1.000 -.301 

DPR .691 .172 -.142 -.301 1.000 

Sig. (1-tailed) DER . .022 .187 .046 .000 

INST .022 . .000 .090 .154 

INSIDER .187 .000 . .395 .202 

FCF .046 .090 .395 . .035 

DPR .000 .154 .202 .035 . 

N DER 37 37 37 37 37 

INST 37 37 37 37 37 

INSIDER 37 37 37 37 37 

FCF 37 37 37 37 37 

DPR 37 37 37 37 37 

         Sumber: Output SPSS 
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One

 

N 

Normal Parameters

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
Sumber: Output SPSS

 
 

Model 

Unstandardized Coefficients

B 

1 (Constant) .155 

INST -.081 

INSIDER -.123 

FCF -.171 

DPR -.032 

a. Dependent Variable: LnU2i 
Sumber: Output SPSS 

 

      Sumber: Output SPSS

Tabel 9 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual

Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation .26869913

Most Extreme Differences Absolute 

Positive 

Negative -

Smirnov Z 

tailed) 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber: Output SPSS 

Tabel 10 
Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Std. Error Beta 

.077  2.008 .053

.097 -.172 -.834 .410

.177 -.140 -.695 .492

.100 -.308 -1.711 .097

.030 -.189 -1.066 .294

Gambar 1 

Sumber: Output SPSS 

 

Unstandardized 
Residual 

37 

.0000000 

.26869913 

.100 

.100 

-.062 

.607 

.854 

 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

.053   

.410 .662 1.510 

.492 .692 1.445 

.097 .867 1.153 

.294 .891 1.122 
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Gambar 2 

 
         Sumber: Output SPSS 
 

Gambar 3 

 

    Sumber: Output SPSS 
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