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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya memerlukan 

pembiayaan dari segi operasional dan investasi, pembiayaan tersebut 

memerlukan pendanaan yang didapat perusahaan dari internal perusahaan yaitu 

berasal dari laba ditahan dan dari eksternal perusahaan melalui hutang dan 

modal saham. Keputusan pendanaan tersebut diambil, tidak terlepas dengan 

permasalahan risiko yang tidak dapat dipastikan dimasa yang akan datang, 

sehingga memerlukan analisis baik dari kondisi internal perusahaan dan faktor 

fundamental makroekonomi.  

Dalam teori keagenan terdapat hubungan antara pihak prinsipal dan 

agen, Pihak principal (shareholders) memperkerjakan pihak agen (manajer) 

untuk mampu meningkatan kekayaannya berupa peningkatan nilai perusahaan 

yang tercermin dalam nilai saham dan cash dividen yang dibagikan (Jensen & 

Meckling, 1976). Kebijakan yang diambil oleh manajer dalam hal pendanaan, 

untuk mencukupi aktivitas pengeluaran operasi dan investasi perusahaan 

diharapkan mampu untuk memberikan peningkatan kekayaan bagi prinsipal atau 

agar keberlangsungan hidup perusahaan terjaga.  

Miller & Modigliani (1958) mengatakan bahwa dengan menggunakan 

asumsi yang cukup ketat yaitu risiko perusahaan dapat diukur, semua investor 

memiliki estimasi yang sama terhadap kinerja keuangan perusahaan dimasa 

yang akan datang dan tidak ada pajak perusahaan, sehingga penggunaan 

hutang sebagai sumber pendanaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

Dari pernyataan tersebut penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan hanya 

sebatas pada pemenuhan kebutuhan kas perusahaan, jika laba ditahan untuk 
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mencukupi kebutuhan pembiayaan operasional dan investasi tidak mampu untuk 

dipeenuhi, penggunaan hutang tersebut tidak memberikan kontribusi atas 

peningkatan kekayaan bagi pemegang saham. 

Dalam kondisi ideal, asumsi atas risiko selalu ada dan sulit untuk diukur 

dengan pasti, kondisi kinerja keuangan tidak dapat dapat diprediksi dan 

perusahaan memiliki kewajiban atas pajak kepada Negara, sehingga dengan 

menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan akan memberikan 

peningkatan nilai perusahaan atas adanya pembayaran beban bunga yang 

memberikan penghematan atas pajak yang dibayar (Miller & Modigliani, 1963). 

Dari pernyataan tersebut terdapat kontradiksi dari penelitian yang dilakukan 

Miller & Modigliani (1958) sebelumnya atas pengunaan hutang sebagai sumber 

pendanaan yang berdampak pada nilai perusahaan. Hal ini disebabkan 

penggunaan asumsi yang berbeda. Dalam penelitian ini penggunaan pendanaan 

melalui hutang diambil berdasarkan asumsi diatas dan sumber pendanaan 

internal melalui laba ditahan tidak mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan 

operasional dan investasinya, namun perlu dipertimbangkan beberapa hal 

sebelum keputusan pendanaan melalui hutang diambil.  

Pengambilan keputusan atas kebijakan terkait pendanaan melalui hutang 

perlu mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor 

internal yang perlu dipertimbangkan antara lain mengenai kinerja keuangan 

perusahaan yang tercermin dari laba perusahaan dan manajemen cash flow. 

Besarnya Investasi juga mempengaruhi kebijakan pendanaan yang akan 

dilakukan oleh manajemen, apakah akan dibiayai cukup dari internal atau dari 

eksternal perusahaan, berapa lama tingkat pengembalian atas investasi tersebut, 

jika investasi dibiayai dari internal yaitu laba ditahan, apakah cash flow 

perusahaan mampu untuk menutupi aspek pembiayaan lainnya. Sedangkan, jika 

investasi tersebut dibiayai dari eksternal yaitu hutang, apakah tingkat 
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pengembalian atas investasi tersebut mampu memberikan return atau 

penghematan pajak yang lebih besar jika dibandingkan dengan beban bunga 

yang harus dibayar oleh manajemen. 

Faktor internal dalam penelitian ini terdiri atas variabel profitabilitas, 

ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan yang merupakan replikasi dan 

kombinasi dari penelitian Titman & Wessel (1988), Sudarma (2004) dan             

Jong, et al (2007). Faktor internal merupakan kondisi yang dapat dikendalikan 

perusahaan yang tercermin dalam instrumen historis yang terdapat pada laporan 

keuangan perusahaan untuk mempertimbangkan kebijakan apa yang akan 

diambil di masa yang akan datang. Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba atas setiap aktivitas yang dilakukan 

perusahaan, sehingga jika trend profitabilitas perusahaan semakin meningkat 

setiap tahunnya maka kemungkinan pihak investor dan manajemen tidak akan 

melakukan kebijakan hutang disebabkan peningkatan keuntungan atas kinerja 

perusahaan tersebut diharapkan akan dinikmati oleh investor melalui 

peningkatan dividen dan manajemen melalui peningkatan insentif (bonus) 

daripada dibagikan kepada kreditur melalui pembayaran bunga atas pokok 

hutang. 

 Ukuran perusahaan yang tercermin dalam total aset menunjukkan 

seberapa besar perusahaan tersebut, semakin besar perusahaan maka aktivitas 

bisnis atas pengeluarannya akan semakin besar, untuk membiayai aktivitas 

pengeluaran tersebut tidak hanya tercukupi dengan laba ditahan perusahaan, 

dimungkinkan hutang perusahaan menjadi alternatif lainnya untuk menutupi 

aktivitas pengeluarannya. Selain itu pihak kreditur lebih memberikan kemudahan 

kepada perusahaan yang memiliki nilai asset yang besar, hal ini dikarenakan 

asset dijadikan jaminan atas pemberian hutang kepada perusahaan. 
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 Perusahaan yang terus tumbuh dalam jangka waktu yang cukup panjang, 

dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut cukup stabil dan bagi investor hal 

tersebut dapat memberikan keuntungan dengan semakin meningkatnya 

kekayaan bagi investor, Sehingga diharapkan manajemen dapat 

menimalisasikan atau mereduksi penggunaan hutang sebagai alternatif 

pendanaan. Hal tersebut dilakukan karena investor tidak berkeinginan untuk 

mengalihkan kekayaannya kepada pihak kreditur. 

Faktor eksternal dalam penelitian ini terdiri atas variabel tingkat inflasi, 

produk domestik bruto, IHSG, tingkat suku bunga, nilai tukar valuta asing dan 

harga minyak yang merupakan replikasi dan kombinasi dari penelitian Rivai 

(2011), Merton (1974), Dong (2011) dan Burger, et al (2010). Faktor eksternal 

merupakan kondisi dimana perusahaan tidak memiliki kendali penuh atas 

perubahan yang terjadi yang berakibat terhadap keberlangsungan hidup 

perusahaan dimasa yang akan datang, oleh karena itu pertimbangan atas 

kondisi ekternal lebih banyak dilakukan jika dibandingkan terhadap kondisi 

internal perusahaan atas pengambilan keputusan pendanaan.  

Tingkat inflasi merupakan suatu kondisi dimana harga-harga barang 

secara umum meningkat sehingga melemahkan daya beli masyarakat dalam 

beberapa periode tertentu. Ketika kondisi tersebut terjadi investor mengharapkan 

kepada pihak manajemen untuk melakukan efisiensi atas berbagai aktivitas 

pengeluaran perusahaan, hal ini disebabkan, investor tidak menginginkan 

terjadinya penurunan kinerja perusahan yang berakibat terhadap penurunan 

kekayaannya. 

 Produk Domestik Bruto merupakan salah satu indikator untuk 

menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ketika pertumbuhan 

perekonomian suatu wilayah meningkat, diharapkan kinerja perusahaan yang 

berkedudukan di wilayah tersebut juga ikut meningkat. Peningkatan produk 
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domestik bruto tersebut secara tidak langsung juga dapat meningkatkan 

kekayaan bagi investor yang diakibatkan dari peningkatan kinerja perusahaan, 

sehingga investor tidak berkeingginan untuk memindahkan kekayaan kepada 

pihak kreditur. 

 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan indeks komposit dari 

seluruh saham yang tercatat di Bursa, IHSG merupakan salah satu indikator 

yang menentukan pergerakan naik turunnya harga saham perusahaan. Bagi 

investor kenaikan IHSG artinya terjadi peningkatan kekayaan yang tercermin 

atas harga saham yang dimilikinya. Sedangkan bagi manajemen, peningkatan 

atau penurunan harga saham perusahaan merupakan momen yang tepat untuk 

mendapatkan pendanaan atas penjualan atau pembelian saham yang dimilikinya 

untuk membiayai aktivitas bisnis perusahaan. 

 Tingkat suku bunga merupakan tingkat suku bunga yang ditetapkan Bank 

Indonesia untuk menjaga stabilitas kondisi makroekonomi, tingkat suku bunga 

ditetapkan meningkat dari sebelumnya dapat dikatakan bahwa peredaran mata 

uang di masyarakat meningkat namun permintaan akan barang kebutuhan 

terbatas, sehingga dengan meningkatnya tingkat suku bunga diharapkan mampu 

menurunkan daya beli masyarakat atas suatu barang. Peningkatan suku bunga 

tersebut selalu bersamaan dengan meningkatnya tingkat bunga atas hutang, 

bagi perusahaan peningkatan tingkat bunga tersebut maka pendanaan melalui 

hutang akan semakin meningkatkan beban perusahaan, sehingga perusahaan 

memilih untuk tidak berhutang ketika tingkat suku bunga sedang meningkat. 

Kurs merupakan harga atau nilai tukar mata uang lokal terhadap mata 

uang asing, naik atau turunnya kurs mata uang salah satunya adalah jumlah 

uang yang beredar dalam suatu wilayah atau bisa dikatakan permintaan atas 

suatu mata uang yang digunakan sebagai transaksi meningkat atau menurun. 

Kurs yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah kurs mata uang 
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Rupiah terhadap US Dollar, dimana US Dollar merupakan mata uang yang 

sering digunakan dalam transaksi baik dalam aktivitas bisnis perusahaan 

ataupun dalam perdagangan dunia. Peningkatan kurs US Dollar dalam beberapa 

penelitian terdahulu akan berakibat terhadap penurunan harga saham. Sehingga 

alternatif aktivitas pendanaan yaitu melalui hutang. 

 Harga minyak dunia diukur dari harga spot pasar minyak dunia, pada 

umumnya yang menjadi standar perubahan harga minyak dunia adalah WTI 

(West Texas Intermediate) dan Brent. Sedangkan di Indonesia yang menjadi 

acuan adalah ICP (Indonesian Crude Price), pada periode Tahun 2007 sampai 

dengan Tahun 2014 pergerakan harga minyak di Indonesia berada pada kisaran 

USD $38,45 sampai dengan USD $134,96.  

Grafik 1.1 

Trend ICP Terhadap Bent dan WTI 

 
 Sumber : Olahan Penulis 

 

Perubahan harga minyak dunia akan memberikan dampak terhadap 

perekonomian Indonesia, hal ini disebabkan bahwa minyak masih menjadi salah 

satu sumber energi yang mampu menggerakkan sektor industri. Peningkatan 

harga minyak dari beberapa penelitian terdahulu akan meningkatkan biaya bagi 

perusahaan, sehingga akan menurunkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Ja
n

-2
0

0
7

Ju
l-

2
0

0
7

Ja
n

-2
0

0
8

Ju
l-

2
0

0
8

Ja
n

-2
0

0
9

Ju
l-

2
0

0
9

Ja
n

-2
0

1
0

Ju
l-

2
0

1
0

Ja
n

-2
0

1
1

Ju
l-

2
0

1
1

Ja
n

-2
0

1
2

Ju
l-

2
0

1
2

Ja
n

-2
0

1
3

Ju
l-

2
0

1
3

Ja
n

-2
0

1
4

Ju
l-

2
0

1
4

WTI

Brent

ICP



 

7 
 

akan menurunkan kekayaan bagi investor. Penurunan kinerja perusahaan 

tersebut tentunya akan menyebabkan penurunan sumber pendanaan internal 

perusahaan untuk membiayai aktivitas bisnisnya, sehingga alternatif pendanaan 

lain yaitu melalui hutang. 

Tabel 1.1 
Daftar Perusahaan BUMN berdasarkan Segmen Usaha 

No Sektor Usaha Jumlah Listing Di BEI

1 Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 1 0

2 Industri Pengolahan 30 5

3 Informasi dan Telekomunikasi 3 1

4 Jasa Keuangan dan Asuransi 20 4

5 Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis 10 0

6 Konstruksi 9 4

7 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang 2 0

8 Pengadaan Gas, Uap dan Udara Dingin 2 1

9 Perdagangan Besar dan Eceran 4 0

10 Pertambangan dan Penggalian 5 3

11 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 25 0

12 Real Estate 2 0

13 Transportasi dan Pergudangan 24 2

137 20Jumlah  
Sumber : Website State Owner Entity 

 
Penelitian ini menggunakan obyek penelitian perusahaan BUMN non 

Bank dengan pertimbangan agar memiliki perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya, selain itu sejalan dengan pemilihan variabel faktor eksternal yang 

lebih banyak dari pada faktor internal dan juga aspek kebijakan dalam 

pengambilan keputusan terkait pendanaan yang memiliki perbedaan dengan 

perusahaan lain pada umumnya. Dalam perusahaan BUMN kebijakan tentang 

pendanaan dibatasi dengan adanya peraturan perundang-undangan. Selain itu, 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN tidak semuanya menfokuskan 

terhadap tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan, ada juga aspek 

mandatory dari pemerintah yang mengharuskan BUMN untuk melaksanakan 

program investasi tersebut agar sejalan dengan program yang dilakukan oleh 

pemerintah, yang tidak memiliki tingkat pengembalian secara langsung atas 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan. sehingga berpengaruh terhadap 
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strategi kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan kedepan dalam 

mencukupi kebutuhan pendanaannya.  

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 

Pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN merupakan pemilik mayoritas 

saham perusahaan BUMN, melihat bahwa perkembangan bisnis internasional 

dan mulai berlakunya perekonomian global akan menyulitkan perusahaan BUMN 

jika tidak mampu menghadapi persaingan dengan perusahaan swasta dalam 

negeri maupun perusahaan asing. Perkuatan struktur modal perusahaan BUMN 

merupakan salah satu cara untuk mampu menghadapi persaingan tersebut. 

Sruktur modal dalam hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain 

perkuatan kinerja perusahaan yang tercermin dalam laba ditahan perusahaan, 

hutang perusahaan dan setoran modal saham. Dengan semakin tingginya 

investasi yang dilakukan perusahaan, komposisi pendanaan internal berupa laba 

ditahan sudah tidak mampu mencukupi modal kerjanya dan keterbatasan atas 

peraturan mengenai komposisi kepemilikan saham pemerintah akan menyulitkan 

perusahaan BUMN untuk memperoleh setoran modal berupa saham. Sehingga 

alternatif lainnya yang diambil yaitu melalui hutang usaha, baik jangka panjang 

ataupun jangka pendek.  

BUMN dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak terlepas dengan 

adanya peraturan-peraturan yang melatarbelakangi. Hal ini disebabkan, 

mayoritas saham BUMN dimiliki oleh pemerintah. peraturan-peraturan tersebut 

antara lain  Undang-Undang no. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal, Undang-Undang 

No.19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah 

No. 44 Tahun 2005  mengenai Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal 



 

9 
 

Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dan Peraturan 

Pemerintah No. 59 Tahun 2009 mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah 

No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan.  

Jensen & Meckling (1976) mengatakan bahwa keputusan manager dalam 

menentukan struktur modalnya adalah untuk menyeimbangkan biaya hutang dan 

biaya modal sendiri, meminimumkan pengaruh mereka terhadap nilai 

perusahaan. Para manager merupakan orang-orang yang professional, yang 

memahami tugas fungsi dan tanggung jawab masing-masing, begitupun dengan 

keputusan yang mereka buat. Salah satu keputusan manager mengenai struktur 

modal yaitu keputusan pendanaan, keputusan ini berkaitan dengan penentuan 

sumber-sumber pembiayaan, termasuk didalamnya adalah kebijakan hutang. 

Perusahaan BUMN telah melakukan investasi yang cukup besar, hal ini 

bisa dilihat dari peningkatan nilai asset sebesar 186% dari tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2014, investasi tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat 

dimasa yang akan datang bagi perusahaan BUMN pada khususnya dan 

perekonomian negara pada umumnya. Investasi yang cukup besar tersebut 

membutuhkan pendanaan yang tidak hanya dari internal perusahaan namun juga 

dari eksernal perusahaan.  

Tabel 1.2 
Nilai Investasi Perusahaan BUMN 

NO TAHUN BUKU NILAI INVESTASI

131,952,070,776,489  

1  2008 20,572,905,287,324    

2  2009 3,475,437,255,291       

3  2010 21,509,596,899,644    

4  2011 21,072,477,498,577    

5  2012 20,998,971,370,591    

6  2013 22,047,274,434,722    

7  2014 3,156,362,858,716       

112,833,025,604,865  

Nilai Asset Tahun 2014 244,785,096,381,354  

Jumlah

Nilai Asset Tahun 2007

 
 Sumber : Olahan Penulis 
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Keputusan pendanaan atas aktivitas investasi pada tabel 1.2 diatas tidak 

akan dapat dibiayai hanya dengan pendanaan internal perusahaan yaitu berasal 

dari laba ditahan perusahaan, hal ini bisa dilihat dari penjelasan tabel 1.3 dimana 

penggunaan laba ditahan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan, 

pembiayaan atas bunga dan pokok hutang perusahaan serta investasi hanya 

sebesar 34%. Sedangkan sisanya dibiayai dengan aktivitas pendanaan melalui 

hutang dan modal saham. 

Tabel 1.3 
Prosentase Modal Kerja Terhadap Total Pengeluaran 

No Tahun

Prosentase Modal 

Kerja / Total 

Expenditure

1  2007 45%

2  2008 34%

3  2009 33%

4  2010 34%

5  2011 31%

6  2012 29%

7  2013 31%

8  2014 32%

Rata-Rata 34%  
 Sumber : Olahan Penulis 

 

Myers & Majluf (1983) mengatakan bahwa dalam teori pecking order 

theory  (POT) dimana manajemen memiliki informasi lebih dibandingkan dengan 

investor potensial, investor memilih untuk mengutamakan pendanaan dari 

internal yakni melalui laba ditahan terlebih dahulu untuk mencukupi aktivitas 

pengeluarannya, jika sumber pendanaan internal tersebut tidak mampu untuk 

mencukupinya maka sumber pendanaan eksternal dilakukan yakni melalui 

kebijakan hutang ataupun modal. Menurutnya, pendanaan eksternal melalui 

hutang lebih diutamakan daripada melalui modal saham hal ini dikarenakan 

biaya atas modal dirasa lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga yang 
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harus dibayar perusahaan jika berhutang, selain itu investor mengalihkan risiko 

kepada kreditur dalam hal pengawasan.  

Tabel 1.4 
Komposisi Hutang Terhadap Struktur Modal 

NO NAMA PERUSAHAAN BUMN KODE LISTING RATA-RATA

1 PT Indofarma (Persero) Tbk INAF 57

2 PT Kimia Farma (Persero) Tbk KAEF 34

3 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk SMGR 25

4 PT Telkom (Persero) Tbk TLKM 47

5 PT Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 85

6 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA 72

7 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 30

8 PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk PTBA 32

9 PT Timah (Persero) Tbk TINS 33

10 PT Jasa Marga (Persero) Tbk JSMR 58

47RATA-RATA
Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan BUMN 

  

 Komposisi Prosentase hutang terhadap struktur modal perusahaan 

seperti yang dijelaskan pada tabel 1.4 sebesar 47%, hal ini dijelaskan bahwa 

komposisi pendanaan perusahan BUMN masih didominasi oleh hutang dari pada 

melalui laba ditahan ataupun modal saham. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan untuk membiayai 

aktivitas bisnis perusahaan tidak terlepas atas pertimbangan-pertimbangan yang 

disebabkan bahwa konsekuensi penggunaan hutang akan menimbulkan 

konsekuensi terhadap keberlangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan 

datang. Pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak terlepas dari kondisi internal 

ataupun eksternal perusahaan. 

Penelitian dengan menggunakan variabel faktor internal, faktor eksternal, 

kebijakan hutang dan nilai perusahaan telah banyak dilakukan sebelumnya. 

Namun demikian, masih banyak menghasilkan temuan yang berbeda sehingga 

menimbulkan gap antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. 
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Profitabilitas sesuai dengan teori Pecking Order, dimana ketika suatu 

perusahaan tersebut memiliki tingkat pengembalian laba yang besar atas 

aktivitas usaha yang dilakukan, maka perusahaan akan lebih memilih pendanaan 

internal dari pada pendanaan melalui hutang ataupun modal saham. Dalam 

penelitian yang dilakukan Wardianto (2012) dalam hipotesisnya mengenai 

pecking order theory ditemukan bahwa variabel profitabilitas memiliki hubungan 

yang searah dengan hutang jangka panjang. Hal tersebut berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Titman & Wessels (1988) dan Sudarma (2004) 

yang mengatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negative dan signifikan 

terhadap hutang perusahaan, hal ini dikarenakan semakin besar laba 

perusahaan akan memperbesar laba ditahan perusahaan dan mengurangi 

proporsi penggunaan hutang dalam struktur modal.  

Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian yang dilakukan Soseanto 

(2011) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan bepengaruh negative terhadap 

kebijakan hutang, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Titman & Wessels (1988) dan Sudarma (2004) yang mengatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang, hal ini berarti 

semakin besar perusahaan maka semakin besar hutangnya, dimana disebabkan 

asset perusahaan dapat dipakai sebagai jaminan atas pinjaman yang 

didapatkan.  

Mouamer (2011) dan Sudarma (2004) tidak menemukan pengaruh antara 

pertumbuhan perusahaan dengan kebijakan hutangnya. Hal ini berbeda dengan 

temuan Jong, et al (2007) dan Eriotis, et al (2007) yang mengatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh negative dan signifikan terhadap hutang 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang akan 

mengakibatkan bertambahnya kekayaan bagi investor, oleh karena itu investor 
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tidak berkeinginan memindahkan kekayaannya kepada kreditur atas pembayaran 

bunga dan pokok hutangnya.  

Tingkat inflasi dalam penelitian yang dilakukan Gajurel (2006) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap hutang jangka panjangnya, berdasarkan 

teori yang dijelaskan bahwa tingkat inflasi akan mengakibatkan kenaikan harga-

barang dalam suatu periode, peningkatan harga-harga tersebut akan 

meningkatkan cost production  dan meningkatkan tingkat bunga kredit, sehingga 

ketika tingkat inflasi meningkat, diharapkan perusahaan tidak melakukan 

kebijakan hutang. Temuan tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rivai (2011).  

PDB dalam penelitian yang dilakukan Gajurel (2006) memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap hutang jangka panjangnya, hasil penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rivai (2011) yang mengatakan 

bahwa PDB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang 

perusahaan. hal ini dikarenakan semakin tinggi peningkatan PDB maka dapat 

dikatakan bahwa kondisi perekonomian dalam keadaan baik, sehingga akan 

menyebabkan bergairahnya kegiatan perusahaan yang berdampak pada laba 

perusahaan, manajer akan memilih untuk mengoptimalkan pendanaan internal 

dan mengurangi pinjaman yang telah dilakukan atas peningkatan laba 

perusahaan. 

IHSG dalam penelitian yang dilakukan oleh Gajurel (2006) mengatakan 

bahwa market capitalization memiliki pengaruh posisitf dan signifikan terhadap 

total hutangnya. Menurutnya Pasar Modal menjadi lebih berkembang dan 

perusahaan memiliki lebih banyak pilihan atas pendanaan atas aktivitas 

pembiayaannya. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rivai (2011) yang mengatakan bahwa IHSG akan memberikan pengaruh yang 

negative dan signifikan pada pemilihan struktur modal perusahaan di Indonesia.  
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Sudarma (2004) menemukan bahwa tingkat suku bunga tidak memiliki 

pengaruh terhadap hutang perusahaan, sedangkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Ratnawati (2001) ditemukan bahwa tingkat bunga berpengaruh 

negative dan signifikan, hal ini disebabkan semakin meningkatnya tingkat suku 

bunga akan menyebabkan tingkat bunga kredit akan semakin meingkat. Naiknya 

tingkat suku bunga kredit bagi manajemen akan semakin membebani 

perusahaan jika mengambil keputusan untuk berhutang. Sedangkan bagi 

investor akan mengurangi divididen yang diterima. 

Sudarma (2004) mengatakan bahwa fluktuasi nilai tukar valuta asing 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modalnya, hal tersebut 

tidak sesuai dengan penelitian Burgman (1996) yang mengatakan bahwa 

fluktuasi nilai tukar valuta asing berpegaruh negative dan signifikan. Hal ini 

disebabkan bahwa peningkatan Kurs Valuta asing terhadap Kurs Lokal akan 

mengakibatkan bertambahnya biaya produksi dan pembayaran bunga jika 

perusahaan memiliki hutang luar negeri. 

Wicaksono (2010) melakukan penelitian mengenai Tingkat Suku bunga, 

Harga minyak dunia, Harga Emas dunia, indeks Nikkei 225 dan Indeks Dow 

Jones terhadap IHSG, dalam penelitiannya variabel yang berpengaruh positif 

dan signifikan adalah Harga Minyak, harga emas, Indeks Nikkei 225 dan Indeks 

Dow Jones. Sedangkan variabel Tingkat Suku Bunga dan Kurs Rupiah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG.  Cong, et al. (2008) 

mengatakan bahwa harga minyak di Negara China tidak memiliki pengaruh 

terhadap tingkat pengembalian atas saham. Masih, et al. (2011) menemukan 

bukti lain bahwa Harga minyak memiliki dua pengaruh negative yang berbeda 

terhadap profitabilitas perusahaan, yang pertama peningkatan harga minyak 

akan menimbulkan biaya produksi yang meningkat bagi perusahaan, kedua 

dengan menurunnya profit margin perusahaan investor akan membuat 
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keputusan untuk menjual sahamnya. Kaitannya penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adalah bahwa pergerakan harga minyak baik secara langsung 

ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja perusahaan yang 

berdampak terhadap pendanaan perusahaan. 

Sudarma (2004) menemukan pengaruh positif dan signifikan antara 

struktur modal dalam hal ini hutang terhadap nilai perusahaan, penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rivai (2011) dan Modigliani & 

Miller (1963) yang mengatakan bahwa struktur modal memliki pengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian 

sebelumnya, adapun hal penting yang mendasari penelitian ini dilakukan dan 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Meneliti konsistensi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

mengenai struktur modal, mengingat terdapat perbedaan hasil dari 

beberapa penelitian antara satu dengan lainnya atas variabel faktor 

intern, faktor ektern, kebijakan hutang dan nilai perusahaan;  

2. Variabel Faktor Intern dan Ekstern sebagai faktor determinant penentu 

struktur modal telah diteliti Sudarma (2004), Titman & Wessel (1988) 

dan Rivai (2011), namun variabel tersebut belum memasukan variabel 

harga minyak sebagai determinant penentu dtruktur modal. Hal ini 

dikarenakan bahwa harga minyak merupakan salah satu indikator 

yang digunakan oleh pemerintah maupun perusahaan BUMN dalam 

menetapkan APBN dan RKAP perusahaan;  

3. Perbedaan tahun penelitian, obyek penelitian, perkembangan pasar 

dan perubahan regulasi akan menimbulkan perbedaan pertimbangan 

dengan penelitian sebelumnya.  
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 Oleh karena pertimbangan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada 

aspek pendanaan melalui hutang yang dikemas dalam sebuah judul “Faktor 

Intern dan Faktor Ekstern yang berpengaruh Terhadap Kebijakan Hutang 

dan Nilai Perusahaan (Study Empiris pada perusahaan BUMN Non Bank 

yang Go-Public di BEI)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah variabel intern (profitabilitas, ukuran perusahaan dan 

pertumbuhan perusahaan) berpengaruh terhadap kebijakan hutang? 

2. Apakah variabel ekstern (inflasi, PDB, IHSG, tingkat suku bunga, nilai 

tukar valuta asing dan harga minyak) berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang? 

3. Apakah terdapat pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai 

perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menguji dan menganalisa pengaruh variabel intern (profitabilitas, 

ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan) terhadap 

kebijakan hutang. 

2. Menguji dan menganalisa pengaruh variabel ekstern (inflasi, PDB, 

IHSG, tingkat suku bunga, nilai tukar valuta asing dan harga minyak) 

terhadap kebijakan hutang. 

3. Menguji pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. 

1.4 Kontribusi Penelitian 

Terdapat dua aspek kontribusi dalam penelitian ini, yaitu kontribusi teoritis 

dan praktis. 
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1.4.1 Kontribusi Teoritis 

1. Hasil penelitian ini mendukung teori struktur modal Miller & Modigliani 

(1963) yang menyatakan bahwa pendanaan dari hutang akan 

meningkatkan nilai perusahaan dengan hasil penelitian kebijakan 

hutang memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 

dikarenakan rata-rata komposisi hutang perusahaan BUMN masih 

berada dibawah taraf optimal.  

2. Hasil penelitian ini mendukung teori Pecking order theory Myers & 

Majluf (1983) yang mengatakan bahwa urutan pendanaan dimulai 

dari laba perusahaan, hutang dan saham. Dalam penelitian ini 

komposisi dana internal melalui laba ditahan tidak mampu mencukupi 

operational expenditure dan capital expenditure perusahaan, yang 

salah satunya dikarenakan perubahan regulasi yang mewajibkan 

perusahaan untuk menyisihkan laba usahanya untuk kepentingan 

sosial dan lingkungan, sehingga akan mengurangi penggunaan laba 

ditahan perusahaan sebagai modal kerja tahun.  

3. Dalam teori keagenan yang dikemukakan Eisenhardt (1989), dimana 

masalah keagenan muncul ketika terjadi asimmetry information yang 

diperoleh pihak agen (principal) maka akan menimbulkan yang 

dinamakan cost agency, hasil penelitian ini mengemukakan bahwa 

peningkatan hutang perusahaan akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Dengan demikian peningkatan hutang perusahaan akan 

meningkatkan kekayaan bagi pihak principal. Selain itu, penggunaan 

hutang akan mereduksi adanya excess cash flow dan mengurangi 

biaya keagenan atas monitoring kinerja perusahaan, dengan 

mengalihkan monitoring tersebut kepada pihak debitur. 
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4. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan peneliti 

berikutnya tentang pengaruh faktor intern dan faktor ekstern terhadap 

kebijakan hutang dan konsekuensinya terhadap nilai perusahaan.  

1.4.2 Kontribusi Praktis 

1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi manager dalam 

mengambil keputusan mengenai kebijakan hutang yang dilakukan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sensitivitas faktor eksternal 

seperti tingkat inflasi, PDB, tingkat suku bunga, nilai tukar dan harga 

minyak akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait 

kebijakan pendanaan khususnya hutang bagi perusahaan BUMN non 

Bank.  

2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi investor, sebagai 

informasi tentang pengaruh faktor intern dan faktor ekstern serta 

kebijakan hutang yang diambil perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan 

semakin tinggi hutang yang diambil oleh perusahaan BUMN non 

Bank maka akan semakin tinggi nilai perusahaan. Kebijakan hutang 

yang dilakukan oleh perusahaan juga memberikan keuntungan bagi 

investor atas pengalihan pengawasan kepada kreditur.   

1.4.3 Kontribusi Kebijakan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sensitivitas aspek makroekonomi 

seperti tingkat inflasi, PDB, Tingkat suku bunga, nilai tukar valuta asing 

dan harga bbm akan sangat mempengaruhi perusahaan BUMN non Bank 

dalam mengambil keputusan pendanaan dalam hal ini hutang. Sehingga 

harapannya pemerintah selaku regulator dapat mempertimbangkan 

aspek tersebut dalam membuat kebijakan khususnya kebijakan 

makroekonomi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Fungsi Manajemen Keuangan 

Perusahaan dibagi menjadi beberapa bentuk kepemilikan antara lain 

perusahaan perseorangan, Persekutuan Komanditer (CV), Firma dan Perseroan 

Terbatas. Masing-masing perusahaan tersebut dibedakan atas kepemilikan 

modalnya, perusahaan tersebut didirikan dengan tujuan utama adalah 

memberikan kemakmuran terhadap pemiliknya, fungsi-fungsi manajerial dibentuk 

agar perusahaan dapat berjalan dengan baik seiring dengan berkembangnya 

perusahaan tersebut.  

Salah satu fungsi manajerial yang penting disini adalah manajemen 

keuangan, manajemen keuangan sebagai salah satu fungsi manajerial yang 

mengelola keuangan perusahaan yang menyangkut kegiatan perencanaan, 

analisis dan pengendalian yang dilakukan oleh seorang manajer keuangan. 

Sudarma (2004) mengatakan bahwa keputusan dibidang keuangan pada 

prinsipnya menyangkut tiga hal, yaitu keputusan investasi (investment decision), 

keputusan pemenuhan kebutuhan dana (financing decision), dan keputusan 

pendistribusian laba (distribution decision).  

 Dalam penelitian ini, perusahaan yang dijadikan obyek penelitian adalah 

perusahaan go public, dimana perusahaan yang go public adalah perusahaan 

yang berbadan hukum dan kepemilikan sahamnya dimiliki oleh masyarakat 

secara luas. oleh karena itu, keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang 

manajer memiliki konsekuensi yang besar terhadap keberlangsungan 

perusahaan. Manager keuangan, dalam menentukan berapa banyak investasi 

yang akan dilakukan dan pada jenis aset apa saja disebut keputusan investasi 

dan keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam menentukan bagaimana 
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memperoleh dana untuk membiayai investasi tersebut dinamakan keputusan 

pembiayaan (Sudarma, 2004). 

Atas dasar kedua keputusan ini, diharapkan perusahaan akan 

memberikan kontribusi terkait peningkatan atas laba bersih perusahaan, dimana 

laba bersih perusahaan tersebut yang nantinya juga akan mempengaruhi 

keputusan perusahaan terkait dividen atau terkait dengan pembiayaan investasi 

tersebut sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. 

Namun dalam beberapa perusahaan milik pemerintah (BUMN) terkait keputusan 

investasi, didasarkan atas beberapa pertimbangan, selain diharapkan 

memberikan kontribusi berupa laba bersih perusahaan antara lain, pemenuhan 

akan pelayanan (level of service) dan pemenuhan akan fungsi-fungsi yang 

disyaratkan (level of requirement). Oleh karena itu, perusahaan milik pemerintah 

tidak selalu fokus terhadap peningkatan nilai perusahaan tersebut.  

 Clarke, et al (1988) menyatakan bahwa nilai perusahaan itu sama dengan 

nilai pasar saham ditambah dengan nilai pasar hutang. Apabila besarnya nilai 

hutang konstan maka setiap peningkatan nilai saham dengan sendirinya akan 

meningkatkan nilai perusahaan (Sudarma, 2004). Ross (1977) mengatakan 

bahwa perubahan dalam struktur modal akan mengguntungkan para pemegang 

saham hanya jika nilai perusahaan meningkat. Hal ini yang menjadi alasan 

mengapa nilai perusahaan adalah sama dengan peningkatan nilai atau harga 

saham.  

2.2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan dapat diartikan sebagai keputusan yang 

menyangkut struktur keuangan perusahaan (financial structure). Menurut                

Keown (1996) struktur keuangan adalah seluruh bagian yang terdapat pada sisi 

sebelah kanan posisi keuangan perusahaan, sedangkan struktur modal adalah 
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campuran dari sumber dana jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk 

membiayai aktivitasnya. 

Struktur keuangan perusahaan merupakan komposisi dari keputusan 

pendanaan yang meliputi hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, modal 

sendiri dan modal dari ekternal, masing-masing sumber pendanaan tersebut 

memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Sebelum memutuskan 

untuk memperoleh pendanaan dari berbagai struktur modal tersebut, perusahaan 

dapat melakukan kajian struktur modal mana yang dapat memberikan manfaat 

lebih dari biaya yang dikeluarkan.  

Menurut Miller & Modigliani (1963) menyatakan bahwa keputusan 

pendanaan melalui hutang akan meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut, hal 

ini disebabkan pendanaan melalui hutang akan mengakibatkan perusahaan 

untuk membayar bunga atas hutang tersebut dan komponen pembayaran atas 

bunga tesebut dapat mengurangi laba dari perusahaan yang pada akhirnya 

dapat mengurangi pajak atas penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan 

kepada negara.  

Tujuan dari manajemen struktur modal adalah memadukan padankan 

sumber dana permanen yang digunakan oleh perusahaan dengan cara 

memaksimumkan harga saham perusahaan dan meminimumkan biaya modal 

perusahaan (cost of capital), serta menyeimbangkan antara risiko dan tingkat 

pengembalian  (Sartono, 1995).  

Sudarma (2004) mengatakan bahwa hubungan mengenai struktur modal 

dalam hal ini keputusan hutang dengan harga saham dikarenakan salah satu 

unsur yang membentuk harga saham adalah persepsi investor atas kinerja 

perusahaan. Struktur modal adalah salah satu unsur yang menetukan baik 

buruknya kinerja perusahaan, karena struktur modal akan menentukan sumber 
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pembiayaan dan pembelanjaan yang dilakukan perusahaan dalam kegiatan 

operasional.  

Sumber dana dari hutang menimbulkan kewajiban membayar bunga dan 

pokok pinjaman yang harus dibayar perusahaan sebelum sisa keuntungan yang 

tersedia untuk pemegang saham. Semakin besar hutang maka akan semakin 

besar risiko yang harus ditanggung pemegang saham. Sudarma (2004) 

mengatakan bahwa risiko yang ditimbulkan akibat penggunaan hutang dalam 

struktur modal terdiri dari: (1) risiko bisnis, (2) risiko pasar, (3) risiko financial. 

Risiko bisnis adalah risiko yang ditimbulkan karena kegiatan operasional 

perusahaan, karena ketidakpastian pendapatan operasi dan laba sebelum bunga 

dan pajak. Brigham & Ehrhardt (2013) mengatakan bahwa risiko bisnis 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: sensitifitas permintaan, harga jual, harga 

input, operating leverage, tingkat persaingan, diversifikasi produk, prospek 

pertumbuhan dan ukuran perusahaan.  

Risiko pasar merupakan risiko yang terjadi di luar kegiatan perusahaan 

yang tidak dapat diantisipasi oleh perusahaan, faktor yang menyebabkan 

terjadinya risiko pasar adalah inflasi, resesi, fluktuasi nilai tukar dan harga 

minyak. Hal tersebut sangat tergantung terhadap kondisi permintaan dan 

penawaran atas suatu barang atau jasa. Sudarma (2004) mengatakan bahwa 

risiko pasar diukur kepekaannya dengan koefisien beta, semakin peka 

perubahannya semakin tinggi beta faktor tersebut. 

Risiko keuangan adalah risiko dimana suatu perusahaan dalam 

melaksanakan aktivitas bisnisnya tidak terlepas dengan adanya aspek 

pembiayaan perusahaan baik untuk aktivitas operasional, Investasi ataupun 

untuk membiayai bunga atas hutang. Dana yang digunakan perusahan untuk 

membiaya aktivitas tersebut berasal dari internal ataupun dari eksternal, 

pendanaan internal tersebut akan memiliki risiko likuiditas perusahaan 
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dikarenakan pendanaan internal sangat tergantung kepada aktivitas operasional 

yang dilakukan perusahaan. Sedangkan pendanaan eksternal memiliki risiko 

berkurangnya dividen kepada pemegang saham atas tambahan biaya berupa 

bunga yang harus dibayar ataupun prosentase kepemilikan saham. 

2.3. Agency Theory 

Jensen & Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan muncul 

ketika salah satu atau lebih individu (Prinsiple) menggaji individu lain (agen atau 

karyawan) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk 

membuat keputusan kepada agen dan karyawannya. Dalam konteks manajemen 

keuangan, hubungan ini muncul antara pemegang saham (shareholders) dengan 

para manager dan antara pemegang saham dengan kreditor (bondholders). 

Meningkatnya kemakmuran pemegang saham melalui peningkatan nilai 

perusahaan sebagai tujuan didirikannya perusahaan sering bertentangan dengan 

tujuan pihak manajemen perusahaan, sehingga timbul konflik kepentingan antara 

manager dan pemegang saham. Konflik kepentingan antara manager dan 

pemegang saham akan menimbulkan yang dinamakan agency problem.  

Problem keagenan (agency problem) antara pemegang saham dengan 

manager profesional terjadi bila manajemen tidak memiliki saham mayoritas 

perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan manager bekerja dengan 

tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, manager 

perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimumkan kekayaan 

pemegang saham, tetapi berkepentingan untuk kemakmuran individu, 

keselamatan kerja, gaya hidup dan keuntungan lain seperti kantor yang mewah, 

keanggotaan professional, fasilitas-fasilitas lain yang semuanya dibebankan atas 

biaya perusahaan.  

Sudarma (2004) mengatakan bahwa permasalahan keagenan tersebut 

dapat dikurangi dengan cara melakukan monitoring atas kegiatan manager, 
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membuat struktur organisasi yang meminimalkan tindakan-tindakan manager 

yang tidak diinginkan, serta opportunity cost yang timbul akibat kondisi dimana 

manager tidak dapat segera mengambil keputusan tanpa persetujuan pemegang 

saham. Namun hal tersebut akan menimbulkan yang namanya agency cost. 

 Jensen & Meckling (1976) mengatakan bahwa agency cost dapat terlihat 

dengan aktivitas-aktivitas antara lain: (1) pengeluaran untuk kegiatan monitoring 

seperti pemeriksaan akuntansi dan prosedur pengendalian intern, biaya tersebut 

dikeluarkan untuk meyakinkan shareholder bahwa manajemen telah bertindak 

sesuai dengan kepentingannya. (2) pengeluaran insentif sebagai kompensasi 

untuk manajemen atas prestasi yang konsisten dalam memaksimumkan nilai 

perusahaan. Bentuk insentif yang umum adalah stock option yaitu pemberian hak 

kepada manajemen untuk membeli saham perusahaan dimasa yang akan 

datang dengan harga yang telah ditentukan. Kedua adalah performance share 

yaitu pemberian saham kepada manajemen atas pencapaian tujuan atau 

pencapaian tingkat return tertentu. Ketiga berupa cash bonus yang dikaitkan 

dengan pencapaian kinerja atas target tertentu yang telah ditetapkan. (3) Fidelity 

bond adalah kontrak antara perusahaan dengan pihak ketiga dimana pihak 

ketiga setuju untuk membayarkan perusahaan jika manager berbuat tidak jujur 

sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

Sudarma (2004) mengatakan bahwa ada beberapa alternatif untuk 

mengurangi terjadinya agency cost, yaitu antara lain: (1) Meningkatkan 

kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen dan selain itu manajer 

merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil. (2) Meningkatkan 

dividend payout ratio, dengan demikian tidak tersedia cukup banyak free cash 

flow dan manajemen terpaksa mencari pendanaan dari luar untuk membiayai 

investasinya. (3) Meningkatkan pendanaan dengan hutang, peningkatan hutang 

akan menurunkan besarnya konflik antara pemegang saham dengan 
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manajemen. Selain itu, hutang juga akan menurunkan excess cash flow yang 

ada dalam perusahaan sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan 

dilakukan oleh manajemen. (4) Institutional investor sebagai monitoring agent. 

Kepemilikan saham perusahaan kepada institusi lain diluar pemegang saham 

akan meningkatan pengawasan perusahaan. Hal ini dikarenakan kepemilikan 

saham mayoritas tidak hanya dimiliki oleh satu institusi tetapi institusi lain yang 

memiliki kepentingan didalamnya.  

2.4. Pecking Order Theory (POT) 

Teori mengenai struktur modal (capital structure) dalam beberapa 

penelitian sebelumnya secara konsisten menerapkan pecking order theory (POT) 

dan trade off theory, didalam teori pecking order menyatakan bahwa penggunaan 

dana murah berasal dari internal perusahaan sendiri (laba ditahan) dan ketika 

sumber pendanaan internal tidak mampu untuk menutupi kebutuhan perusahaan 

maka sumber pendanaan eksternal dilakukan (hutang atau modal saham), 

permasalahan utama keputusan struktur modal perusahaan adalah informasi 

yang tidak simetris (asymetric information) diantara manajer dan investor 

mengenai kondisi internal perusahaan, serta argumentasi bahwa manajer 

berpihak kepada pemegang saham lama (Wardianto, 2012).               

Sunder & Myers (1999) menguji teori ini dengan menganalisis hubungan 

antara defisit pendanaan internal dengan perubahan tingkat hutang perusahaan 

dan menemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan parsial, yang 

menunjukan bahwa defisit pendanaan internal akan selalu dibiayai dengan 

hutang dan saham bukan merupakan alternatif pendanaan eksternal yang akan 

dipilih perusahaan.  

Myers (1983) mengatakan bahwa ada empat hal yang berkenaan dengan 

pecking order theory, yaitu sebagai berikut: (1) Perusahaan lebih mengutamakan 

dana internal. (2) Perusahaan berupaya menyesuaikan target dividend payout 
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ratio terhadap peluang investasinya. Namun demikian, perusahaan berupaya 

menghindari perubahan pembayaran dividennya secara drastis. (3) Kebijakan 

dividen yang ketat ditambah dengan fluktuasi profitabilitas dan adanya peluang 

investasi yang tidak terduga, mengakibatkan sumber dana internal (dari hasil 

operasi perusahaan), mungkin melebihi atau bahkan kurang dari kebutuhan 

investasi. Karena itu jika sumber dana internal ternyata lebih kecil dari kebutuhan 

investasinya, maka perusahaan akan menggunakan saldo kas atau menjual 

portofolio surat-surat berharga yang dimiliki. (4) Apabila pendanaan dari luar 

diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman, 

yaitu pertama-tama dengan menerbitkan obligasi, kemudian diikuti dengan 

penerbitan sekuritas yang berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi). 

Bilamana hal ini dirasa masih belum mencukupi, barulah pihak perusahaan 

menerbitkan saham. 

Sudarma (2004) mengatakan bahwa dalam teori pecking order 

menjelaskan bahwa hanya ada dua jenis modal sendiri, yaitu internal dan 

eksternal. Modal sendiri yang berasal dari dalam perusahaan lebih disukai dari 

modal sendiri dari luar perusahaan, dengan kata lain bahwa jika perusahaan-

perusahaan yang meminjam dana dalam jumlah yang sedikit, bukanlah karena 

mereka mempunyai target debt to equity yang rendah, melainkan karena mereka 

memerlukan external financing yang sedikit, sebagai konsekuensi dari 

tersedianya dana internal yang cukup. Sebaliknya bagi perusahaan-perusahaan 

yang kurang profitable akan cenderung mempunyai hutang yang lebih besar 

karena dua alasan, yaitu dana internal yang tidak mencukupi dan hutang 

merupakan sumber dana eksternal yang lebih disukai.  

Dana internal lebih disukai dikarenakan beberapa hal, perusahaan tidak 

sedang dalam perencanaan investasi yang besar, sehingga penggunaan dana 

internal dirasa mampu untuk mencukupinya, kedua investor beranggapan bahwa 



 

27 
 

dengan kondisi seperti itu penggunaan dana internal tidak akan mengurangi 

dividen yang dibayarkan kepadanya. kedua penggunaan dana eksternal melalui 

hutang lebih disukai daripada melalui saham baru dikarenakan, investor 

beranggapan bahwa dengan melakukan pendanaan melaui hutang maka biaya 

yang dikeluarkan investor terhadap permasalahan keagenan jauh lebih besar 

daripada biaya atas bunga hutang, dimana jika perusahaan berhutang 

pengawasan akan diversifikasikan secara langsung ataupun tidak langsung 

kepada kreditur. 

2.5. Trade Off Theory (TOT) 

Trade off theory merupakan grounded theory mengenai struktur modal 

perusahaan terutama mengenai hutang, Miller & Modigliani (1958) membahas 

mengenai kebijakan hutang perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai 

perusahaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi antara lain: (1) Risiko bisnis 

perusahaan dapat diukur dengan standar deviasi laba sebelum bunga dan pajak. 

(2) Semua investor dan investor potensial memiliki estimasi sama terhadap EBIT 

perusahaan dimasa yang akan datang. Dengan demikian semua investor 

memiliki harapan yang sama atau homogenous expectation tentang laba 

perusahaan dan tingkat risiko perusahaan. (3) Saham dan Obligasi 

diperdagangkan dalam pasar modal yang sempurna atau perfect capital market. 

(4) Hutang adalah tanpa risiko sehingga suku bunga pada hutang adalah suku 

bunga bebas risiko. (5) Seluruh aliran kas adalah purputunitas (sama jumlahnya 

setiap periode hingga waktu tak tertentu). (6) Tidak ada pajak perusahaan 

maupun pajak pribadi  

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan 

merupakan kapitalisasi laba operasi bersih yang diharapkan dengan tingkat 

kapitalisasi konstan yang sesuai dengan tingkat risiko perusahaan. Biaya modal 

sendiri perusahaan yang memiliki leverage adalah sama dengan biaya modal 
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sendiri perusahaan yang tidak memiliki leverage ditambah dengan premium 

risiko. Besar kecilnya premium risiko tergantung atas selisih antara biaya modal 

sendiri dan biaya hutang perusahaan yang memiliki leverage dikalikan dengan 

besarnya hutang dengan tidak memperhitungkan pajak atau dalam kondisi tidak 

ada pajak (zero tax). 

Gambar 2.1 
Modigliani & Miller Hypothesis 

 
 
 
 
 
 
 

   

  

 

 Sumber : Sudarma (2004) 
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Trade off theory menyatakan bahwa perusahaan memiliki tingkat hutang 

yang optimal didalam struktur modalnya, disebabkan oleh keuntungan dan biaya 

dari hutang (Krauz & Litzenberger, 1973). Keuntungan sumber pendanaan ini 

antara lain dalam hal kemampuan pengurangan pajak ketika perusahaan 

menggunakan lebih banyak hutang didalam struktur modalnya. Selain itu, 

pemegang saham memiliki insentif untuk meningkatkan penggunaan hutang 

untuk mengurangi jumlah arus kas menganggur (idle cash flow), sehingga 

manajer perusahaan tidak menggunakannya untuk investasi yang tidak 

meningkatkan kesejahteraan bagi pemegang saham. 

Eriotis, et al (2007) mengatakan bahwa efektif atau tidaknya manajer 

dalam mengelola keuangannya dengan membuat keputusan mengenai struktur 

pembiayaan yang diambil dengan tidak mempertimbangkan berbagai aspek dan 

risikonya akan membuat perusahaan dalam kondisi financial distress atau 

bahkan bangkrut. 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Penentuan perilaku struktur modal hingga saat ini masih menjadi isu yang 

sangat penting dalam manajemen keuangan. Pemilihan sumber pendanaan baik 

yang berasal dari dalam perusahaan (internal funding), maupun dari luar 

perusahaan (eksternal funding) sangat mempengaruhi nilai perusahaan. 

Berbagai penelitian empiris yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan telah dilakukan, baik di 

Indonesia maupun di negara lain. Dimana dari berbagai penelitian tersebut masih 

menghasilkan kesimpulan yang berbeda.  

2.6.1. Kebijakan Hutang 

Sumber dana dari hutang menimbulkan kewajiban membayar bunga dan 

pokok pinjaman yang harus dibayar perusahaan sebelum sisa keuntungan yang 

tersedia diberikan kepada pemegang saham. Semakin besar penggunaan 
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hutang akan semakin besar risiko yang harus ditanggung pemegang saham.  

Campsey (1985) mengatakan bahwa manajemen struktur modal harus 

menyeimbangkan risiko dan tingkat pengembalian, dalam arti bahwa 

penggunaan hutang dalam struktur modal akan menimbulkan risiko.  

Mardiati, et al (2012) menggunakan proksi debt to equity ratio untuk 

mengukur kebijakan perusahaan, tujuan dari rasio ini adalah menggukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang yang dimilikinya 

dengan modal atau ekuitas yang ada. 

Rivai (2011) menggunakan debt to asset ratio  untuk menggukur hutang 

perusahaan, dengan membagi total hutang dengan total aset yang dimilikinya, 

proksi tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Titman & 

Wessels,1988) yang mengatakan bahwa total hutang dapat mencerminkan rasio 

leverage, karena dengan menggunakan proksi total hutang sudah mencerminkan 

penggunaan bukan hanya untuk pembiayaan saja namun juga untuk transaksi 

usaha. 

 Sudarma (2004) mengukur struktur modalnya menggunakan debt to 

equity ratio yaitu membagi total hutangnya dengan seluruh pendanaan yang 

dimiliki miliki perusahan (total hutang, saham biasa dan peferen serta laba 

ditahan). Dengan demikian akan diketahui komposisi pendanaan hutangnya 

terhadap total modal yang dimiliki 

2.6.2. Nilai perusahaan 

Mardiati, et al (2012) mengukur nilai perusahaan menggunakan proksi 

Price to Book Value (PBV) dengan membagi ekuitas saham biasa dibagi dengan 

jumlah saham yang beredar, nilai perusahaan publik ditentukan oleh pasar 

saham. Sehingga dengan membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku 

perlembar saham dapat menggambarkan nilai atas perusahaan tersebut.  
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Sudiyatno (2010) mengatakan bahwa nilai perusahaan merupakan 

keseluruhan nilai pasar hutang ditambah dengan nilai pasar modal sendiri, proksi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tobin’s Q yang dihitung dengan 

menjumlahkan nilai pasar hutang dengan nilai pasar modal sendiri dibagi dengan 

total asset.  

Sudarma (2004) menggunakan proksi MBVR (Market to Book Value 

Ratio) untuk mengukur nilai perusahaan, semakin besar nilai rasio ini semakin 

baik kinerja perusahaan, ratio ini membandingkan antara harga saham dengan 

nilai buku perlembar saham. 

2.6.3. Faktor – Faktor Internal Perusahaan yang Mempengaruhi kebijakan 

Hutang Perusahaan 

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian terkait 

dengan analisis faktor – faktor yang mempengaruhi stuktur modal perusahaan. 

Titman & Wessels (1988) melakukan penelitian kepada 469 perusahaan di 

Amerika Serikat, untuk meneliti faktor – faktor internal perusahaan yang memiliki 

pengaruh penting pada struktur modal perusahaan. Berdasarkan penelitian 

dengan menggunakan koefisien korelasi dan multiple regresi, tidak ada bukti 

yang menghubungkan antara non-debt tax shield, volatility, collateral value, dan 

future growth opportunities dengan struktur modal perusahaan. Namun 

uniqueness dan tingkat profitabilitas memiliki hubungan yang negatif dengan 

struktur modal perusahaan. 

Mouamer (2011) melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

sruktur modal dengan jangka waktu hutang terhadap perusahaan – perusahaan 

yang terdaftar pada Palestine Security Exchange (PSE) pada tahun 2000 – 2004, 

dimana obyek penelitian sejumlah 28 perusahaan. Dalam penelitian variabel 

yang digunakan yaitu Growth Opportunity (GO), Size, age, tangibility, and 
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likuiditas. Dimana ditemukan hanya variable tangibility memiliki hubungan positif 

dengan struktur modal.  

a) Profitabilitas 

Mardiati, et al (2012) dan Carpentier (2006) menggunakan proksi Return 

on Equity (ROE) untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Dimana ROE adalah 

laba bersih terhadap ekuitas saham biasa. Dengan menggunakan ROE, 

perusahaan dapat mengukur tingkat pengembalian atas investasi saham biasa 

oleh investor. Sedangkan menurut John,et al (2007) profitabilitas diukur dengan 

menggunakan total pendapatan operasi dibagi dengan total aset, dengan 

menggunakan pengukuran tersebut dapat diketahui mengenai seberapa besar 

penghasilan yang didapat perusahaan atas setiap rupiah aset yang dimiliki.  

Sudiyatno (2010) menggunakan Return On Asset (ROA) sebagai proksi 

atas profitabilitas, dimana ROA adalah total laba dengan total assetnya, dimana 

dapat diketahui mengenai tingkat seberapa besar tingkat pengembalian 

perusahaan atas setiap asset yang dimiliki, perbedaan yang mendasar dengan 

proksi yang digunakan John, et al (2007) adalah terkait dengan setiap 

penghasilan yang didapat atas setiap aset yang dimiliki tanpa 

mempertimbangkan berapa besar beban yang harus ditanggung perusahaan.  

Sudarma (2004) menggunakan proksi rasio laba operasi, dimana total 

laba bersih operasi di bagi dengan total pendapatan perusahaan, sehingga dapat 

diketahui seberapa besar perusahaan memperoleh keuntungan atas setiap 

kegiatan yang dilakukan perusahaan, hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Titman & Wessels, 1988).  

Dalam penelitian ini proksi profitabilitas menggunakan proksi dari 

penelitian Sudarma (2004) dan Titman & Wessels (1988) yaitu rasio laba operasi, 

dikarenakan obyek penelitian menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar 

pada bursa, dimana jika menggunakan proksi yang digunakan oleh Mardiati, et al 
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(2012), Carpentier (2006) dan Jong et al (2007) menggunakan komponen total 

aset. Dalam perusahaan BUMN terkait investasi dan aset yang dimiliki tidak 

semuanya untuk mencari keuntungan semata, banyak aspek yang 

dipertimbangkan seperti sosial, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan juga 

menjadi pertimbangan. Sehingga dengan menggunakan pengukuran rasio laba 

operasi menjadi lebih relevan untuk menggukur tingkat pengembalian atas setiap 

kegiatan yang dilakukan.  

b) Ukuran Perusahaan 

Carpentier (2006), Jong, et al (2007) dan Rajan & Zingales (1995) 

mengukur firm size dengan menggunakan perhitungan natural logaritma atas 

total penjualan. Mouamer (2011) dan Sudarma (2004) mengukur firm size 

dengan menggunakan natural logaritma atas total asset. 

Dalam penelitian ini proksi yang digunakan menggunakan variabel pada 

penelitian Mouamer (2011) dan Sudarma (2004), hal ini disebabkan penggunaan 

logaritma narutal dapat mereduksi perbedaan yang signifikan atas nilai buku atas 

total aset, sehingga akan dapat mengurangi skewness of distribution dan data 

akan menyebar normal. Selain itu yang menjadi jaminan atas hutang perusahaan 

adalah aset perusahaan dan bukan atas penjualan perusahaan, karena belum 

tentu perusahaan yang besar selalu menghasilkan penjualan yang besar.  

c) Pertumbuhan Perusahaan 

Eriotis, et al (2007) mengukur Pertumbuhan Perusahaan dengan 

menggunakan proksi perubahan laba antara periode tahun berjalannya dengan 

periode tahun sebelumnya. Dengan menggunakan proksi tersebut, dapat 

digambarkan bahwa kinerja perusahaan yang diukur dengan hasil yang didapat 

suatu perusahaan atas pengorbanan yang telah dilakukannya dalam satu 

periode merupakan peningkatan kekayaan pada satu periode tertentu. 
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Peningkatan kekayaan pada satu periode tersebut dapat dikatakan perusahaan 

sedang mengalami pertumbuhan.  

Mouamer (2011) menggunakan proksi perubahan total aset pada tahun 

berjalan dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena asset 

merupakan sumber pengorbanan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dimasa 

lampau yang mana diharapkan akan memberikan manfaat baik itu diusahakan 

ataupun dijual dimasa yang akan datang, dengan demikian untuk menggukur 

pertumbuhan perusahaan menggunakan perubahan total aset dapat 

diindikasikan bahwa perusahaan tersebut berupaya untuk terus tumbuh dan 

mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih besar lagi dimasa yang akan 

datang. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Titman & Wessels, 

1988) dan (Sudarma, 2004). 

2.6.4. Faktor – Faktor Eksternal Perusahaan yang Mempengaruhi 

Kebijakan Hutang Perusahaan 

Proses pengambilan keputusan terhadap struktur modal perusahaan tidak 

hanya dipengaruhi oleh kondisi – kondisi internal perusahaan, namun kondisi 

eksternal juga memiliki peran terhadap proses pengambilan keputusan terkait 

struktur modal perusahaan.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Booth, et al (2001) pada Negara–

Negara berkembang bila dibandingkan dengan Negara maju kondisi internal (tax 

term and tax rate, business risk, asset tangibility, size, return on assets dan 

market to book ratio) perusahaan atau dalam penelitiannya disebut firm specific 

memiliki kesamaan dalam pengambilan keputusan terkait struktur modal, namun 

bila di lihat dari kondisi ekternal (GDP growth, inflasi dan pertumbuhan pasar 

modal) memiliki perbedaan yang signifikan.  

Jong, et al (2007) melakukan analisis komparasi atas pengaruh dari efek 

firm specific dan country specific pada perusahaan – perusahaan di Negara 
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berkembang dan Negara maju. Pada penelitiannya, dilakukan pengujian 

pengaruh dari faktor–faktor firm specific  yakni firm size, assets tangibility, 

profitability, firm risk dan growth. Sedangkan, dari pengaruh–pengaruh country 

specific meliputi legal enforcement, shareholder/creditor right protection, 

market/bank based financial system, stock/bond market development, GDP 

growth, inflation dan capital formation. Pada hasil penelitian tersebut, diketahui 

bahwa beberapa faktor firm specific memiliki pengaruh yang cukup signifikan 

pada struktur modal di seluruh Negara. Demikian juga dengan faktor country 

specific memiliki pengaruh dengan struktur modal perusahaan di seluruh Negara 

yang diteliti. 

a) Tingkat Inflasi 

Inflasi merupakan faktor fundamental makro dari indikator makroekonomi 

yang menggambarkan kondisi ekonomi yang kurang sehat, karena harga-harga 

barang secara umum meningkat sehingga melemahkan daya beli masyarakat 

dalam beberapa periode tertentu. Sudiyatno, (2010) mengatakan bahwa 

kenaikan harga-harga tersebut dapat dilihat dari indeks harga, indeks biaya 

hidup,indeks harga perdagangan besar dan GNP Deflator.  

Booth,et al (2001) meneliti terkait pengaruh inflasi terhadap struktur 

modal di beberapa negara berkembang dan negara maju serta 

mengklasifikasikan negara-negara tersebut berdasarkan tingkatan inflasinya 

yaitu antara lain, Brazil, Meksiko dan Korea selatan memiliki tingkat inflasi tinggi 

sedangkan Jordania dan Malaysia memiliki tingkat inflasi rendah, dengan 

tingginya inflasi menyebabkan harga-harga barang ataupun jasa meningkat 

dalam jangka waktu tertentu. Sehingga untuk meredam tingkat inflasi tersebut 

pemerintah meningkatkan tingkat bunga acuan.  

Gajurel (2006) menggunakan Consumer Price Index untuk menggukur 

tingkat inflasi dalam suatu negara, Consumer Price Indeks atau Indeks Harga 
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Konsumen merupakan indikator untuk mengukur rata-rata perubahan harga 

dalam suatu periode, atas barang-barang yang dikonsumsi penduduk suatu 

negara dalam kurun waktu tertentu.  

Rivai (2011) mengatakan bahwa inflasi dibagi menjadi tiga bagian yakni 

creeping inflation, galloping inflation dan hyperinflation. Untuk creeping inflation 

laju inflasi cukup rendah yakni kurang dari 10% pertahun, dimana kenaikan harga 

berjalan lambat dengan prosentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang 

relatif lama. Galloping inflation ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar 

dan kadang–kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek dimana harga– 

harga barang dan jasa pada minggu atau bulan ini lebih tinggi dari pada harga 

dari minggu atau bulan yang lalu. Sedangkan, hyperinflation ditandai dengan 

kenaikan harga sampai dengan lima atau enam kali lipat dan nilai mata uang 

merosot dengan tajam dan biasanya terjadi jika pemerintah mengalami defisit 

anggaran. 

b) Produk Domestik Bruto (PDB) 

Samuelson & Nordhaus (2004) mengatakan bahwa PDB atau GDP 

(Gross Domestik Product) merupakan pengukuran yang paling luas dari total 

output barang dan jasa suatu negara. PDB merupakan penjumlahan dari 

Konsumsi, Investasi Bruto, Pembelanjaan pemerintah atas barang dan jasa serta 

ekspor yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun tertentu.  

PDB digunakan untuk banyak tujuan, tetapi yang paling penting adalah 

untuk mengukur keseluruhan performa dari suatu perekonomian. Dari semua 

konsep dalam ilmu makroekonomi, satu–satunya ukuran paling penting adalah 

PDB, yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu 

negara.  

Penelitian yand dilakukan oleh Gajurel (2006) pada 100 perusahaan di 

Nepal dengan periode analisis dari tahun 1995–2004 menggunakan analysis 
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multiple regresi pada variabel PDB dan Inflasi. Hasil dari penelitian tersebut 

diketahui bahwa pertumbuhan PDB memiliki hubungan yang berlawanan dengan 

debt ratio dan short term debt ratio. Ini berarti, pada kondisi ekonomi yang baik 

perusahaan lebih memilih long term debt dibandingkan dengan short term 

borrowing.  

Sudiyatno (2010) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bagi investor 

dan calon investor akan digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan 

investasi, karena pertumbuhan ekonomi dapat berpotensi untuk meningkatkan 

atau menurunkan kinerja pasar modal. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

menggambarkan peningkatan daya beli masyarakat. Meningkatnya daya beli 

masyarakat akan memacu kegiatan atau transaksi ekonomi meningkat, dan ini 

signal positif bagi perusahaan untuk meningkatkan kegiatannya. Oleh karena itu, 

pertumbuhan ekonomi yang meningkat, secara langsung maupun tidak langsung 

akan meningkatkan kegiatan investasi di sektor riil dan aktivitas di pasar modal, 

akibatnya kinerja pasar modal meningkat. Kondisi ini akan membuat pasar modal 

menjadi semakin bergairah, sehingga meningkatnya harga saham-saham, 

sehingga indeks harga saham juga meningkat, akibatnya dengan meningkatnya 

harga saham dan indeks harga saham, maka nilai perusahaan juga meningkat.   

c) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Pasar modal mempunyai indikator indeks harga saham yang menjadi 

pintu gerbang sekaligus barometer utama untuk para investor dalam mengambil 

keputusan strategik (Miles & Scott, 2005). Menurutnya perhitungan terhadap 

indeks harga saham dapat dilakukan dengan berbagai metode. Yang umum 

digunakan adalah perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan, dimana indeks 

tersebut merupakan indeks komposit dari seluruh saham yang tercatat di BEI.  

Rivai (2011) mengatakan selain IHSG, ada indeks lain yang sangat 

berpengaruh yaitu LQ-45. Dimana didalamnya terdiri dari saham–saham 
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unggulan yang sangat aktif. Indeks lainnya adalah kompas 100 yang diterbitkan 

para analis harian kompas dan terdiri dari 100 saham yang dinilai unggul oleh 

para analis. Dasar perhitungan IHSG adalah jumlah nilai pasar dari total saham 

dikali dengan harga di BEI pada hari tertentu. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

perhitungan indeks mempresentasikan pergerakan saham di pasar atau bursa 

yang terjadi melalui sistem perdagangan lelang. 

 Hasil penelitian Ritter (1984) menyatakan bahwa perusahaan akan 

melakukan penerbitan saham pada saat harga saham mengalami peningkatan. 

Perusahaan akan memanfaatkan momen peningkatan harga yang menyebabkan 

harga saham pada kelompok industri tersebut mengalami overvalued. Tobin 

(1969) menyatakan bahwa peningkatan harga saham membuat replacement cost 

of capital akan menjadi lebih murah sehingga akan mendorong perusahaan 

meningkatkan investasi melalui penerbitan saham. Oleh karena itu, peningkatan 

harga saham berbanding terbalik dengan leverage.  

Suteja & Manihuruk (2009) mengatakan bahwa Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) sering dijadikan rujukan mengenai pergerakan secara umum 

saham–saham yang ada dan terdaftar di BEI. Pada kesempatan lain, indeks 

komposit ini juga sering dijadikan barometer bergairah atau lesunya 

perekonomian suatu negara. Komposit indeks menunjukkan pergerakan bersama 

atau kecenderungan dari pola–pola investasi, terutama investasi saham, 

sehingga ketika terjadi peningkatan dan penurunan yang signifikan akan memicu 

sentimen pasar. Oleh karena itu, ketika terjadi penurunan IHSG maka hal ini 

mengindikasikan lesunya pasar.  

d) Tingkat Suku Bunga 

Sudarma (2004) mengatakan bahwa suku bunga merupakan balas jasa 

yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual 

produknya. Bunga dapat juga diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada 
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nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah 

kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Tingkat suku bunga 

merupakan besaran jumlah yang dibayarkan atau diterima nasabah atas aktivitas 

pinjaman atau simpanan pada bank. 

Sudiyatno (2010) mengatakan bahwa fungsi dari tingkat bunga dalam 

perekonomian adalah sebagai alokasi faktor produksi untuk menghasilkan 

barang atau jasa yang digunakan sekarang dan di waktu yang akan datang, hal 

tersebut dikarenakan aktivitas operasi setiap perusahaan tidak terlepas dengan 

perbankan, sehingga perubahan tingkat bunga kredit atau simpanan akan 

mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan di masa sekarang atau dimasa yang 

akan datang.  

Kewal (2012) mengatakan bahwa suku bunga akan mempengaruhi 

keputusan perusahaan terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau 

menyimpan uangnya dalam tabungan atau deposito. Pengukuran mengenai 

tingkat bunga dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudarma (2004) yaitu 

dengan tingkat bunga kredit investasi dan tingkat bunga kredit modal kerja Bank 

Indonesia rata-rata pertahun yang dibebankan kepada perusahaan atas 

penggunaan dana modal kerja dalam bentuk hutang jangka pendek dan dana 

investasi dalam bentuk hutang jangka panjang pada akhir tahun.  

e) Nilai Tukar Valuta Asing 

Perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya melibatkan mata uang 

asing. Maka perusahaan tersebut tidak terlepas dari nilai tukar mata uang asing 

terhadap mata uang lokal yaitu rupiah. Setiap pergerakan mata uang asing 

terhadap mata uang lokal yang digunakan perusahaan akan berdampak 

terhadap aktivitas operasi perusahaan jika perusahaan memiliki pendapatan 

dalam mata uang asing ataupun hutang dalam mata uang asing.  
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Sudarma (2004) mengatakan bahwa risiko yang mungkin terjadi atas 

setiap terjadinya exchange rate yaitu akan berakibat pada permintaan, 

penawaran, harga dan karakteristik biaya perusahaan. Hal ini disebabkan jika 

daya beli atau jual barang yang digunakan untuk setiap aktivitas bisnis 

perusahaan akan berpengaruh terhadap aktivitas operasi perusahaan. 

Dong (2011) mengatakan bahwa “Exchange rate between New Zealand 

Dollars to US Dollars have a significant negative relationship with change in long 

term debt ratio”, hal ini disebabkan bahwa LPTs (listed property trust) di New 

Zealand sangat mengapresiasi atas perubahan nilai tukarnya dan lebih memilih 

untuk mengurangi hutang jangka panjangnya jika nilai tukar mata uangnya 

mengalami penguatan dibandingkan dengan US Dollar. 

f) Harga Minyak Mentah 

Harga minyak mentah diukur berdasarkan harga spot pasar minyak 

dunia, pada umumnya yang digunakan menjadi standar adalah West Texas 

Intermediate (WTI) dan Brent. Sedangkan di Indonesia yang menjadi acuan 

terhadap harga minyak mentah adalah ICP (Indonesian Crude Price) yang 

ditetapkan oleh lembaga yang mengatur mengenai sumber daya energi. 

Wicaksono (2010) menjelaskan mengenai perbedaan harga minyak Brent 

dan WTI, Harga minyak Brent merupakan campuran dari 15 jenis minyak mentah 

yang dihasilkan oleh 15 ladang minyak berbeda di Laut Utara, dan menjadi 

patokan di Negara-negara Eropa dan Afrika. Sedangkan harga minyak WTI 

menjadi acuan beberapa Negara di benua amerika dan China, minyak ini lebih 

ringan dari pada minyak mentah yang di produksi oleh brent. 

Di Indonesia, ICP (Indonesian Crude Price) merupakan basis harga 

minyak mentah yang digunakan dalam APBN, mekanisme penetapan ICP sendiri 

dilakukan beberapa langkah antara lain (http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-

content-list.asp?ContentId=629): 
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1) Prosedur Penetapan Formula ICP 

2) Prosedur Penetapan Provisional ICP 

3) Prosedur Penetapan Official ICP 

4) Proses Usulan Penetapan Harga Minyak Mentah (ICP) baru dan 

penyesuaian Eksisting ICP 

Wicaksono (2010) mengatakan bahwa kenaikan harga minyak secara 

umum akan mendorong kenaikan harga saham sektor pertambangan. Hal ini 

disebabkan, karena dengan peningkatan harga minyak akan memicu kenaikan 

harga barang tambang dan tentunya akan berpotensi meningkatkan laba 

perusahaan.  

Masih, et al (2011) melakukan penelitian mengenai pasar modal di korea 

selatan dan menemukan bahwa volatilitas harga minyak berpengaruh positif 

harga saham dipasar modal dalam jangka pendek dan menurun secara konstan 

dalam jangka panjang. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Burger, 

et al (2010) dalam penelitiannya yang dilakukan pada 2 negara yaitu jamaika dan 

Trinidad Tobago, disebutkan bahwa pegerakan harga minyak di negara tersebut 

tidak memiliki dampak terhadap kebijakan hutangnya, sedangkan di Negara 

Trinidad & Tobago menurunnya harga minyak akan berdampak terhadap 

kebijakan hutangnya. Hal ini disebabkan, Negara Trinidad dan Tobago 

merupakan Negara importir minyak dari Amerika dan kebanyakan membeli 

minyak tersebut dengan hutang. Sehingga menurunnya harga minyak akan 

menurunkan hutangnya.  

2.6.5. Kebijakan Hutang yang Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan 

Sudiyatno (2010) mengatakan bahwa kebijakan perusahaan tidak dapat 

dipisahkan dengan fungsi manajemen keuangan menyangkut tiga fungsi pokok, 

yaitu keputusan tentang penanaman modal (invesment decision), pembiayaan 

kegiatan usaha (financing decision) dan pembagian dividen (dividen policy). 
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Dalam penelitiannya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

kebijakan hutang dan nilai perusahaan. Penggunaan hutang untuk kebijakan 

investasi dan pembiayaan kegiatan usaha dianggap investor sebagai bentuk 

pengawasan oleh pihak ketiga terhadap perilaku opportunistik manajemen 

terhadap free cash flow yang dimiliki perusahaan. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

Kerangka konseptual diperlukan dalam studi untuk mempermudah 

pemahaman tentang gambaran studi yang akan dilakukan. Bab ini menguraikan 

kerangka konseptual dan pembentukan hipotesis, Pembahasan secara berurutan 

sebagai berikut. 

3.1. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual ini berisikan ringkasan tinjauan pustaka yang 

mendukung atau menolak teori di sekitar permasalahan studi. Kerangka 

konseptual diperlukan agar studi yang dilakukan dapat terarah secara sistematis 

dalam suatu alur yang baik sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang 

akan dicapai. Kerangka konseptual ini perlu dibangun dengan mendasarkan 

kepada fakta masalah yang ada, keterkaitan antara variabel secara teoritis, hasil 

studi yang sebelumnya telah dilakukan, metode analisis, dan tujuan yang ingin 

dicapai. 

Kerangka konseptual yang dibangun pada studi ini digambarkan dalam 

suatu skema kerangka pemikiran dan diharapkan dapat menggambarkan studi 

yang akan dilakukan oleh peneliti tentang Keputusan Pendanaan Perusahaan, 

kerangka pemikiran dapat digambarkan oleh peneliti pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 
Kerangka Pemikiran 

 
Fenomena :

Keputusan Pendanaan

Variabel independen :

1. Faktor Intern

Profitabilitas (X1)

Ukuran Perusahaan (X2)

Teori Yang Digunakan : Pertumbuhan Perusahaan (X3) Penelitian Terdahulu :

1. Pecking Order Theory 2. Faktor Ekstern 1. Sudarma (2004)

2. Trade Off Theory Inflasi (X4) 2. Gajurel (2006)
3. Agency Theory Produk Domestik Bruto (X5) 3. Jong, et al (2007)

IHSG (X6) 4. Rivai (2011)

Tingkat Suku Bunga (X7) 5. Burger, et al (2010)

Nilai Tukar Valuta Asing (X8)

Harga Minyak Mentah (X9)

Variabel Dependen :

Kebijakan Hutang (Y1)

Nilai Perusahaan (Y2)

Metode Analisis :

Ordinary Least Square

Analisis Kuantitatif  
 
 

 Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari beberapa 

penelitian terdahulu (Sudarma, 2004; Gajurel, 2006; Jong, et al, 2007; Rivai, 

2011 dan Burger, et al, 2010) dengan membahkan variabel harga minyak 

mentah. Konstruk dalam penelitian ini antara lain profitabilitas, ukuran 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, inflasi, PDB, IHSG, tingkat suku bunga, 

nilai tukar valuta asing dan harga minyak mentah. Penelitian mengenai 

pendanaan ini mengacu kepada teori pecking order dan teori trade off. 

Berdasarkan atas kerangka konsep pemikiran tersebut, dapat digambarkan 

model hipotesis penelitian dalam gambar 3.2 sebagai berikut. 
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3.2. Hipotesis Penelitian 

3.2.1. Pengaruh Faktor Internal Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang 

Profitabilitas menunjukkan seberapa besar perusahaan dapat 

menghasilkan keuntungan atas kegiatan usahanya dalam satu periode. Teori 

agency menganggap bahwa peningkatan laba perusahaan tersebut 

dimungkinkan akan memberikan peningkatan tambahan kekayaan bagi investor 

berupa cash dividend. Sehingga, ketika keputusan pendanaan hutang diambil, 

maka akan mengurangi dividen yang diberikan kepada investor atas biaya bunga 

yang mengurangi laba perusahaan. Sedangkan dalam teori pecking order urutan 

pendanaan selalu dimulai dari laba ditahan kemudian baru hutang usaha. 

Sehingga ketika terjadi terjadi peningkatan atas rasio profitabilitas tersebut 

diharapkan perusahaan agar mengoptimalkan penggunaan dana internal untuk 

mencukupi modal kerjanya.  

Titman & Wessels (1988) menemukan hubungan negatif antara 

profitabilitas dengan rasio hutang, menurutnya prioritas pendanaan dimulai dari 

laba ditahan, hutang dan penerbitan modal baru. 

Sudarma (2004) mengatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif 

antara profitabilitas dan rasio hutangnya, semakin besar laba perusahaan akan 

memperbesar laba ditahan perusahaan dan mengurangi proporsi penggunaan 

hutang dalam struktur modal. Sehingga didapat konsistensi antara teori yang 

melandasi dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, bahwa 

semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya maka 

kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan melalui 

hutang akan semakin berkurang. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif  terhadap kebijakan hutang. 
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3.2.2. Pengaruh Faktor Internal Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan 

Hutang 

Ukuran perusahaan digambarkan dengan total asset yang dimiliki 

perusahaan dan diharapkan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan 

datang, selain itu aset perusahaan digunakan sebagai jaminan atas hutang yang 

dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka 

pengeluaran perusahaan juga semakin besar.  

Dalam agency theory, permasalahan keagenan muncul ketika terjadi 

perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan agen, semakin besar 

perusahaan maka permasalahan keagenan akan semakin besar. Dan semakin 

besar permasalahan keagenan tersebut maka akan semakin besar pula biaya 

keagenan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu cara untuk 

mereduksi biaya keagenan tersebut yaitu dengan melakukan diversivikasi 

pengawasan. Dengan melakukan kontrak kerja dengan pihak kreditur, maka 

proses pengawasan juga akan melibatkan pihak kreditur dalam pembayaran 

hutang perusahaan kepada pihak kreditur.  

Berdasarkan teori pecking order maka jika laba ditahan tidak mampu 

untuk mencukupi pengeluaran perusahaan maka langkah berikutnya yaitu 

mencukupinya dengan hutang. Karena semakin besar perusahaan maka 

semakin besar pula biaya yang ditanggung perusahaan. penggunaan laba 

ditahan untuk mencukupi modal kerja operasi dan investasi terbatas, sehingga 

alternatif pendanaan berikutnya adalah melalui hutang. 

Titman & Wessels (1988) menemukan hubungan positif dan signifikan 

antara ukuran perusahaan dengan hutangnya. Hal ini dikarenakan, perusahaan 

yang besar memiliki keuntungan untuk lebih dipercaya kreditur dalam 

menjaminkan aset yang dimilikinya untuk mendapatkan pinjaman yang lebih 

besar dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. 
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Mulianti (2010) mengatakan bahwa terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara ukuran perusahaan dengan hutang, hal ini dikarenakan semakin 

besar ukuran perusahaan maka kebutuhan akan dana juga akan semakin besar 

yang salah satunya didapat dari hutang. Sehingga didapat konsistensi antara 

teori dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh Positif terhadap kebijakan hutang. 

3.2.3. Pengaruh Faktor Internal Pertumbuhan Perusahaan Terhadap 

Kebijakan Hutang 

Pertumbuhan perusahaan merupakan penambahan kekayaan 

perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercermin dari nilai 

asetnya, penambahan nilai aset tersebut kemungkinan bisa diakibatkan dari 

kinerja perusahaan yang semakin baik ataupun bertambahnya nilai investasi 

yang dilakukan perusahaan.  

Menurut teori agency bertambahnya nilai aset perusahaan yang 

disebabkan meningkatnya laba perusahaan berarti kinerja perusahaan dalam hal 

ini kinerja agen sebagai konduktor semakin baik, sehingga principal akan 

mengeluarkan cost of capital berupa reward (bonus) terhadap kinerja manajemen 

tersebut. Cost of capital yang dikeluarkan tentunya tidak sebesar penambahan 

kekayaan perusahaan tersebut, karena akan mengurangi jumlah dividen yang 

diterima pihak principal dan tentu saja tidak akan menambah hutangnya karena 

akan semakin membebani perusahaan berupa biaya bunga atas hutang 

perusahaan. Dalam teori pecking order penambahan kekayaan perusahaan atas 

peningkatan laba tersebut tentunya akan menambambah cash in flow 

perusahaan, sehingga cash in flow tersebut dapat digunakan sebagai modal 

kerja atau dapat juga untuk membayar  hutang perusahaan. 
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Jong, et al (2007) mengatakan bahwa terdapat hubungan negatif dan 

signifikan antara pertumbuhan perusahaan dengan hutang, hal ini dikarenakan 

perusahaan yang memiliki peluang bertumbuh yang baik dimasa yang akan 

datang akan tetap menjaga hutangnya tetap kecil, hal ini dikarenakan investor 

tidak menginginkan memindahkan kekayaannya ke kreditur.  

Eriotis, et al (2007) mengatakan bahwa terdapat hubungan negatif dan 

signifikan antara pertumbuhan perusahaan dengan hutang, hal ini dikarenakan 

perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi memiliki berbagai 

variasi dalam mendapatkan pendapatannya, dengan kata lain dapat 

diinterpretasikan dengan tingginya tingkat risiko, dan semakin mahalnya biaya 

yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hutang dari kreditur.  

Sehingga didapat konsistensi antara teori dengan beberapa penelitian 

sebelumnya, bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan perusahaan 

maka diharapkan perusahaan mampu memberikan peningkatan kekayaan 

kepada investor bukan kepada kreditur. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

H3: Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh negatif terhadap  kebijakan hutang.  

3.2.4. Pengaruh Faktor Ekternal Inflasi Terhadap Kebijakan Hutang 

Inflasi merupakan faktor fundamental dari indikator makroekonomi yang 

menggambarkan kondisi ekonomi yang kurang sehat, karena harga-harga 

barang secara umum meningkat sehingga melemahkan daya beli masyarakat 

dalam beberapa periode tertentu. 

Hal tersebut sesuai dengan teori pecking order, dimana penggunaan laba 

internal merupakan sumber dana paling murah. Peningkatan inflasi akan 

mengakibatkan peningkatan biaya operasional perusahaan, sehingga akan 

menurunkan laba perusahaan. dalam kondisi seperti ini perusahaan sebaiknya 

lebih mengoptimalkan pendanaan yang ada.  
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Rivai (2011) mengatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan 

antara tingkat inflasi dengan hutang, hal ini dikarenakan semakin tingginya 

tingkat inflasi di Indonesia pada periode tertentu, maka tingkat suku bunga akan 

mengalami peningkatan, sehingga perusahaan akan mengurangi komposisi 

pinjaman berbunga melalui pihak kreditur dan lebih mengutamakan untuk 

menggunakan dana internal perusahaan terlebih dahulu. 

Sehingga didapat konsistensi antara teori dan penelitian sebelumnnya, 

bahwa ketika inflasi terjadi dalam suatu Negara yang berdampak terhadap 

peningkatan harga-harga dan tingkat suku bunga pinjaman, maka perusahaan 

akan memutuskan untuk menunda pendanaan melalui hutang. Oleh karena itu, 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H4: Tingkat Inflasi berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang.  

3.2.5. Pengaruh Faktor Ekternal Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap 

Kebijakan Hutang 

PDB atau GDP (Gross Domestik Product) merupakan pengukuran yang 

paling luas dari total output barang dan jasa suatu negara. PDB merupakan 

penjumlahan dari Konsumsi, Investasi Bruto, Pembelanjaan pemerintah atas 

barang dan jasa serta ekspor yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu 

tahun tertentu. Pertumbuhan PDB juga akan berdampak terhadap pertumbuhan 

ekonomi dalam suatu wilayah atau negara. Pertumbuhan ekonomi bagi investor 

dan calon investor akan digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan 

investasi, karena pertumbuhan ekonomi dapat berpotensi untuk meningkatkan 

atau menurunkan kinerja pasar modal. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

menggambarkan peningkatan daya beli masyarakat. Meningkatnya daya beli 

masyarakat akan memacu kegiatan atau transaksi ekonomi meningkat, dan hal 

ini merupakan signal positif bagi perusahaan untuk meningkatkan kegiatannya. 
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Hal tersebut sesuai dengan teori agency dan teori pecking order, 

pertumbuhan PDB akan memberikan gairah bagi kinerja perusahaan. 

peningkatan kinerja perusahaan tersebut tercermin dalam laba perusahaan, 

dalam teori agency untuk mengurangi biaya agency, principal akan memberikan 

insentif berupa bonus jika manajemen memenuhi target-target yang ditetapkan 

oleh prinsipal sehingga berdampak terhadap peningkatan kekayaan investor. 

Sehingga penggunaan hutang akan mengurangi bonus bagi manajemen dan 

kekayaan bagi principal. 

Dalam teori pecking order yang lebih mengutamakan pendanaan internal, 

dalam kondisi seperti yang dijelaskan diatas cash in flow perusahaan diutamakan 

lebih kepada pelunasan hutang perusahaan dari pada keputusan untuk 

menambah hutangnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gajurel (2006) pada 100 perusahaan di 

Nepal dengan periode analisis dari tahun 1995–2004 menggunakan analysis 

multiple regresi pada variabel PDB dan Inflasi. Hasil dari penelitian tersebut 

diketahui bahwa pertumbuhan PDB memiliki hubungan yang berlawanan dengan 

debt ratio dan short term debt ratio. Ini berarti, pada kondisi ekonomi yang baik, 

kinerja keuangan perusahaan yang diakibatkan naiknya harga jasa ataupun 

barang yang dijual  perusahaan menjadi lebih baik dan oleh sebab itu pendanaan 

investasi yang dikeluarkan perusahaan telah dicukupi oleh pendanaan dari 

internal perusahaan itu sendiri.  

Rivai (2011) mengatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan 

antara PDB dengan hutang, hal ini dikarenakan semakin tinggi peningkatan PDB 

maka dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian dalam keadaan baik, 

sehingga akan menyebabkan bergairahnya kegiatan perusahaan yang 

berdampak pada laba perusahaan, dan menggurangi bunga pinjaman. Maka 
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perusahaan pada akhirnya akan memilih untuk menggunakan dana internal 

dibandingkan dengan meminjam dana dari pihak kreditur. 

Sehingga terdapat konsistensi antara teori dengan penelitian sebelumnya 

bahwa jika PDB dalam suatu Negara tersebut mengalami peningkatan ada 

kemungkinan kinerja perusahaan juga akan semakin meningkat sehingga 

perusahaan lebih memilih untuk mengurangi atau bahkan membayar bunga dan 

pokok hutangya melalui laba perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H5: PDB berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang 

3.2.6. Pengaruh Faktor Eksternal IHSG Terhadap Kebijakan Hutang 

Pasar modal mempunyai indikator indeks harga saham yang menjadi 

pintu gerbang sekaligus barometer utama untuk para investor dalam mengambil 

keputusan strategik (Miles & Scott, 2005). Menurutnya perhitungan terhadap 

indeks harga saham dapat dilakukan dengan berbagai metode. Yang umum 

digunakan adalah perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan, dimana indeks 

tersebut merupakan indeks komposit dari seluruh saham yang tercatat di BEI. 

Dalam penelitian Gajurel (2006) dimana NEPSE merupakan satu – satunya 

pasar modal yang ada di nepal, dimana dalam sepuluh tahun mulai tahun 1995 – 

2004 indeks pasar modal tertinggi tahun 2000 sedangkan tahun sebelumnya 

bergerak naik ataupun turun sehingga sulit untuk diprediksi pergerakannya. 

Sedangkan menurut Pangeran (2010) perusahaan lebih mungkin untuk 

menerbitkan ekuitas setelah kinerja pasar ekuitas atau pasar modal 

menguntungkan, yang ditandai dengan meningkatnya indeks harga saham 

gabungan. Dengan demikian seiiring dengan meningkatnya IHSG kemungkinan 

perusahaan untuk menambah struktur modalnya adalah melalui penerbitan 

saham bukan melalui hutang.  
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Rivai (2011) menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan penerbitan 

saham pada saat harga saham mengalami peningkatan. Perusahaan akan 

memanfaatkan momen peningkatan harga yang menyebabkan harga saham 

pada kelompok industri tersebut mengalami overvalued. Tobin (1969) 

menyatakan bahwa peningkatan harga saham membuat replacement cost of 

capital akan menjadi lebih murah sehingga akan mendorong perusahaan 

meningkatkan investasi melalui penerbitan saham. Oleh karena itu, peningkatan 

harga saham berbanding terbalik dengan leverage.  

Nilai dalam IHSG sering dijadikan acuan oleh para investor di Indonesia 

untuk menentukan kebijakan mengenai kepemilikan saham untuk mendapatkan 

pendanaan, semakin tinggi nilai IHSG mengindikasikan bahwa harga saham 

sedang mengalami peningkatan, sehingga hal tersebut merupakan momen yang 

tepat bagi investor menjual sahamnya untuk mendapatkan dana segar dengan 

harapan bahwa kemungkinan dikemudian hari nilai saham akan turun. Oleh 

karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H6: IHSG akan berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang 

3.2.7. Pengaruh Faktor Ekternal Tingkat Suku Bunga Terhadap Kebijakan 

Hutang 

Tingkat bunga merupakan konsekuensi atas setiap aktivitas pendanaan 

yang dilakukan perusahaan, bagi pihak funding (simpanan) bunga merupakan 

keuntungan atas dana yang ditempatkan, sedangkan bagi pihak lending 

(pinjaman) bunga merupakan tambahan pembayaran atas dana yang di pinjam 

(Merton, 1974). 

Sudiyatno (2010) mengatakan bahwa tingkat suku bunga di Indonesia 

ditetapkan oleh bank pemerintah dalam hal ini bank Indonesia secara periodik 

yang dapat mempengaruhi kebijakan investasi, tingkat bunga lending dan tingkat 

bunga funding perbankan secara umum. Dimana ketika tingkat suku bunga naik 
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akan berpengaruh terhadap tingkat bunga simpanan ataupun pinjaman dan 

menurunkan investasi. 

Dari hal tersebut diatas teori yang sesuai yaitu teori pecking order dimana 

ketika tingkat suku bunga naik, akan mengakibatkan meningkatnya tingkat bunga 

pinjaman yang berdampak terhadap keputusan pendanaan perusahaan melalui 

hutang, karena peningkatan tingkat bunga tersebut akan meningkatkan beban 

dan menurunkan laba perusahaan. 

Merton (1974) menemukan bahwa ketika tingkat suku bunga acuan 

meningkat, maka pihak perbankan atau kreditur akan berlomba-lomba untuk 

memberikan diskon atas tingkat bunga kredit, hal ini disebabkan bahwa ketika 

tingkat bunga kredit meningkat maka aktivitas kredit atau hutang akan menurun. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan akan mengurangi aktivitas 

hutang ketika tingkat bunga kredit sedang meningkat. Oleh karena itu, dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H7 : Tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang 

3.2.8. Pengaruh Faktor Eksternal Nilai Tukar Valuta Asing Terhadap 

Kebijakan Hutang 

Nilai tukar mata uang lokal yaitu rupiah terhadap mata uang asing yaitu 

US Dollar terjadi dikarenakan terdapat aktivitas perdagangan yang melibatkan 

Negara Indonesia dengan Negara lain yang menggunakan mata uang US Dollar 

dalam aktivitas transaksi. Menguatnya mata uang rupiah terhadap US Dollar 

terjadi, jika terdapat permintaan lebih atau banyaknya transaksi yang 

menggunakan mata uang rupiah, begitu juga sebaliknya.  

Meningkatnya mata uang US Dollar terhadap mata uang rupiah akan 

mengakibatkan meningkatnya biaya operasional perusahaan di Indonesia, hal ini 

terjadi jika aktivitas bisnis perusahaan dibayarkan dalam kedua mata uang 

tersebut ataupun kegiatan perusahaan banyak didominasi oleh kegiatan ekspor 
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impor. Jika perusahaan memiliki hutang dalam bentuk mata uang asing atau US 

Dollar maka juga akan meningkatkan beban perusahaan dikarenakan bunga 

yang harus dibayar oleh perusahaan.  

Hal ini sesuai dengan teori pecking order, jika kondisi tersebut diatas 

terjadi, maka penggunaan dana internal untuk mencukupi modal kerja 

perusahaan lebih baik dilakukan dari pada menggunakan dana eksternal.  

Dong (2011) mengatakan bahwa “Exchange rate between New Zealand 

Dollars to US Dollars have a significant negative relationship with change in long 

term debt ratio”, hal ini disebabkan bahwa LPTs (listed property trust) di New 

Zealand sangat mengapresiasi atas perubahan nilai tukarnya, dan lebih memilih 

untuk mengurangi hutang jangka panjangnya jika nilai tukar mata uangnya 

mengalami penguatan dibandingkan dengan US Dollar. Oleh karena itu, dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H8 : Nilai tukar valuta asing berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang 

3.2.9. Pengaruh Faktor Ekternal Harga Minyak Mentah Terhadap Kebijakan 

Hutang 

Harga minyak mentah di Indonesia mengacu kepada ICP (Indonesia 

Crude Price), naik atau turunnya harga minyak mentah dipengaruhi oleh 

permintaan pasar ataupun produktivitas minyak mentah tersebut. Meningkatnya 

harga minyak tersebut sedikit banyak akan membebani perusahaan, hal ini 

dikarenakan sumber daya energi yang digunakan mayoritas masih menggunakan 

bahan bakar minyak.  

Hal tersebut sesuai dengan teori pecking order dimana ketika komposisi 

pendanaan internal perusahaan tidak mampu untuk mencukupi modal kerja baik 

operasional maupun invesasi, pengunaan dana eksternal berupa hutang dapat 

dilakukan.  
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Burger, et al (2010) menemukan bahwa di Negara Trinidad & Tobago 

menurunnya harga minyak akan berdampak terhadap kebijakan hutangnya, hal 

ini disebabkan Negara Trinidad dan Tobago merupakan Negara importir minyak 

dari amerika dan kebanyakan membeli minyak tersebut dengan hutang. 

Sehingga menurunnya harga minyak akan menurunkan hutangnya. Oleh karena 

itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H9 : harga minyak mentah berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang 

3.2.10. Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan 

Kebijakan Hutang merupakan salah satu komponen dalam fungsi 

manajemen terkait keputusan pembiayaan (financing decision), dimana 

perusahaan memerlukan suatu dana untuk membiayai kegiatan operasional 

maupun investasinya. Kebijakan hutang perusahaan dapat dilakukan dengan 

berhutang kepada perbankan konvensional dalam jangka waktu tertentu, atau 

dapat juga dilakukan dengan perbankan ekspor impor dengan opsi membeli 

suatu produk pada Negara tertentu dengan mendapatkan fasilitas kredit dari 

bank yang mengelola ekspor ataupun impor tersebut dan dapat juga menjual 

surat hutang berjangka berupa obligasi kepada pihak investor baik di dalam 

negeri ataupun diluar negeri dengan opsi tertentu.  

Dalam teori pecking order urutan pendanaan yang pertama yaitu melalui 

laba perusahaan, dan ketika laba perusahaan tidak mampu untuk menutupi 

pembiayaan operasional maupun investasinya maka hutang merupakan pilihan 

berikutnya untuk menutupi kekurangannya tersebut, dan jika hutang dirasa sudah 

melebihi batas optimal maka selanjutnya pendanaan melalui saham. 

Dalam teori trade off dikatakan bahwa penggunaan hutang dalam batas 

yang optimal akan mengakibatkan meningkatnya nilai perusahaan dikarenakan 

penghematan pajak atas biaya bunganya. Dalam teori agency penggunaan 

hutang akan menurunkan biaya agency atas opportunity behavior yang dilakukan 
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perusahaan terkait free cash flow perusahaan dikarenakan pembayaran atas 

bunga tersebut dengan asumsi bahwa hutangnya dilakukan sepenuhnya untuk 

membiayai aktivitas investasi. Sehingga penghematan atas biaya agency 

perusahaan akan meningkatkan kekayaan bagi pihak prinsipal dengan 

meningkatnya laba perusahaan dan nilai atas saham. 

Suteja & Manihuruk (2009) mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif 

dan signifikan antara variabel kebijakan hutang dengan nilai perusahaan, hal ini 

mengindikasikan bahwa kenaikan kebijakan hutang mampu meningkatkan nilai 

perusahaan, hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudiyatno 

(2010) mengatakan bahwa penggunaan hutang pada batas tertentu akan 

meningkatkan nilai perusahaan, batas tertentu yang dimaksud adalah ketika 

marginal income dari present value penghematan pajak sama dengan marginal 

cost dari biaya kebangkrutan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

H10: Kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

Gambar 3.2 
Model Hiphotesis Penelitian 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh 

faktor internal yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan 

dan faktor eksternal Tingkat inflasi, PDB, IHSG, tingkat suku bunga, nilai tukar 

valuta asing dan harga minyak terhadap kebijakan hutang dan nilai perusahaan, 

maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian penjelasan. 

Penelitian penjelasan (explanatory research) yaitu jenis penelitian yang 

membahas hubungan antar variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelumnya dengan fokus terletak pada penjelasan hubungan antar 

variabel dalam penelitian.  

4.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang 

dimiliki oleh pemerintah atau yang lebih dikenal Badan Usaha Milik Negara, 

khususnya Badan Usaha Milik Pemerintah non bank yang listed di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun pengamatan 2007 sampai dengan tahun 2014 sejumlah 10 

Perusahaan BUMN. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling yang bertujuan untuk mendapatkan sampel yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Purposive sampling yaitu pengambilan dengan 

pemilihan anggota sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yaitu hanya yang 

dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan teknik penggabungan data 

antara cross sectional dengan time series sehingga hasil analisis data dapat 

digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Dengan kriteria sebagai berikut: 

(1) Perusahaan BUMN Non Bank yang listed di Bursa Efek Indonesia sampai 

dengan periode 31 Desember 2014, (2) perusahaan BUMN Non Bank yang 

belum listed pada periode 31 Desember 2007. 
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Berdasarkan kriteria sampel, maka jumlah sampel pada penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

 
Tabel 4.1 

Prosedur Pemilihan Sampel 

 
 

 
Pada Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah perusahaan yang dimiliki 

pemerintah tidak termasuk bank yang listed di Bursa Efek Indonesia sejumlah 16 

perusahaan dengan segmen bisnis yang beraneka ragam. Perusahaan BUMN 

yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dikeluarkan dari sampel penelitian 

dengan pertimbangan bahwa struktur usaha dan struktur pencatatan keuangan 

berbeda dengan perusahaan BUMN lain pada umumnya. Tahun penelitian dipilih 

tahun 2007 dengan pertimbangan pada periode penelitian tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2014 terdapat perubahan peraturan perundang-undangan No. 40 

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 

2009 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), perubahan 

peraturan tersebut secara umum berdampak kepada struktur pendanaan 

perusahaan perseroan, perusahaan persero atau BUMN diwajibkan untuk 

menambahkan modal dasarnya dan wajib mencadangkan laba usaha tersebut 

untuk tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, penyisihan tersebut akan 

berpengaruh terhadap keputusan pendanaan perusahaan untuk membiayai 

kegiatan usaha dan investasinya. Dengan mempertimbangkan data 

No Kriteria Jumlah 

1
Perusahaan BUMN Non Bank yang listed  di BEI  sampai dengan 

periode 31 Desember 2014
16

2
Perusahaan BUMN Non Bank yang belum listed  di BEI  pada 

periode 31 Desember 2007
-6

Populasi Penelitian 10

Total Sampel penelitian selama 8 tahun periode 

pengamatan
80
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crosssectional dan time series, sehingga didapat sejumlah delapan puluh (80) 

sampel penelitian. 

4.3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  

berupa laporan keuangan audited konsolidasian dari tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2014 yang didapat dari website Bursa Efek Indonesia dan website 

perusahaan BUMN terkait. Adapun data tersebut meliputi data akuntansi berupa  

laporan keuangan audited 31 Desember 2007, 31 Desember 2008, 31 Desember 

2009, 31 Desember 2010, 31 Desember 2011, 31 Desember 2012, 31 Desember 

2013 dan 31 Desember 2014. Harga penutupan saham akhir tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2014 dan data makro ekonomi berupa tingkat inflasi, PDB, IHSG, 

tingkat suku bunga Bank Indonesia, nilai tukar valuta asing dan Harga Minyak 

mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang 

dilaksanakan dengan membuat salinan dengan cara menggandakan arsip dan 

catatan perusahaan.  

4.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen 

dan variabel independen. 

4.4.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan hutang dan nilai 

perusahaan. 

a. Kebijakan Hutang 

Untuk mengukur variabel dependen kebijakan hutang menggunakan Debt 

to Equity Ratio (DER), yang digunakan dalam penelitian Suteja & 

Manihuruk (2009) dan Sudarma (2004) yang dirumuskan sebagai berikut:  
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Struktur modal adalah perpaduan dari nilai utang dan nilai modal sendiri 

(saham preferen, saham biasa dan laba ditahan) yang tercermin pada 

laporan perusahaan akhir tahun (Sudarma, 2004).  

b. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya pada tahun t 

yang tercermin pada harga saham tahun t+1. Pengukuran variabel nilai 

perusahaan ada rasio kenaikan/penurunan harga saham tahun t+1 

dengan nilai buku persaham pada neraca akhir tahun t (Sudarma, 2004). 

Yang dirumuskan sebagai berikut:  

 

4.4.2. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini antara lain, Profitabilitas, ukuran 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, Inflasi, PDB, IHSG, tingkat suku bunga, 

nilai tukar valuta asing dan harga minyak. Yang akan diuraikan seperti yang ada 

dibawah ini: 

a. Profitabilitas 

Variabel profitabilitas merupakan pengukuran terhadap kemampuan 

perusahaan memperoleh keuntungan atas kegiatan usaha perusahaan 

selama satu tahun, yang dinyatakan dalam rasio laba operasi dengan 

penjualan dari data laporan laba rugi akhir tahun. Semakin efisien suatu 

perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat kemampuan memperoleh 

laba operasi (Sudarma, 2004). Pengukuran ini sesuai dengan penelitian 

(Titman & Wessels, 1988). Yang dirumuskan sebagai berikut: 

TOTAL HUTANG

MODAL SENDIRI + TOTAL HUTANG
DER =

HARGA SAHAM 

NILAI BUKU PER SAHAM
MBVR =
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b. Ukuran Perusahaan 

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan merupakan cerminan besar 

kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aset perusahaan 

pada neraca akhir tahun yang diukur dengan logaritma normal (Ln) dari 

total aset. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran variabel ukuran 

perusahaan yang digunakan oleh (Sudarma, 2004). Yang dirumuskan 

sebagai berikut:  

 

c. Pertumbuhan Perusahaan 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pertumbuhan perusahaan 

adalah kemampuan perusahaan mengembangkan usahanya selama satu 

tahun yang tercermin dalam besarnya perkembangan total aset 

perusahaan pada laporan keuangan akhir tahun. Variabel ini dinyatakan 

dalam prosentase perubahan aset pada neraca akhir tahun. Pengukuran 

ini sesuai dengan pengukuran yang digunakan oleh (Sudarma, 2004) dan 

(Titman & Wessels, 1988). Yang dirumuskan sebagai berikut:  

 

d. Inflasi 

Inflasi merupakan perubahan harga secara agregat. Berasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Gajurel (2006), variabel inflasi 

menggunakan proxy presentase perubahan Consumer Price Index dari 

tahun sebelum ke tahun selanjutnya. Sedangkan dalam penelitian Rivai 

(2011) inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen 

LABA OPERASI

PENJUALAN
PROF =

SIZE = Ln (TOTAL AKTIVA)

GO = TOTAL AKTIVA TAHUN t - TOTAL AKTIVA TAHUN t-1

TOTAL AKTIVA TAHUN t
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(IHK) yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Yang 

dirumuskan sebagai berikut:  

 

INFLA = Prosentase perubahan IHK  

IHKt = Indeks Harga Konsumen pada akhir tahun t 

IHKt-1 = Indeks Harga Konsumen pada akhir tahun t-1 

e. Produk Domestik Bruto (PDB) 

Angka pertumbuhan PDB riil menyatakan nilai barang dan jasa akhir pada 

tahun berjalan dengan menggunakan harga acuan yang bersifat konstan. 

Tahun berjalan artinya tidak memperhitungkan barang-barang yang 

diproduksi pada tahun sebelumnya. Barang dan jasa akhir artinya tidak 

diperhitungkannya bahan baku dan bahan setengah jadi yang 

dipergunakan sebagai input pada produksi tersebut. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Gajurel (2006), variabel PDB dihitung 

berdasarkan proxy presentase perubahan GDP contant price dari tahun 

ke tahun selanjutnya. Untuk penelitian ini, pendapatan Nasional atau PDB 

diperoleh dari laporan bulanan Biro Pusat Statistik yang dimodifikasi dan 

diturunkan menjadi sebagai berikut:  

 

PDB = Rasio Perubahan PDB 

PDBt = Nilai PDB constant price pada akhir tahun t 

PDBt-1 = Nilai PDB constant price pada akhir tahun t-1 

f. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Indikator Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) digunakan untuk 

mewakili kondisi rate of return pasar secara agregat. Dalam penelitian 

IHKt - IHKt-1

IHKt
INFLA =

PDBt - PDBt-1

PDBt
PDB =
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yang dilakukan oleh Rivai (2011) untuk memperhitungkan rate of return 

dari pasar modal bisa menggunakan berbagai cara, salah satu cara yang 

biasa digunakan adalah return IHSG. Dimana dalam perhitungannya 

dapat dirumuskan menjadi berikut:  

 

RIHSG = return IHSG 

Pt = Nilai IHSG pada akhir tahun t 

Pt-1 = Nilai IHSG pada akhir tahun t-1 

g. Tingkat Suku Bunga 

Tingkat suku bunga dalam penelitian ini mengacu pada BI Rate yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia setiap rapat dewan gubernur bulanan dan 

di implementasikan pada operasi moneter yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai 

sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan 

moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga pasar uang antar 

bank over night (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini 

diharapkan dapat diikuti oleh perkembangan suku bunga deposito dan 

pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Respon kebijakan moneter 

dalam perubahan BI Rate (secara konsisten dan bertahap dalam 

kelipatan 25 basis poin (bps).  Pada penelitian yang di lakukan oleh 

Hayati (2011) untuk mengukur variabel tingkat bunga menggunakan data 

yang tersedia dan telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan membagi 

rata-rata tingkat bunga perbulan selama setahun. Penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hayati, 2011). 

 

  

Pt - Pt-1

Pt
RIHSG =
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h. Nilai Tukar Valuta Asing 

Nilai tukar valuta asing merupakan nilai tukar mata uang rupiah terhadap 

mata uang US Dollar, nilai tukar ini diambil dari kurs referensi Jakarta 

Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang diumumkan oleh Bank 

Indonesia setiap hari pada pukul 10.00 WIB  dengan dihitung berdasarkan 

rata-rata tertimbang (weighted average) berdasar volume transaksi yang 

diambil dari website resmi Bank Indonesia.  

 Dalam penelitian yang dilakukan Hayati (2011) nilai tukar valuta asing 

diambil dari rata-rata kurs dalam satu bulan selama satu tahun yang 

disediakan oleh Bank Indonesia tersebut. Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Hayati, 2011).  

i. Harga Minyak 

Minyak masih menjadi sumber daya energi primer utama di Indonesia, hal 

ini dikarenakan sekitar 47% sumber daya energi masih didominasi 

minyak, disusul dengan energi gas sebesar 22% dan batu bara sebesar 

16% dan sisanya sumber daya energi lain air, batubara dan panas bumi. 

Harga minyak mentah di Indonesia mengacu kepada standar yang 

ditetapkan oleh Kementerian ESDM dengan menetapkan ICP (Indonesia 

Crude Price) yang mempengaruhi sumber daya minyak industri. Standar 

ICP tersebut ditetapkan kementerian ESDM setiap bulan sekali dan telah 

melalui beberapa tahapan prosedur sampai dengan harga diumumkan.  

Hayati (2011) menggunakan data ICP untuk menghitung variabel dalam 

penelitiannya dengan membagi rata-rata harga minyak setiap bulan 

dalam setahun, penelitian ini mengacu kepada penelitian Hayati (2011) 

dengan menampilkan data-data harga minyak ICP setiap bulan mulai 

periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2014.  
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4.5. Metode Analisis 

Untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap 

variabel dependen dalam model penelitian empiris tersebut, maka digunakan 

model persamaan regresi linier berganda yang dibuat berdasarkan model empiris 

1 dan regresi linier sederhana untuk model empiris 2. Hipotesis 1 sampai 6 

diajukan untuk model empiris 1 dan hipotesis 7 diajukan untuk model empiris 2, 

berikut persamaan regresi yang ditunjukkan pada model empiris tersebut: 

a. Persamaan model empiris 1 kebijakan hutang diproksikan dengan 

DER perusahaan: 

DER = a1 + b1 PROF + b2SIZE + b3GO + b4INFLA + b5PDB +  

b6IHSG + b7 IR + b8 ER + b9ICPe1…………………………        (1)  

b. Persamaan model empiris 2 nilai perusahaan diproksikan dengan 

MBVR perusahaan: 

MBVR = a2+ b10DER+ e2…………………………………………         (2) 

Dimana : 

DER  = Struktur Modal 
MBVR  = Nilai Perusahaan 
PROF  = Profitabilitas 
SIZE  = Ukuran Perusahaan 
GO  = Pertumbuhan Perusahaan 
INFLA  = Inflasi 
PDB  = Produk Domestik Bruto 
IHSG  = Indeks Harga Saham Gabungan 
IR  = Tingkat Suku Bunga 
ER  = Nilai Tukar Valuta Asing 
ICP  = Harga Minyak Mentah 
‘a1..a2  =  Konstanta 
‘b1..b6  = Koefisien 
‘e1..e2  = Residual 
 

Uji statistik dalam penelitian ini meliputi analisis korelasi, dan analisis 

regresi dimana persamaan yang terbentuk telah melalui pengujian asumsi klasik. 
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4.5.1. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square 

(OLS) dapat dijadikan sebagai alat estimasi yang baik dan tidak bias bila telah 

memenuhi persyaratan Best Linier Unbiased Estimation (BLUE). Oleh karena itu, 

pelaksanaan analisis data harus memenuhi asumsi klasik.Dalam penelitian ini 

digunakan empat (4) buah pengujian asumsi klasik. 

1. Uji Normalitas 

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random 

yang kontinyu. Kurva menggambarkan distribusi normal adalah kurva 

normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian 

merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian 

Kolmogorov-Smimov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing 

variabel. Hipotesis dalam pengujian ini adalah: 

a. Ho = F(x) = F0(x) dengan F(x) adalah fungsi distribusi populasi 

yang mewakili oleh sampel, dan F0(x) adalah fungsi distribusi 

suatu populasi bedistribsi normal. 

b. Ho = F(x) ≠ F0(x) atau distribusi populasi tidak normal. 

Pengambilan keputusan dilakukan sebagai berikut (Soseanto, 2011):  

a. Jika probabilitas > 0,05, maka H0 tidak ditolak. 

b. Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak. 

2. Uji Multikolinieritas  

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Oleh karena itu 

pengujian dilakukan terhadap variabel-variabel bebas tersebut. Model 

regresi yang baik mensyaratkan tidak terjadi korelasi di antara variabel-

variabel bebas. 
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Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas didalam model 

regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Variance Inflation Faktor 

(VIF), seperti berikut (Gujarati, 2004): 

VIF = 1/Tolerance 

Jika nilai VIF lebih besar dari 10.00 (VIF>10.00), maka antar variabel 

independen terjadi persoalan multikolineritas, model dinyatakan bebas 

dari persoalan multikolinieritas apabila nila VIF-nya lebih kecil dari 10.00 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antar kesalahan penggangu pada periode t dengan 

kesalahan penggangu pada periode t-1. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya, 

sehingga terjadi kesalahan pengangu tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lannya. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokrelasi dalam penelitian ini 

dilakukan dengan uji Durbin–Watson Test (DW test). Uji Durbin Watson 

hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan 

adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel 

lag diantara variabel independen. Pengujian metode Durbin-Watson 

secara umum adalah sebagai berikut (Santoso, 2014b:194):  

a. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

b. Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. 

c. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negative. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala 
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heteroskedastisitas dalam model regresi dalam penelitian ini dilakukan uji 

Glejser (Gujarati, 2004). Uji Glejser dilakukan dengan meregres nilai 

absolute residual terhadap variable independen dengan persamaan 

regresi: 

[��] = α + β��+ �� 

Dimana : 

�� = Variabel pengganggu atau variable residual 

�� = Variabel independen yang mempunyai hubungan erat 

dengan variance (σ�
�). 

�� = Unsur kesalahan 

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas 

(Sudiyatno, 2010). Oleh karena itu, model regresi dinyatakan terbebas 

dari persoalan heteroskedastisitas apabila unsur kesalahan (error) 

secara statistik tidak signifikan berhubungan dengan variabel 

independen. Hubungan signifikan terjadi apabila nilai alpha 5 persen, 

sehingga model regresi dinyatakan bebas dari persoalan 

heteroskedastisitas apabila semua variabel independen memiliki nilai 

signifikansi lebih besar dari 5 persen atau alpha > 5%.  

4.5.2. Analisis Regresi 

dari hasil koefisien regresi akan diketahui ada tidaknya pengaruh dari 

variabel independen, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Keputusan untuk mendukung atau menolak 

hipotesis, dibuat atas dasar nilai pemerkira dari hasil observasi sampel, 

dibandingkan dengan nilai tabel pada derajat bebas tertentu. Analisis regresi 

meliputi: 
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1. Uji Regresi Ketepatan Model (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variable independen 

yang diformulasikan dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh 

terhadap variable dependen. Pengujian dilakukan dengan menguji 

distribusi F dengan tingkat signifikansi α ≤ 0,05 yang digunakan. 

Ketentuannya adalah sebagai berikut: 

P < 0,05 maka H0  ditolak dan HA didukung 

 P > 0,05 maka H0  tidak ditolak dan HA tidak didukung 

2. Uji Regresi Parsial (uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan melihat signifikansi dari 

nilai t (t-value). Pengujian ini juga dilakukan untuk melihat keberartian dari 

masing-masing variabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikat . 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Jika p < α , maka hipotesis diterima. 

 Jika p > α, maka hipotesis ditolak. 

Nilai sig-t dan nilai t-hitung dapat juga dilihat melalui ouput SPSS. 

4.5.3. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linier 

antara satu variabel dengan variabel lainnya.Analisis korelasi digunakan dalam 

hubungannya dengan analisis regresi untuk mengukur ketepatan garis regresi 

dalam menjelaskan variasi nilai variabel dependen. Analisis korelasi yang 

dilakukan meliputi: 

1. Koefisien korelasi (R)  

Koefisien korelasi merupukan ukuran mengenai derajat (keeratan) 

hubungan antara dua variabel dan dapat digunakan untuk mengetahui 

arah hubungan antara dua variabel adalah Nol sampai dengan ± 1, 
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apabila dua buah variabel mempunyai R=±1, maka dua buah variabel 

tersebut mempunyai hubungan yang sempurna. Santoso (2014) 

mengatakan bahwa tidak ada ketentuan yang tepat mengenai apakah 

angka korelasi tertentu menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi atau 

lemah. Namun bisa dijadikan pedoman sederhana, bahwa angka korelasi 

diatas 0,5 menunjukkan korelasi yang cukup kuat, sedang dibawah 0,5 

menunjukkan korelasi yang lemah. Selain itu, tanda korelasi juga 

berpengaruh pada menafsiran hasil.Tanda negatif menunjukkan adanya 

arah hubungan yang berlawanan, sedangkan positif sebaliknya. 

2. Koefisien Determinasi (R²)  

Koefisien determinasi menunjukkan prosentase variasi nilai variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. 

Nilai R² antara 0 dan 1 (0 ≤ R² ≤ 1), dengan catatan semakin kecil angka 

R² maka semakin lemah hubungan korelasi kedua variabel. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Statistika Deskriptif Variabel Penelitian 

Statistika deskriptif merupakan peringkasan data dengan tujuan 

menggambarkan karakteristik variabel dependen dan variabel independen yang 

meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. 

5.1.1 Statistik Deskriptif Variabel Dependen 

Pada bagian ini akan disajikan statistika deskripsi dari variabel dependen 

yaitu variabel nilai perusahaan dan kebijakan hutang. 

5.1.1.1. Nilai Perusahaan 

 Variabel nilai perusahaan (MBVR) diperoleh dari data sekunder berupa 

laporan keuangan auditan konsolidasi dengan membandingkan nilai pasar dan 

nilai buku atas saham. Berikut disajikan hasil statistika deskripsi yang sudah 

diolah menggunakan SPSS Versi 21: 

Tabel 5.1 
Statistika Deskripsi Nilai Perusahaan 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MBVR 80 .19 21.16 2.9421 2.74536 

Valid N (listwise) 80     
 Sumber : Data Sekunder yang diolah 

 

 Pada Tabel 5.1 di atas menjelaskan bahwa variabel nilai perusahaan 

(MBVR), memiliki nilai minimum sebesar 0,19 dan nilai maksimum 21,16 

sedangkan nilai rata-rata secara keseluruhan sebesar 2,94 dengan standar 

deviasi sebesar 2,75. Deskripsi ini memberikan gambaran bahwa nilai harga 

pasar perlembar saham dibandingkan nilai buku perlembar saham meningkat 

hampir tiga kali lipat, hal ini berarti mengindikasikan bahwa semakin meningkat 

nilai MBVRnya maka akan semakin baik kinerja perusahaan di mata investor.  
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5.1.1.2. Kebijakan Hutang 

Variabel kebijakan hutang (DER) diperoleh dari data sekunder berupa 

laporan keuangan auditan konsolidasi dengan membandingkan Total Hutang dan 

modal sendiri (Total Hutang, Modal saham dan laba ditahan). Berikut disajikan 

hasil statistika deskripsi yang sudah diolah menggunakan SPSS Versi 21: 

Tabel 5.2 
Statistika Deskripsi Kebijakan Hutang 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DER 80 .18 .89 .4734 .20179 

Valid N (listwise) 80     
 Sumber : Data Sekunder yang diolah 

 
Tabel di atas menjelaskan bahwa variabel kebijakan hutang (DER) 

memiliki nilai minimum sebesar 0,18 dan nilai maksimum sebesar 0,89. 

Sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,47 dengan standard deviasi sebesar 0,20. 

Deskripsi ini memberikan gambaran bahwa rata-rata komposisi jumlah hutang 

dibandingkan dengan seluruh komponen pendanaan eksternal dan internal 

(Hutang, Modal Saham dan Laba ditahan) adalah sebesar 47% pendanaan dari 

hutang dan 53% pendanaan melalui modal saham dan laba ditahan. 

5.1.2 Statistik Deskripsi Variabel Independen 

Pada bagian ini akan disajikan statistika deskripsi dari variabel 

independen yaitu variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, inflasi, PDB, IHSG, tingkat suku bunga, nilai tukar valuta asing dan 

harga minyak mentah.  

5.1.2.1 Profitabilitas 

 Variabel profitabilitas diperoleh dari data sekunder berupa laporan 

keuangan auditan konsolidasi dengan membandingkan laba operasi 

dibandingkan dengan penjualan operasi perusahaan. Berikut disajikan hasil 

statistika deskripsi yang sudah diolah menggunakan SPSS Versi 21: 
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Tabel 5.3 
Statistika Deskripsi Profitabilitas 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Prof 80 -.02 .56 .1984 .13801 

Valid N (listwise) 80     
 Sumber : Data Sekunder yang diolah 

 
Tabel di atas menjelaskan bahwa variabel profitabilitas (Prof) memiliki 

nilai minimum sebesar -0,02 dan nilai maksimum sebesar 0,56. Sedangkan nilai 

rata-rata sebesar 0,198 dengan standar deviasi sebesar 0,13. Deskripsi ini 

memberikan gambaran bahwa rata-rata kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba adalah sebesar 20% dari total aktivitas usaha yang 

dilakukannya. Sedangkan rata-rata 80% sebagai beban usaha untuk 

menghasilkan pendapatannya. 

5.1.2.2 Ukuran Perusahaan 

Variabel ukuran perusahaan diperoleh dari data sekunder berupa 

laporan keuangan auditan konsolidasi dengan menggunakan perhitungan ln(total 

aset) untuk mengurangi skewness of distribution. Berikut disajikan hasil statistika 

deskripsi yang sudah diolah menggunakan SPSS Versi 21: 

Tabel 5.4 
Statistika Deskripsi Ukuran Perusahaan 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SIZE 80 27.31 32.58 29.8157 1.27037 

Valid N (listwise) 80     
 Sumber : Data Sekunder yang diolah 

 
Variabel ukuran perusahaan (Size) memiliki nilai minimum sebesar 27,31 

dan nilai maksimum sebesar 32,58. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 29,82 

dengan standar deviasi sebesar 1,27. Deskripsi ini memberikan gambaran 

bahwa terdapat rentang yang cukup besar atas total asset perusahaan BUMN 

yang dijadikan sampel penelitian, dimana penggunaan rumus logaritma natural 

(ln Total asset) akan memperkecil rentang nilai total asset perusahaan BUMN. 
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Total aset paling kecil diiliki oleh PT Indofarma (Persero) Tbk dan Total aset 

terbesar dimiliki oleh PT Telkom (Persero) Tbk. 

5.1.2.3 Pertumbuhan Perusahaan 

Variabel Pertumbuhan perusahaan diperoleh dari data sekunder berupa 

laporan keuangan auditan konsolidasi dengan menggunakan perbandingan 

tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Berikut disajikan hasil statistika 

deskripsi yang sudah diolah menggunakan SPSS Versi 21: 

Tabel 5.5 
Statistika Deskripsi Pertumbuhan Perusahaan 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GO 80 -.33 .39 .1250 .12979 

Valid N (listwise) 80     
 Sumber : Data Sekunder yang diolah 

 
Variabel pertumbuhan perusahaan (GO) memiliki nilai minimum sebesar 

-0,33 dan nilai maksimum sebesar 0,39. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,12 

dengan standar deviasi sebesar 0,12. Deskripsi ini menggambarkan bahwa 

terjadi peningkatan atas asset yang dimiliki perusahaan BUMN non Bank yang 

listed di BEI sebesar 12% setiap tahunnya selama periode pengamatan. Rata-

rata pertumbuhan perusahaan tertinggi selama periode penelitian yaitu PT 

Wijaya Karya (PErsero) Tbk dan terendah adalah PT Indofarma (Persero) Tbk. 

5.1.2.4 Inflasi 

Variabel inflasi diperoleh dari data sekunder berupa data yang disajikan 

oleh badan pusat statistik (BPS) dengan membandingkan Indeks Harga 

Konsumen tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Berikut disajikan hasil 

statistika deskripsi yang sudah diolah menggunakan SPSS Versi 21: 
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Tabel 5.6 
Statistika Deskripsi Inflasi 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

INFLA 80 -.26 .07 -.0347 .11906 

Valid N (listwise) 80     
 Sumber : Data Sekunder yang diolah 

 

 Variabel inflasi (Infla) memiliki nilai minimum sebesar -0,26 dan nilai 

maksimum sebesar 0,07. Sedangkan nilai rata-rata sebesar -0,034 dengan 

standar deviasi sebesar 0,028. Deskripsi ini menggambarkan bahwa inflasi 

tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan terendah terjadi pada tahun 2014. 

Sedangkan rata-rata sebesar -0,034. Mengartikan bahwa terjadi penurunan atas 

tingkat inflasi sebesar 3%, hal ini dikarenakan pada tahun 2014 terjadi penurunan 

harga BBM dan harga makanan yang cukup signifikan serta terjadinya 

pelemahan atas pertumbuhan perekonomian dunia. 

5.1.2.5 Produk Domestik Bruto 

Variabel produk domestik bruto diperoleh dari data sekunder berupa 

data yang disajikan oleh badan pusat statistik (BPS) dengan membandingkan 

rata-rata tingkat pendapatan perkapita seluruh popinsi tahun berjalan dengan 

rata-rata tingkat pendapatan perkapita seluruh propinsi tahun sebelumnya. 

Berikut disajikan hasil statistika deskripsi yang sudah diolah menggunakan SPSS 

Versi 21: 

Tabel 5.7 
Statistika Deskripsi PDB 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PDB .08 .19 .1274 .03355 .08 

Valid N (listwise) 80     
 Sumber : Data Sekunder yang diolah 

 
Variabel Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki nilai minimum sebesar 

0,08 dan nilai maksimum sebesar 0,13. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,33 



 

76 
 

dengan standar deviasi sebesar 0,034. Deskripsi ini menggambarkan bahwa 

selama periode pengamatan pendapatan domestik bruto atau bisa dikatakan 

kesejahteraan seluruh propinsi rata-rata meningkat sebesar 3% pertahun. 

5.1.2.6 IHSG 

Variabel IHSG diperoleh dari data sekunder berupa data yang disajikan 

oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan membandingkan jumlah nilai pasar dari 

total saham dikali dengan harga di BEI pada hari tertentu pada tahun berjalan 

dengan tahun sebelumnya. Berikut disajikan hasil statistika deskripsi yang sudah 

diolah menggunakan SPSS Versi 21: 

Tabel 5.8 
Statistika Deskripsi IHSG 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

IHSG 80 -1.03 .47 .0524 .43643 

Valid N (listwise) 80     
Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Variabel IHSG memiliki nilai minimum sebesar -1,03 dan nilai maksimum 

sebesar 0,47. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,05 dengan standar deviasi 

0,43. Deskripsi ini memberi gambaran bahwa nilai saham-saham yang tergabung 

dalam IHSG memberikan tingkat pengembalian sebesar 5% pertahun atas 1 

rupiah saham yang dimiliki selama periode pengamatan.  

5.1.2.7 Tingkat Suku Bunga 

Variabel tingkat suku bunga diperoleh dari data sekunder berupa data 

yang disajikan oleh Bank Indonesia berupa suku bunga pasar uang antar bank 

over night (PUAB O/N) rata-rata selama satu tahun. Berikut disajikan hasil 

statistika deskripsi yang sudah diolah menggunakan SPSS Versi 21: 

 

 

 

 



 

77 
 

Tabel 5.9 
Statistika Deskripsi Tingkat Suku Bunga 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

IR 80 .06 .09 .0715 .00992 

Valid N (listwise) 80     
 Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Variabel tingkat suku bunga (IR) memiliki nilai minimum sebesar 0,06 dan 

nilai maksimum sebesar 0,09. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,07 dengan 

standar deviasi 0,09. Deskripsi ini memberikan gambaran bahwa tingkat suku 

bunga Bank Indonesia berkisar antara tingkat bunga 6% sampai dengan 9% 

dengan rata-rata 7% selama periode pengamatan. 

5.1.2.8 Nilai Tukar Valuta Asing 

Variabel nilai tukar valuta asing diperoleh dari data sekunder berupa 

data yang disajikan oleh Bank Indonesia berupa kurs referensi Jakarta Interbank 

Spot Dollar Rate (JISDOR) yang diumumkan oleh Bank Indonesia setiap hari 

pada pukul 10.00 WIB  dengan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang 

(weighted average) berdasar volume transaksi selama satu tahun. Berikut 

disajikan hasil statistika deskripsi yang sudah diolah menggunakan SPSS Versi 

21: 

Tabel 5.10 
Statistika Deskripsi Nilai Tukar Valuta Asing 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ER 80 8776.46 11868.67 9851.8287 957.24522 

Valid N (listwise) 80     
 Sumber : Data Sekunder yang diolah 

 
Variabel nilai tukar valuta asing (ER) memiliki nilai minimum sebesar 

8776,46 dan nilai maksimum sebesar 11868,67. Sedangkan nilai rata-rata 

sebesar 9851,83 dengan standar deviasi 957,24. Deskripsi ini memberikan 

gambaran bahwa nilai tukar valuta asing USD terhadap Rupiah berkisar antara 
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Rp. 8.776,46 sampai dengan Rp. 11.868,67 dengan rata-rata Rp. 9.851,83 

terhadap USD selama periode pengamatan. 

5.1.2.9 Harga Minyak Mentah 

Variabel harga minyak mentah diperoleh dari data sekunder berupa data 

yang disajikan oleh Kementerian ESDM dengan menetapkan ICP (Indonesia 

Crude Price) yang mempengaruhi sumber daya minyak industri yang ada di 

Indonesia. Standar ICP tersebut ditetapkan kementerian ESDM setiap bulan 

sekali dan telah melalui beberapa tahapan prosedur sampai dengan harga 

tersebut  diumumkan. Berikut disajikan hasil statistika deskripsi yang sudah 

diolah menggunakan SPSS Versi 21: 

Tabel 5.11 
Statistika Deskripsi Harga Minyak Mentah 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ICP 80 61.58 112.73 92.1185 17.83463 

Valid N (listwise) 80     
 Sumber : Data Sekunder yang diolah 

 
Variabel harga minyak mentah (ICP) memiliki nilai minimum sebesar 

61,58 dan nilai maksimum sebesar 112,73. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 

92,12 dengan standar deviasi 17,83. Deskripsi ini memberikan gambaran bahwa 

harga minyak mentah perbarelnya berkisar antara US $61.58 sampai dengan US 

$112.73 dengan rata-rata US $92.12 perbarel selama periode pengamatan. 

5.2. Hasil Analisis Penelitian 

5.2.1 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, analisis korelasi dan regresi 

maka terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian ini diperlukan 

untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar 

bebas dari adanya masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas dan 

autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi jika telah 
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memenuhi persyaratan BLUE (Best Linier Ubiased Estimator) yakni memiliki sifat 

linier, tidak bias dan varian minimum. 

5.2.1.1. Uji Normalitas Nilai Residual 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel penelitian 

telah terdistribusi normal. Pembuktian bahwa nilai residual menyebar normal 

merupakan salah satu indikasi persamaan regresi yang diperoleh adalah baik, 

untuk menguji apakah nilai residual telah terdistribusi normal maka digunakan 

pengujian kolmogorov-smimov goodness of fit test yaitu dengan memperhatikan 

hasil nilai signifikansi (sig.z) yang ada apakah lebih besar dari nilai α = 5%. Jika 

nilai probabilitas lebih besar dari (α) 0,05 maka data tersebut dikatakan normal, 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.Z) pada persamaan 

pertama dan kedua secara berurutan adalah 1% dan 0%. Kedua nilai ini lebih 

kecil dari nilai α = 5% yang berarti asumsi normalitas tidak terpenuhi terpenuhi. 

Berikut hasil perhitungan statistik yang menunjukkan distribusi tersebut: 

Tabel 5.12 
Hasil Pemeriksaan Asumsi Kenormalan Residual 

 
 Sumber : Lampiran 3 

 Uji normalitas secara residual pada perusahaan BUMN non Bank 

terdistribusi tidak normal baik pada persamaan satu dan dua. Hal ini dikarenakan 

perusahaan BUMN non Bank yang listed pada BEI tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2014 mempunyai fluktuasi data yang tidak stabil, artinya banyak data 

residual yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dilakukan teknik menormalkan 

distribusi data dalam bentuk logaritma natural (Ln) (Ohyver, 2013). Secara rinci 

hasil perhitungan uji normalitas residual dengan uji kolmogorov-smimov 

goodness of fit test berdasarkan data transform Ln atas dua variabel (DER dan 

MBVR) ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: 

Persamaan Nilai Z Sig.Z Kesimpulan

Pertama 1.615 0.01 Normalitas Tidak Terpenuhi

Kedua 2.34 0.00 Normalitas Tidak Terpenuhi
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Tabel 5.13 
Hasil Pemeriksaan Asumsi Kenormalan Residual Setelah Transform 

 
 Sumber : Lampiran 3 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.Z) pada 

persamaan pertama dan kedua secara berurutan adalah 82% dan 10%. Kedua 

nilai ini lebih besar dari nilai α = 5% yang berarti asumsi normalitas  terpenuhi 

terpenuhi. 

5.2.1.2. Uji Multikolinieritas 

Hasil pemeriksaan terhadap asumsi tidak terjadi multikolinieritas 

dilakukan dengan menghitung nilai variance inflation factors (VIF) pada variabel 

bebas. Sebuah variabel bebas akan dianggap memiliki multikolinieritas yang 

tinggi dengan satu atau beberapa variabel bebas lainnya jika VIF < 10 atau 

Tolerance > 0,1. Dari hasil analisis uji multikolinieritas didapatkan bahwa seluruh 

variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10 atau nilai tolerancenya lebih besar dari 

0,1, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel bebas dari permasalahan 

multikolinieritas. 

Tabel 5.14 
Hasil Pemeriksaan Multikolinieritas 

Persamaan Variabel Tolerance VIF Kesimpulan

Profitabilitas 0.436 2.294 Tidak Terjadi Multikolinieritas

Ukuran Perusahaan 0.432 2.316 Tidak Terjadi Multikolinieritas

Pertumbuhan Perusahaan 0.731 1.368 Tidak Terjadi Multikolinieritas

Inflasi 0.214 4.681 Tidak Terjadi Multikolinieritas

PDB 0.153 6.546 Tidak Terjadi Multikolinieritas

IHSG 0.385 2.599 Tidak Terjadi Multikolinieritas

Tingkat Suku Bunga 0.135 7.416 Tidak Terjadi Multikolinieritas

Nilai Tukar Valuta Asing 0.218 4.579 Tidak Terjadi Multikolinieritas

Harga Minyak Mentah 0.178 5.617 Tidak Terjadi Multikolinieritas

Kedua Kebijakan Hutang 1.000 1.000 Tidak Terjadi Multikolinieritas

Pertama

Sumber : Lampiran 4 

 
5.2.1.3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi di antara data 

pengamatan. Konsekuensi dari adanya autokorelasi adalah model regresi yang 

Persamaan Nilai Z Sig.Z Kesimpulan

Pertama 0.629 0.82 Normalitas Terpenuhi

Kedua 1.22 0.1 Normalitas Terpenuhi
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dihasilkan tidak dapat dipergunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada 

nilai variabel independen tertentu. Untuk melihat apakah terdapat  autokorelasi 

ada atau tidak, dapat digunakan uji Durbin-Watson. 

Tabel 5.15 
Hasil Pemeriksaan Autokorelasi 

Persamaan Nilai Uji Durbn-Watson Kesimpulan

Pertama 1.150 Tidak Ada Autokorelasi

Kedua 1.474 Tidak Ada Autokorelasi   
  Sumber : Lampiran 5 

 Dari hasil analisis diperoleh nilai uji Durbin-Watson sebesar 1.150 untuk 

persamaan pertama dan 1.474 untuk persamaan kedua. Santoso (2014) 

mengatakan bahwa suatu persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi 

tidak terjadi autokorelasi bila nilai uji Durbin-Watson (DW) berada diantara -2 

sampai dengan +2. Pada persamaan pertama nilai D-W adalah sebesar 1,150 

atau berada pada -2 > DW < +2.Sedangkan pada persamaan kedua nilai D-W 

adalah sebesar 1,474 atau berada pada -2 > DW < +2, sehingga dapat dikatan 

bahwa pada persamaan pertama dan persamaan kedua tidak terjadi 

autokorelasi. 

5.2.1.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas dalam model regresi dalam penelitian ini dilakukan uji 

Glejser. model regresi dinyatakan terbebas dari persoalan heteroskedastisitas 

apabila unsur kesalahan (error) secara statistik tidak signifikan berhubungan 

dengan variabel independen. Hubungan signifikan terjadi apabila nilai alpha 5 

persen, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari persoalan 

heteroskedastisitas apabila semua variabel independen memiliki nilai signifikansi 

lebih besar dari 5 persen atau alpha > 5%. Dari hasil pengujian terhadap 
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heteroskedastisitasnya didapat bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi 

diatas 5%, hal ini menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari persoalan 

heteroskedastisitas. 

Tabel 5.16 
Hasil Pemeriksaan Heterokedastisitas 

Persamaan Variabel Koefisien p-value Kesimpulan

Profitabilitas -0.045 0.922 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Ukuran Perusahaan -0.025 0.62 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Pertumbuhan Perusahaan 0.403 0.292 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Inflasi 0.558 0.465 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

PDB -4.289 0.184 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

IHSG -0.235 0.134 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Tingkat Suku Bunga -4.58 0.658 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Nilai Tukar Valuta Asing 0.000076      0.423 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Harga Minyak Mentah 0.002 0.775 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Kedua Kebijakan Hutang -0.75 0.097 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Pertama

 
Sumber : Lampiran 6 

5.2.2 Analisis Regresi 

Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji kedua 

persamaan, persamaan pertama menguji variabel independen yang dibagi 

menjadi faktor internal yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan dan faktor eksternal yaitu inflasi, PDB, IHSG, tingkat suku bunga, 

nilai tukar valuta asing dan harga minyak mentah terhadap variabel dependen 

yaitu kebijakan hutang perusahaan. Sedangkan persamaan kedua menguji 

variabel independen yaitu kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Hasil dari 

koefisien regresi ini akan bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari 

variabel independen, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Keputusan untuk mendukung atau menolak 

hipotesis dibuat atas dasar nilai pemerkiraan dari hasil observasi sampel, 

dibandingkan dengan nilai tabel pada derajat bebas tertentu. 
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Tabel 5.17 
Hasil Uji Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan 

Perusahaan, Inflasi, PDB, IHSG, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Valuta 
Asing dan Harga Minyak terhadap Kebijakan Hutang 

 
Sumber : Lampiran 7 

 Berdasarkan hasil analisis regresi pada pengujian pengaruh secara 

simultan dari profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, inflasi, 

IHSG, tingkat suku bunga, nilai tukar valuta asing dan harga minyak mentah 

terhadap kebijakan hutang, diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,00 atau lebih 

kecil dari alpha 0,05 dan koefisien determinasi sebesar 44,1%. Hasil uji ini 

menjelaskan bahwa persamaan regresi yang diperoleh adalah signifikan untuk 

menjelaskan pengaruh secara bersama-sama antara profitabilitas, ukuran 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, inflasi, IHSG, tingkat suku bunga, nilai 

tukar valuta asing dan harga minyak mentah terhadap kebijakan hutang dengan 

kontribusi sebesar 44,1%. Sedangkan sisanya sebesar 55,9% dijelaskan variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Persamaan Variabel Beta t-value p-value Kesimpulan Hipotesis

Profitabilitas 0.1050 0.1280 0.8990 Tidak Signifikan Ditolak

Ukuran Perusahaan 0.0570 0.6360 0.5270 Tidak Signifikan Ditolak

Pertumbuhan Perusahaan 0.5240 0.7730 0.4420 Tidak Signifikan Ditolak

Inflasi 2.8700 2.1160 0.0380 Positif dan Signifikan** Ditolak

PDB 33.0350 5.7830 0.0000 Positif dan Signifikan* Ditolak

IHSG -0.3330 -1.2010 0.2340 Tidak Signifikan Ditolak

Tingkat Suku Bunga -110.7700 -6.0100 0.0000 Negatif dan Signifikan* Diterima

Nilai Tukar Valuta Asing -0.0003 -1.7615 0.0825 Negatif dan Signifikan*** Diterima

Harga Minyak Mentah -0.0488 -4.8803 0.000006 Negatif dan Signifikan* Ditolak

* Signifikansi pada level α = 1%

** Signifikansi pada level α = 5%

*** Signifikansi pada level α = 10%

Pertama

Koefisien Determinasi (R²) = 44,1% dengan Prob (F-statistics) sebesar 0,000003
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Tabel 5.18 
Hasil Uji Pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan 

 
Sumber : Lampiran 7 
 

 Berdasarkan hasil analisis regresi pada pengujian pengaruh secara 

simultan (uji-f) dari kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan, diperoleh 

koefisien determinasi sebesar 15,4%. Hasil uji ini menjelaskan bahwa persamaan 

regresi yang diperoleh adalah signifikan untuk menjelaskan pengaruh secara 

simultan kebijakan hutang dengan nilai perusahaan dengan kontribusi sebesar 

15,4%. Sedangkan sisanya sebesar 84,6% dijelaskan variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini.  

5.3. Pembahasan  

5.3.1. Variabel Profitabilitas Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel 

Kebijakan Hutang 

Variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hasil 

ini tidak sesuai dengan prediksi H1 yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Hasil 

ini tidak sesuai dengan peneitian yang telah dilakukan oleh Titman & Wessels 

(1988), Sudarma (2004) dan Soseanto (2011), yang menyatakan bahwa 

besarnya laba perusahaan akan memperbesar laba ditahan perusahaan dan 

mengurangi proporsi penggunaan hutang dalam struktur modal. Teori pecking 

order urutan pendanaan selalu dimulai dari laba ditahan kemudian baru hutang 

usaha. Sehingga ketika terjadi terjadi peningkatan atas rasio profitabilitas 

tersebut diharapkan perusahaan agar mengoptimalkan penggunaan dana 

internal untuk mencukupi modal kerjanya. 

Persamaan Variabel Beta t-value p-value Kesimpulan Hipotesis

Kedua Kebijakan Hutang 0.288 3,763 0.000324 Positif dan Signifikan* Diterima

* Signifikansi pada level α = 1%

** Signifikansi pada level α = 5%

*** Signifikansi pada level α = 10%

Koefisien Determinasi (R²) = 15,4% dengan Signifikansi sebesar 0,0000
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Hasil penelitian ini menunjukkan variabel profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. Hal ini bisa dilihat pada data perusahaan BUMN, 

ketidakseragaman kebijakan pada saat laba tinggi ternyata penggunaan hutang 

ada yang tinggi dan ada beberapa yang turun, hal ini dimungkinkan karena 

pemegang saham mayoritas dalam hal ini pemerintah lebih memfokuskan laba 

perusahaan BUMN sebagai upaya peningkatan dividen yang diterima sebagai 

penerimaan Negara bukan pajak untuk membiayai program-programnya. 

Sehingga arahan-arahan yang diberikan pemegang saham kepada manajemen 

lebih cenderung kepada cara mengoptimalisasikan laba perusahaan, daripada 

pengembangan kearah investasi yang mana secara tidak langsung akan 

menyerap laba ditahan perusahaan terlebih jika dana internal tersebut tidak 

cukup. Hasil dari penelitian ini didukung oleh Kesuma (2009) dan Riyandini 

(2006) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang perusahaan. 

5.3.2. Variabel Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel 

Kebijakan Hutang 

Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang. Hasil ini tidak sesuai dengan prediksi H2 yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang 

perusahaan. Hasil ini tidak sesuai dengan peneitian yang telah dilakukan oleh 

Titman & Wessels (1988) dan Mulianti (2010), yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang besar memiliki keuntungan untuk lebih dipercaya kreditur 

dalam menjaminkan assetnya untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Teori pecking order menyatakan 

bahwa laba ditahan tidak mampu untuk mencukupi pengeluaran perusahaan 

maka langkah berikutnya yaitu mencukupinya dengan hutang. Karena semakin 

besar perusahaan maka semakin besar pula biaya yang ditanggung perusahaan. 
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penggunaan laba ditahan untuk mencukupi modal kerja operasi dan investasi 

terbatas, sehingga alternatif pendanaan berikutnya adalah melalui hutang. 

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hal ini terlihat pada data perusahaan 

BUMN dimana terjadi keseragaman data, ada beberapa data yang menyatakan 

peningkatan aset justru semakin menurunkan hutangnya dan ada beberapa data 

yang menyatakan sebaliknya. Hal ini dikarenakan ukuran perusahaan yang besar 

tidak menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan kegiatan operasionalnya 

dimasa yang akan datang atau bahkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutangnya. Selain itu juga, aset yang dimiliki oleh perusahaan BUMN 

merupakan aset Negara yang dalam peraturan perundang-undangan tidak 

disebutkan mengenai penggunaan aset negara untuk menjadi jaminan atas 

hutang yang dilakukan oleh perusahaan BUMN tetapi lebih menekankan kepada 

optimalisasi penggunaan aset untuk memperoleh tingkat pengembalian 

penggunaan aset tersebut dengan berbagai mekanisme kerjasama. Kalaupun 

ada perusahaan BUMN yang menjaminkan asetnya untuk memperoleh hutang, 

hal tersebut memerlukan persetujuan presiden yang memerlukan birokrasi yang 

sangat panjang. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Firnanti (2011) dan Nugroho (2006) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

5.3.3. Variabel Pertumbuhan Perusahaan Tidak Berpengaruh Terhadap 

Variabel Kebijakan Hutang 

Variabel pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang. Hasil ini tidak sesuai dengan prediksi H3 yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

hutang perusahaan. Hasil ini tidak sesuai dengan peneitian yang telah dilakukan 

oleh Jong, et al (2007) dan Eriotis, et al (2007) yang menyatakan bahwa 
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perusahaan yang memiliki peluang bertumbuh yang baik dimasa yang akan 

datang, akan tetap menjaga hutangnya tetap kecil. Hal ini dikarenakan, investor 

tidak menginginkan memindahkan kekayaannya ke kreditur melalui beban bunga 

yang dibayarkan. Teori pecking order menyatakan penambahan kekayaan 

perusahaan atas peningkatan laba tersebut tentunya akan menambambah cash 

in flow perusahaan, sehingga cash in flow tersebut dapat digunakan sebagai 

modal kerja atau dapat juga untuk membayar  hutang perusahaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan Variabel pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hal ini dikarenakan, Pertumbuhan 

perusahaan yang diproksikan dengan pertumbuhan nilai asset perusahaan 

bukan menjadi hal mendasar bagi manajemen ataupun pemegang saham untuk 

mengambil kebijakan hutang, aset yang dimiliki oleh BUMN merupakan aset 

yang dimiliki Negara yang tidak dapat dijaminkan untuk mendapatkan hutang. 

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sudarma 

(2004) dan Ratnawati (2001) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

5.3.4. Variabel Inflasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap 

Variabel Kebijakan Hutang 

Variabel inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan hutang. Hasil ini tidak sesuai dengan prediksi H4  yang menyatakan 

bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang 

perusahaan. Hasil ini tidak sesuai dengan peneitian yang telah dilakukan oleh 

Rivai (2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan BUMN yang 

dijadikan sampel penelitian memperhatikan variabel inflasi sebagai salah satu 

pertimbangan untuk menentukan kebijakan hutangnya. Teori pecking order 

menyatakan penggunaan laba internal merupakan sumber dana paling murah. 

Peningkatan inflasi akan mengakibatkan peningkatan biaya operasional 
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perusahaan, sehingga akan menurunkan laba perusahaan. dalam kondisi seperti 

ini perusahaan sebaiknya lebih mengoptimalkan pendanaan yang ada. 

Koefisien beta memiiki arah yang positif, hasil ini menunjukkan bahwa  

tingginya tingkat inflasi maka akan meningkatkan penggunaan hutang 

perusahaan. Dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 terjadi 

peningkatan inflasi yang cukup signifikan, hal ini menyebabkan biaya operasional 

perusahaan semakin meningkat. Peningkatan biaya operasional tersebut 

menyebabkan penurunan atas laba perusahaan. Mayoritas perusahaan BUMN 

non Bank telah melakukan investasi selama periode tersebut hal ini tercermin 

dalam peningkatan nilai asset selama periode tersebut, sehingga sumber 

pendanaan internal tersebut dirasa kurang cukup untuk membiayai pengeluaran 

perusahaan atas operasional dan investasi yang telah dilakukan. Sehingga 

alternatif sumber pendanaan lain yang dirasa mampu untuk mencukupi 

pengeluaran tersebut yaitu melalui hutang perusahaan. Gajurel (2006) 

mengatakan bahwa dalam jangka pendek inflasi akan mampu meningkatkan 

tingkat bunga perusahaan, namun dalam jangka panjang akan menurunkan 

tingkat bunga, sehingga dalam penelitian ini perusahaan BUMN mengambil 

resiko untuk berhutang untuk mencukupi aktivitas pengeluaran tersebut dengan 

asumsi dalam jangka panjang tingkat bunga akan turun.  

5.3.5. Variabel PDB Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Variabel 

Kebijakan Hutang 

Variabel PDB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

hutang. Hasil ini tidak sesuai dengan prediksi H5 yang menyatakan bahwa PDB 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Hasil 

ini tidak sesuai dengan peneitian yang telah dilakukan oleh Rivai (2011) dan 

Gajurel (2006). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan BUMN yang 

dijadikan sampel penelitian memperhatikan variabel PDB sebagai salah satu 
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pertimbangan untuk menentukan kebijakan hutangnya. Teori pecking order lebih 

mengutamakan pendanaan internal, dalam kondisi seperti yang dijelaskan diatas 

cash in flow perusahaan diutamakan lebih kepada pelunasan hutang perusahaan 

dari pada keputusan untuk menambah hutangnya. 

Koefisien beta memiiki arah yang positif, hasil ini menunjukkan bahwa 

tingginya nilai PDB maka akan meningkatkan penggunaan hutang perusahaan. 

Peningkatan PDB menunjukkan bahwa kondisi perekonomian sedang dalam 

keadaan baik, sehingga akan menyebabkan bergairahnya kegiatan operasional 

perusahaan. Dengan melihat kondisi demikian, merupakan momen yang tepat 

bagi manajemen untuk lebih agresif dalam melakukan investasi yang diharapkan 

mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan laba bagi perusahaan dimasa 

yang akan datang. Ratnawati (2007) mengatakan bahwa ketika kondisi 

perekonomian suatu Negara dalam keadaan baik, maka perusahaan akan lebih 

mempertimbangkan keputusan pendanaan terlebih dahulu, kemudian memilih 

investasi apa yang akan diambil, ketika kondisi perekonomian dalam keadaan 

menurun perusahaan akan lebih mempertimbangkan, kesempatan berinvestasi 

baru memutuskan pendanaan, jika kesempatan investasi tersebut tidak ada, 

maka perusahaan tidak akan mengambil keputusan pendanaannya.  

5.3.6. Variabel IHSG Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Kebijakan 

Hutang 

Variabel IHSG tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hasil ini 

tidak sesuai dengan prediksi H6 yang menyatakan bahwa IHSG berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Hasil ini tidak 

sesuai dengan peneitian yang telah dilakukan oleh Rivai (2011) dan Pagano et.al 

(1998) yang menyatakan bahwa dengan peningkatan pada perubahan nilai IHSG 

akan menurunkan peminjaman dana dari pihak kreditur dan menyebabkan 

peningkatan saham baru pada perusahaan tersebut.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan Variabel IHSG  memiliki pengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan hutang. Hal ini dikarenakan, pada 

perusahaan swasta dimana ketika peningkatan IHSG yang tercermin dalam 

peningkatan nilai saham perusahaan mampu memberikan kontribusi atas cash 

flow perusahaan dengan menerbitkan saham baru atau menjual saham yang ada 

pada saat ini sehingga mampu mengurangi penggunaan dana melalui hutang 

untuk membiayai aktivitas operasi dan investasi. Namun, pada perusahaan 

BUMN dimana komposisi kepemilikan pemerintah atas saham sudah mencapai 

batas minimum yaitu 51%, maka dengan menerbitkan saham baru atau menjual 

saham yang sudah ada untuk memperoleh dana tersebut akan terbentur dengan 

peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan dengan menjual saham 

akan mengurangi komposisi kepemilikan pemerintah, keputusan akan hal 

tersebut tidak cukup hanya diputuskan pada saat RUPS, namun memerlukan 

persetujuan presiden untuk melakukan hal tersebut. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan Sudarma (2004) yang mengatakan bahwa 

alternatif sumber pendanaan melalui hutang masih menjadi pilihan utama 

perusahaan industri di Indonesia, selain itu peran pasar modal di Indonesia 

sebagai alternatif untuk mendapatkan sumber dana masih kecil dan komposisi 

kepemilikan publik atas perusahaan masih sangat rendah.  

5.3.7. Variabel Tingkat Suku Bunga Berpengaruh Negatif dan Signifikan 

Terhadap Variabel Kebijakan Hutang 

Variabel tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kebijakan hutang. Hasil ini sesuai dengan prediksi H7 yang menyatakan 

bahwa tingkat bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

hutang perusahaan. Hasil ini sesuai dengan peneitian yang telah dilakukan oleh 

Merton (1974) dan Sudiyatno (2010). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

perusahaan BUMN yang dijadikan sampel penelitian memperhatikan variabel 
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tingkat suku bunga sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan 

kebijakan hutangnya. teori pecking order menyatakan dimana ketika tingkat suku 

bunga naik, akan mengakibatkan meningkatnya tingkat bunga pinjaman yang 

berdampak terhadap keputusan pendanaan perusahaan melalui hutang, karena 

peningkatan tingkat bunga tersebut akan meningkatkan beban dan menurunkan 

laba perusahaan. 

Koefisien beta memiiki arah yang negatif, hasil ini menunjukkan bahwa 

tingginya tingkat suku bunga maka akan menurunkan penggunaan hutang 

perusahaan. hal ini dikarenakan, tingkat suku bunga di Indonesia ditetapkan oleh 

bank pemerintah dalam hal ini bank Indonesia secara periodik yang dapat 

mempengaruhi tingkat bunga lending dan tingkat bunga funding perbankan 

secara umum. Dimana ketika tingkat suku bunga naik akan berpengaruh 

terhadap tingkat bunga simpanan. Peningkatan tingkat bunga tersebut akan 

menyebabkan peningkatan beban bunga bagi perusahaan ketika perusahaan 

memutuskan melakukan kebijakan hutang. Sehingga perusahaan memilih untuk 

mengoptimalkan pendanaan internal melalui laba ditahan terlebih dahulu untuk 

membiayai aktivitas pengeluaran operasional ataupun investasi. 

5.3.8. Variabel Nilai Tukar Valuta Asing Berpengaruh Negatif dan 

Signifikan Terhadap Variabel Kebijakan Hutang 

Variabel nilai tukar valuta asing memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kebijakan hutang. Hasil ini  sesuai dengan prediksi H8  yang 

menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kebijakan hutang perusahaan. Hasil ini sesuai dengan peneitian yang telah 

dilakukan oleh Dong (2011) yang menyatakan bahwa “Exchange rate between 

New Zealand Dollars to US Dollars have a significant negative relationship with 

change in long term debt ratio”. Teori pecking order menyatakan jika kondisi 
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tersebut diatas terjadi, maka penggunaan dana internal untuk mencukupi modal 

kerja perusahaan lebih baik dilakukan dari pada menggunakan dana eksternal. 

Koefisien beta memiiki arah yang negatif, hasil ini menunjukkan bahwa 

tingginya nilai tukar valuta asing terhadap mata uang lokal maka akan 

menurunkan penggunaan hutang perusahaan. Hal ini dikarenakan, komposisi 

hutang perusahaan BUMN non bank masih didominasi oleh hutang obligasi yang 

diperjualbelikan dalam pasar internasional, sehingga fluktuasi peningkatan nilai 

tukar valuta asing akan membebani perusahaan atas beban bunga yang 

dibayarkan. Perusahaan akan memilih untuk mengoptimalkan dana internal 

untuk membiayai aktivitas bisnisnya dan memilih skala prioritas atas investasi 

yang dilakukan dengan sumber pendanaan yang ada, dari pada melaksanakan 

seluruh program investasi dengan mencari tambahan pendanaan melalui hutang. 

Menggingat kondisi tersebut akan mengakibatkan perusahaan akan mengalami 

suatu kondisi financial distress.   

5.3.9. Variabel Harga Minyak Mentah Berpengaruh Negatif dan Signifikan 

Terhadap Vaiabel Kebijakan Hutang 

Variabel harga minyak mentah memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kebijakan hutang. Hasil ini tidak sesuai dengan prediksi H9  yang 

menyatakan bahwa harga minyak mentah berpengaruh positif dan  signifikan 

terhadap kebijakan hutang perusahaan. Hasil ini tidak sesuai dengan peneitian 

yang telah dilakukan oleh Burger, et al (2010).  Teori pecking order menyatakan 

dimana ketika komposisi pendanaan internal perusahaan tidak mampu untuk 

mencukupi modal kerja baik operasional maupun invesasi, pengunaan dana 

eksternal berupa hutang dapat dilakukan. 

Koefisien beta memiiki arah yang negatif, hasil ini menunjukkan bahwa 

tingginya harga minyak mentah maka akan menurunkan penggunaan hutang 

perusahaan. Hal ini dikarenakan, bahan bakar minyak merupakan sumber energi 
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yang digunakan dalam setiap aktivitas operasi perusahaan, sehingga tingginya 

harga minyak mentah maka akan meningkatkan biaya operasional perusahaan 

dan menurunkan laba ditahan perusahaan. Peningkatan biaya operasional 

sebagai konsekuensi atas peningkatan harga minyak tersebut, ternyata tidak 

material bagi perusahaan BUMN dalam penelitian ini, sehingga perusahaan lebih 

memilih untuk mengoptimalkan dana internal perusahaan dari pada 

menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan. Wicaksono (2010) 

mengatakan bahwa peningkatan harga minyak dunia akan mendorong 

peningkatan harga-harga saham, yang disebabkan meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi dunia pada saat itu, sehingga  meningkatnya harga minyak dunia bukan 

disebabkan berkurangnya penawaran, melainkan permintaan akan konsumsi 

bahan bakar minyak semakin meningkat yang pada akhirnya mampu 

meningkatkan harga saham perusahaan. pada kondisi demikian perusahaan 

akan memutuskan untuk mendapatkan pendanaan melalui penerbitan saham-

saham dari pada menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan.  

5.3.10. Variabel Kebijakan Hutang Berpengaruh positif dan Signifikan 

Terhadap Variabel Nilai Perusahaan 

Variabel kebijakan hutang memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sesuai dengan prediksi H10 yang menyatakan 

bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil ini sesuai dengan peneitian yang telah dilakukan oleh Suteja & 

Manihuruk (2009) dan Sudiyatno (2010). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

perusahaan BUMN yang dijadikan sampel penelitian memperhatikan variabel 

kebijakan hutang sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan nilai 

perusahaan. Teori trade off dikatakan bahwa penggunaan hutang dalam batas 

yang optimal akan mengakibatkan meningkatnya nilai perusahaan dikarenakan 

penghematan pajak atas biaya bunganya. 



 

94 
 

Koefisien beta memiiki arah yang positif, hasil ini menunjukkan bahwa 

tingginya penggunaan hutang perusahaan maka akan meningkatkan nilai 

perusahaan. hal ini dikarenakan penggunaan hutang pada batas tertentu akan 

meningkatkan nilai perusahaan, batas tertentu yang dimaksud adalah ketika 

marginal income dari present value penghematan pajak sama dengan marginal 

cost dari biaya kebangkrutan. Hasil ini menunjukkan bahwa komposisi hutang 

perusahaan BUMN non Bank yang listed di BEI masih berada dibawah taraf 

optimal, sehingga pengambilan kebijakan pendanaan melalui hutang untuk 

membiayai aktivitas bisnis perusahaan dirasa lebih menguntungkan dikarenakan 

pembayaran bunga lebih kecil dari pada marginal atas pembayaran pajak jika 

tidak berhutang, selain itu ada tambahan atas cash flow perusahaan untuk 

membiayai aktivitas operasi dan investasinya. 
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