
1 

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL, SEBARAN KEPEMILIKAN DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN UTANG PERUSAHAAN 

PUBLIK DI INDONESIA 

(Studi pada perusahaan yang terdaftar pada BEI) 

 

SKRIPSI 
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat Sarjana Ekonomi  

 

 

Oleh: 

Nama: Masrifah Isnaeni 

NIM: 0410230118-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG  

2008 



2 
 

”PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN 
INSTITUSIONAL, SEBARAN KEPEMILIKAN DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN UTANG PERUSAHAN 
PUBLIK DI INDONESIA” 

(Studi pada perusahaan yang terdaftar pada BEI) 
 

Oleh: 
Masrifah Isnaeni 
0410230118-23 

 
Dosen Pembimbing 

Prof. Dr. Made Sudarma MM, Ak. 
 

ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberi tambahan bukti empiris 
mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan intitusional, sebaran 
kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang perusahaan. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan 
memasukkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Penelitian 
ini menggunakan sampel semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2005-2006 dengan menggunakan tehnik purposive sample. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, sebaran kepemilikan dan ukuran perusahaan secara simultan 
berpengaruh terhadap kebijakan utang perusahaan. Secara parsial hanya variabel 
ukuran perusahaan yang signifikan terhadap kebijakan utang, sedangkan variabel 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan sebaran kepemilikan secara 
parsial tidak signifikan terhadap kebijakan utang perusahaan. 
 
Kata kunci: kebijakan utang, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
sebaran kepemilikan, dan ukuran perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to test and give empirical evidence of the influence of 
managerial ownership, institutional ownership, ownership dispersion, and size of 
the company on the debt policy of Indonesian public company. The difference of 
this study from the previous study is that it includes the size of the company as an 
independent variable. This study uses all companies listed in Indonesia Stock 
Exchange (Bursa Efek Indonesia/BEI) in 2005-2006 as a sample by using purpose 
sampling technique.  
The result of this study shows that managerial ownership, institutional ownership, 
ownership dispersion, and size of the company simultaneously influence the 
company debt policy. Partially, only the size of the company is significant 
towards the debt policy, while managerial ownership, institutional ownership, and 
ownership dispersion are partially insignificant. 
 
Keywords: debt policy, managerial ownership, institutional ownership, ownership 
dispersion, and size of the company  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan masing-masing. Tapi secara garis 

besar setiap perusahaan menginginkan perusahaannya dapat terus beroperasi dan 

menjadi semakin besar. Berbagai upaya dilaksanakan dan juga beberapa 

keputusan dibuat agar perusahaan tetap bisa bertahan. Salah satu hal yang harus 

diperhatikan agar perusahaan bisa mencapai tujuan tersebut adalah bagaimana 

keputusan pendanaan dibuat dalam rangka mengelolah manajemen keuangannya. 

Menurut Moeljadi (2007) masalah pendanaan perlu diperhitungkan secara matang 

terutama mengenai seberapa banyak dana yang diperlukan dan dari mana sumber 

dana tersebut diperoleh. 

Sumber pendanaan sebuah perusahaan bisa berasal dari ekuitas ataupun 

utang. Dua sumber pendanaan baik ekuitas maupun utang masing-masing 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Keputusan untuk menggunakan ekuitas 

atau utang bukan permasalahan yang mudah karena hal ini menyangkut tentang 

struktur modal. Dan semua perusahaan akan berusaha untuk mencapai kondisi 

struktur modal optimal. Kekurangan serta kelebihan dari setiap sumber pendanaan 

menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan. Misalkan untuk sumber 

pendanaan dari ekuitas yaitu dengan penambahan jumlah saham yang beredar, 

biasanya adalah saham biasa. Pendanaan dengan ekuitas bisa menyebabkan 

terjadinya dilusi kepemilikan. Hal ini tentu saja dapat merugikan pemilik saham 
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yang lama karena akan menurunkan prosentase kepemilikannya yang berarti 

menurunnya bagian keuntungan yang akan diterimanya. Kelebihan penggunaan 

ekuitas adalah tidak perlu membayar beban bunga secara rutin. Hal ini akan 

menekan jumlah beban operasi yang berarti menambah laba perusahaan. Selain itu 

jika saham yang dijual bukan merupakan saham kumulatif, maka perusahaan tidak 

mempunyai kewajiban untuk memberikan deviden setiap tahunnya. 

Utang merupakan alternatif lain sebagai sumber pendanaan. Seperti halnya 

ekuitas, utang juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Pendanaan dengan 

menggunakan utang akan memberikan beberapa keuntungan. Pertama, beban 

bunga yang harus dibayarkan perusahaan kepada kreditur akan menambah beban 

operasi. Meningkatnya beban operasi menyebabkan laba operasi juga turun 

sehingga menghemat pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Kedua, apabila 

keadaan perusahaan baik maka pemegang saham tidak harus berbagi keuntungan 

dengan kreditur, karena kreditur sudah mendapatkan imbalan rutin dengan jumlah 

yang tetap yaitu penghasilan bunga. Tetapi penggunaan utang juga mempunyai 

kekurangan. Jika rasio utang  (debt rasio) perusahaan tinggi dan perusahaan tidak 

bisa menggunakan dana tersebut dengan baik maka hal ini bisa mendorong 

perusahaan ke arah kebangkrutan. Dan jika hal ini terjadi maka orang yang 

dirugikan adalah pemegang saham sebagai pemilik. 

Jadi manakah cara yang baik dalam menentukan sumber pendanaan? 

Teori Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa perusahaan yang 

memisahkan fungsi pengelolahan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap 

konflik keagenan (agency conflict) Keadaan yang semacam ini terjadi karena 
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antara pemilik (pemegang saham) dengan pihak manajerial (manajer) terdapat 

perbedaan kepentingan. Konflik atau perselisihan ini bisa muncul saat pembuatan 

keputusan dalam masalah pendanaan. Agency theory menjelaskan bahwa 

kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham seringkali 

bertentangan. Manajemen yang diwakili oleh manajer seringkali mengutamakan 

kepentingan pribadi dalam membuat keputusan yang akan menambah biaya bagi 

perusahaan. Penambahan biaya ini berarti keuntungan yang diterima pemegang 

saham berkurang. 

Ada beberapa cara yang bisa digunakan  untuk mengurangi agency conflic 

dan juga agency cost. Salah satu alternatif adalah memberi kesempatan pada 

jajaran manajemen untuk memiliki saham perusahaan atau bisa disebut 

kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan 

manajemen dan pemegang saham. Manajer tidak hanya sebagai pengelolah 

perusahaan tetapi sekaligus sebagai pemilik, sehingga akan memperolah manfaat 

langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai 

konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. 

Selain fakta menarik tentang pengaruh kepemilikan manajerial seperti 

diatas, penelitian mengenai pengaruh kepemilikan terhadap kebijakan utang telah 

beberapa kali dilakukan, tetapi hasil yang diperoleh berbeda-beda. Tarjo dan 

Jogiyanto (2003) pada salah satu hipotesisnya meneliti tentang hubungan 

kepemilikan manajerial terhadap level utang dan hasil yang diperoleh adalah 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap level utang. Wahidahwati 

(2002) menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional  
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berpengaruh negatif terhadap kebijakan utang. Penelitian yang dilakukan Putri 

dan Natsir (2006) juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan utang, sedangkan kepemilikan institusional tidak 

signifikan terhadap kebijakan utang. Sedangkan Agrawal dan Mendelker (1981) 

dan Mechran (1992) dalam Wahidahwati (2002) menemukan hubungan positif 

antara kepemilikan manajerial dengan kebijakan utang. Hasil penelitian Nuridha 

(2006) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kebijakan utang perusahaan.  

Penelitian ini merupakan adaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Wahidahwati (2002). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Wahidahwati adalah pada penelitian Wahidahwati sampel yang digunakan 

adalah perusahaan manufaktur sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

sampel tidak terbatas hanya perusahaan manufaktur saja melainkan semua 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria. Selain 

itu pada penelitian ini variabel ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel 

independen. Penambahan variabel ukuran perusahaan ini karena pada penelitian 

yang dilakukan Tarjo dan Jogiyanti (2003) ukuran perusahaan mempunyai 

hubungan positif dan signifikan terhadap level utang. Titman dan Wessels (1988) 

dalam Tarjo dan Jogiyanto (2003) juga menemukan bahwa level utang 

dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, sehingga penambahan ukuran perusahaan 

sebagai variabel independen pada penelitian ini diharapkan dapat membuat model 

persamaan regresi lebih bisa menjelaskan variabel kebijakan utang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini pertanyaan yang ingin diajukan adalah: 

1. Apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, sebaran 

kepemilikan, dan ukuran perusahaan akan berpengaruh secara simultan 

terhadap kebijakan utang perusahaan? 

2. Apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, sebaran 

kepemilikan, dan ukuran perusahaan akan berpengaruh secara parsial 

terhadap kebijakan utang perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperolah bukti empiris 

tentang: 

1. Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, sebaran 

kepemilikan, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap kebijakan 

utang perusahaan.  

2. Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, sebaran 

kepemilikan, dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap kebijakan 

utang perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, dan daya analisis 

yang relevan untuk meningkatkan kompetensi, kecerdasan intelektual, dan 

emosional. 
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2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai dasar perluasan penelitian yang berhubungan tentang kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, sebaran kepemilikan dan kebijakan 

utang perusahaan. 

3. Bagi Praktisi atau Dunia usaha 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai rujukan oleh pihak 

perusahaan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan 

utang. 



10 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.Kebijakan Pendanaan  dan Utang Perusahaan 

Sebuah perusahaan yang sedang berkembang akan selalu membutuhkan 

sumber pendanaan yang baru. Menurut Moeljadi (2007) masalah pendanaan perlu 

diperhitungkan secara matang terutama mengenai seberapa banyak dana yang 

diperlukan dan dari mana sumber dana tersebut diperoleh. Sumber tersebut dapat 

diperoleh dari ekuitas ataupun utang. Keputusan untuk menggunakan utang atau 

saham (ekuitas) merupakan keputusan yang tidak mudah. Hal ini berkaitan dengan 

keputusan struktur modal sebuah perusahaan. Struktur modal adalah pembiayaan 

permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen dan modal 

pemegang saham (Weston, 1996). Manajer akan melakukan berbagai perhitungan 

untuk menentukan komposisi struktur modal perusahaan yang paling optimal.  

Dalam praktik sulit untuk menetukan titik struktur modal yang optimal. 

Bahkan untuk menentukan range struktur modal juga tidak mudah. Oleh karena 

itu kebanyakan perusahaan fokus pada sebarapa banyak penggunaan utang dalam 

struktur modalnya. Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan mempunyai 

kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan penggunaan utang (Eugene, 2001) 

antara lain (1) Pembayaran beban bunga menambah beban operasi yang dengan 

sendirinya mengurangi keuntungan. Hal ini berarti mengurangi jumlah 

pembayaran pajak. (2) Pemegang utang (debtholder) mendapatkan pengembalian 
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yang tetap, sehingga pemegang saham (stocholder) tidak perlu mengambil bagian 

laba mereka ketika perusahaan dalam kondisi prima. 

Sedangkan menurut Weston (1996) keuntungan penggunaan utang jangka 

panjang adalah : (1) Biaya utang terbatas, (2) Hasil pengembalian yang 

diharapkan lebih rendah daripada pemegang saham biasa, (3) Pemilik perusahaan 

(pemegang saham mayoritas, misalnya) tidak berbagi pengendalian 

pengelolaannya, (4) Pembayaran bunga utang bisa dikurangkan sebagai beban 

pajak dan (5) Fleksibilitas dalam struktur pembiayaan perusahaan dapat dicapai 

dengan pencantuman persyaratan opsi tarik dalam identuro obligasi. 

Namun penggunaan utang sebagai sumber pendanaa juga mempunyai 

beberapa kelemahan. (1) Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan 

meningkatkan rasio utang (debt ratio), dengan semakin tingginya rasio utang 

maka semakin tinggi juga resiko perusahaan yang mungkin menyebabkan suku 

bunga lebih tinggi. (2) Apabila sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan 

dan laba operasi tidak mencukupi untuk menutup beban bunga, maka yang harus 

menutup kekurangan itu adalah pemegang saham. Terlalu tinggi rasio utang 

perusahaan juga bisa menghambat perkembangan perusahaan yang akan membuat 

para pemegang saham memikirkan ulang untuk menanamkan modalnya. 
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2.2.Agency Theory 

Agency Theory dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. 

Dalam teori ini dinyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu orang 

atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu 

jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada 

agen tersebut. Dalam hubungan keagenan ini sangat rentan terjadi konflik. 

Pemegang saham (prinsipal) mengharapkan manajer akan mengoptimalkan 

keuntungan perusahaan yang pada akhirnya akan menguntungkan pemegang 

saham. Tetapi pada kenyataannya manajer sebagai manusia mempunyai 

kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham sehingga menimbulkan 

konflik kepentingan. 

Eisenhardt (1989) dalam Ujiyantho (2007) menyatakan bahwa agency 

theory  menggunakkan 3 asumsi sifat manusia yaitu: (1) Manusia umumnya 

mementingkan diri sendiri (self Interest), (2) Manusia memiliki daya pikir terbatas 

mengenai persepsi masa mendatang (bounded rasionality) dan (3) Manusia selalu 

menghindari risiko (risk averse). Berdasarkan asumsi dasar manusia tersebut 

manajer sebagai manusia akan bertindak opportunistik, yaitu mengutamakan 

kepentingan pribadi. 

2.3. Hubungan Manajemen dengan Pemegang Saham. 

Pemegang saham mempekerjakan manajer untuk dapat menjalankan 

perusahaan agar perusahaan mencapai tujuan pemegang saham yaitu 

memaksimalkan nilai perusahaan. Manajer diharapkan akan memberikan 

keuntungan pada perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan 
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kepada pemegang saham. Tetapi pada kenyataannya manajer merupakan manusia 

yang juga akan memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Manajer dalam 

mengambil keputusan juga akan berupaya agar keputusan tersebut 

menguntungkan dirinya.  

Beberapa cara dilakukan pemegang saham agar manajer lebih 

memperhatikan kesejahteraan pemegang saham. Beberapa hal yang bisa dilakukan 

antara lain: 

1. Meminta Manajer untuk menjadi pemegang saham di perusahaan itu 

sendiri. 

2. Memberikan gaji, bonus yang disusun sedemikian rupa sehingga 

menciptakan penghargaan yang besar bagi mereka yang memiliki kinerja 

yang memuaskan dan sanksi/hukuman bagi yang memiliki kinerja yang 

buruk. 

3. Ancaman bagi yang memiliki kinerja buruk dapat diwujudkan menjadi 

sesuatu sanksi yang nyata. 

2.4.Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai kepemilikan oleh pihak 

manajemen dimana mereka ikut serta dalam kegiatan pengambilan keputusan 

dalam rangka menjalankan perusahaan, yaitu Direktur dan Komisaris (Tarjo dan 

Jogiyanto,  2003). Dalam hal ini berarti seorang manajer mempunyai peran ganda, 

yaitu sebagai manajer dan pemegang saham. Agency Theory menjelaskan adanya 

perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer yang bisa 

memunculkan konflik. Kepemilikan manajerial dipandang dapat mengurangi 
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resiko konflik karena dengan kepemilikan manajerial, manajer akan berperan 

ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham (pemilik perusahaan). Hal ini 

akan membuat manajer lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena 

keputusan yang salah tidak hanya akan merugikannya sebagai manajer tetapi juga 

sebagai pemilik.  

Namun demikian Demsetz (1983) dalam Anonim (2008) menemukan 

adanya titik balik (turning point) dalam tahap atau stage tertentu, yang 

menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu linier-positif. Apabila 

prosentase kepemilikan manajerial rendah maka efektifitas kontrol dan 

kemampuan menyamakan kepentingan antara pemilik dan manajer akan 

berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan tetapi tidak berlaku pada 

prosentase kepemilikan manajerial tinggi 

2.5.Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak 

yang berbentuk institusi seperti pemerintah baik pusat atau daerah, bank, 

perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun atau institusi lainnya. 

Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka memiliki 

sumberdaya yang lebih besar. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan 

untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif 

sehingga dapat memepengaruhi kebijakan yang diambil oleh manajemen.  

2.6. Sebaran Kepemilikan 

Pemegang saham sebuah perusahaan publik bisa berasal dari berbagai 

kalangan baik perorangan, perusahaan lain, lembaga pemerintahan dan lembaga 
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keuangan. Setiap pemegang saham memiliki kepentingan sendiri-sendiri 

meskipun secara umum semua pemegang saham menginginkan keuntungan dari 

dana yang telah diinvestasikan. Setiap pemegang saham akan memastikan bahwa 

pihak manajemen memperhatikan kepentingannya dalam setiap pengambilan 

keputusan. Jika pemegang saham terbesar hanya mempunyai prosentase 

kepemilikan yang kecil 5% misalnya, maka jumlah pemegang saham semakin 

banyak. Hal ini berarti potensi konflik juga semakin serius. Konflik atau 

perbedaan pandangan sangat mungkin terjadi saat pengambilan keputusan 

pendanaan. 

2.7.Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukkan besarnya skala perusahaan. Ukuran 

perusahaan dapat diukur oleh total aktiva (asset). Aktiva sendiri di definisikan 

sebagai kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh atau 

dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari transaksi-transaksi atau 

kejadian-kejadian yang lalu. Selain total aktiva ukuran perusahaan dapat diukur 

dengan jumlah penjualan atau jumlah karyawan yang bekerja. Ukuran perusahaan 

juga dapat didefinisikan sebagai suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aset, log size atau nilai saham. 

Ukuran perusahaan berpengaruh pada struktur modal perusahaan dimana hal itu 

terkait dengan kemampuan memperoleh pinjaman. Perusahaan perusahaan besar 

cenderung lebih mudah memperoleh pinjaman dari pihak ketiga (Tarjo dan 

Jogiyanto, 2003). Hal ini dikarenakan perusahaan besar mempunyai aset yang bisa 

digunakan untuk jaminan, sehingga lebih mudah memperoleh pinjaman. 
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2.8.Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak 

dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti (Sugiyono, 2007). Variabel kontrol 

dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel penjelas yang mewakili agency 

cost. Variabel variabel ini dimasukkan kedalam model untuk memperkecil error 

term. Variabel kontrol yang digunakan adalah:  

1. Pembayaran deviden 

Deviden merupakan imbalan yang diterima oleh para pemegang saham 

(pemilik Perusahaan) dari dana yang mereka investasikan pada perusahaan.  

Deviden juga bisa diartikan sebagai bagian dari laba bersih atau laba setelah 

pajak yang dibagikan kepada pemegang saham. Keputusan pembagian 

deviden perlu ditetapkan seoptimal mungkin karena ada pemegang saham 

yang menyukai bila sebagian laba ditahan dibagikan dalam bentuk deviden, 

tetapi ada juga yang menyukai laba ditahan digunakan untuk investasi 

sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan. Kebijakan deviden bertujuan 

untuk memaksimalkan kemakmuran bagi pemegang saham (Brigham dan Joel, 

2002) 
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2..9. Perumusan Hipotasis 

2.9.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Utang 

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen 

yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Agrawal dan 

Mendelker (1981) dan Mechran (1992) dalam Wahidahwati (2002) menemukan 

hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan kebijakan utang, 

sedangkan penelitian Frend dan Hasbroyk (1988), Jensen et al (1992), Bathala et 

al (1994) dalam Wahidahwati (2002) menemukan hubungan negatif antara 

kepemilikan manajerial dengan kebijakan utang.  

Wahidahwati sendiri (2002) menemukan bukti bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan utang. Pada 

Tarjo dan Jogiyanto (2003) hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial memiliki koefisian negatif dan signifikan terhadap utang. Pada 

penelitian Masdupi (2007) kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kebijakan utang perusahaan. Nuridha (2006) kepemilikan 

manajerial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan utang 

perusahaan.   

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ha1 : Kepemilikan manajerial akan berpengaruh negatif terhadap kebijakan utang 

perusahaan. 
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2.9.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Utang 

Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan semakin kuat 

kontrol internal terhadap perusahaan dimana akan dapat mengurangi agency cost 

pada perusahaan. Adanya kontrol ini akan membuat manajer menggunakan utang 

pada tingkat rendah untuk mengantisipasi terjadinya financial distress dan 

kebangkrutan perusahaan (Crutchley, et al, 1999) dalam (Putri dan Nasir, 2006). 

Masdupi (2007) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kebijakan utang perusahaan. 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ha2 : Kepemilikan institusional akan berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

utang perusahaan. 

2.9.3. Pengaruh Sebaran Kepemilikan Terhadap kebijakan Utang 

Hasil penelitian Moh’d et al. (1998) dalam Wahidahwati (2002) 

menemukan bahwa jumlah penyebaran kepemilikan mempunyai hubungan negatif 

dan signifikan terhadap kebijakan utang. Hal ini mendukung pernyataan bahwa 

pemegang saham yang menyebar mempunyai pengaruh terhadap posisi 

manajemen yang konservatif dalam penggunaan utang. Masdupi (2002) 

menyatakan penyebaran  kepemilikan mempunyai pengaruh negatif dengan 

kebijakan utang perusahaan, meskipun tidak mampu membuktikan adanya 

hubungan yang signifikan. 

 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 
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Ha3 : Sebaran kepemilikan akan berpengaruh negatif terhadap kebijakan utang 

perusahaan. 

2.9.4. Pengaruh Ukuruan Perusahaan terhadap Kebijakan Utang 

Tarjo dan Jogiyanto (2003) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap level utang. Kole (1991) 

dalam Tarjo dan Jogiyanto (2003) juga memberikan bukti bahwa perusahaan-

perusahaan besar cenderung menggunakan utang dalam jumlah yang besar 

sebagai sumber pendanaan. Hal ini dikarenakan perusahaan besar mempunyai 

akses pada pihak ketiga. Di lain pihak perusahaan kecil lebih sulit memperoleh 

pinjaman yang mungkin disebabkan kekurangpercayaan dan tidak ada jaminan 

karena mereka memiliki sedikit aset yang bisa dijaminkan. Wahidahwati (2002) 

sendiri menemukan bahwa ukuran perusahaan signifikan terhadap kebijakan utang 

perusahaan dan mempunyai arah yang positif. 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ha4 :Ukuran perusahaan akan berpengaruh positif terhadap kebijakan utang 

perusahaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih pendekatan kuantitatif yang 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel dengan 

angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menguji hipotesis untuk menjelaskan sifat alamiah hubungan 

(Sekaran, 2003). 

3.2 Populasi dan sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yang melaporkan Laporan Keuangan yang lengkap dan 

dipublikasikan pada Indonesian Capital Market Directory. Sedangkan untuk 

penentuan sampel dengan menggunakan metode purposive sample.  

Untuk penentuan sampel, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan mempunyai 

Laporan Keuangan tahun  2005 dan 2006 

2. Bukan termasuk lembaga keuangan, perbankan, asuransi dan sekuritas 

3. Laporan Keuangan tidak menunjukkan adanya saldo negatif pada ekuitas 

dan deviden payout 

4. Perusahaan yang memiliki prosentase kepemilikan manajerial, kepemilikan 

Institusional pada laporan keuangannya. 
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5. Memiliki kelengkapan data lainnya digunakan untuk kepentingan 

penelitian. 

3.3 Sumber data dan jenis data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

berasal dari laporan keuangan yang yang tersedia pada webside Bursa Efek 

Indonesia. Sedangkan data tentang kepemilikan manajerial dan deviden payout 

diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory. 

3.4 Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan utang. Kebijakan 

utang dengan simbol DEBT dihitung dari pembagian utang jangka panjang 

dengan penjumlahan utang jangka panjang dengan jumlah ekuitas. Semakin 

besar jumlah rasio ini menunjukkan semakin besar sumber dana perudahaan 

berasal dari utang. 

DEBT=      Utang Jangka Panjang 
Utang Jangka Panjang + Ekuitas 
 

2. Variabel Independen 

a Kepemilikan manajerial 

Kepemilikan manajerial diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh manajerial (Iturnaga dan Sanz, 1998) dalam 

Tarjo dan Jogiyanto (2003). Kepemilikan manajerial adalah pemegang 

saham yang dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam 
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pengambilan keputusan (Direktur dan Komisaris). Variabel ini diberi 

simbol MAN.  

MAN  =  Saham Pihak Manajemen 
 Total Saham yang Beredar 

b Kepemilikan institusional 

Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi kepemilikan saham 

oleh badan atau perusahaan lain. Variabel ini diberi simbol INST. 

INST =    Saham Pihak Institusi 
Total Saham yang Beredar 
 

c Sebaran kepemilikan  

Sebaran kepemilikan diukur dengan natural log dari jumlah pemegang 

saham perusahaan (Moh’d, 1998) dalam Astutik (2007) atau dengan 

inverse terhadap nilai standar deviasi. Variabel ini menggunakan simbol 

SEB. 

SEB =     1 
Σ(xi-x)2   

n-1 

d Ukuran Perusahaan 

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan menggunakan proksi total 

aset. Nilai variabel diperoleh dengan menggunakan logaritma dari total 

asset. Variabel ini diberi simbol SIZE.  

3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 
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oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

a Pembayaran Deviden  

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kebijakan deviden 

perusahaan. Kebijakan deviden dalam penelitian ini akan diproksikan 

dengan deviden payout. Tetapi dalam penelitian ini variabel ini diukur 

dengan skala nominal, yaitu hanya membedakan antara perusahaan yang 

membagikan deviden atau tidak, tanpa melihat berapa besarnya nilai dari 

deviden payout tersebut. Variabel ini diberi simbol DEVD 

3.5 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, pada setiap model dilakukan uji 

asumsi klasik. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah parameter 

yang digunakan bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimiation), artinya 

koefesian regresi pada persamaan tersebut tidak terjadi penyimpangan 

penyimpangan yang berarti. Uji yang biasa dilakukan adalah : 

1. Uji Normalitas 

Pengujian ini untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Test . model regresi yang baik adalah yang 

mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. 

Kaidah keputusan uji normalitas: 
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a) Jika nilai signifikansi < 0.05, maka persamaan regresi tidak 

berdistribusi normal 

b) Jika nilai signifikansi > 0.05,maka persamaan regresi berdistribusi 

normal. 

2. Uji Autokorelasi 

Pengujian ini untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu yang terjadi antara periode yang 

diujikan dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokrasi 

dilakukan perhitungan nilai Durbin-Watson (Makridakis dkk.,1983) dalam 

Astutik (2007). Dasar pengambilan keputusan adalah:  

a. 1.65 < DW <2.35   : tidak ada autokorelasi 

b. 1.21 < DW <1.65   : tidak dapat disimpulkan 

c. DW < 1.21 atau DW > 2.79 : terjadi autokorelasi 

Menurut Ghozali (2002) pada data cross-section, masalah autokorelasi 

jarang terjadi karena gangguan pada obvervasi yang berbeda pada setiap 

individu. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji ini digunakan untuk menguji adanya korelasi antar variable 

independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dilihat dari Value 

Inflation Factor (VIF). Apabila VIF > 10, maka terjadi multikolineritas. 

4. Uji Heterokedastisitas 

Asumsi heterokedastisitas adalah asumsi dalam regresi dimana varian dari 

residual tidak sama untuk satu pengamatan yang lain. Dalam regresi dari suatu 
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pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang 

tidak sama ini ditunjukkan dengan nilai yang tidak sama antar satu varian dari 

residual. Gejala varian yang tidak sama ini disebut dengan gejala 

heterokedastititas, sedangkan gejala varians residual yang sama dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain disebut dengan homokedastisitas. Salah 

satu uji untuk menguji heterokedastisitas ini adalah dengan melihat pola 

penyebaran dari varians residual. Dasar pengambilan keputusan adalah jika 

penyebaran residual tidak teratur dan tidak berpola maka regresi tersebut 

memenuhi asumsi heterokedastisitas. 

3.4 Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini menggunakan multiple regression untuk menguji 

pengaruh variabel independen  variabel dependen dalam suatu model persamaan 

linier sebagai berikut: 

DEBT= α +β1MAN+β2INST+β3SEB+β4SIZE+β5DEVN 

Dimana: 

DEBT : Kebijakan Utang 

α : Konstana 

β : Koefisien Regresi 

MAN : Kepemilikan Manajerial 

ISNT : Kepemilikan Institusional 

SEB : Sebaran Kepemilikan 

SIZE : Ukuran Parusahaan 

DEVD : Deviden 
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Pengujian yang dilakukan meliputi: 

1. Uji F 

Untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara serentak 

(simultan) terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan adalah 

dengan membadingkan antara nilai probabilitas (p) dari Fhitung dengan taraf 

signifikasi α = 5%. 

Kriteria pengambil keputusan: 

a. Apabila nilai probabilitas (p) < 0,05 maka variabel independen 

secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Apabila nilai probabilitas (p) > 0,05 maka variabel independen 

secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  

2. Uji –t 

Uji ini digunakan untuk menguji signifikasi variabel independen secara 

terpisah (parsial) terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel 

lain bersifat konstan. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan 

membandingkan antara nilai probabilitas (p) dari t hitung dengan taraf 

signifikasi α = 5%. 

c. Apabila nilai probabilitas (p) < 0,05 maka variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen 

d. Apabila nilai probabilitas (p) > 0,05 maka variabel independen 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

3. Uji Koefisian Determinasi 
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Uji ini digunakan untuk mengukur prosentase variasi variabel terikat 

yang dijelaskan oleh semua variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

terletak antara 0 dan 1 (0< R2<1). Semakin tinggi nilai R2 suatu regresi atau 

semakin mendekati 1, maka hasil regresi semakin baik. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari karakteristik 

perusahaan (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Sebaran 

Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan) terhadap Kebijakan Utang suatu 

perusahaan. Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan nilai minimum, 

nilai maximum, mean dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif  adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 

 
 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
DEBT 144 .0009 .9796 .23751 .2321109 
MAN 144 . 01 28.76 4.3376 6.92729 
INS 144 3.71 99.98 42.2341 25.57713 
SEB 144 1.0986 2.4849 1.681036 .3874772 
SIZE 144 3.5097 7.5352 5.699176 .7007508 
DEV 144 .00 1.00 .2986 .45925 

Valid N 
(listwise) 

144      

 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 144 perusahaan. 

1. Variabel Kebijakan Utang (DEBT) diperoleh dengan cara membagi utang 

jangka panjang dengan penjumlahan utang jangka panjang dan jumlah ekuitas. 

Nilai minimal sebesar 0,0009 yaitu pada perusahaan Ristia Bintang 

Mahkotasejati. Nilai maksimum sebesar 0,9796 pada Hotel Sahid Jaya 
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International. Nilai tengah dari variabel ini adalah 0.23751 dan standar deviasi 

sebasar 0.2321109. 

2.  Variabel Kepemilikan Manajerial (MAN) diukur sesuai dengan proporsi 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial. Nilai minimum 0,01 

terdapat pada tiga perusahaan yaitu Hexindo Adiperkasa, Lami Citra 

Nusantara, dan Inti Kapuas Arowana, dan nilai maksimum adalah 28,76 

terdapat pada perusahaan Jakarta International Hotel. Nilai tengah sebesar 

4.3376. Nilai standar deviasi 6.92729. 

3. Variabel Kepemilikan Institusional (INST) diukur dengan proporsi 

kepemilikan saham oleh badan atau perusahaan lain. Nilai minimum sebesar 

3,71 pada perusahaan Hotel Sahid Jaya Interian dan nilai maksimum sebesar 

99,98 pada perusahaan Indofarma. Nilai tengah 42.2341 dan nilai standar 

deviasinya 25.57713. 

4. Variabel Sebaran Kepemilikan (SEB) diukur dengan natural log dari jumlah 

pemegang saham perusahaan. Nilai minimum sebesar 1,0986 (log natural dari 

3) dan nilai maksimum sebesar adalah 2,4849 (log natural dari 12). Nilai 

tengah 1.681036 dan nilai standar deviasinya 3874772. 

5. Ukuran Perusahaan (SIZE) diukur dengan menggunakan logaritma dari total 

asset. Nilai minimum sebesar 3,5097 yaitu perusahaan Samudera Indonesia 

sedangkan nilai maksimum sebesar 7,5352 yaitu perusahaan Indosat. Nilai 

tengah 0.2986 dan nilai standar deviasinya 0.45925. 
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6. Nilai variable deviden (DEVD) menggunakkan deviden payout. Nilai 

minimum sebesar adalah 0,00 dan nilai maksimum 1,00. Nilai tengah 0.2986 

dan nilai standar deviasinya 0.45925 

4.2. Hasil Uji  Asumsi Klasik 

4.2.1. Uji Normalitas 

Regresi linier membutuhkan asumsi kenormalan data dengan beberapa 

alasan 

a. Data berdistribusi normal akan menghasilkan model prediksi yang tidak 

bias, dan memiliki varian yang minimum 

b. Data berdistribusi normal akan menghasilkan model yang konsisten, yaitu 

dengan meningkatnya jumlah sampel ke jumlah yang tidak terbatas, maka 

peneksir mengarah ke nilai populasi yang sebenarnya 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji One-Sample 

Kolmogorov Smirnov dengan α = 5% 

Tabel 4.2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 
Unstandardized 

Residual 
N 144 
Normal 
Parameters(a,b) 

Mean .0000000 
Std. Deviation .21301815 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .103 
Positive .103 
Negative -.068 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.241 
Asymp. Sig. (2-tailed) .092 
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 Hasil pengujian terhadap nilai Unstandardized Residual menghasilkan 

Asymptotic Significance > 0.05, yaitu sebesar 0.092 maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi telah memenuhi asumsi kenormalan. 

4.2.2. Uji Autokorelasi 

Uji ini dibuat untuk mendeteksi adanya korelasi antara kesalahan 

pengganggu yang terjadi antara periode yang diujikan dalam model regresi. 

Autokorelasi didefinisikan sebagai tejadinya korelasi di antarandata pengamatan. 

Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui adanya 

autokorelasi atau tidak dapat menggunakan uji Durbin Watson. 

Tabel 4.3 

Hasil uji Durbin Watson 

Durbin Watson 1.936 

 

Dasar pengambilan keputusan adalah:  

d. 1.65 < DW <2.35   : tidak ada autokorelasi 

e. 1.21 < DW <1.65   : tidak dapat disimpulkan 

f. DW < 1.21 atau DW > 2.79 : terjadi autokorelasi 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai 1.936 yang berarti persamaan 

regresi tidak terjadi gejala autokorelasi. 

4.2.3. Uji Multikolinearitas 

Uji ini digunakan untuk menguji adanya korelasi antar variable 

independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dilihat dari Value 

Inflation Factor (VIF). Apabila VIF > 10, maka terjadi multikolineritas. 
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Tabel 4.4 
Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 
MAN .960 1.041 
INS .979 1.022 
SEB .955 1.047 
SIZE .824 1.214 
DEV .863 1.159 

 

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, nilai VIF dari semua variabel 

menunjukkan nilai VIF < 10 maka dapat diartikan bahwa data yang digunakan 

telah bebas dari multikolineritas. Sehingga persamaan regresi yang terbentuk 

dapat digunakan untuk analisa. 

4.2.4. Uji Heterokedastisitas 

Asumsi heterokedastisitas adalah asumsi dalam regresi si mana varian 

dari residual tidak sama untuk satu pengamatan yang lain. Dalam regresi dari 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. Dasar 

pengambilan keputusan adalah jika penyebaran residual tidak terarur dan tidak 

berpola maka regresi tersebut memenuhi asumsi heterokedastisitas. Dari gambar 

Scatterplot dapat dilihat bahwa titik titik menyebar secara tidak teratur, maka 

dapat dikatakan bahwa persamaan regresi memenuhi asumsi heterokedastsitas. 

4.3. Hasil Analisa Regresi 

4.3.1 Menentukan Persamaan Regresi 

 Pada penelitian ini persamaan regresi dibentuk dengan menggunakan 

regresi linear berganda. 
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Tabel 4.5 

Hasil uji t 

 

Model 
  

  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

  
Sig. 

  B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.491 .168  -2.921 .004
  man .125 .267 .037 .469 .640
  inst -.090 .072 -.099 -1.251 .213
  seb .076 .048 .126 1.579 .117
  size .119 .029 .358 4.161 .000
  devn -.142 .043 -.280 -3.332 .001

 
Hasil regresi linear dapat dilihat pada tabel berdasarkan hasil perhitungan 

regresi diatas maka menghasilkan persamaan: 

DEBT= -0.491 + 0.125 X1 - 0.090 X2 + 0.076 X3 + 0.119 X4 - 0.142 X5 

Berdasarkan persamaan regresi diatas, penjelaskan yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Konstanta di peroleh nilai -0.491 hasil ini menujukkan apabila X1, X2, X3, 

X4, dan X5 bernilai nol maka nilai variabel DEBT sebesar -0.491. hal ini 

menunjukkan apabila perusahaan 

2. Koefisian regresi variabel MAN sebesar 0.125, hal ini menujukkan apabila 

ada kenaikan kepemilikan manajemen sebesar satu persen dengan asumsi 

variabel lain tetap, maka akan diikuti kenaikan utang sebesar 0.125. 

3. Koefisian regresi variabel INST sebesar - 0.090, hal ini menujukkan 

apabila ada kenaikan kepemilikan institusional sebesar satu persen dengan 

asumsi variabel lain tetap, maka akan diikuti menurunnya utang sebesar  

0.090. 
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4. Koefisian regresi variabel SEB sebesar 0.076, hal ini menujukkan apabila 

ada kenaikan sebaran kepemilikan sebesar satu persen dengan asumsi 

variabel lain tetap, maka akan diikuti kenaikan utang sebesar 0.076. 

5. Koefisian regresi variabel SIZE sebesar 0.119, hal ini menujukkan apabila 

ada kenaikan ukuran perusahaan sebesar satu persen dengan asumsi 

variabel lain tetap, maka akan diikuti kenaikan utang sebesar 0.119. 

6. Koefisian regresi variabel DEVD sebesar -0.142, hal ini menujukkan 

apabila ada kenaikan deviden sebesar satu persen dengan asumsi variabel 

lain tetap, maka akan diikuti menurunnya utang sebesar 0.142. 

4.3.2 Uji F 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel variabel 

independent terhadap variabel dependen secara simultan (keseluruhan). 

Tabel 4.6 

Hasil Uji F 

 

Model  

Sum 
of 

Squar
es 

df Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 1.215 5 .243 5.169 .000(a)
  Residual 6.489 138 .047    
  Total 7.704 143     

  

 Dari tabel hasil pengujian di atas dapat diketahui bahwa variabel 

independent (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Sebaran 

Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan) signifikan terhadap variabel dependen. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai  signifikansi uji F adalah sebesar 0.000. Dalam kaidah 
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pengambilan keputusan dikatakan jika nilai signifikansi > 0.05 maka variabel 

independent secara simultans signifikan terhadap variabel dependen. 

4.3.3 Besaran Koefisien Determinasi 

 Uji ini digunakan untuk mengukur prosentase variasi variabel terikat yang 

dijelaskan oleh semua variabel dependen. Karena persamaan ini menggunakan 

regresi berganda maka nilai yang harus di perhatikan Adjusted R2 .  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi 

 

  
Model 
  

R 
  

R Square 
  

Adjusted 
R Square 

  

Std. Error of 
the Estimate 

  

Durbin-
Watson 

  
1 .397(a) .158 .127 .2168428 1.936 

 

 Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R2 adalah 0. 127, hal ini 

berarti variabel independen dapat menjelaskan sebesar 12.7% dari perubahan 

variabel dependen. Sisanya sebesar 87.3% di jelaskan oleh variabel lain yang 

tidak masuk dalam model regresi. Nilai Adjusted R2 yang kecil ini mungkin 

disebabkan karena secara parsial beberapa variabel independent ternyata tidak 

signifikan terhadap variabel dependen. 

4.3.4 Pengujian Hipotesis 

4.3.4.1 Hipotesis Pertama 

Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0.640 > 0.05 

yang berarti variabel Kepemilikan Manajerial tidak signifikan terhadap Kebijakan 

Utang. Berarti hipotesis Kepemilikam manajerial akan berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan utang perusahaan tidak diterima. Hasil ini tidak sesuai dengan 
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hasil penelitian yang dilakukan oleh Tarjo dan Jogianto (2003) dimana hasil yang 

ditemukan adalah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan utang. 

Tidak terbuktinya hipotesis ini diduga karena keputusan penggunaan sumber 

pendanaan dari utang kurang sangat erat kaitannya dengan struktur modal 

perusahaan. Penentuan struktur modal seperti berapa prosentase sumber 

pandanaan dari ekuitas dan berapa prosentase pendanaan dari utang lebih 

dipengaruhi oleh peluang keberhasilan atau tingkat resiko aktivitas yang akan 

didanai. Karena kegagalan atas keputusan yang telah dibuat tetap merugikan baik 

sebagai manajer saja atau berperan ganda sebagai manajer dan pemilik. 

Selain itu Demsetz (1983) dalam Anonim (2008) menemukan hubungan 

antara kepemilikan manajerial dan kebijakan utang tidak selalu bersifat linear-

positif sehingga kepemilikan manajerial pada tingkat tertentu saja bisa 

menyamakan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. 

4.3.4.2 Hipotesis Kedua 

Dari hasil uji t diketahui nilai signifikansinya adalah 0.213 > 0.05 yang 

berarti variable Kepemilikan Institusional tidak signifikan terhadap Kebijakan 

Utang. Berarti hipotesis kepemilikam institusional akan berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan utang perusahaan tidak diterima. Tidak terbuktinya hipotesis 

ini diduga karena kepemilikan institusional sebagian besar perusahaan sahamnya 

tidak hanya dimiliki oleh satu atau dua institusi dengan prosentase yang besar 

tetapi dimiliki oleh beberapa institusi dengan prosentase kepemilikan yang relatif 

kecil. Situasi ini membuat proses monitoring terhadap kebijakan utang yang 

dibuat oleh pihak manajemen kurang efektif. 
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4.3.4.3 Hipotesis Ketiga 

Dari hasil uji t diketahui nilai signifikansinya adalah 0.117 > 0.05 yang 

berarti variable sebaran kepemilikan (SEB) tidak signifikan terhadap Kebijakan 

Utang. Berarti hipotesis sebaran kepemilikan akan berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan utang perusahaan tidak diterima. Hasil ini sama dengan dengan hasil 

penelitian Masdupi (2002) dimana hasil penelitiannya menemukan bahwa 

penyebaran  kepemilikan mempunyai pengaruh negatif dengan kebijakan utang 

perusahaan, meskipun tidak mampu membuktikan adanya hubungan yang 

signifikan. 

4.3.4.4 Hipotesis Keempat 

Dari hasil uji t diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai 

nilai signifikansi 0.000 < 0.05 yang berarti variabel Ukuran Perusahaan signifikan 

terhadap Kebijakan Utang. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan akan berpengaruh positif terhadap kebijakan utang perusahaan tidak 

ditolak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tarjo dan 

Jogianto (2003). Hal ini menunjukkana bahwa semakin besar suatu perusahaan 

maka perusahaan tersebut akan cenderung meningkatkan pendanaan dari utang. 

Ini dikarenakan perusahaan besar lebih mudah memperoleh pinjaman dengan 

menggunakan jaminan aset perusahaannya. 

Untuk variabel kontrol deviden (DEVD) diketahui nilai signifikansinya 

adalah 0.001 < 0.05 yang berarti variabel deviden signifikan terhadap kebijakan 

utang. Kebijakan deviden yang lebih baik dapat menyakinkan para pemegang 

saham bahwa manajemen tidak melupakan atau mengesampingkan kesejahteraan 
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pemegang saham. Hal ini membuat pemegang saham lebih mempercayai pihak 

manajemen sehingga pemegang saham tidak ragu menambahkan pendanaan baru 

jika perusahaan memerlukannya. Ini berarti akan menurunkan kebijakan 

pendanaan dari utang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian ini berdasarkan sampel perusahaan publik yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2005 dan 2006. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan utang perusahaan. Diduga kerena 

hubungan antara kepemilikan manjerial dan kebijakan utang tidak selalu 

bersifat linear. 

2. Kepemilikan Institusional mempunyai arah negatif tetapi tidak signifikan 

terhadap kebijakan utang perusahaan. Ini diduga karena kepemilikan 

institusional dengan prosentase yang rendah kurang bisa melakukan kontol 

yang efektif terhadap kebijakan utang perusahaan. 

3. Sebaran kepemilikan mempunyai arah positif tetapi tidak signifikan terhadap 

kebijakan utang perusahaan. 

4. Dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa ukuran perusahaan signifikan 

dan mempunyai arah positif terhadap kebijakan utang perusahaan. Hasil ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Tarjo dan Jogiyanto (2003). 

Hal ini membuktikan semakin besar ukuran perusahaan maka akan 

cenderung meningkatkan pendanaan dengan utang. Deviden sebagai variabel 

kontrol dalm penelitian ini mempunyai arah negatif dan signifikan terhadap 

kebijakan utang perusahaan.  
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5.2 Keterbatasan 

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang melaporkan kepemilikan 

manajerialnya, sehingga kurang bisa melihat perbandingan antara perusahaan 

tanpa kepemilikan manajerial dengan perusahaan yang mempunyai 

kepemilikan manajerial. 

2. Pengukuran pada variabel deviden menggunakan skala nominal, yaitu hanya 

melihat apakah perusahaan tersebut membakikan deviden atau tidak tanpa 

memperhatikan berapa besar deviden payout. 

3. Penelitian ini hanya mengunakan empat variabel independen dan satu variabel 

kontrol, hal ini diduga sebagai penyebab kecilnya nilai Adjusted R2 selain hasil 

penelitian yang membuktikan beberapa variabel independen tidak signifikan 

terhadap variabel dependen. 

5.3 Saran 

1. Memasukkan perusahaan tanpa kepemlikan manajerial kedalam sampel untuk 

lebih melihat perbandingan antara perusahaan dengan kepemilikan manajerial 

dan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial terhadap pengaruh kebijakan 

utang perusahaan. 

2. Pada variabel deviden sebaiknya tidak menggunakan skala nominal, dalam 

penelitian selanjutnya menggunakan besarnya nilai deviden payout. 

3. Menambah jumlah variabel independen pada penelitian selanjutnya untuk 

memperbaiki nilai adjusted R2. Variabel yang bisa ditambahkan adalah risiko. 

Dengan ditambahkannya beberapa variabel independen lainnya diharapkan 

mampu menghasilkan model prediksi yang lebih tepat. 
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LAMPIRAN 

 
 

No DEBT MAN INS SEB SIZE DEV 

1 0.3133  6.1800  3.7100  1.7918 5.6986 0.00  
2 0.4283  0.1100  4.8000  2.0794 5.8778 0.00  
3 0.9796  10.5900  5.8600  1.6094 5.8445 0.00  
4 0.7192  6.2700  6.3000  1.7918 5.7491 0.00  
5 0.2975  0.2200  6.5800  1.6094 6.0282 60.76  
6 0.0173  0.0900  6.8500  1.3863 5.7711 24.14  
7 0.0160  0.0900  6.8500  1.3863 5.7390 27.06  
8 0.2974  0.0100  7.1100  1.0986 5.6923 0.00  
9 0.2980  0.0100  7.1100  1.0986 5.5739 0.00  

10 0.0381  9.5800  10.5500  1.6094 4.5273 0.00  
11 0.0341  9.5800  10.5500  1.6094 4.4428 0.00  
12 0.1392  2.0100  11.9700  2.3026 6.0449 0.00  
13 0.4874  0.0800  12.1400  1.3863 5.9176 0.00  
14 0.3708  0.0800  12.1400  1.3863 5.8261 0.00  
15 0.1502  0.0500  13.2300  1.3863 6.4812 16.40  
16 0.1797  0.0400  13.2400  1.3863 6.4812 0.28  
17 0.0708  0.0900  13.5300  2.0794 5.5294 0.00  
18 0.5930  0.1200  15.6700  2.3979 4.9767 0.00  
19 0.6329  0.1200  15.6800  2.4849 4.9904 0.00  
20 0.2629  4.5000  16.2100  1.6094 5.4469 0.00  
21 0.0379  2.2000  16.8500  1.9459 5.3117 35.00  
22 0.5660  0.2600  17.1900  1.3863 5.3422 0.00  
23 0.0983  2.9100  17.3100  2.0794 6.0156 0.00  
24 0.1499  0.0400  17.8900  2.3026 7.2084 0.28  
25 0.1262  0.0300  17.9000  2.1972 7.2823 0.97  
26 0.2064  0.0100  18.7100  1.7918 6.0292 0.40  
27 0.0242  0.5200  21.7600  1.6094 4.9514 57.03  
28 0.0327  0.5200  21.7600  1.6094 4.9282 48.41  
29 0.7599  5.3300  22.2300  1.6094 5.8473 0.00  
30 0.0257  23.0800  23.0700  1.3863 4.9451 0.00  
31 0.0073  23.0800  23.0700  1.3863 4.8840 0.00  
32 0.3152  0.0100  23.7800  1.6094 6.0807 36.22  
33 0.5000  0.2600  24.0000  2.0794 6.6068 39.27  
34 0.3497  1.3300  24.3000  2.0794 5.9482 0.15  
35 0.4855  19.5800  24.6200  1.9459 5.5217 0.00  
36 0.5598  10.5100  25.2400  1.3863 5.6003 0.00  
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37 0.0106  0.0200  25.3800  1.0986 4.8687 0.00  
38 0.0050  0.0200  25.3800  1.0986 4.8629 0.00  
39 0.1114  2.2000  25.5200  2.0794 5.2704 5.00  
40 0.0377  2.0600  25.8200  1.9459 7.3450 50.91  
41 0.0507  2.0600  25.8200  1.9459 7.3371 47.73  
42 0.5782  12.8300  27.4700  1.3863 5.2656 0.00  
43 0.0278  14.2900  28.5800  2.3979 5.4106 0.00  
44 0.0379  26.8800  28.5800  2.3979 5.5109 0.00  
45 0.1198  0.1300  28.6200  1.3863 6.3761 31.67  
46 0.3490  0.7000  30.0000  1.0986 4.8425 0.00  
47 0.0756  1.9000  30.0800  1.3863 5.8216 0.00  
48 0.2260  5.5800  30.2600  1.0986 4.8211 0.00  
49 0.5407  0.1000  30.6800  2.0794 6.1618 0.78  
50 0.0096  0.7000  30.7600  1.0986 5.2185 0.00  
51 0.0055  0.7000  30.7600  1.0986 5.2037 0.00  
52 0.2591  4.6200  31.0200  1.7918 5.4983 0.00  
53 0.1838  2.2900  31.2300  1.7918 3.5097 0.00  
54 0.6024  0.6200  31.5600  2.0794 5.9692 0.00  
55 0.1756  17.3100  32.1800  1.9459 6.2328 15.08  
56 0.3067  10.4000  32.2300  1.6094 5.9436 0.00  
57 0.0640  3.7000  32.5200  1.0986 6.3689 0.00  
58 0.2562  0.2500  32.9000  1.7918 4.9779 0.00  
59 0.1093  6.5100  33.1000  1.3863 5.6698 0.00  
60 0.3251  0.3900  33.1300  1.7918 6.5419 40.94  
61 0.3584  4.7100  33.1800  1.7918 6.7041 0.00  
62 0.3534  3.6300  33.3300  1.7918 6.2065 25.29  
63 0.3578  3.6400  33.3300  1.7918 6.2626 21.03  
64 0.1122  6.2800  33.3300  1.3863 5.6789 0.00  
65 0.9662  10.0000  33.3400  1.3863 5.4811 0.00  
66 0.0009  1.2200  33.7400  1.7918 5.3151 0.00  
67 0.4314  0.5700  33.9900  1.9459 6.4060 0.00  
68 0.1717  0.0200  34.3500  2.1972 5.7066 0.00  
69 0.0831  0.0200  34.3500  2.1972 5.7034 0.00  
70 0.0334  0.6500  34.7800  1.0986 4.6168 0.00  
71 0.0257  5.4400  34.7800  1.6094 4.3219 0.00  
72 0.0673  5.4400  34.7800  1.6094 4.3170 0.00  
73 0.4369  0.2600  34.9300  1.6094 5.3969 0.00  
74 0.7855  1.7200  34.9500  1.6094 6.9949 0.00  
75 0.1133  0.0500  35.3300  1.6094 5.8077 0.39  
76 0.0411  0.0500  35.3300  1.6094 5.7757 0.00  
77 0.0061  0.0100  37.6100  1.0986 5.0580 0.00  
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78 0.0876  5.5800  37.9200  1.0986 6.0002 40.43  
79 0.0213  0.2300  38.4600  1.3863 5.2756 0.00  
80 0.0213  0.2300  38.4600  1.3863 5.2756 0.00  
81 0.0419  0.2300  38.4600  1.3863 5.2562 0.00  
82 0.0729  7.6900  38.4800  1.3863 5.4658 0.00  
83 0.0524  3.6800  38.7700  1.0986 6.4028 49.72  
84 0.0390  0.1700  39.6900  1.0986 5.4358 0.00  
85 0.0358  0.1700  39.6900  1.0986 5.3488 0.00  
86 0.0080  0.6000  39.8400  1.0986 4.9040 0.00  
87 0.2049  3.2400  39.8800  1.6094 4.8230 0.00  
88 0.0169  4.1200  39.8800  1.6094 5.0980 0.00  
89 0.4596  0.1000  40.3300  2.0794 6.3116 0.00  
90 0.0888  0.6500  41.1300  2.3026 6.1988 0.07  
91 0.1373  0.0600  41.6400  2.3979 5.6720 0.00  
92 0.0650  0.1800  42.1200  1.7918 5.2176 27.34  
93 0.1452  25.6100  43.4400  1.9459 4.6247 9.35  
94 0.0203  8.7500  43.6600  1.9459 4.8776 23.65  
95 0.2831  12.4000  44.5400  1.9459 5.3429 0.00  
96 0.2846  18.3500  44.5400  1.9459 5.2793 0.00  
97 0.2646  0.7700  45.5800  2.1972 6.3599 0.00  
98 0.2999  0.2000  46.2400  1.7918 5.6920 0.00  
99 0.6742  0.9400  46.6700  2.0794 5.9906 0.00  
100 0.0153  1.9000  48.4300  1.9459 4.6641 0.00  
101 0.0295  0.2400  49.6300  1.6094 6.7121 0.00  
102 0.0164  7.0000  50.0100  1.7918 4.8617 0.00  
103 0.5020  1.3300  51.3400  2.0794 5.9105 0.00  
104 0.3023  4.6000  51.7800  1.3863 5.2080 0.00  
105 0.0071  17.9100  52.3500  1.6094 5.2534 31.24  
106 0.0066  17.9100  52.3600  1.6094 5.2362 0.00  
107 0.2396  5.1300  53.6900  1.9459 6.2091 0.31  
108 0.5475  0.0600  54.5300  1.3863 6.9141 13.80  
109 0.6926  0.0600  54.5300  1.3863 6.8981 12.89  
110 0.5926  26.4200  54.5800  1.0986 5.3923 0.00  
111 0.0206  2.8500  54.9500  1.3863 6.0455 0.00  
112 0.5333  2.8500  54.9500  1.3863 6.0652 0.00  
113 0.9442  0.0600  58.4200  2.1972 6.2289 0.00  
114 0.4416  0.0200  59.1600  1.9459 7.5352 50.00  
115 0.2580  5.1300  64.3600  1.7918 6.2938 0.00  
116 0.1984  0.3600  66.4000  1.6094 6.3410 21.30  
117 0.1680  0.3600  66.5400  1.3863 6.2706 19.51  
118 0.3194  3.6700  67.6500  1.7918 5.8340 0.00  
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119 0.3575  0.3400  67.6600  2.3026 6.1301 0.00  
120 0.0024  1.9700  70.2100  2.1972 4.9898 0.00  
121 0.2395  28.7600  71.2400  1.3863 6.6819 0.00  
122 0.1029  28.7600  71.2400  1.3863 6.5016 0.00  
123 0.3848  0.4800  74.0000  1.9459 6.0309 91.62  
124 0.1107  25.5800  74.4200  1.6094 4.6394 10.80  
125 0.3432  0.6900  74.9600  1.9459 6.0507 0.00  
126 0.4306  0.1300  81.8600  2.0794 5.4325 0.00  
127 0.5936  1.4100  82.0400  1.6094 4.3802 0.00  
128 0.0330  1.4100  82.1400  1.6094 4.2955 0.00  
129 0.2543  0.0200  83.1900  2.3979 6.4348 0.00  
130 0.1384  0.7100  86.2200  1.3863 5.8167 37.19  
131 0.0375  2.0500  87.8300  1.0986 5.7939 0.00  
132 0.0136  2.0500  87.8300  1.0986 5.7928 0.00  
133 0.3604  10.4000  88.6000  1.6094 5.9533 0.00  
134 0.3830  2.3800  96.8300  2.3026 6.4579 0.00  
135 0.5419  19.5800  97.7300  1.9459 5.5173 0.00  
136 0.1931  0.5200  97.9700  1.6094 5.8769 0.00  
137 0.0735  0.5200  97.9700  1.6094 5.8256 0.00  
138 0.0470  1.6200  98.3500  2.4849 6.0968 50.00  
139 0.0470  1.6200  98.3500  2.4849 6.0968 50.00  
140 0.0183  1.4000  98.4000  1.0986 5.1167 0.00  
141 0.0789  0.5700  99.2000  1.9459 6.2259 0.00  
142 0.7455  0.1800  99.8200  1.0986 6.7825 0.00  
143 0.0753  0.1800  99.8200  1.7918 5.2734 25.20  
144 0.0881  0.0200  99.9800  1.0986 5.8369 0.00  
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Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
debt 144 .0009 .9796 .237751 .2321109 
man 144 .0001 .2876 .043376 .0692729 
inst 144 .0371 .9998 .422341 .2557713 
seb 144 1.0986 2.4849 1.681036 .3874772 
size 144 3.5097 7.5352 5.699176 .7007508 
devn 144 .00 1.00 .2986 .45925 
Valid N 
(listwise) 144      

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 144
Normal 
Parameters(a,b) 

Mean .0000000
Std. Deviation .21301815

Most Extreme 
Differences 

Absolute .103
Positive .103
Negative -.068

Kolmogorov-Smirnov Z 1.241
Asymp. Sig. (2-tailed) .092

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 devn, inst, 
man, seb, 

size(a) 
. Enter

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: debt 
 
Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

            
1 .397(a) .158 .127 .2168428 1.936 

a  Predictors: (Constant), devn, inst, man, seb, size 
b  Dependent Variable: debt 
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ANOVA(b) 
 

Model   

Sum of 
Square

s df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.215 5 .243 5.169 .000(a)
  Residual 6.489 138 .047    
  Total 7.704 143     

a  Predictors: (Constant), devn, inst, man, seb, size 
b  Dependent Variable: debt 
 
 Coefficients(a) 
 

Model 
  
  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta     Tolerance VIF 
1 (Constant) -.491 .168  -2.921 .004   
  man .125 .267 .037 .469 .640 .960 1.041
  inst -.090 .072 -.099 -1.251 .213 .979 1.022
  seb .076 .048 .126 1.579 .117 .955 1.047
  size .119 .029 .358 4.161 .000 .824 1.214
  devn -.142 .043 -.280 -3.332 .001 .863 1.159

a  Dependent Variable: debt 
 
Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) -.491 .168  -2.921 .004
  man .125 .267 .037 .469 .640
  inst -.090 .072 -.099 -1.251 .213
  seb .076 .048 .126 1.579 .117
  size .119 .029 .358 4.161 .000
  devn -.142 .043 -.280 -3.332 .001

a  Dependent Variable: debt 
 
Casewise Diagnostics(a) 
 
Case Number Std. Residual debt 
89 3.317 .9662

a  Dependent Variable: debt 
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Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation N 
Predicted Value .005030 .431601 .237751 .0921886 144 
Residual -.3535331 .7192412 .0000000 .2130182 144 
Std. Predicted Value -2.524 2.103 .000 1.000 144 
Std. Residual -1.630 3.317 .000 .982 144 

a  Dependent Variable: debt 
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