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RINGKASAN 

     Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku perusahaan-

perusahaan manufaktur di Indonesia dalam mengelola Kepemilikan Saham 

Manajerial, Kepemilikan Saham Institusional dan Kebijakan Dividen terhadap 

Kebijakan Hutang Perusahaan. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel bebas (Kepemilikan Saham Manajerial, Kepemilikan Saham Institusional 

dan Kebijakan Dividen) terhadap variabel terikat (Kebijakan Hutang) digunakan 

analisis regresi linear berganda dengan metode analisa Uji F dan Uji t. 

     Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian explanatory research. Sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini menjelaskan hubungan dan 

pengaruh beberapa variabel yang sudah ditetapkan, yaitu variabel Kepemilikan 

Saham Manajerial, Kepemilikan Saham Institusional dan Kebijakan Dividen 

terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. 

     Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 12 Perusahaan Manufaktur yang 

listing di BEI pada periode 2007-2009. Sedangkan pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling, dimana sampel dipilih dengan sengaja 

berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu, umumnya disesuaikan dengan 

tujuan atau masalah penelitian. Uji hipotesis menggunakan uji Fhitung dan thitung. 

Untuk menganalisis data yang digunakan uji regresi linear berganda dan uji 

asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, 

dan uji autokolerasi. 

     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Saham Manajerial, 

Kepemilikan Saham Institusional dan Kebijakan Dividen secara simultan 

berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. Secara parsial variabel 

Kepemilikan Saham Manajerial dan Kepemilikan Saham Institusional yang 

berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Hutang, sedangkan Kebijakan Dividen 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Hutang 

Perusahaan. Variabel Kepemilikan Saham Institusional merupakan variabel yang 

memiliki pengaruh dominan terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

 

Kata kunci : Kepemilikan Saham Manajerial, Kepemilikan Saham Institusional, 

Kebijakan Dividen dan Kebijakan Hutang, Regresi Linear Berganda 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

     Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki skala besar, 

perusahaan ini sangat mudah terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi. Hal ini 

dikarenakan perusahaan manufaktur bergerak dalam bidang produksi yang 

mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Sehingga mengakibatkan 

perusahaan manufaktur menjadi rentan terhadap fluktuasi ekonomi seperti 

perubahan bahan baku, harga bahan bakar, maupun perubahan lainnya. 

Perusahaan yang tergolong dalam perusahaan manufaktur adalah industri dasar 

dan kimia (semen, kramik, kaca, logam, plastik, pakan ternak kayu dan kertas), 

aneka industri (otomotif, tekstil, alas kaki, kabel dan elektronika) dan industri 

barang konsumsi (makanan dan minuman, rokok,farmasi, kosmetik dan peralatan 

rumah tangga). Melihat fenomena tersebut, perusahaan manufaktur menjadi 

perusahaan yang sangat dinamis, dan dituntut harus mampu menyesuaikan diri 

terhadap segala perubahan yang ada. Hal ini merupakan salah satu sebab agar 

perusahaan manufaktur menyusun sebuah kebijakan pendanaan yang digunakan 

untuk pengelolan dana. 

     Kegiatan yang dilakukan oleh manajer dalam pengelolaan keuangan pada 

dasarnya dibagi menjadi dua yaitu kegiatan dalam pencarian sumber dana 

(financing) dan kegiatan penggunaan dana (investment) (Hanafi, 2008:3). Manajer 

harus   dapat  mengambil  keputusan untuk memilih sumber-sumber dana yang 

akan  digunakan   dan  juga seberapa  besar  dana-dana  tersebut  digunakan  untuk 
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pembiayaan perusahaan sehingga nantinya dana yang diperoleh tidak 

memberatkan perusahaan. Selain itu manajer keuangan juga harus dapat 

mengambil keputusan yang sesuai dalam penggunaan dana yang diperoleh agar 

dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga manajer keuangan 

harus dapat mengkombinasikan antara keputusan-keputusan tersebut agar 

nantinya keputusan yang diambil dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

     Salah satu keputusan penting yang harus dibuat oleh manajer keuangan dalam 

pencarian sumber dana adalah menentukan seberapa besar hutang yang digunakan 

oleh perusahaan melalui kebijakan hutang, karena hutang merupakan salah satu 

sumber dana perusahaan yang sangat vital. Semakin besar hutang yang digunakan 

perusahaan dalam struktur modal, maka pembayaran bunga dan angsuran dari 

hutang tersebut juga semakin besar dan hal ini akan mempengaruhi cash flow 

yang beredar dalam perusahaan. Untuk itu manajer keuanagan harus dapat 

menganalisis beberapa faktor, kemudian menetapkan sumber modal yang 

ditargetkan. 

    Target sumber modal yang telah ditetapakn dapat berubah-ubah sesuai dengan 

kondisi yang ada, tetapi pihak manajemen harus mempunyai gambaran target 

struktur modal yang spesifik setiap saat. Jika rasio hutang yang sesungguhnya 

berada di bawah tingkat yang ditargetkan, ekspansi modal mungkin perlu 

dilakukan dengan menggunakan pinjaman, sementara jika rasio hutang sudah 

melampaui target, saham kemudian akan digunakan untuk pembiayaan. Kebijakan 

struktur modal melibatkan pertimbangan (trade-off) antara risiko dan tingkat 

pengembalian yaitu penggunnnan lebih banyak hutang akan berarti memperbesar 

risiko yang ditanggung para pemegabg saham, tetapi dengan menggunakan lebih 
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banyak hutang juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Risiko 

yang semakin tinggi cenderung menurunkan harga saham, tetapi dapat 

meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan pada kenaikan harga saham. 

     Kebijakan dalam perusahaan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam perusahaan. Beberapa pihak yang mempunyai kepentingan 

dalam perusahaan yaitu pemegang saham, debtholders dan manajemen. Dalam 

kegiatan operasionalnya pihak-pihak tersebut memiliki kepentingan pribadi dalam 

proses penyatuan kepentingan. Pemegang saham merupakan pihak yang 

menginginkan imbal hasil yang sesuai dengan risiko yang ditanggungnya sesuai 

dengan biaya yang dikeluarkannya. Pihak debtholders menginginkan dana yang 

dipinjamkannya mendapat imbal hasil yang sesuai dengan kesepakatan, risiko 

serta pengembalian yang tepat waktu. Manajemen menginginkan untuk 

memperoleh imbalan sesuai dengan kemampuannya dan kinerjanya dalam 

mengatur perusahaan. Manajemen sebagai pihak internal yang berada di dalam 

perusahaan bertugas untuk mengambil sebuah kebijakan keuangan yang dapat 

memberikan keuntungan terhadap debtholders dan pemegang saham. Jika 

keputusan yang diambil manajer merugikan pemegang saham dan debtholders 

maka akan terjadi konflik keaganan. 

     Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa kepentingan manajemen 

dan kepentingan pemegang saham sering kali bertentangan, sehingga bisa terjadi 

konflik diantaranya. Konflik keagenan salah satunya dapat terjadi karena pihak 

manajer yang tugasnya adalah meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan 

sering melalaikan tugasnya. Pihak manajer tersebut dalam kenyataannya lebih 

mementingkan kemakmurannya sendiri dibanding dengan kemakmuran pemilik 
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perusahaan atau para pemegang saham. Dalam mengambil tindakan maupun 

keputusan, pihak manajer juga cenderung lebih mementingkan kesejahteraanya. 

Dan untuk meminimumkan konflik kepentingan maka perlu diadakannya 

pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait 

tersebut. Namun dengan dilakukannya pengawasan tersebut akan menimbulkan 

biaya yang disebut dengan agency cost. 

     Terdapat beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost , diantaranya yang 

pertama dengan meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak 

manajemen sehingga dapat menyejajarkan kepentingan pemilik dan manajer 

(Jensen dan Meckling, 1976). Kedua dengan meningkatkan dividen payout ratio 

sehingga tidak tersedia banyak free cash flow dan manajemen terpaksa mencari 

pendanaan daari luar untuk membiayai investasinya (Crutchley dan Hansen, 1989, 

dalam Wahidawati, 2001). Ketiga, dengan meningkatkan pendanaan dengan 

hutang, karena dengan penggunaan hutang maka perusahaan harus melakukan 

pembayaran periodik atas bunga dan hutang. Hal ini dapat mengurangi keinginan 

manajer untuk menggunakan free cash flow guna membiayai kegiatan yang tidak 

optimal (Jensen, 1986). Keempat, dengan Institusional investor sebagai 

monitoring agen. Moh’d, et. al. (1998) menyatakan bahwa distribusi saham antara 

pemegang saham dari luar yaitu institusional investor dan shareholder dispersion 

dapat mengurangi agency cost. Adanya kepemilikan institusional seperti 

perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lain akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer dalam 

perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh variabel-variabel 

yang mempengaruhi kebijakan hutang dilihat dari teori agency. Variabel - variabel 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan saham manajerial, 

kepemilikan saham institusional dan kebijakan dividen dikarenakan variabel 

tersebut diperkirakan memiliki pengaruh secara langsung terhadap keputusan 

kebijakan hutang perusahaan. 

     Kepemilikan saham manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh pihak pengelola perusahaan seperti para manajer, direktur, 

maupun dewan komisaris. Teori yang melandasi hubungan kepemilikan 

manajerial dengan kebijakan hutang adalah teori expectancy yang dikemukakan 

oleh Victor H. Vroom  pada tahun 1964 (Dalam Wahidahwati: 2002). Dimana 

menurut teori ini bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh motivasi yang 

dilekatkan orang tersebut terhadap usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

pribadi. Para manajer mempunyai kecenderungan untuk menggunakan hutang 

yang tinggi bukan atas dasar maksimalisasi nilai perusahaan, melainkan untuk 

kepentingan oportunistik. Ini jelas akan menimbulkan kebangkrutan karena 

adanya beban bunga pinjam dan juga akan menurunkan nilai perusahaan.  

     Kepemilikan oleh pihak manajerial ini akan mempengaruhi keputusan yang 

akan diambil oleh manajer begitu juga terhadap keputusan dalam kebijakan 

hutang. Jika dalam suatu perusahaan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak 

manajerial maka manajer akan berhati-hati dalam pengambilan keputusan 

kebijakan hutang karena hutang yang tidak efektif dan efisien akan mempengaruhi 

laba yang diterima perusahaan dan nantinya juga akan mempengaruhi dividen 

yang akan mereka peroleh. 

     Penelitian mengenai hubungan antara kepemilikan saham manajerial dengan 

kebijakan hutang telah dilakukan oleh banyak peneliti dan hasil yang diperoleh 
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berbeda-beda. Moh’d et al (1998) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Di sisi lain, Agrawal dan 

Mendelker (1987) dan Mehran (1992) dalam Wahidahwati (2001) menemukan 

hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan kebijakan hutang. 

Penelitian tentang pengaruh kepemilikan saham manajerial terhadap kebijakan 

hutang juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia. Wahidahwati 

(2001), dan Zulhawati (2003) menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Akan tetapi dalam 

penelitian selanjutnya Wahidahwati (2002) menemukan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh posirif terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

     Kepemilikan saham institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh pihak institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan 

investasi dan lain-lain. Teori yang melandasi hubungan kepemilikan institusional 

terhadap kebijakan hutang yaitu teori suportif yang dikemukan oleh Likert pada 

tahun 1961 yang berbunyi bahwa “Here the leader takes the position that 

followers want to do their best and that one can lead best by supporting their 

effort. To this end, the leader creates a work environtment which promotes the 

desire by each. Follower to perform to the best of one’s own skills and abilities” 

(G.R.Terry, 1977: 423) yang artinya disini, pihak pemilik beranggapan bahwa 

para manajer selalu berusaha sebaik–baiknya dan bahwa dia dapat memimpin 

mereka dengan sebaik–baiknya melalui tindakan membantu usaha mereka. Untuk 

maksud itu pihak pemilik menciptakan lingkungan kerja yang membantu 

mempertebal keinginannya. Penciptakan lingkungan kerja yang membantu 

mempertebal keinginannya dilakukan dengan cara monitor yang efektif agar 
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penggunaan hutang menurun, karena dengan keberadaan mereka dapat memonitor 

prilaku manajer perusahaan, sehingga pihak manjemen akan berkerja untuk 

kepentingan para pemegang saham serta peranan hutang sebagai salah satu alat 

monitor sudah diambil alih oleh institusi ownership dengan demikian akan 

mengurangi agency cost of debt (Wahidahwati, 2002). 

     Dalam hal ini, kepemilikan saham oleh pihak blockholder juga dimasukkan 

dalam kepemilikan saham institusional. Kepemilikan oleh blockholder adalah 

kepemilikan saham oleh pihak perorangan diatas 5% namun orang tersebut tidak 

masuk dalam manajerial perusahaan. Menurut Ismiyati dan Hanafi (2003) 

kepemilikan saham oleh pihak blockholder termasuk dalam kepemilikan 

institusional. Selain itu, hubungan antara kepemilikan institusional dengan 

kebijakan hutang adalah dengan adanya kebijakan hutang atau hutang yang terlalu 

banyak menyebabkan keputusan yang diambil oleh manajer akan lebih dimonitor 

oleh para debtholder sehingga akan mengesampingkan kepentingan para pemilik 

perusahaan atau pemegang saham. Masuknya kepemilikan saham institusional  

dapat memonitor kinerja manajer akan mengurangi konflik keagenan. 

     Penelitian mengenai hubungan kepemilikan saham institusional terhadap 

kebijakan hutang telah dilakukan oleh Crutchley, Jhensen dalam Fitri Ismiyanti 

dan Mamduh M.Hanafi (2003: 264) menyatakan bahwa variabel kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Semakin tinggi 

kepemilikan institusional maka diharapkan akan semakain kuat kontrol internal 

terhadap perusahaan dimana akan mengurangi biaya keagenan pada perusahaan, 

serta penggunaan utang oleh manajer untuk mengantisipasi terjadinya financial 

distress. Penelitian ini juga telah dilakukan oleh peneliti indonesia yaitu 
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Wahidahwati (2001) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. 

     Kebijakan dividen merupakan keputusan yang diambil oleh manajer apakah 

laba yang diperoleh perusahaan di bagikan kepada para pemegang saham dalam 

bentuk dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan. Jika perusahaan 

memilih untuk membagikan laba dalam bentuk deviden maka akan mengurangi 

total sumber dana internal yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat 

pertumbuhan perusahaan karena free cash flow akan menurun. Tetapi dengan 

pembagian dividen dalam jumlah besar akan meningkatkan harga saham dan 

selanjutnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Fitri Ismiyati dan 

Mamduh M.Hanafi (2003:263), perusahaan yang membagikan dividen dalam 

jumlah besar maka untuk membiayai investasinya diperlukan tambahan dana 

melalui hutang sehingga kebijakan dividen mempengaruhi hutang. 

     Hanafi (2008:376) menyebutkan bahwa adanya hubungan antara kebijakan 

dividen dengan kebijakan hutang, pemegang hutang bisa dirugikan dalam situasi 

pembayaran dividen yang tinggi. Bagi pemberi hutang, kas yang banyak dalam 

perusahaan merupakan hal yang menguntungkan. Kas yang besar tersebut dapat 

mengurangi risiko perusahaan, dan jika terjadi kebangkrutan, kas tersebut bisa 

dipakai untuk membayar hutang. Pembayaran dividen yang tinggi bisa dianggap 

sebagai transfer kekayaan dari pemegang hutang ke pemegang saham.  

     Penelitian terdahulu juga menghasilkan temuan-temuan yang berbeda 

mengenai pengaruh pembayaran dividen terhadap kebijakan hutang. Hasil studi 

Moh, et. al. (1998) menyatakan bahwa dividen payment mempunyai pengaruh 

yang signifikan dan berhubungan negatif terhadap debt ratio. Sementara itu, 
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Mahadwartha dan Hartono (2002) menyatakan bahwa pembayaran dividen 

mempunyai hubungan yang positif terhadap kebijakan hutang. 

     Berdasarkan hasil uraian diatas, maka perusahaan manufaktur dipilih untuk 

menjadi objek dalam penelitian ini. Selain itu dari hasil penelitian terdahulu dapat 

diketahui bahwa terdapat banyak sekali perbedaan hasil penelitian antara peneliti 

yang satu dengan peneliti yang lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini masih perlu 

untuk dilakukan untuk melanjutkan penelitian terdahulu. 

     Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penelitian ini diberi 

judul: “ Pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial, Kepemilikan Saham 

Institusional, dan Kebijakan Dividen terhadap Kebijakan Hutang 

Perusahaan ” (Studi pada Perusahaan-perusahaan Manufaktur yang Listing 

di BEI Pada Tahun 2007-2009). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian dan jurnal-jurnal 

penelitian maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional 

dan kebijakan dividen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan hutang pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang listing di 

BEI pada tahun 2007-2009? 

2. Apakah kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional 

dan kebijakan dividen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan hutang pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang listing di 

BEI pada tahun 2007-2009? 
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3. Diantara kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional 

dan kebijakan dividen manakah yang memberikan pengaruh dominan 

terhadap kebijakan hutang pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

listing di BEI pada tahun 2007-2009? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari variabel kepemilikan 

saham manajerial, kepemilikan saham institusional dan kebijakan dividen 

secara simultan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2007-2009. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari variabel kepemilikan 

saham manajerial, kepemilikan saham institusional dan kebijakan dividen 

secara parsial terhadap kebijakan hutang pada perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2007-2009. 

3. Untuk mengetahui diantara variabel kepemilikan saham manajerial, 

kepemilikan saham institusional dan kebijakan dividen yang akan 

memberikan pengaruh dominan terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2007-

2009. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk menambah pengetahuan dan 

lebih memahami wawasan tentang pengaruh kepemilikan saham 

manajerial, kepemilikan saham institusional dan kebijakan dividen secara 

serentak terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana bagi 

perusahaan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi terhadap 

kebijakan hutang perusahaan, sehingga nantinya perusahaan dapat 

mengambil kebijakan hutang yang optimal. 

3. Bagi para peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong 

penelitian lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang meneliti tentang pengaruh 

kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional dan 

kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang perusahaan dan diharapkan 

dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan kajian keuangan 

mengenai agency theory. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

     Selama ini telah banyak dilakukan penelitian yang berhubungan dengan 

kebijakan hutang perusahaan dalam objek dan tujuan yang berbeda-beda. Moh’d 

et. al. (1998) melalui penelitiannya yang berjudul The Impact of Ownership 

Structure On Corporate Debt Policy : a Time-Series Cross-Sectional Analisys 

melakukan penelitian mengenai pengaruh dari struktur kepemilikan terhadap 

kebijakan hutang perusahaan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah ownership structure, dividen payments, growth opportunities, firm size, 

asset structure, asset risk, profitability, tax rate, non debt tax shield, dan 

uniqueness. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa struktur kepemilikan dan 

beberapa variabel agency lainnya mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama. Variabel kepemilikan saham oleh pihak manajerial dan 

institusional, kebijakan dividen, growth, intrinsic business risk, profitability, dan 

uniquiness berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang 

perusahaan. Variabel size, asset, operating risk, taxrate, non debt tax shield 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. 

     Wahidahwati (2001) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kepemilikan   Manajerial  dan Kepemilikan   Institusional    ada   kebijakan 

hutang   perusahaan:  Sebuah  Perspektif   Teory   Agency”. Penelitian ini 

bertujuan       untuk      menganalisis      apakah     manajerial     ownership      dan 
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institusional investor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan 

hutang (struktur modal) perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

manajerial ownership, institusional ownership, dividen payment, earning 

volatility, dan stock volatility memiliki hubungan yang negatif dan signifikan 

dengan debt ratio. 

     Fitri Ismayanti dan Mamduh Hanafi (2003) melakukan penelitian dengan judul 

“Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Risiko, Kebijakan Hutang 

dan Kebijakan Dividen ; Analisa Persamaan Simultan”. Penelitian tersebut 

dilakukan dengan tujuan  untuk Menguji persamaan secara simultan antara 

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Risiko, Kebijakan Hutang 

dan Kebijakan Dividen. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut 

diantaranya: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Risiko, 

Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen. Hasil dari penelitian yang telah 

dialaksanakan yaitu terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial 

terhadap kebijakan Hutang. 

     Ariesta Sunaryanto (2006) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Struktur Kepemilikan pada Kebijakan Hutang dalam mengontrol Konflik 

Keagenan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 

2002-2004)” . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dampak 

struktur  kepemilikan   pada  kebijakan  hutang  dan  beberapa variabel kontrol 

dalam lingkup teori keagenan. Variabel yang  digunakan dalam penelitian ini 

yaitu   kepemilikan   institusional   dan  kepemilikian  manajerial,  tetapi 

penelitian  ini  menggunakan   variabel   kontrol   diantaranya   berupa 

pembayaran  dividen,  ukuran perusahaan, struktur aktiva, keuntungan 
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perusahaan, tarif pajak. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepemilikan 

manajerial dan penyebaran kepemilikan tidak berpengaruh pada kebijakan hutang 

sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kebijakan hutang. 

     Nur Lita Eka Mayangsari (2009) melakukan penelitian dengan judul “Analisa 

free cash flow, Kepemilikan manajerial dan Ukuran perusahaan terhadap 

Kebijakan Hutang pada perusahaan Food and Beverage yang listing di BEI tahun 

2001-2005”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku 

perusahaan food and beverage di indonesia dalam mengelola Analisa free cash 

flow, Kepemilikan manajerial dan Ukuran perusahaan terhadap Kebijakan Hutang. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya free cash flow, 

Kepemilikan manajerial, Ukuran perusahaan dan Kebijakan Hutang. Dan hasil 

dari penelitian yang dilakukan free cash flow, kepemilikan manajerial dan ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hitang. free 

cash flow secara parsial memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang sedangkan 

kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang. Dan free cash flow merupakan variabel 

yang berpengaruh dominan terhadap kebijakan hutang. 

     Masrifah  Isnaeni  (2009)  telah  melakukan  penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Sebaran 

Kepemilikan  dan  Ukuran  Perusahaan  terhadap    Kebijakan  Hutang  

perusahaan  (studi  pada  perusahaan  yang  terdaftar  di BEI  periode 2005-

2006)”.   Penelitian   yang  dilakukan   tersebut  memiliki tujuan  untuk    menguji  
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variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Sebaran 

Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Sebaran Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan berpengeruh secara 

simultan terhadap Kebijakan Hutang perusahaan. Sedangkan secara parsial hanya 

variabel Ukuran Perusahaan yang signifikan terhadap Kebijakan Hutang, 

sedangkan Kebijakan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan 

Sebaran Kepemilikan secara parsial tidak signifikan terhadap Kebijakan Hutang. 

     Nina Diah Pithaloka (2009) melakukan penelitian denagan judul “Pengaruh 

Faktor-faktor Intern Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang (Studi pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2003-2007)”. Tujuan dari 

penelitian tersebut adalah untuk menguji mengenai Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Sebaran Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Kebijakan Hutang Perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kebijakan hutang sedangkan variabel independennya adalah 

Faktor-faktor Intern Perusahaan yang dilihat dari Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Sebaran Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan. Hasil 

dari penelitian tersebut bahwa Kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Secara parsial kepemilikan manajerial dan pertumbutan penjualan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang sedangkan ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 
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Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

Peneliti 

(tahun) 

Judul 

penelitian 

Tujuan penelitian Variable 

penelitian 

Teknik 

analisis 

Hasil penelitian 

Moh’d et. 

al. (1998) 

The Impact of 

Ownership 

Structure On 

Corporate 

Debt Policy : 

a Time-Series 

Cross-

Sectional 

Analisys 

Untuk mengetahui 

pengaruh dari 

struktur 

kepemilikan 

terhadap kebijakan 

hutang perusahaan 

baik pengaruh 

secara simultan 

maupun parsial. 

Ownership 

structure 

(kepemilikan 

manajerial dan 

institusional), 

dividen 

payments, 

growth 

opportunities, 

firm size, asset 

structure, asset 

risk, 

profitability, tax 

rate, non debt 

tax shield, 

uniqueness dan 

debt ratio. 

Analisis 

Regresi 

Berganda. 

Struktur kepemilikan 

dan beberapa variabel 

agency lainnya 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan 

secara bersama-sama. 

Variabel kepemilikan 

saham oleh pihak 

manajerial dan 

institusional, 

kebijakan dividen, 

growth, intrinsic 

business risk, 

profitability, dan 

uniquiness 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap kebijakan 

hutang perusahaan. 

Variabel size, asset, 

operating risk, 

taxrate, non debt tax 

shield berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kebijakan 

hutang. 

Wahidahwa

ti  (2001) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial 

dan 

Kepemilikan 

Institusional 

pada 

kebijakan 

Untuk menganalisis 

apakah kepemilikan 

manajerial dan 

kepemilikan 

institusional 

mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap kebijakan 

Manajerial 

ownership, 

institusional 

ownership, 

dividen 

payment, 

earning 

volatility,  stock 

Analisis 

Regresi 

Berganda. 

Manajerial 

ownership, 

institusional 

ownership, dividen 

payment, earning 

volatility, dan stock 

volatility memiliki 

hubungan yang 
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hutang 

perusahaan: 

Sebuah 

Prespektif 

Teori Agensi. 

hutang. volatility dan  

debt ratio. 

negatif dan 

signifikan dengan 

debt ratio. 

 

Fitri 

Ismayanti 

dan 

Mamduh 

Hanafi 

(2003) 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Risiko, 

Kebijakan 

Hutang dan 

Kebijakan 

Dividen ; 

Analisa 

Persamaan 

Simultan. 

Menguji persamaan 

secara simultan 

antara Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Risiko, Kebijakan 

Hutang dan 

Kebijakan Dividen. 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Risiko, 

Kebijakan 

Hutang dan 

Kebijakan 

Dividen. 

Analisis 

Regresi 

Berganda. 

Adanya hubungan 

positif antara 

kepemilikan 

manajerial terhadap 

kebijakan Hutang. 

Ariesta 

Sunaryanto 

(2006) 

Pengaruh 

struktur 

kepemilikan 

pada 

kebijakan 

hutang dalam 

mengontrol 

konflik 

keagenan 

(studi pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

BEJ periode 

2002-2004) 

Untuk menganalisa 

dampak struktur 

kepemilikan pada 

kebijakan hutang 

dan beberapa 

variabel kontrol 

dalam lingkup teori 

keagenan. 

Kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

deviden, ukuran 

perusahaan, 

struktur aktiva, 

keuntungan 

perusahaan, 

tarif pajak dan 

kebijakan 

hutang. 

Analisis 

Regresi 

Berganda. 

Kepemilikan 

manajerial dan 

penyebaran 

kepemilikan tidak 

berpengaruh pada 

kebijakan hutang 

sedangkan 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap kebijakan 

hutang. 

Nur Lita 

Eka 

Mayangsari 

(2009) 

Analisa free 

cash flow, 

Kepemilikan 

manajerial 

dan Ukuran 

Untuk mengetahui 

perilaku perusahaan 

food and beverage 

di indonesia dalam 

mengelola Analisa 

free cash flow, 

Kepemilikan 

manajerial, 

Ukuran 

perusahaan dan 

Analisis 

Regresi 

Berganda. 

free cash flow, 

kepemilikan 

manajerial dan 

ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh 
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perusahaan 

terhadap 

Kebijakan 

Hutang pada 

perusahaan 

Food and 

Beverage 

yang listing 

di BEI tahun 

2001-2005. 

free cash flow, 

Kepemilikan 

manajerial dan 

Ukuran perusahaan 

terhadap Kebijakan 

Hutang. 

Kebijakan 

Hutang 

yang signifikan 

terhadap kebijakan 

hitang. free cash flow 

secaRra parsial 

memiliki pengaruh 

terhadap kebijakan 

hutang sedangkan 

kepemilikan 

manajerial dan 

ukuran perusahaan 

tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap kebijakan 

hutang. Dan free cash 

flow merupakan 

variabel yang 

berpengaruh dominan 

terhadap kebijakan 

hutang. 

Masrifah 

Isnaeni 

(2009)  

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

sebaran 

kepemilikan 

dan ukuran 

perusahaan 

terhadap 

kebijakan 

hutang 

perusahaan 

(studi pada 

perusahaan 

yang 

terdaftar di 

BEI periode 

2005-2006) 

Untuk menguji 

mengenai 

Kepemilikan 

Manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

sebaran 

kepemilikan dan 

ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan 

hutang perusahaan. 

Kepemilikan 

Manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

sebaran 

kepemilikan, 

ukuran 

perusahaan dan 

kebijakan 

hutang. 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Kepemilikan 

Manajerial, 

kepemilikan 

institusional, sebaran 

kepemilikan dan 

ukuran perusahaan 

berpengeruh secara 

simultan terhadap 

kebijakan hutang 

perusahaan. 

Sedangkan secara 

parsial hanya variabel 

ukuran perusahaan 

yang signifikan 

terhadap kebijakan 

hutang, sedangkan 

kebijakan 

kepemilikan 

manajerial, 



19 
 

 
 

kepemilikan 

institusional, dan 

sebaran kepemilikan 

secara parsial tidak 

signifikan terhadap 

kebijakan hutang. 

Nina Diah 

Pithaloka 

(2009) 

Pengaruh 

faktor-faktor 

intern 

perusahaan 

terhadap 

kebijakan 

hutang (studi 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

BEI periode 

2003-2007) 

Untuk menguji 

secara empiris 

adanya pengaruh 

faktor intern 

(kepemilikan 

manajerial, ukuran 

perusahaan dan 

pertumbuhan 

penjualan) terhadap 

kebijakan hutang. 

Kepemilikan 

manajerial, 

ukuran 

perusahaan, 

pertumbuhan 

penjualan, dan 

kebijakan 

hutang. 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Kepemilikan 

manajerial, ukuran 

perusahaan, 

pertumbuhan 

penjualan secara 

simultan berpengaruh 

terhadap kebijakan 

hutang. Secara parsial 

kepemilikan 

manajerial dan 

pertumbutan 

penjualan tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kebijakan hutang 

sedangkan ukuran 

perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap kebijakan 

hutang. 

 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Struktur Modal 

1. Definisi Struktur Modal 

     Struktur modal  menurut Keown, et. al. (1993) adalah campuran antara 

sumber-sumber   dana   jangka  panjang  yang  dipergunakan   perusahaan. Ini 

juga disebut dengan kapitalisasi (capitalization) perusahaan. Disini yang 
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ditekankan adalah presentase atau jumlah relatif yang diberikan masing-masing 

sumber, serta komposisi terbaiknya bagi perusahaan. 

     Tujuan pokok struktur modal menurut Keown, et. al. (1993) adalah 

menciptakan suatu bauran atau kombinasi sumber dana permanen yang 

sedemikian rupa agar mampu memaksimalkan harga saham perusahaan. Adapun 

bauran pendanaan yang ideal dan selalu diupayakan itu disebut struktur modal 

optimal (optimal capital structure). 

2. Teori Struktur Modal 

a. Teori Modligliani – Miller (MM) 

      Teori struktur modal modern dimulai pada tahun 1958, yaitu teori yang 

dikeluarkan oleh profesor Modigliani-Miller. Modligliani-Miller (MM) 

berhasil membuktikan bahwa niai suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh 

struktur modalnya, dengan kata lain, perusahaan tidak perlu memperhatikan 

struktur modalnya untuk menaikkan nilai perusahaan (Brighham dan houston, 

2006:33).  

 Teori MM ini didasarkan pada beberapa asumsi yang tidak realistis, antara 

lain: 

1. tidak adanya biaya broker (pialang) 

2. tidak ada pajak 

3. tidak ada biaya kebangkrutan 

4. para investor dapat meminjam tingkat bunga yang sama dengan 

perusahaan 

5. semua investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen 

mengenai peluang investasi perusahaan dimasa mendatang 

6. EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan hutang (Brigham dan 

houston, 2006:33) 
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Teori ini terus berkembang dengan dibantahnya asumsi-asumsi yang tidak realistis 

tersebut, Menurut Brighan dan Houston (2006:34), dua asumsi yang dapat 

melemahkan Teori Struktur Modal Modligliani-Miller adalah: 

a. Efek Pajak 

 Makalah lanjutan MM pada tahun 1963 melemahkan asumsi 

tidak adanya pajak perseroan. Peraturan perpajakan memperbolehkan 

pengurangan pembayaran bunga sebagai beban, tetapi pembayaran dividen 

kepada pemegang saham tidak dapat dikurangkan. Perlakuan yang berbeda 

ini mendorong perusahaan menggunakan hutang dalam struktur modal 

mereka.   

b. Efek Biaya Kebangkrutan 

 Kebangkrutan yang terjadi dalam perusahaan bisa membawa 

biaya yang sangat mahal bagi perusahaan, misalnya biaya hukum dan 

akuntansi. Selain itu, kebangkrutan juga akan membawa ancaman hilangnya 

karyawan yang penting, hilangnya pelanggan, dan lain-lain. Masalah akan 

semakin banyak muncul jika perusahaan memiliki banyak hutang dalam 

struktur modalnya. Karena itu, biaya kebangkrutan akan menghalangi 

perusahaan menggunakan hutang yang berlebihan. Pembatasan huatang ini 

harus dilakukan terutama pada perusahaan yang memiliki laba yang labil, 

karena kemungkinan untuk mengalami kebangkrutan lebih besar. Demikian 

pula dengan perusahaan yang menggunakan biaya yang tinggi, jika 

menghadapi kesulitan keuangan harus membatasi penggunaan hutangnya. 
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b.Teori Trade-off 

     Teori ini merupakan gabungan dari pemikiran-pemikiran sebelumnya, dimana 

perusahaan menyeimbangkan manfaat dari pendanaan dengan hutang (perlakuan 

pajak yang menguntungkan) dengan suku bungan dan biaya kebangkrutan lebih 

tinggi. Ringkasan teori Trade-off disajikan dalam gambar berikut: 

Gambar 2.1 

Pengaruh Leverage pada Nilai Saham 

 

            Nilai saham  

                    Bigbee         
  

                      Nilai Tambah dari  

Nilai saham       manfaat  perlindungan 

Dengan hutang  hutang pajak 

Nol = $20 

 

 

 

 

                    0   U1 U2 

  

 

Gambar diatas menurut Brighan dan Houston (2006:36-38) dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Fakta  bahwa  bunga  adalah   beban  pengurang   pajak  menjadikan 

hutang  lebih  murah daripada saham biasa atau saham preferen. 

Akibatnya,  secara tidak lengsung pemerintah telah membayarkan 

sebagian biaya dari modal utang, atau dengan cara lain, hutang 

memberikan manfaat perlindungan pajak. Jadi, penggunaan hutang 

menyebabkan lebih  banyak  laba operasi perusahaan (EBIT) yang  

 

Hasil MM yang menerapkan pengaruh  

perpajakan perusahaan: harga saham  jika 

tidak terdapat biaya-biaya yang berhubungan 

dengan kebangkrutan. 

Nilai yang dikurangi oleh biaya-biaya yang 

berhubungan dengan kebangkrutan 

Harga sahan aktual. 

Nilai saham jika perusahaan tidak 

mempergubakan Leverage keuangan. 

 

 

 

Tingkat batasan utang dimana Biaya 

Kebangkrutan dapat menjadi 

penting 

Struktur modal yang optimal:                                        

manfaat perlindungan pajak marginal=                                              

biaya-biaya yang berhubungan dengan kebangkrutan 

marginal 

Leverage, U/A 
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diterima oleh para investor. Karenanya, semakin banyak perusahaan 

mempergunakan utang, maka semakin tinggi nilai dan harga sahamnya. 

Menurut asumsi teori MM dengan pajak, harga saham sebuah perusahaan 

akan mencapai nilai maksimal jika perusahaan sepenuhnya menggunakan 

hutang 100 persen, dan garis yang berlabel “Hasil MM yang menerapkan 

pengaruh perpajakan perusahaan” dalam tampilan diatas menunjukkan 

hubungan antara harga-harga saham dan hutang menurut asumsi ini. 

2. Dalam dunia nyata, perusahaan jarang mempergunakan hutang 100 persen. 

Alasan utama perusahaan membatasi penggunaan hutangnya adalah untuk 

menjaga biaya-biaya yang berhubungan dengan kebangkrutan tetap 

rendah. 

3. Terdapat tingkat batasan hutang, yang diberi nama U1 dalam tampilan 

diatas, dimana di bawahnya kemungkinan kebangkrutan begitu rendah 

sehingga menjadi tidak penting. Namun diatas  U1 , biaya-biaya yang 

berhubungan dengan kebabgkrutan menjadi semakin penting, dan biaya-

biaya tersebut mengurangi manfaat pajak atas hutang dengan tingkat yang 

semakin tinggi. Dalam rentang U1 hingga U2, biaya-biaya yang 

berhubungan dengan kebangkrutan berkurang tetapi tidak sepenuhnya 

memenuhi manfaat pajak atas hutang, sehingga harga saham perusahaan 

naik (namun dengan tingkat yang menurun) seiring dengan naiknya rasio 

hutangnya. Akan tetapi, diatas batas U2 biaya-biaya yang berhubungan 

dengan kebangkrutan telah melebihi manfaat pajak, sehingga selanjutnya 

peningkatan rasio hutang akan menurunkan nilai saham. Oleh sebab itu, 

U2 adalah struktur modal yang optimal. Tentu saja, U1 dan U2 akan 

bervariasi dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lainnya, 

tergantung pada risiko bisnis dan biaya-biaya kebangkrutan masing-

masing perusahaan. 

 

c. Teori Pengsinyalan 

     Menurut Brigham dan Houston (2006: 35-37) teori pengsinyalan dijelaskan 

sebagai berikut: 

Kenyataan  menunjukkan  bahwa  manajer  mempunyai  informasi  yang lebih 

baik dibandingkan denagan investor luar, hal ini disebut asimetri informasi 

(asymmetric   information). Hal   ini   memberikan  kesimpulan  bahwa 

perusahaan   dengan  prospek   yang  sangat  cerah  tidak  menghendaki  

pendanaan  dengan menjual  saham  baru,  tetapi  perusahaan  dengan  prospek  

yang  suram   memang  menyukai   pendanaan  dengan  menggunakan  ekuitas  



24 
 

 
 

dari luar. Dengan kata lain, pengumuman emisi dari suatu perusahaan pada 

umumnya merupakan suatu isyarat bahwa memandang prospek perusahaan itu 

suram. Selanjutnya, jika perusahaan itu mengeluarkan saham baru, lebih sering 

dari biasanya, maka harga saham akan menurun. Implikasi hal ini pada struktur 

modal bahwa perusahaan akan mempertahankan adanya kapasitas cadangan untuk 

meminjam (reserve borrowing capacity) pada keadaan normal.  

d. Pecking Order Theory 

     Teori ini menyatakan bahwa bila perusahaan membutuhkan dana, maka 

prioritas utama adalah menggunakan dana internal, yaitu laba ditahan. Hal ini 

karena terjadinya asimetris informasi sehingga pendanaan eksternal kurang 

diminati. Namun apabila dibutuhkan dana dengan pendanaan eksternal, maka 

utang akan menjadi prioritas perusahaan. Skenario urutan dalam Packing order 

theory yaitu (Hanafi, 2008: 313-314): 

1. Perusahaan memilih pendanaan internal. Dana internal tersebut diperoleh dari 

laba (keuntungan) yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. 

2. Perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan 

kesempatan investasi. Perusahaan berusaha menghindari perubahan dividen 

yang tiba-tiba. Dengan kata lain, pembayaran dividen diusahakan konstan 

atau, kalau berubah terjadi secara gradual dan tidak berubah secara 

signifikan. 

3. Karena kebijakan dividen yang konstan dengan fluktuasi keuantungan dan 

kesempatan investasi yang tidak bisa diprediksi, akan menyebabkan aliran 

kas yang diterima oleh perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan 

pengeluaran investasi pada saat-saat tertentu, dan akan lebih kecil pada saat 

yang lain.  

4. Jika pendanaan eksternal diperlukan, maka diawali dengan hutang, dan 

sebagai pilihan terakhir adalah saham. 

     Packing order theory menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki 

keuntungan       tinggi      justru  mempunyai   tingkat  utang  lebih    kecil. Tingkat  
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utang yang kecil tersebut tidak dikarenakan perusahaan mempunyai target tingkat 

utang yang kecil, tetapi karena perusahaan tidak membutuhkan dana eksternal. 

Tingkat keuntungan yang tinggi menjadikan dana internal cukup untuk memenuhi 

kebutuhan investasi. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Struktur Modal 

     Menurut Brigham dan Houston (2006:7), faktor-faktor utama yang 

mempengaruhi keputusan struktur modal antara lain: 

a. Risiko Bisnis atau tingkat risiko yang terkandung dalam operasi 

perusahaan apabila ia tidak menggunakan hutang. Semakin tinggi risiko 

bisnis perusahaan, maka semakin rendah rasio hutang optimalnya. 

b. Posisi perpajakan perusahaan. Salah satu alasan utama menggunakan 

hutang adalah bunganya yang dapat menjadi pengurang pajak, yang 

selanjutnya akan mengurangi biaya hutang efektif. Akan tetapi, jika 

sebagian besar laba perusahaan telah dilindungi dari pajak karena 

perlindungan penyusutan pajak, bunga dari hutang yang masih beredar 

saat ini, atau karena kerugian pajak yang dibawa ketahun berikutnya, 

maka tarif pajaknya akan rendah, sehingga tambahan hutang mungkin 

tidak akan begitu menguntungkan lagi dibandingkan jika perusahaan 

memliki tarif pajak efektif yang lebih tinggi. 

c. Fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk memperoleh modal 

dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk. Bendahara-

bendahara perusahaan tahu bahwa operasi yang stabil akan 

membutuhkan pasokan modal yang lancar, yang merupakan hal yang 

vital bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Mereka juga tahu 

bahwa ketika perekonomian sedang ketat, atau ketika perusahaan sedang 

mengalami kesulitan operasional, para pemberi modal akan lebih suka 

memberikan dananya kepada perusahaan yang memiliki neraca yang 

kuat. Oleh karena itu, baik potensi kebutuhan dana di masa depan 

maupun konsekuensi dari kekurangan dana akan mempengaruhi sasaran 

struktur modal-semakin tinggi kemungkinan kebutuhan modal di masa 

mendatang, dan semakin buruk konsekuensi dari kekurangan dana, maka 

neraca perusahaan harus semakin kuat.  

d. Konservatisme atau keagresifan manajemen. Beberapa manajer lebih 

agresif dari yang lainnya, sehingga beberapa perusahaan cenderung 

menggunakan hutang sebagai usaha untuk mendorong keuntungan. 

Faktor ini tidak memiliki pengaruh pada struktur modal optimal yang 

sebenarnya, atau yang memaksimalkan nilai, namun memang memiliki 

pengaruh struktur modal sasaran yang ditentukan oleh para manajer. 

e.  
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2.2.2 Kebijakan Hutang Perusahaan 

     Menurut Keiso et. Al. (2002:179), hutang merupakan kemungkinan 

pengorbanan masa depan dari manfaat ekonomi yang timbut dari kewajiban 

sekarang dari kesatuan tertentu untuk mentransfer aktiva atau jasa lain ke kesatuan 

lain di masa depan sebagai hasil transaksi dimasa lalu. Ini menunjukkan dalam 

klaim utang, kreditur berhak atas aliran kas perusahaan debitur (biasanya 

pembayaran bunga dan pokok pinjaman). 

     Berikut adalah beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat hutang 

perusahaan: 

 

1. The Debt Ratio (Rasio antara hutang dengan aktiva) 

Menurut Brigham dan Houston (2006:103) rasio ini mengukur 

berapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai olek kreditur. Rasio ini 

diukur sebagai berikut: 

    Debt Ratio : Total Utang 

              Total Aktiva  

 

2. The Debt to Equity Ratio (Rasio antara hutang jangka panjang dan 

modal sendiri) 

Menurut Ross, et. al (2009:83) rasio ini menunjukkan hubungan 

antara jumlah pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh para 

kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik 

perusahaan . Rasio ini dihitung sebagai berikut: 
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  Debt  Equity Ratio =    Utang Jangka Panjang 

     Ekuitas Pemegang Saham 

3. Debt Total Capitalization Ratio 

Menurut Ross, et. al  (2009:84) rasio ini mengukur berapa besar 

modal jangka panjang perusahaan (total capitalization) yang dibiayai 

oleh kreditur jangka panjang. Adapun perhitungannya adalah sebagai 

berikut: 

Debt Total Capitalization Ratio =    Utang Jangka Panjang 

              Utang Jangka Panjang + Ekuitas  

      Pengukuran yang digunakan sebagai proxi kebijakan hutang perusahaan dalam 

penelitian ini adalah pengukuran yang ke tiga sesuai dengan penelitian Moh’d et 

al (1998) dan Wahidahwati (2001). 

2.2.3 Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan besarnya 

hutang yang digunakan dalam perusahaan. 

     Bukanlah suatu keputusan yang mudah untuk menentukan berapa besarnya 

hutang yang digunakan dalam perusahaan. Perusahaan perlu memperhitungkan 

beberapa hal, yaitu (Husnan dan Pudjiastuti, 2004): 

1. Rasio utang yang digunakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

di pasar modal cukup tinggi, rasio ini perlu diperhatikan untuk 

melihat komposisi rasio pada industri sejenis. Dengan melihat rasio 

utang yang digunakan oleh industri sejenis, maka perusahaan akan 

mampu melihat posisinya dibandingkan dengan pesaing-

pesaingnya, sehingga perusahaan dapat menyusun strategi yang 

tepat untuk memajukan perusahaan. 
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2. Perubahaan komposisi utang dapat menimbulkan dampak pada 

harga saham. 

     Studi yang dilakukan Masulis (1980) menunjukkan bahwa 

Abnormal Return (yaitu perbedaan keuntungan riil dan keuntungan 

sesuai dengan model aquilibrium) pada hari pengumuman dan 

sehari setelah pengumuman dari perusahaan-perusahaan yang 

meningkatkan proporsi penggunaan utang, ternyata positif. 

Sedangkan perusahaan yang menggunakan leverage ternyata 

memperoleh abnormal return yang negatif pada hari pengumuman 

dan sehari setelahnya. Abnormal return yang bersifat positif bagi 

perusahaan yang meningkatkan proporsi utang berarti peningkatan 

penggunaan leverage dinilai memberikan manfaat bagi pemodal 

(yaitu dalam bentuk penghematan pajak). 

     Perubahan komposisi utang yang dapat berdampak pada harga 

saham ini merupakan salah satu variabel yang harus diperhatikan 

oleh manajer untuk menentukan seberapa besar utang yang akan 

digunakan oleh perusahaan. 

3. Adanya perbedaan leverage yang digunakan oleh industri yang 

berbeda. 

     Debt to Equity Ratio perusahaan berbeda-beda antara yang satu 

dengan yang lainnya. Dalam hal ini, beberapa industri memiliki 

DER lebih dari satu (artinya utang lebih besar daripada modal 

sendiri) dan lebih besar dari yang lainnya. Kemungkinan penjelasan 

bahwa industri-industri tersebut mempunyai risiko usaha yang lebih 
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kecil sehingga berani menggunakan proporsi yang lebih besar. 

Perbedaan risiko utang yang dihadapi oleh masing-masing industri 

merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk 

menentukan kebijakan utang perusahaan. 

 2.2.4 Kebijakan Hutang dan Risiko keuangan perusahaan 

     Penggunaan hutang akan menimbulkan kewajiban untuk membayar bunga dan 

pokok pinjaman yang harus dibayar oleh perusahaan sebelum sisa keuntungan 

yang tersedia untuk  pemegang saham. Semakin besar hutang yang digunakan 

oleh perusahaan, maka akan semakin besar pula risiko yang ditanggung oleh 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Brighan dan Houston 

(2006) yang menyatakan bahwa dalam menentukan struktur modal, manajer harus 

memperhatikan pertimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian, yang 

berarti: 

1. Menggunakan lebih banyak hutang berarti memperbesar risiko yang 

ditanggung pemegang saham. 

2. Menggunakan lebih banyak hutang juga memperbesar tingkat 

pengembalian yang diharapkan. 

     Risiko yang ditimbulkan akibat penggunaan hutang dalam struktur modal 

terdiri dari: (1) risiko bisnis, (2) risiko pasar, (3) risiko financial (Sudarma: 2004). 

Risiko bisnis adalah tingkat risiko dari aktiva perusahaan jika tidak menggunakan 

hutang (Brigham dan Houston,2006:9). 
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     Menurut Brigham dan Houston (2006:11), risiko bisnis tergantung pada 

sejumlah faktor yaitu: 

1. Variabilitas permintaan. Semakin stabil permintaan akan produk sebuah 

perusahaan, jika hal-hal lain dianggap konstan, maka semakin rendah risiko 

bisnisnya. 

2. Variabilitas harga jual. Perusahaan yang produk-produknya dijual di pasar 

yang sangat tidak stabil terkena risiko bisnis yang lebih tinggi daripada 

perusahaan yang sama yang harga produknya lebih stabil. 

3. Variabilitas biaya input. Perusahaan yang biaya inputnya sangat tidak pasti 

akan terkena tingkat risiko bisnis yang tinggi. 

4. Kemampuan untuk menyesuaikan harga output untuk perubahaan-perubahan 

pada biaya input. Beberapa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik 

daripada yang lain untuk menaikkan harga output mereka ketika biaya input 

naik. Semakin besar kemampuan melakukan penyesuaian harga output untuk 

mencerminkan kondisi biaya, semakin rendah tingkat risiko bisnisnya. 

5. Kemampuan untuk mengembangkan produk-produk baru pada waktu yang 

tepat dan efektif dalam hal biaya. Perusahaan-perusahaan di bidang industri 

yang menggunakan teknologi tinggi seperti obat-obatan dan komputer 

tergantung pada arus konstan produk-produk baru. Semakin cepat produknya 

menjadi usang, semakin tinggi risiko bisnis perusahaan. 

6. Eksprosur risiko asing. Perusahaan yang menghasilkan sebagian besar labanya 

dari operasi luar negri dapat terkena penurunan laba akibat fluktuasi nilai 

tukar. Begitu pula jika perusahaan beroperasi di wilayah yang secara politis 

tidak stabil, perusahaan dapat terkena risiko politik. 

7. Komposisi biaya tetap: leverage operasi. Jika sebagian besar biaya adalah 

biaya tetap, sehingga akibatnya tidak mengalami penurunan ketika permintaan 

turun, maka perusahaan terkena tingkat risiko bisnis yang relatif tinggi. 

Risiko pasar atau sistematis adalah risiko yang terjadi diluar kegiatan 

perusahaan yang tidak dapat dihilangkan atau diinvestasikan (Hanafi, 2008:200), 

bahkan nilai suatu portofolio yang terdiversifikasi dengan baik akan berfluktuasi 

terhadap perubahan dalam hasil pengembalian pasar. Selain itu, hasil 

pengembalian atas aktiva akan peka terhadap faktor-faktor pasar lain seperti 

tingkat inflasi yang tak terduga atau yang lainnya. 

Menurut  Brigham  dan  Houston  (2006:17) pengertian risiko financial 

adalah: 
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Risiko keuangan adalah tambahan risiko yang dibebankan pada para 

pemegang saham biasa sebagai hasil dari keputusan untuk mendapatkan 

pendanaan melalui hutang. Secara konseptual, pemegang saham akan menghadapi 

sejumlah risiko pada operasi perusahaan, yaitu risiko bisnis yang didevinisikan 

sebagai ketidakpastian pada proyeksi laba operasi masa depan. Jika perusahaan 

menggunakan utang (leverage keuangan), maka hal ini akan mengkonsentrasikan 

risiko bisnis pada pemegang saham biasa. 

2.2.5 Agency Problem 

     Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa agency problem akan terjadi 

apabila proporsi kepemilikan manajerial atas saham perusahaan kurang dari 100% 

sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya dan 

sudah tidak berdasar maksimalisasi nilai dalam pengambilan keputusan. 

     Agency problem timbul karena manajemen perusahaan memiliki 

kecenderungan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya 

pihak lain. Pemegang saham tentu menginginkan manajer bekerja dengan tujuan 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, manajer 

perusahaan bisa saja bertindak untuk memenuhi kemakmuran individu, 

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

mewah, mobil, serta fasilitas lainnya yang dibebankan kepada biaya perusahaan. 

Jika ada kecenderungan manajer seperti itu yang lebih mementingkan kepentingan 

pribadinya dibanding dengan kepentingan perusahaan, maka timbulah 

permasalahan antara pemegang saham dan manajer perusahaan. 

2.2.6 Agency Theory 

     Agency Theory adalah teori yang dipopulerkan oleh Jensen dan  Meckling pada 

tahun   1976   dimana  dasar   teori   ini  adalah    hubungan   antara    partisipal  
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dan agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan muncul 

ketika seseorang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain atau agen untuk 

melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan kepentingan prinsipal dengan 

mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan pendanaan. Dalam 

konteks manajemen keuangan, hubungan ini muncul antara pemegang saham 

dengan para manajer dan antara pemegang saham dengan kreditor. 

     Pada agency theory yang disebut principal adalah pemegang saham dan yang 

dimaksud dengan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Dalam 

manajemen keuangan tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham. Untuk itu manajer yang diangkat oleh pemegang 

saham harus bertindak untuk pemegang saham, tetapi ternyata sering terjadi 

konflik antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi tersebut 

dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. 

     Dalam hal ini, pihak partisipal atau pemegang saham tentunya akan melakukan 

pengawasan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil manajer akan 

sesuai dengan kepentingan partisipal. Proses pengawasan tersebut akan 

memunculkan biaya yang harus dikeluarkan olen participal , biaya ini disebut 

biaya agensi (agency cost). 

2.2.7 Agency Cost 

     Konflik kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajerial dapat 

diminimumkan dengan mensejajarkan kepentingan kedua belah pihak, tetapi 

proses tersebut akan menimbulakan biaya yang disebut agency cost. 
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     Jensen dan Meckling (1976) membedakan agency cost menjadi dua macam, 

yaitu: 

a. Agency cost of equity, terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemilik 

manajer dengan pemegang saham luar, sebagai akibat dari penjualan klaim 

ekuitas atas perusahaan. Pemilik manager akan menanggung hanya sebagian 

biaya dari operasional perusahaan yang digunakan untuk mengkonsumsi 

penghasilan tambahan dari sumberdaya perusahaan untuk konsumsinya 

sendiri. Konflik potensial berasal dari keadaan ketika kepemilikan manajer 

turun sehingga dorongan untuk mencurahkan usaha pada aktivitas yang kreatif 

juga menurun. 

b. Agency cost of debt, terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemegang 

saham (stockholder) dengan pemegang hutang (debtholder). Dengan 

penerbitan hutang ini, pemegang hutang memiliki hak atas sebagian laba yang 

diperoleh perusahaan atas asseassetnya. Sementara itu, manajer menanggung 

pengendalian perusahaan yang sangat menentukan tingkat profitabilitasnya 

dan risiko perusahaan melalui aliran kasnya, misalnya manajer malakukan 

ekspansi yang menyebabkan risiko perusahaan lebih besar dari apa yang 

dipikirkan oleh kreditur. Hal tersebut akan meningkatkan tingkat keuntungan 

yang diisyaratkan atas hutang yang telah diberikan dan akhirnya 

mengakibatkan nilai hutang meningkat. Jika investasi tersebut berhasil, maka 

sebagian besar keuntungan akan menjadi hak pemegang saham, karena bunga 

atas hutang bersifat tetap, yang ditentukan atas dasar aktiva lama. Disisi lain, 

jika investasi tersebut gagal, maka kreditur harus menanggung kerugian 

tersebut , sehingga disimpulkan bahwa investasi tersebut hanya baik untuk 

pemegang saham, tetapi bardampak negatif bagi kreditur. 

 

     Ada beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost yaitu: pertama dengan 

meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen sehingga 

dapat menyejajarkan kepentingan pemilik dan manajer (Jensen dan Meckling, 

1976). Kedua dengan meningkatkan dividen payout ratio sehingga tidak tersedia 

banyak free cash flow dan manajemen terpaksa mencari pendanaan daari luar 

untuk membiayai investasinya (Crutchley dan Hansen, 1989, dalam wahidawati, 

2001). Ketiga, dengan meningkatkan pendanaan dengan hutang, karena dengan 

penggunaan hutang maka perusahaan harus melakukan pembayaran periodik atas 

bunga dan hutang. Hal ini dapat mengurangi keinginan manajer untuk 

menggunakan free cash flow guna membiayai kegiatan yang tidak optimal 
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(Jensen, 1986). Keempat, dengan Institusional investor sebagai monitoring agen. 

Moh’d et al (1998) menyatakan bahwa distribusi saham antara pemegang saham 

dari luar yaitu institusional investor dan shareholder dispersion dapat mengurangi 

agency cost. Adanya kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan 

yang lebih optimal terhadap kinerja manajer dalam perusahaan. 

2.2.8 Kepemilikan Saham Manajerial 

     Kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak 

yang secara aktif berperan dalam mengambil keputusan untuk menjalankan 

perusahaan. Pihak-pihak tersebut adalah mereka yang duduk didewan komisaris 

dan dewan direksi perusahaan (Wahidahwati, 2001). Keberadaan pihak 

manajemen dalam manajemen perusahaan dapat didasarkan pada beberapa latar 

belakang yaitu, untuk mewakili pemegang saham institusi, merupakan tenaga-

tenaga profesional yang diangkat oleh pemegang saham melalui Rapat Umum 

Pemegang Saham, atau mereka duduk dijajaran manajemen perusahaan karene 

turut memiliki saham perusahaan. 

     Perusahaan merupakan titik temu hubungan agensi antara pemilik perusahaan 

dengan manajemen perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha 

memaksimalkan utulitasnya. Berdasarkan teori agensi, hubungan antara 

kepentingan pemilik saham dengan manajemen sangatlah rawan dengan 

terjadinya   konflik   agensi.   Dalam teori   agensi, salah   satu cara untuk 

mengurangi   konflik   antara   pemilik   dengan   manajemen    adalah     dengan  
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memberikan bagian saham perusahaan pada pihak manajemen. Hal tersebut 

didukung oleh teori yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976), yang 

menyatakan bahwa salah satu mekanisme untuk memperkecil kemungkinan 

adanya konflik dalam perusahaan akibat agent dan participal adalah dengan 

memperbesar kepemilikan manajerial. Dengan memperbesar kepemilikan 

manajerial, maka manajemen akan merasakan secara langsung dampak dari setiap 

keputusan yang mereka ambil karena mereka menjadi pemilik perusahaan. 

     Sebagai pemegang saham, manajer akan ikut menikmati keuntungan dari setiap 

keputusan benar yang diambilnya, sebaliknya apabila terjadi kesalahan dalam 

pengambilan keputusan maka mereka akan ikut menanggung kerugian. Sehingga 

keterikatan yang timbul diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajemen untuk 

meningkatkan nilai perusahaan, serta mereka akan lebih bijaksana dalam 

melakukan suatu pengambilan keputusan. 

     Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh kepemilikan 

manajerial pada kebijakan hutang adalah penelitian Jensen dan Meckling (1976) 

yang menyatakan bahwa jika manajer memiliki kepemilikan saham yang tinggi 

dalam perusahaan, mereka akan mengurangi tingkat hutang secara optimal 

sehingga akan mengurangi akan mengurangi biaya keagenan. 

2.2.9 Kepemilikan Saham Institusional 

     Kepemilikan saham institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak 

yang berentuk institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan institusi 

lainnya (Wahidahwati,2001). 
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     Menurut Wahidahwati (2001) institusi biasanya dapat menguasai mayoritas 

saham karena memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan 

pemegang saham lainnya. Oleh karena menguasai saham mayoritas, maka pihak 

institusional dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara 

lebih kuat dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. 

     Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa salah satu alat monitoring 

yang digunakan untuk mengurangi agency conflict adalah dengan meningkatkan 

kepemilikan saham institusional. Dengan kata lain, peningkatan kepemilikan 

saham institusional akan menggatikan peranan kepemilikan saham manajerial 

dalam rangka meminimumkan agency cost dalam perusahaan.  

     Dengan meningkatalkan kepemilikan institusional maka menyebabkan kinerja 

manajemen diawasi secara optimal sehingga manajemen menghindari perilaku 

yang merugikan participal. Semakin besar kepemilikan institusional maka 

semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. 

Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional efektif digunakan sebagai 

alat monitoring manajemen (ismiyati dan hanafi, 2003). 

     Hasil penelitian yang berbeda-beda menghasilkan kesimpulan yang berbeda-

beda pula. Ismiyati dan hanafi (2003) menemukan bukti bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang yang mengindikasikan 

bahwa kepemilikan institusional mampu melakukan monitoring terhadap manajer 

secara lebih baik. Dengan demikian, perusahaan akan meningkatkan penggunaan 

hutang untuk pendanaan operasional perusahaan. 
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2.2.10 Kebijakan Dividen 

     Kebijakan dividen adalah kebijakan yang dibuat perusahaan dalam 

menentukan berapa banyak dari keuntungan harus dibayarkan kepada pemegang 

saham dan berapa banyak yang harus ditahan kembali dalam perusahaan (Weston 

dan Brigham, 1981). 

     Laba ditahan merupakan salah satu sumber dana terpenting untuk membiayai 

pertumbuhan perusahaan, tetapi dividen menbentuk arus uang yang semakin 

banyak mengalir ke pemegang saham. Dalam keadaan tertentu, mungkin saja 

suatu perusahaan mempunyai arus kas dan kebutuhan investasi yang begitu cepat 

menyerap dana sehingga hampir tidak ada sisa untuk memberikan dividen teratur 

yang sangat tinggi. Pada umumnya dana yang tersisa setelah dipakai untuk 

investasi itu perlu dimanfaatkan untuk membayar dividen yang relatif rendah pada 

tahun-tahun sepi atau pada tahun yang banyak membutuhkan dana untuk 

investasi, sehingga dapat terus dipertahankan kesetabilannya, selain itu untuk 

memberikan dividen ekstra pada tahun-tahun yang ada kelebihan dana. 

     Pembayaran dividen adalah bagian dari monitoring perusahaan. Rozzef (1982) 

dalam Wahidahwati (2001) menyatakan bahwa pembiayaan dividen pada 

pemegang saham akan mengurangi sumber-sumber dana yang dikendalikan oleh 

manajer, sehingga menggurangi kekuasaan manajer. 

     Hal ini juga didukung oleh pendapat Emery dan Finnerty (1997) dalam 

Mahdwartha dan Hartono (2002) yang menyatakan bahwa perusahaan yang 

membagikan dividen dalam jumlah besar, memerlukan tambahan dana melalui 

leverage untuk membiayai investasinya sehingga kebijakan dividen 

mempengaruhi kebijakan leverage secara searah. Pendapat ini juga didukung oleh 
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Miller Dan Rock dalam Mahdwartha dan Hartono (2002) yang menyatakan bahwa 

Dividen yang tinggi memberikan sinyal akan meningkatnya profitabilitas 

perusahaan dimasa depan. Manajemen memberikan sinyal positif melalui 

pembagian dividen, sehingga investor mengetahui bahwa terdapat peluang 

investasi di masa depan yang menjanjikan bagi nilai perusahaan. Selain itu, 

dividen yang tinggi berarti bahwa perusahaan akan lebih banyak menggunakan 

hutang untuk membiayai investasinya untuk menjaga struktur modal optimalnya 

tetap. 

     Namun disisi lain, Ismiyati dan Hanafi (2003) menyatakan bahwa penggunaan 

dividen dalam mengurangi agency cost bisa dilakukan untuk mengatasi masalah 

kelebihan aliran kas internal (free cash flow) pada perusahaan yang profitable dan 

low growth. Dengan demikian, maka perusahaan masih mampu membayar 

dividen yang tinggi untuk membiayai kesempatan investasi yang ada tanpa harus 

mencari tambahan dana eksternal dari hutang. Selain itu, hubungan yang 

berbanding terbalik antara kebijakan dividen dengan kebijakan hutang ini juga 

ditunjukkan dengan penjelasan bahwa turunnya pembayaran dividen akan 

menaikkan laba ditahan sebagai sumber pendanaan internal perusahaan. Naiknya 

laba ditahan akan memperbesar borrowing capacity perusahaan untuk menambah 

pinjaman hutang dan begitu sebaliknya. 
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2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan: 

1. Kepemilikan Saham Manajerial 

2. Kepemilikan Saham Institusional 

3. Kebijakan Dividen 

UJI STATISTIK 

Analisis Regresi Berganda 

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e   

Uji Asumsi Klasik: 

a)   Uji Normalitas 

b)  Uji Multikolinieritas 

c)   Uji Heteroskedastisitas 

d)  Uji Autokolerasi 

Kesimpulan 

Landasan Teori: 

1. Agency Theory 

2. Trade-off Theory 
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Prespektif Teori Agensi. (2001) oleh 

Wahidahwati 

3. Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Risiko, 

Kebijakan Hutang dan Kebijakan 

Dividen;Analisa Persamaan 

Simultan. (2003) oleh Fitri Ismiyati 

dan Mamduh Hanafi 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

     Berdasarkan perumusan masalah, landasan teori dan kerangka pemikiran dapat 

ditentukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional dan 

kebijakan dividen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kebijakan hutang perusahaan. 

2. Kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional dan 

kebijakan dividen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap 

kebijakan hutang perusahaan. 

3. Kepemilikan institusional berpengaruh dominan terhadap kebijakan 

hutang perusahaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

     Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

Eksplanatory. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:5) Eksplanatory Research 

merupakan jenis penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.  

     Alasan utama pemilihan jenis Eksplanatory Research adalah untuk menguji 

hipotesis yang diajukan. Diharapkan melalui pengujian hipotesis tersebut 

dijelaskan bagaimana hubungan antara variabel bebas yang terdiri dari 

kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional dan kebijakan 

dividen dengan variabel terikat yaitu kebijakan hutang pada perusahaan 

manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2007-2009. 

3.2 Sifat Penelitian 

     Penelitian ini bersifat Extended Replication. Menurut Subiyanto (1998:17), 

Extended Replication adalah penelitian berulang yang mengandung pengertian 

bahwa hasil-hasil penelitian akan diuji kembali dimasa yang akan datang. 

Pengulangan    penelitian    dibutuhkan   untuk    mengetahui    apakah kesimpulan 

yang diperoleh dimasa lalu dapat berlaku dengan situasi dan kondusi yang 

berbeda. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Tarjo (2003) dengan 

perbedaan menambahkan   variabel  kepemilikan  saham   institusional dalam 

penelitian  dan menggunakan    perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian. 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

     Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok, kejadian, atau hal minat yang 

ingin peneliti investigasi (Sekaran 2006:121). Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2007-2009, yaitu 

sejumlah 139 perusahaan. 

     Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki 

dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Penentuan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dimana sampel ini 

dipilih dengan sengaja berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun 

kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan laba atau keuntungan berturut-turut pada tahun 2007-

2009. 

2. Membagikan dividen kas secara berturut-turut mulai tahun 2007-2009. 

3. Memiliki data yang lengkap mengenai variabel kepemilikan saham 

manajerial dan kepemilikan saham institusional pada laporan 

keuangan. 

     Berdasarkan kriteria diatas, maka perusahaan yang memenuhi persyaratan 

untuk dijadikan sampel berjumlah 12 perusahaan. Adapun nama-nama perusahaan 

yang menjadi sampel adalah tampak pada tabel 3.1 
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Tabel 3.1 

Nama-nama Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan 

1. ASSI PT. Astra International Tbk 

2. AUTO PT. Astra Otoparts Tbk 

3. AKRA PT. AKR Corporindo Tbk 

4. CTBN PT. Citra Tubindo Tbk 

5. INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

6. IKBI PT. Sumi Indo Kabel Tbk 

7. LION PT. Lion Metal Works Tbk 

8. LMSH PT. Lionmesh Prima Tbk 

9. LTLS PT. Lautan Luas Tbk 

10. MTDL PT. Metrodata Electronics Tbk 

11. SMSM PT. Selamat Sempurna Tbk 

12. TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (tahun 2007,2008, dan 2009) 

 

3.4 Lokasi Penelitian 

     Lokasi penelitian adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memanfaatkan 

fasilitas Pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang yang 

beralamat di Jl. MT. Haryono no.165 Malang. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Jenis Data 

     Jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif 

merupakan data yang berbentuk bilangan yang bersifat berubah-ubah (Sudjana, 
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2005:4). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa angka-

angka dari laporan keuangan tahunan perusahaan (annual report) dan Laporan 

keuangan konsolidasi. 

 

3.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

     Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber 

yang telah ada (Sekaran, 2006:60). Data yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh melalui dokumen-dokumen perusahaan yang terdapat di Pojok BEI 

Universitas Brawijaya dan melalui situs resmi BEI di www.idx.co.id. 

     Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data sekunder, 

dimana data yang diperoleh dari berbagai sumber dipilih sesuai dengan kebutuhan 

penelitian yang dilakukan. 

 

3.6 Identivikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Variabel Dependen 

Selanjutnya disebut juga variabel terikat merupakan variabel yang menjadi 

perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006:116). Dalam penelitian ini 

variabel utama yang digunakan yaitu 

 Y = Kebijakan Hutang Perusahaan (DEBT) 

 

 

http://www.idx.co.id/
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2. Variabel Independen 

Selanjutnya disebut juga variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat, entah secara positif atau negatif (Sekaran, 2006:117). 

Variabel bebas terdiri dari: 

X1  = Kepemilikan Saham Manajerial (MOWN) 

X2  = Kepemilikan Saham Institusional (INST) 

X3 = Kebijakan Dividen (DIVD) 

 

3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Terikat / Variabel Dependen 

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan hutang 

perusahaan. Menurut Ross, Westerfield, Jaffe (2009) kebijakan hutang 

perusahaan adalah kebijakan yang berkaitan dengan seberapa besar 

perusahaan menggantungkan diri pada pendanaan hutang dibandingkan 

dengan ekuitas. Kebijakan hutang diukur dengan membagi hutang jangka 

panjang dengan membagi jumlah hutang  jangka panjang dan ekutias 

saham biasa Ross, et. al  (2009:84). Dalam penelitian ini variabel 

kebijakan hutang diukur menggunakan Debt to total capitalizon ratio, hal 

ini dikarenakan rasio ini menghitung propoorsi hutang jangka panjang 

dibandingkan modal yang tersedia. Sehingga ini digunakan sebagai proxy 

kebijakan hutang perusahaan. Variabel ini diberi simbol DEBT RATIO: 
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DEBT RATIO =  Hutang jangka panjang 

         Hutang jangka panjang + ekuitas  

2. Variabel Bebas / Variabal Independen 

a. X1 = Kepemilikan Saham Manajerial (MOWN) 

Kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan 

perusahaan. Variabel ini diukur dari jumlah presentase saham yang 

dimiliki oleh manajemen pada akhir tahun (Moh’d et.al 1998; 

Wahidahwati, 2001; Zulhawati, 2004). 

MOWN = Jumlah saham pihak manajemen x 100% 

         Total saham beredar 

b. X2 = Kepemilikan Saham Institusional (INST) 

Kepemilikan Saham Institusional adalah kepemilikan saham oleh 

pihak institusi seperti bank, lembaga asuransi, perusahaan investasi 

dan istitusi lainnya. Kepemilikan Blockholder yang kepemilikan saham 

oleh pihak perorangan yang besarnya melebihi 5%, namun orang 

tersebut tidak termasuk dalam jajaran manajerial dimasukkan sebagai 

kepemilikan saham institusional. Variabel ini diukur dari jumlah 

prosentase saham yang dimiliki olh institusi dan blockholder terhadap 

total saham yang beredar. Variabel ini dengan simbol INST (Ismiyati 

dan Hanafi, 2003): 

INST = Jumlah Saham Pihak Institusi + Saham Blockholder    x 100% 

           Total Saham beredar 

c. X3 = Kebijakan Dividen (DIVD) 
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Kebijakan Dividen adalah kebijakan perusahaan yang berkaitan 

dengan tiga hal yaitu penentuan berapa besar laba bersih yang akan 

dibagikan dalam bentu dividen, dalam bentuk apa dividen itu akan 

dibagikan, dan pertumbuhan dividen bagaimanakah yang sebaiknya 

dipakai oleh perusahaan (Brigham dan Houston, 2006). Variabel ini 

diberi simbol DIVD. Variabel ini diukur melalui dividen payout ratio 

yang dihitung dengan membandingkan besarnya dividen kas yang 

dibagikan perusahaan terhadap earning after tax (Moh’d et. al, 1998; 

Wahidahwati, 2001; Mahadwartha dan Hartono, 2002; Ismiyati dan 

Hanafi, 2003). Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kebijakan 

dividen perusahaan. 

DPR =      Dividen 

      Laba bersih setelah pajak  

 

3.8 Metode Analisis Data 

     Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda (multiple regression), analisis ini merupakan pengembangan dari 

analisis regersi sederhana yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, dengan jumlah variabel 

independen minimal 2 atau lebih. Teknik pengolahan data ini menggunakan  

program aplikasi Statistikal Package for Social Sciences (SPSS) Versi 15. 

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan persamaan linear berganda. 

Model persamaan regresi untuk penelitian dengan satu variabel dependen dan 

lebih dari satu variabel independen menurut Dajan (1996:325) adalah: 

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ……..+e   
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Dalam penelitian ini, model persamaan regrasi yang digunakan adalah: 

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e   

Keterangan: 

Y = Kebijakan Hutang (DEBT) 

α = Konstanta 

b1-4 = Koefisien Regresi 

X1 = Kepemilikan Saham Manajerial (MOWN) 

X2 = Kepemilikan Saham Institusional (INST) 

X3 = Kebijakan Dividen (DIVD) 

e = Kesalahan (erorr) 

3.9 Uji Asumsi Klasik 

Agar hasil regresi dapat memberikan hasil yang tidak bias linear terbaik (Best 

Linear Unbiased Estimator / BLUE), maka model yang dibentuk harus memenuhi 

asumsi klasik (Gujarati : 145). Serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan 

regresi yang dibentuk dapat memenuhi sifat BLUE tersebut, yang meliputi: 

1. Uji Normalitas 

Pengujian kenormalan data dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang 

dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal 

dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Uji kenormalan data 

dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS. Dalam penelitian ini, uji 
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kenormalan data dilakukan denan pengujian Kolmogrov-Smirnov 

Goodness of Fit test dengan membandingkan Asymptotic Sigficane dengan 

α = 5%. Dasar kesimpulan adalah data dikatakan berdistribusi normal 

apabila  nilai Asymptotic Sigficane > 0,05 (Santoso, 2004:212) 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen. Adanya 

multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan sempurna dan pasti 

diantara beberapa atau semua variabel bebas dari model regresi. 

Menurut Hair et. Al. (1998), untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinearitas maka dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). 

Apabila VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu 

pengamatan kepengamatan lain (Santoso, 2004: 208). Jika varians dari 

residual dari satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

heterokedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y. jika ada pola tertentu, maka 

terjadi gejala heterokedastisitas. 
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4. Uji Autokolerasi 

Uji Autokolerasi digunakan untuk menguji bahwa data harus bersifat 

bebas dalam pengertian data periode tertentu tidak dipengaruhi data 

periode lain. Menurut kuncoro (2004:106) deteksi ada tidaknya gejala 

autokolerasi dengan cara melihat besarnya nilai D-W (Durbin-Waston). 

Patokan umum yang dapat dijadikan batasan adalah: 

a. Jika  angka D-W dibawah -2 berarti autokorelasi positif. 

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

c. Jika angak D-W diatas +2 ada autokorelasi negatif. 

 

3.10  Uji Statistik 

3.10.1  Uji Signifikasi Secara Simultan 

1) Uji F 

Uji ini merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara 

simultan yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama 

terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut (Kuncoro, 2003 :119): 

a. H0 : b1 = b2 = b3 = 0, artinya tidak dapat pengaruh yang signifikan 

secara serentak dari variabel X1 hingga X3 terhadap Y. 

b. H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

secara serentak dari variabel X1 hingga X3 terhadap Y. 



51 
 

 
 

Untuk menentukan nilai F tabel dapat digunakan tingkat signifikasi 

5% dengan derajat kebebasan (df) = (n-k) dan (k-1), dimana n 

adalah jumlah observasi , dan k adalah jumlah variabel termasuk 

konstanta dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika Fhitung > Ftabel, berarti H1 diterima dan H0 ditolak. 

2. Jika Fhitung < Ftabel, berarti H1 ditolak dan H0 diterima. 

Nilai F hitung didapat dari rumus (Gujarati, 1995:119): 

  Fhitung =   R
2
 

      K 

      (1 – R
2
)(n - K- 1)  

Keterangan: 

R
2
 = Koefisien Determinan   

n = jumlah anggota sampel 

k = jumlah variabel independen 

2) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur prosentase 

variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh semua variabel 

bebasnya. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 sampai 1 

(0<R
2
<1), dimana semakin tinggi nilai R

2
 suatu regresi atau semakin 

mendekati 1, maka hasil regresi tersebut akan semakin baik. 

Bila R
2 

= 1, artinya variasi dari Y, 100% dapat diterangkan oleh X. 

Hal ini berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
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terikat. Besarnya koefisien determinasi (R
2
) dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut (Gujarati, 1995:99) : 

 R
2 

= b1 ∑ X1Y + b2 ∑ X2Y + b3 ∑ X3Y 

       ∑Yi
2
 

Keterangan: 

Y   = variabel dependen 

X1, X2, X3  = variabel independen 

b   = koefisien X1, X2, X3 

 

3.10.2 Uji Signifikasi Secara Parsial 

1) Uji t 

Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial pada 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesa 

yang digunakan adalah (Kuncoro, 2003: 118): 

a. H0 : b1 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel bebas Xn terhadap variabel terikat Y. 

b. H1 : b1 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel bebas Xn terhadap variabel terikat Y. 

Untuk menentukan nilai t tabel ditentukan nilai signifikan 5% 

dengan derajat kebebasan (df) = n-k, dimana n adalah jumlah 

observasi dan k adalah jumlah variabel termasuk konstanta dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel 

Jika thitung > ttabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. 
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Jika thitung < ttabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima. 

 

Nilai ststistik hitung didapat dengan rumus (Gujarati, 1995: 116): 

 t hitung = Koefisien Regresi (bi) 

       Standar Deviasi bi 

3.10.11 Uji Variabel Dominan 

     Untuk menentukan variabel bebas yang paling menentukan (dominan) dalam 

mempengaruhi nilai variabel terikat dalam satu model regresi linear, yaitu dengan 

menggunakan koefisien beta (Beta Coefficient) (Arif, 1993: 156). Koefisien 

tersebut biasa disebut standardized coefficient. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia (BEI) 

     Pada tanggal 13 Juli 1992, Bursa Efek Jakarta (BEJ) diswastakan dan mulai 

menjalankan pasar saham di Indonesia, sebuah awal pertumbuhan baru setelah 

berhenti sejak didirikan pada awal ke-19. Pada tahun 1912, dengan bantuan 

pemerintah kolonial Belanda, bursa efek pertama Indonesia didirikan di Batavia, 

yang saat ini dikenal sebagai Jakarta. 

 Bursa Batavia sempat ditutup selama periode Perang Dunia Pertama dan 

kemudian dibuka kembali pada tahun 1925. Selain bursa Batavia, pemerintah 

kolonial juga mengoperasikan bursa perarel di Surabaya dan Semarang. Namun 

kegiatan di bursa saham ini diberhentikan kembali ketika terjadi pendudukan oleh 

Jepang di Batavia. Pada tahun 1952, tujuh tahun setelah Indonesia 

memproklamasikan kemerdekaan, bursa saham dibuka lagi di Jakarta dengan 

memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-

perusahaan Belanda sebelum Perang Dunia. Kegiatan bursa saham kemudian 

berhenti lagi ketika pemerintah meluncurkan program nasionalisasi pada tahun 

1956. 

 Tidak sampai tahun 1977, bursa saham dibuka kembali dan ditangani oleh 

Badan Pemeriksa Pasar Modal (BAPEPAM), institusi baru dibawah depertemen 

keuangan. Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar saham pun mulai 

meningkat   seiring   dengan   perkembangan  pasar  financial  dan  sektor  swasta.  
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Dengan diswastanisasikan, PT Bursa Efek Jakarta pada tahun 1992, PT BEJ 

menjadi salah satu bursa saham yang dinamis di Asia. Swastanisasi bursa saham 

menjadi PT BEJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi Badan 

Pengawas Pasar Modal. 

 Tahun 1995 adalah tahun BEJ memasuki babak baru. Pada 22 Mei 1995, BEJ 

meluncurkan Jakarta Automated Trading System (JATS), sebuah sistem 

perdagangan otomasi yang menggantikan sistem perdagangan manual. Sistem 

baru ini dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih 

besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan dibandingkan 

sistem perdagangan manual. 

 Pada juli 2000, BEJ menerapkan perdagangan tanpa warkat (scripless trading) 

dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan menghindari peristiwa 

saham hilang dan pemalsuan saham dan juga untuk mempercepat proses 

penyelesaian transaksi. Tahun 2002, BEJ juga mulai menerapkan akses pasar, 

efisiensi pasar, kecepatan, dan frekuensi perdagangan yaitu dengan mulai 

mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading). Pada tahun 

2007, terbentuk Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan gabungan dari Bursa 

Efek Surabaya (BES) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ). 

4.2 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

     Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007 sampai 

2009. Diperoleh 12 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan. 
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1. PT. Astra International, Tbk 

 PT. Astra International, Tbk didirikan pada tahun 1957. Ruang 

lingkup kegiatan perseroan adalah perdagangan umum, perindustrian, 

perdagangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konstruksi. 

Ruang lingkup kegiatan anak perusahaan meliputi perakitan dan 

penyaluran mobil, sepeda motor berikut suku cadangnya, penjualan dan 

penyewaan alat berat, pertambangan, pengembangan perkebunan, jasa 

keuangan dan teknologi informasi. Perseroan berdomisili di Jakarta, 

Indonesia, dengan kantor pusat berlokasi di Jl. Gaya Motor Raya no. 8 

Sunter II, Jakarta. Perusahaan ini terdaftar di BEI pada tahun 1990.  

2. PT. Astra Otoparts, Tbk 

 PT. Astra Otoparts, Tbk didirikan pada tanggal 20 September 

1991. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1991 dan 

memiliki divisi perdagangan di Singapura. Ruang lingkup kegiatan utama 

perusahaan terutama bergerak dalam perdagangan suku cadang kendaraan 

bermotor baik lokal maupun ekspor. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan 

tergabung dalam kelompok usaha Astra Group. Pabrik perusahaan 

berlokasi di Jakarta dan Bogor. Kantor pusatnya beralamat di Jalan Raya 

Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta. Perusahaan terdapat di BEI 

sejak 15 Juni 1998. 

3. PT. AKR Corporindo, Tbk 

 PT. AKR Corporindo, Tbk didirikan di Jakarta pada tanggal 1977. 

Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi bidang perdagangan umum, 

pembangunan perwakilan/agen, penyewaan kantor, gudang dan tangki, 
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dan jasa lainnya  kecuali di bidang hukum. Perusahaan saat ini bergerak 

dalam bidang distribusi dan perdagangan barang kimia, distribusi produk 

minyak bumi ke pasar industri, penyewaan gudang, kendaraan angkutan 

dan tangki serta jasa logistitic lainnya. Perusahaan berdomisili di Wisma 

AKR, lantai 7-8, Jl. Panjang no. 5, Kebon Jeruk, Jakarta. Kantor cabang 

utama perusahaan berlokasi di Jl. Sumatra no. 51-53, Surabaya. Kantor 

penjualan lainnya berlokasi di Semarang, Bandung, Medan, dan 

Palembang. Perusahaan ini terdaftar di BEI pada bulan September 1994. 

4. PT. Citra Tubindo, Tbk 

 PT. Citra Tubindo, Tbk didirikan pada tanggal 13 Agustus 1983. 

Kantor pusat perusahaan dan pabrinya terletak di Kabil Indonusa Estate, 

Jl. Hang Kesturi km 4, kabil, Batam. Ruang lingkup kegiatan perusahaan 

ini meliputi penyediaan fasilitas untuk industri minyak yang mencakup 

jasa penguliran pipa dan pembuatan aksesoris seperti pembuatan tabung 

minyak untuk industri minyak. Perusahaan ini terdaftar di BEI sejak tahun 

1989. 

5. PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk didirikan pada tanggal 14 

Agustus 1990 dengan nama PT. Panganjaya Intikusuma. Perusahaan 

memualai operasi komersialnya pada tahun 1990 dengan ruang lingkup 

kegiatan perusahaan terdiri dari produksi mie, penggilingan tepung, 

kemasan, jasa manajemen serta penelitian dan pengembangan terigu. 

Kantor pusat perusahaan berlokasi di Gedung Ariobimo Sentral, Lantai 12, 

Jalan H.R. Rasuna Said X-2 Kav. 5, Jakarta. Sedangkan pabriknya 
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berlokasi di berbagai tempat di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan 

Sulawesi. Perusahaan ini terdaftar di BEI sejak 14 Juli 1994. 

6. PT. Sumi Indo Kabel, Tbk 

 PT. Sumi Indo Kabel, Tbk didirikan pada tanggal 23 Juli 1981. 

Ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan adalah memproduksi konduktor, 

kabel listrik, kabel kontrol dan kabel telekomunikasi. Perusahaan dan 

pabrinya berlokasi di Desa Pasir Jaya, Tangerang. Perusahaan ini terdaftar 

di BEI sejak tahun 1991. 

7. PT. Lion Metal Works, Tbk 

 PT. Lion Metal Works, Tbk didirikan pada tanggal 16 Agustus 

1972. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1974 

dengan ruang lingkup kegiatan perusahaan maliputi industri peralatan 

kantor dan pabrikisasi lainnya dari logam. Perusahaan dan salah satu dari 

dua pabriknya berkedudukan di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta 

Timur, sedangkan pabrik yang lain berkedudukan di Jalan Flamboyan, 

Desa Siring, Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan ini terdaftar di BEI sejak 

29 Agustus 1993. 

8. PT. Lionmesh Prima, Tbk 

 PT. Lionmesh Prima, Tbk didirikan pada tanggal 14 Desember 

1982 dengan nama PT. Lion Weldmesh Prima. Ruang lingkup kegiatan 

perusahaan antara lain meliputi industri besi kawat seperti weldmesh, steel 

mil, concrete casting products dan sejenisnya, dan steel fabrication. Per 31 

Desember 2003, perusahaan hanya bergerak dalam usaha manufaktur 

weldmesh. PT Lionmesh Prima, Tbk memiliki dua lokasi pabrik, yaitu di 
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Cakung, Jakarta Timur dan di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. PT. 

Lionmesh Prima, Tbk terdaftar di BEI pada tanggal 4 Juni 1990. 

9. PT. Lautan Luas, Tbk 

 PT. Lautan Luas, Tbk didirikan dengan nama perusahaan Andil 

Maskapai Dagang dan Industri Lim Teck Lee (Indonesia) pada tanggal 13 

Juli 1951. Kegaiatan utama perusahaan adalah distribusi bahan kimia serta 

melakukan penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan manufaktur 

bahan kimia. Kantor pusat perusahaan bertempat di Gedung Graha 

Indramas, Tubuh Raya nomor 77 Jakarta. Sampai dengan tanggal 31 

Desember 2005, perusahaan memiliki empat kantor cabang yang berlokasi 

di Medan, Lampung, Semarang, dan Surabaya dan delapan kantor 

perwakilan di Indonesia. Perusahaan ini terdaftar di BEI sejak 21 Juli 

1997. 

10. PT. Metrodata Electronics, Tbk 

 PT. Metrodata Electronik, Tbk didirikan pada tanggal 17 Februari 

1983. Ruang lingkup kegiatan perusahaan yaitu menyediakan produk dan 

jasa teknologi informatika serta produk dan jasa teknologi tinggi lainnya. 

Perusahaan berkedudukan di Wisma Metropolitan I, Lantai 16, Jl. Jendral 

Sudirman kav 29-31, Jakarta. Perusahaan ini terdaftar di BEI pada tanggal 

14 Februari 1990. 

11. PT. Selamat Sempurna, Tbk 

   PT. Selamat Sempurna, Tbk didirikan pada tanggal 19 Januari 

1976. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak tahun 

1980 dengan ruang lingkup kegiatan utama perusahaan bergerak dalam 
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bidang industri alat-alat perlengkapan (suku cadang) dari berbagai macam 

alat-alat mesin pabrik dan kendaraan, dan yang sejenisnya. Perusahaan 

berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusat di Wisma ADR, Jakarta 

Utara, sedangkan pabriknya berlokasi di Jakarta dan Tangerang. 

Perusahaan ini terdaftar di BEI sejak 9 September 1996.  

12. PT. Mandom Indonesia, Tbk 

 PT. Mandom Indonesia, Tbk didirikan pada 23 Maret 1971. Ruang 

lingkup kegiatan perusahaan terutama meliputi produksi dan perdagangan 

kosmetika, wangi-wangian, bahan pembersih dan kemasan plastic. 

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan Kawasan Industri MM2100, 

Cibitung, Jawa Barat. Kantor pusat perusahaan berada di Jl. Yos Sudarso 

By Pass, Jakarta. Perusahaan ini terdaftar di BEI pada tanggal 28 Agustus 

1993. 

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

4.3.1 Variabel Kepemilikan Manajerial 

     Kepemilikan saham  manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

Pihak-pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan direksi 

perusahaan. 
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Tabel 4.1 

Kepemilikan Saham Pihak Manajerial (MOWN) untuk Sampel 

Penelitian (Tahun 2007-2009) 

No Nama Perusahaan 2007 2008 2009 Rata-rata 

keseluruhan 

1 PT. Astra International Tbk 0.0002 0.0003 0.0004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0364 

 

2 PT. Astra Otoparts Tbk 0.0004 0.0007 0.0004 

3 PT. AKR Corporindo Tbk 0.0013 0.0024 0.0050 

4 PT. Citra Tubindo Tbk 0.0065 0.0066 0.0003 

5 PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

0.0005 

 

0.0006 

 

0.0005 

 

6 PT. Sumi Indo Kabel Tbk 0.0009 0.0010 0.0010 

7 PT. Lion Metal Works Tbk 0.0018 0.0018 0.0023 

8 PT. Lionmesh Prima Tbk 0.2560 0.2560 0.2561 

9 PT. Lautan Luas Tbk 0.0364 0.0364 0.0364 

10 PT. Metrodata Electronics 

Tbk 

0.0171 

 

0.0642 

 

0.1007 

 

11 PT. Selamat Sempurna Tbk 0.0826 0.0604 0.0604 

12 PT. Mandom Indonesia Tbk 0.0075 0.0019 0.0018 

Rata-rata per tahun 0.0343 0.0360 0.0388  

 Sumber : Indonesian Capital Market Directory (tahun 2007,2008, dan 

2009) 

     Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan saham manajerial 

(MOWN) secara keseluruhan adalah 3.64%. Selain itu rata-rata tahunan 

kepemilikan saham menejerial juga dapat dilihat dari tabel diatas, yaitu sebesar 

3.43% (tahun 2007), 3.6% (tahun 2008) dan 3,88% (tahun 2009). 

    Rata-rata tahunan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan saham manajerial 

cenderung meningkat selama tahun 2007-2009, dalam penelitian ini contoh 
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perusahaan yang mengalami kenaikan kepemilikan manajerial selama 2007-2009 

adalah PT. Astra International Tbk, PT. AKR Corporindo Tbk, PT. Sumi Indo 

Kabel Tbk, dan  PT. Metrodata Electronics Tbk. Meskipun meningkat tetapi nilai 

MOWN masih sangat kecil, dan itu menunjukkan bahwa rata-rata saham yang 

dimiliki oleh pihak manajerial sangat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan 

saham yang beredar di pasaran. Rata-rata keseluruhan MOWN sebesar 3.64% 

menunjukkan bahwa hanya 3.64% saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak 

manajerial yaitu pihak yang duduk di dewan komisaris dan direksi perusahaan, 

sedangkan yang 96.36% dimiliki oleh pihak lain, seperti institusi atau masyarakat 

umum (public) kepemilikan manajerial yang relatif kecil ini dikarenakan masih 

banyak perusahaan indonesia yang sahamnya masih terpusat, dimana proporsi 

terbesar kepemilikan saham perusahaan masih dimiliki oleh institusi. 

     Jika kepemilikan saham manajerial dikaitkan dengan kebijakan hutang yang 

digunakan oleh perusahaan pada periode 2007 sampai 2009, maka dapat kita lihat 

contoh dari beberapa perusahaan yang menjadi sampel penelitian sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Hubungan Kepemilikan Saham Manajerial dengan Kebijkan Hutang 

Perusahaan Sampel 
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Gambar diatas merupakan hubungan kepemilikan saham manajerial terhadap 

kebijakan hutang dari PT. Lautan Luas Tbk dan PT. Mandom Indonesia Tbk dari 

gambar diatas menunjukkan bahwa jika kepemilikan saham manajerial turun 

maka kebijakan hutang yang digunakan oleh perusahaan meningkat. 

4.3.2 Variabel Kepemilikan Institusional 

      Kepemilikan saham institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak 

institusi seperti bank, lembaga asuransi, perusahaan investasi dan institusi 

lainnya. Dalam penelitian ini, kepemilikan saham pihak blockholder juga 

dimasukkan sebagai kepemilikan saham institusional. Kepemilikan saham oleh 

pihak blockholder ini adalah kepemilikan saham oleh pihak perorangan yang 

besarnya lebih dari 5%, namun orang tersebut tidak masuk dalam jajaran dewan 

direksi maupun komisaris perusahaan. 

     Hubungan antara kepemilikan saham institusional dengan kebijakan hutang 

perusahaan dapat kita lihat dari beberapa perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Hubungan Kepemilikan Saham Institusional dengan Kebijkan Hutang 

Perusahaan Sampel 
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Gambar diatas merupakan hubungan kepemilikan saham institusional terhadap 

kebijakan hutang dari PT. Lautan Luas Tbk dan PT. Mandom Indonesia Tbk dari 

gambar diatas menunjukkan bahwa jika kepemilikan saham institusional turun 

maka kebijakan hutang yang digunakan oleh perusahaan meningkat. Rasio 

kepemilikan saham institusional dari keseluruhan sampel perusahaan dapat kita 

lihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Kepemilikan Saham Pihak Institusional (INST) untuk Sampel 

Penelitian (Tahun 2007-2009) 

No Nama Perusahaan 2007 2008 2009 Rata-rata 

keseluruhan 

1 PT. Astra International Tbk 0.5011 0.5011 0.5011  

 

 

 

 

 

 

0.6229 

 

 

 

2 PT. Astra Otoparts Tbk 0.8672 0.9391 0.9565 

3 PT. AKR Corporindo Tbk 0.7124 0.7111 0.7082 

4 PT. Citra Tubindo Tbk 0.7529 0.7690 0.8092 

5 PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

0.5153 

 

0.5005 

 

0.5005 

 

6 PT. Sumi Indo Kabel Tbk 0.9306 0.9306 0.9306 

7 PT. Lion Metal Works Tbk 0.5770 0.5770 0.5770 

8 PT. Lionmesh Prima Tbk 0.3220 0.3220 0.3222 

9 PT. Lautan Luas Tbk 0.6818 0.6303 0.6303 

10 PT. Metrodata Electronics 

Tbk 

0.1293 

 

0.1293 

 

0.1293 

 

11 PT. Selamat Sempurna Tbk 0.6994 0.6994 0.5813 

12 PT. Mandom Indonesia Tbk 0.7950 0.7923 0.7923 

Rata-rata per tahun 0.6237 0.6251 0.6199  

 Sumber : Indonesian Capital Market Directory (tahun 2007,2008, dan 

2009) 
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     Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa kepemilikan saham institusional (INST) 

mengalami fluktuasi dari tahun 2007-2009. Dapat dilihat bahwa besarnya 

kepemilikan saham institusional pada tahun 2007 adalah 62.37% sedangkan pada 

tahun 2008 dan 2009 adalah 62.51% dan 61.99%. meskipun kepemilikan saham 

institusional mengalami fluktuasi dari tahun 2007 ke 2009, namun perubahan 

yang terjadi relative kecil karena INST masih berkisar di angka 60%. Hal ini 

didukung oleh nilai rata-rata INST keseluruhan adalah 62.29%.  

     Besarnya rata-rata keseluruhan kepemilikan saham institusional sebesar 

62.29% ini menunjukkan bahwa sebesar 62.29% saham perusahaan manufaktur 

yang dijadikan sampel dimiliki oleh pihak institusional, dan sisanya sebesar 

37.71% dimiliki oleh pihak lain seperti pihak manajerial dan public. Besarnya 

nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa pihak institusional masi menguasai 

mayoritas saham perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian. 

4.3.3 Variabel Kebijakan Dividen 

 Kebijakan dividen adalah kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan 

penentuan berapa besar laba bersih yang akan dibagikan dalam bentuk dividen 

kepada para pemilik perusahaan. 
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Tabel 4.3 

Kebijakan Dividen (nilai Dividen Payout Ratio) untuk Sampel 

Penelitian (Tahun 2007-2009) 

No Nama Perusahaan 2007 2008 2009 Rata-rata 

keseluruhan 

1 PT. Astra International Tbk 0.2286 0.2813 0.2797  

 

 

 

 

 

0.2804 

 

 

 

 

 

 

 

2 PT. Astra Otoparts Tbk 0.3436 0.4039 0.3850 

3 PT. AKR Corporindo Tbk 0.1710 0.4498 0.0092 

4 PT. Citra Tubindo Tbk 0.6817 0.7810 0.2419 

5 PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

0.1957 

 

0.2039 

 

0.1445 

 

6 PT. Sumi Indo Kabel Tbk 0.3383 0.3132 0.3917 

7 PT. Lion Metal Works Tbk 0.2056 0.1718 0.2089 

8 PT. Lionmesh Prima Tbk 0.0485 0.0520 0.2399 

9 PT. Lautan Luas Tbk 0.0608 0.1078 0.4495 

10 PT. Metrodata Electronics 

Tbk 

0.0884 

 

0.0696 

 

0.0353 

 

11 PT. Selamat Sempurna Tbk 0.2438 0.2837 0.6546 

12 PT. Mandom Indonesia Tbk 0.4067 0.4413 0.4841 

Rata-rata per tahun 0.2511 0.2966 0.2937  

Sumber : Data Sekunder Diolah,2010 

 Dari tabel 4.3 diatas menunjukkan nilai Dividen payout ratio (yang merupakan 

proksi variabel kebijakan dividen) sampel penelitian. Nilai rata-rata dividen 

payout ratio per tahun mulai tahun 2007-2009 adalah 25.11%, 29,66% dan 

29,37%. Dari sini dapat kita lihat bahwa rata-rata dividen payout ratio sampel 

berfluktuasi selama tahun 2007-2009. Namun, fluktuasi yang terjadi tidak cukup 

besar. Rata-rata keseluruhan nilai DPR adalah 28.04% , ini artinya perusahaan 
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manufaktur rata-rata membagikan dividen sebesar 28.04% dari laba bersih 

perusahaan. 

4.3.4 Variabel Kebijakan Hutang 

 Kebijakan hutang adalah kebijakan yang berkaitan dengan seberapa besar 

perusahaan menggantungkan diri pada pendanaan hutang dibandingkan dengan 

ekuitas. 

Tabel 4.4 

DEBT (Debt to total capitalization ratio) untuk Sampel Penelitian 

(Tahun 2007-2009) 

No Nama Perusahaan 2007 2008 2009 Rata-rata 

keseluruhan 

1 PT. Astra International Tbk 0.2739 0.2865 0.2496  

 

 

 

 

 

 

0.2084 

 

 

2 PT. Astra Otoparts Tbk 0.1293 0.1069 0.0807 

3 PT. AKR Corporindo Tbk 0.2443 0.3110 0.3699 

4 PT. Citra Tubindo Tbk 0.0925 0.1109 0.1537 

5 PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

0.4508 

 

0.5427 0.5748 

 

6 PT. Sumi Indo Kabel Tbk 0.0179 0.0180 0.0234 

7 PT. Lion Metal Works Tbk 0.2674 0.2621 0.2572 

8 PT. Lionmesh Prima Tbk 0.1717 0.1264 0.2189 

9 PT. Lautan Luas Tbk 0.1197 0.4312 0.5136 

10 PT. Metrodata Electronics 

Tbk 

0.2019 

 

0.2889 

 

0.2962 

 

11 PT. Selamat Sempurna Tbk 0.0726 0.0616 0.0659 

12 PT. Mandom Indonesia Tbk 0.0323 0.0391 0.0396 

Rata-rata per tahun 0.1729 0.2154 0.2369  

 Sumber : data sekunder diolah, 2010 
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 Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa rata-rata rasio Debt to total 

capitalization perusahaan yang menjadi sampel selama tahun 2007-2009  adalah 

20.84%. Selain itu, rata-rata Debt to total capitalization ratio per tahun juga dapat 

dilihat dari tabel diatas yaitu sebesar 17.29% (tahun 2007), 21.54% (tahun 2008) 

dan 23.69% (tahun 2009). Dari sini dapat dilihat bahwa rata-rata penggunaan 

hutang jangka panjang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas cenderung 

mengalami kenaikan mulai tahun 2007 sampai 2009. Dalam penelitian ini, 

perusahaan yang mengalami kenaikan penggunaan hutang selama periode 2007-

2009 diantaranya PT. AKR Corporindo Tbk, PT. Citra Tubindo Tbk, PT. 

Indofood Sukses Makmur Tbk, PT. Sumi Indo Kabel Tbk, PT. Lion Metal Works 

Tbk, PT. Lionmesh Prima Tbk, PT. Metrodata Electronics Tbk, PT. Lautan Luas 

Tbk dan PT. Mandom Indonesia Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

cenderung menambah hutang jangka panjang sebagai sumber pendanaan dan 

memilih untuk mengurangi ekuitas untuk mendapatkan sumber pendanaan. 

Namun, secara keseluruhan kenaikan yang terjadi tidak cukup besar. Rata-rata 

Debt to total capitalization ratio  sebesar 20.84% menunjukkan bahwa perusahaan 

manufaktur yang dijadikan sampel rata-rata menggunakan hutang sebesar 20.84% 

dalam struktur modalnya sedangkan 79.16% dibiayai oleh ekuitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa proporsi hutang jangka panjang dalam struktur modal masih 

relatif kecil. 

4.4 Hasil Penelitian 

4.4.1 Uji Asumsi Klasik 
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 Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear 

berganda. Untuk dapat diperoleh model regresi yang terbaik, maka dibutuhkan 

sifat tidak bias linear terbaik (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE) dari satu 

persamaan regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least 

Squares). Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model 

regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik. Hasil pengujian 

asumsi klasik adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

     Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependen, variabel independen , atau keduanya mempuntai distribusi 

normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas data dapat menggunakan One 

Sample Kolmogorov-Smirnov-Test dengan α =5 %. Hasil pengujian dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Unstandardize

d Residual 

N 36 

Normal Parameters(a,b) 
Mean .0000000 

Std. Deviation .12196232 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .206 

Positive .206 

Negative -.130 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.238 

Asymp. Sig. (2-tailed) .093 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 

Sumber: Data sekunder diolah,2010/ Lampiran 4 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data pada tabel 4.5 di atas, didapatkan 
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nilai signifikan sebesar 0.093, dimana nilai tersebut lebih besar daripada α = 

0.05. Karena nilai signifikansi lebih besar daripada α = 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

     Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Untuk 

mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai 

variance inflation factor (VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 10 maka dapat 

dikatakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam 

model regresi. Dari hasil analisis dapat diperoleh nilai VIF untuk masing-

masing variabel seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinieritas  

Variabel Independen VIF Keterangan 

X1 1.383 Non Multikolinier 

X2 1.784 Non Multikolinier 

X3 1.444 Non Multikolinier 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2010/ Lampiran 4 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.6, dapat diketahui 

bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai nilai VIF kurang dari 10, 

sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan adalah bebas 

multikolinearitas. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari risidual (penggangu) satu pengamatan ke 

satau pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan metode grafik plot. Berikut 

ini adalah grafik dari hasil uji heteroskedastisitas: 

 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Y

 

Berdasarkan gambar 4.1 tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak pada posisi diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi. 

d. Uji Autokolerasi 
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Autokolerasi yaitu adanya hubungan antara kesalahan-kesalahan yang muncul 

(error term) pada data runtun waktu (time series). Hasil dari uji autokolerasi 

dalam penelitian ini dapat kita lihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil  Uji Autokorelasi 

 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .623(a) .388 .331 .1275512 1.473 

a  Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b  Dependent Variable:  

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2010/ Lampiran 4 

Dari hasil pengujiana dengan menggunakan Durbin-Waston Statistic (DW) 

menunjukkan nilai D-W hitung sebesar 1,473. Angka tersebut berada diantara -2 

sampai +2,sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar 

residual dan asumsi non-autokorelasi terpenuhi. 

4.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

     Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara 

variabel bebas (independen) yang meliputi kepemilikan saham manajerial (X1), 

kepemilikan saham institusional (X2) dan kebijakan dividen (X3) dengan variabel 

terikat (dependen), yaitu kebijakan hutang perusahaan (Y). Dalam penelitian ini 

menggunakan unstandardized coefficients karena data yang digunakan untuk 

melihat variabel-variabel dependen maupun independen memiliki satuan yang 

sama (Ghozali, 2009: 20) 
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Tabel 4.8 

 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien  β thitung signifikan Keterangan 

Konstanta 0.536    

X1 -0.960 -2.730 0.010 Signifikan 

X2 -0.377 -3.008 0.005 Signifikan 

X3 -0.206 -1.482 0.148 Tidak Signifikan 

α = 0,05 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2010/ Lampiran 4  

 Dari tabel 4.8 tersebut diperoleh hasil analisis linear berganda dan besarnya 

koefisien regresi yang disusun menjadi persamaan sebagai berikut: 

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ……..+e   

Y = 0.536 – 0.960 X1 – 0.377 X2 – 0.206 X3 

Dimana: 

Y  : DR 

X1 : MOWN 

X2 : INST 

X3 : DIVD 

    Tampak pada persamaan tersebut menunjukkan angka yang signifikan pada 

variabel kepemilikan saham institusional (X2) sedangkan variabel kepemilikan 

manajerial (X1) dan kebijakan dividen (X3) menunjukkan angka yang tidak 

signifikan. Adapun interprestasi dari persamaan tersebut adalah: 
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1. α = 0.536 artinya: 

Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel 

kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional dan 

dan kebijakan dividen (X1, X2, dan X3 = 0) maka kebijakan hutang 

(Y) bernilai sebesar 0.536. Dalam arti kata kebijakan hutang (Y) 

sebesar 0.536 sebelum atau tanpa adanya variabel kepemilikan 

saham manajerial, kepemilikan saham institusional dan kebijakan 

dividen (X1, X2, dan X3 = 0). 

2. b1 = -0.960 artinya: 

Nilai koefisien regresi b1 adalah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel b1 berbanding terbalik dengan variabel (Y). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 kali variabel kepemilikan 

saham manajerial akan menurunkan kebijakan hutang (Y) sebesar -

0.960. Atau dengan kata lain setiap peningkatan kebijakan hutang 

(Y) dibutuhkan variabel kepemilikan saham manajerial sebesar -

0.960 dengan asumsi variabel bebas yang lain dianggap tetap. 

3. b2 = -0.377 artinya: 

Nilai koefisien regresi b2 adalah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel b2 berbanding terbalik dengan variabel (Y). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 kali variabel kepemilikan 

saham institusional akan menurunkan kebijakan hutang (Y) sebesar -

0.377. Atau dengan kata lain setiap peningkatan kebijakan hutang 

(Y) dibutuhkan variabel kepemilikan saham institusional sebesar -

0.377 dengan asumsi variabel bebas yang lain dianggap tetap. 
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4.4.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.4.3.1 Uji F 

   Uji F statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

simultan terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel yang diuji adalah 

kepemilikan saham manajerial (X1), kepemilikan saham institusional (X2), dan 

kebijakan dividen (X3), dengan variabel terikat , yaitu kebijakan hutang 

perusahaan (Y). 

Tabel 4.9 

 Hasil Uji Simultan 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .330 3 .110 6.761 .001(a) 

Residual .521 32 .016     

Total .851 35       

a  Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b  Dependent Variable: Y 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2010/ Lampiran 4 

     Dari uji ANOVA atau F tests yang dapat dilihat pada tabel 4.9 didapat nilai 

Fhitung sebesar 6.761 dan lebih besar dari nilai Ftabel yaitu 3.29 dengan tingkat 

signifikasi 0.001. Karena tingkat signifikasi lebih kecil dari 0.05 dan nilai Fhitung > 

Ftabel maka dapat dikatakan bahwa variabel kepemilikan saham manajerial (X1), 

kepemilikan saham institusional (X2), dan kebijakan dividen (X3) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat kebijakan hutang (Y). 
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3.4.3.2 Koefisien Determinasi 

     Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dalam 

penelitian ini variabel yang diuji adalah kepemilikan saham manajerial (X1), 

kepemilikan saham institusional (X2), dan kebijakan dividen (X3), dengan variabel 

terikat, yaitu kebijakan hutang perusahaan (Y). Dalam menentukan model regresi 

yang terbaik, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R 

Square karena nilai Adjusted R Square dapat naik dan turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2005:83). Penelitian ini 

memiliki nilai Adjusted R Square sebesar 0.331 atau 33.1%, hal ini berarti nilai 

variabel kebijakan hutang (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan 

saham manajerial (X1), kepemilikan saham institusional (X2), dan kebijakan 

dividen (X3) adalah sebesar 33.1%. sedangkan sisanya (100% - 33.1% = 66.9%) 

dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar variabel kepemilikan saham manajerial 

(X1), kepemilikan saham institusional (X2), dan kebijakan dividen (X3). 

3.4.3.3 Uji t 

     Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel bebas dalam penelitian ini meliputi kepemilikan saham 

manajerial (X1), kepemilikan saham institusional (X2) dan kebijakan dividen (X3) 

secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat 

kebijakan hutang (Y) atau tidak, Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan uji 

t, yakni dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel, Variabel independen 

pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika thitung > ttabel atau 
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signifikan < α = 0,05, Pengujian model regresi secara parsial adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji t 

Variabel Independen Nilai Keterangan 

Kepemilikan saham 

manajerial (X1) 

t = -2.730 

ttabel = 2.306 

Sig t = 0.010 

Berpengaruh signifikan 

secara negatif terhadap 

kebijakan hutang (Y). 

(H0 ditolak) 

Kepemilikan saham 

institusional (X2) 

t = -3.008 

ttabel = 2.306 

Sig t = 0.005 

Berpengaruh signifikan 

secara negatif terhadap 

kebijakan hutang (Y). 

(H0 ditolak) 

Kebijakan dividen 

(X3) 

t = -1.482 

ttabel = 2.306 

Sig t = 0.148 

Tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kebijakan hutang (Y). 

(H0 diterima) 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2010/ Lampiran 4 

    Dari hasil pengujian, tampak dari tabel diatas bahwa variabel X1 dan X2 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y, sedangkan variabel X3 

mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Y.  

     Interpretasi hasil uji t untuk masing-masing variabel independen adalah 

sebagai berikut: 

a. Variabel Kepemilikan Saham Manajerial (X1) 
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  Variabel kepemilikan saham manajerial memiliki nilai thitung 

sebesar -2.730 nilai ini lebih besar dari ttabel (2.730 < 2.306), dan nilai 

signifikasinya sebesar 0.010 lebih kecil dari taraf signifikan dari α = 

0.05. Ini berarti bahwa variabel kepemilikan saham manajerial 

mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap kebijakan 

hutang. 

  Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel 

kepemilikan saham manajerial mempunyai koefisien regresi negatif 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan saham 

manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan hutang. 

b. Variabel Kepemilikan Saham Institusional (X2) 

  Variabel kepemilikan saham Institusional memiliki nilai 

thitung sebesar -3.008 nilai ini lebih besar dari ttabel (3.008 > 2.306), 

dan nilai signifikasinya sebesar 0.005 lebih kecil dari taraf signifikan 

dari α = 0.05. Ini berarti bahwa variabel kepemilikan saham 

institusional mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap 

kebijakan hutang. 

  Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel 

kepemilikan saham institusional mempunyai koefisien regresi negatif 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan saham 

institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan 

hutang. 
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c. Variabel Kebijakan Dividen (X3) 

  Variabel kebijakan dividen memiliki nilai thitung sebesar -

1.482 nilai ini lebih kecil dari ttabel (1.482 < 2.306), dan nilai 

signifikasinya sebesar 0.148 lebih besar dari taraf signifikan dari α = 

0.05. Ini berarti bahwa variabel kebijakan dividen mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap kebijakan hutang. 

  Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel 

kebijakan dividen mempunyai koefisien regresi negatif sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan dividen tidak 

berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif dengan 

kebijakan hutang. 

3.4.3.4 Uji Dominan 

     Uji dominan digunakan untuk mengetahui variabel bebas yang paling 

menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu 

model regresi linear. Dalam penelitian ini variabel yang diuji adalah kepemilikan 

saham manajerial (X1), kepemilikan saham institusional (X2), dan kebijakan 

dividen (X3), dengan variabel terikat, yaitu kebijakan hutang perusahaan (Y).  

Tabel 4.11 

Hasil Uji Dominan 

 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

    B Std. Error Beta 

1 (Constant) .536 .079   

  X1 -.960 .352 -.444 

  X2 -.377 .125 -.556 

  X3 -.206 .139 -.246 

a  Dependent Variable: Y 
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    Dari tabel 4.11 pada kolom Standardized Coefficients Beta menunjukkan 

besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Standardisasi merupakan suatu upaya dimana kita meletakkan semua variabel 

pada pada basis yang sama, maka secara langsung kita dapat membandingkan 

kontribusi masing-masing variabel bebas untuk menerangkan variabel terikat 

(Nachrowin, 2006:132). Dari tabel tersebut menjunjukkan bahwa variabel 

kepemilikan saham institusional (X2) merupakan variabel dominan terhadap 

kebijakan hutang perusahaan (Y), karena memiliki kontribusi lebih besar daripada 

varibel bebas lainnya. 

4.5 Pembuktian Hipotesis 

   Berdasarkan pada uji asumsi klasik dan analisis data yang telah dibahas di atas, 

maka dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagaimana yang telah diajukan dalam 

penelitian ini, secara lebih jelasnya sebagai berikut: 

1) Pengujian hipotesis I 

Hipotesis penelitian ini disusun sebagai berikut: 

H0 : Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

kepemilikan saham manajerial (X1), kepemilikan saham 

institusional (X2), dan kebijakan dividen (X3) terhadap kebijakan 

hutang (Y) secara simultan. 

H1 :   Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel kepemilikan 

saham manajerial (X1), kepemilikan saham institusional (X2), dan 

kebijakan dividen (X3) terhadap kebijakan hutang (Y) secara 

simultan. 
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Pembuktiannya sebagai berikut: 

 Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada tabel 4.9, 

diperoleh Fhitung 6.761 > Ftabel 2.901 dengan tingkat signifikasi 0.001. 

berarti dengan demikian pengujian menunjukkan bahwa secara bersama-

sama atau simultan variabel kepemilikan saham manajerial, kepemilikan 

saham institusional dan kebijakan dividen mempunyai pengaruh terhadap 

kebijakan hutang. 

2) Pengujian hipotesis II 

Hipotesis penelitian ini disusun sebagai berikut: 

H0 : Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

kepemilikan saham manajerial (X1), kepemilikan saham 

institusional (X2), dan kebijakan dividen (X3) terhadap kebijakan 

hutang (Y) secara parsial. 

H1 :   Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel kepemilikan 

saham manajerial (X1), kepemilikan saham institusional (X2), dan 

kebijakan dividen (X3) terhadap kebijakan hutang (Y) secara 

parsial. 

Pembuktiannya sebagai berikut: 

 Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada tabel 4.10, 

diperoleh masing-masing variabel tidak semuanya menunjukkan thitung > 

ttabel (dengan tingkat sigmifikasi < 0.05). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial variabel kepemilikan saham manajerial 
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dan kepemilikan saham institusional yang mempunyai pengaruh secara 

parsial terhadap kebijakan hutang. 

3) Pengujian Hipotesis III 

H0 : Diduga variabel kepemilikan saham institusional tidak memiliki 

pengaruh dominan terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

H1 : Diduga variabel kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh 

dominan terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

Pembuktiannya sebagai berikut: 

Pernyataan tersebut dapat dilihat dari nilai Standardized Coefficients Beta 

pada tabel 4.11. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa pernyataan 

hipotesis III yang diajukan dalam peneltian ini diterima, karena variabel 

kepemilikan saham institusional yang memuliki pengaruh paling dominan 

terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.6.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Hutang 

     Berdasarkan hasil perhitungan statistik, diketahui bahwa kepemilikan saham 

manajerial berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap 

kebijakna hutang. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya 

diantaranya Moh’d, et al (1998), Wahidahwati (2001) serta Mahadwartha dan 

Hartono (2002). Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian 

Ismiyati dan Hanafi (2003), dan Wahidahwati (2002). 

     Dalam hipotesa teori agensi, manajer diasumsikan sebagai individu yang 

rasional dan berusaha memaksimalkan kegunaan (utility) bagi dirinya sendiri. Hal 
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ini menyebabkan manajer dianggap akan membuat keputusan mengenai kebijakan 

perusahaan berdasarkan keinginannya untuk mencari keuntungan bagi dirinya 

sendiri. Kerenanya, tindakan-tindakan yang bisa memaksimalkan kegunaan bagi 

manajer belum tentu akan memaksimalkan kekayaan dari para pemegang saham. 

Jika manajer dari sebuah perusahaan juga memiliki andil kepemilikan dalam 

sebuah perusahaan, maka mereka akan lebih besar kemungkikannya untuk 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham. 

     Salain itu, Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agency Jensen dan Meckling 

(1976) yang menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan saham manajerial akan 

dapat menurunkan agency cost karena dapat menyejajarkan kepentingan pemilik 

dengan manajer. Peningkatan kepemilikan oleh pihak manajerial akan membuat 

manajer lebih berhati-hati dalam menggunakan hutang dan meminimalisir risiko 

yang ditimbulkan karena mereka merasa memiliki perusahaan. Hal ini akan terjadi 

karena mereka akam merasakan manfaat langsung dari setiap keputusan yang 

diambil dan kerugian jika keputusan yang mereka ambil salah. Dengan demikian, 

menurut teori agensi semakin tinggi kepemilikan manajerial maka hutang yang 

akan digunakan perusahaan semakin rendah. 

     Kepemilikan saham manajerial dalam penelitian ini berpengaruh secara 

signifikan terhadap kebijkan hutang perusahaan. Hal ini diduga disebabkan karena 

presentase kepemilikan saham manajerial pada perusahaan manufaktur selama 

periode 2007-2009 semakin lama semakin meningkat sehingga manajer dapat 

merasakan secara langsung dampak dari keputusan yang diambil, termasuk dalam 

penentuan kebijakan hutang, karena apabila manajer salah dalam pengambilan 

keputusan yang kaitannya dengan penggunaan hutang atau menggunakan hutang 
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tidak efektif maka akan mempengaruhi laba yang diterima perusahaan dan 

nantinya juga akan mempengaruhi dividen yang akan mereka peroleh. Sehingga 

mereka akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja untuk memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham. Oleh karena itu kepemilikan saham oleh pihak 

manajer dalam perusahaan  memberikan pengaruh terhadap kebijakan hutang. 

     Kepemilikan saham manajerial berpengaruh dan berhubungan negatif terhadap 

kebijakan hutang, salah satunya dapat kita lihat dari laporan keuangan konsolidasi 

yang diterbitkan oleh PT. Mandom Indonesia Tbk, perusahaan ini pada tahun 

2007 sampai 2009 menggunakan hutang semakin banyak yaitu Rp.22.506.913.489 

pada tahun 2007, Rp.33.222.622.832 pada tahun 2008, dan Rp36.311.974.128 

pada tahun 2009. Sedangkan kepemilikan saham oleh pihak manajerial dari tahun 

2007 sampai 2009 mengalami penurunan yaitu 0.74%, 0.19% dan 0.18% hal ini 

menunjukkan bahwa kepemilikan saham manajerial memiliki pengaruh negarif 

atau berkebelikan terhadap kebijakan hutang. Selain itu ini juga terjadi pada PT. 

Lautan Luas Tbk, perusahaan ini memiliki kepemilikan manajerial yang sama 

pada periode 2007 sampai 2009 yaitu 3.64% tetapi hutang yang digunakan 

semakin meningkat yaitu Rp 81.027.000.000, Rp 605.036.000.000 dan Rp 

806.079.000.000. 

4.6.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Hutang 

    Berdasarkan hasil perhitungan statistik, diketahui bahwa variabel kepemilikan 

saham institusional  berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif 

dengan kebijakan perudahaan. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian 

Wahidahwati (2001), Hanafi dan Ismiyanti (2003). 
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 Hasil ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa kepemilikan saham 

institusional dapat dijadikan sebagai monitoring agen dalam menentukan besarnya 

hutang. Adanya kepemilikan saham institusional seperti perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi oleh institusi lain akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer dalam perusahaan 

sehingga hutang menjadi lebih rendah. 

 Selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa kehadiran investor institusi dapat 

digunakan sebagai alat untuk memonitor dalam rangka meminimalkan biaya 

keagenan yang ditimbulkan oleh pengguna hutang. Arah hubungan negatif 

menunjukkan bahwa semakin besar presentase kepemilikan saham oleh pihak 

institusional, maka akan menyebabkan penurunan terhadap penggunaan 

pendanaan yang berasal dari hutang oleh perusahaan. Hal ini juga menunjukkan 

bahwa pemilik institusional pada perusahaan manufaktur di BEI telah menyadari 

bahwa keberadaan mereka dapat secara efektif memonitor kebijakan pihak 

manajemen, sehingga pihak manajemen akan bekerja untuk kepentingan 

pemegang saham. 

     Kepemilikan saham institusional berpengaruh dan berhubungan negatif 

terhadap kebijakan hutang dapat kita lihat dari laporan keuangan konsolidasi yang 

diterbitkan oleh beberapa perusahaan diantaranya PT. Astra Otoparts Tbk, PT. 

AKR Corporindo Tbk, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT. Lautan Luas Tbk 

dan PT. Mandom Indonesia Tbk. Jika di dalam perusahaan-perusahaan tersebut 

kepemilikan saham institusionalnya menurun maka perusahaan tersebut akan 

menaikkan hutang. 
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4.6.3 Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Kebijakan Hutang 

 Berdasarkan hasil perhitungan statistik, diketahui bahwa variabel bebijakan 

dividen tidak berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap 

kebijakan hutang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wahidahidahwati 

(2001). Arah hubungan antara kebijakan dividen dengan kebijakan hutang dalam 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Moh’d et al (1998) dan Ismiyati dan Hanafi 

(2003) yang juga menemukan hubungan negatif antara kebijakan dividen terhadap 

kebijakan hutang, namun hubungannya signifikan. Hasil penelitian ini tidak sesuai 

denga penelitian Mahadwartha dan Hartono (2002) serta sudarma (2004). 

     Tidak signifikannya pengaruh kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang 

perusahaan, menunjukkan bahwa pada perusahaan yang diteliti kebijakan dividen 

tidak mempengaruhi kebijakan hutang sebab pada perusahaan ini laba yang 

diperoleh sudah cukup untuk pembayaran dividen para pemegang saham sehingga 

perusahaan tidak memerlukan tambahan dana eksternal berupa hutang untuk 

membiayai investasinya jadi berapapun jumlah dividen yang dibagikan kepada 

pemegang saham tidak akan mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan. 

4.7 Implikasi Hasil Penelitian 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan saham manajerial dan 

kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap kebijakan hutang perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2007-2009 

dalam menentukan kebijakan hutang dipengaruhi oleh struktur kepemilikan 

saham yang ada di perusahaan, kemudian dari hasil penelitian diantara 
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kedua kepemilikan saham tersebut yang memiliki pengaruh lebih dominan 

adalah kepemilikan saham institusional, hal ini disebabkan karena 

prosentase kepemilikan saham institusional pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI cukup besar, sehingga mempengaruhi keputusan yang 

akan diambil oleh pihak manajerial, termasuk dalam kebijakan hutang. 

Adanya kepemilikan saham institusional seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi oleh institusi lain akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer dalam perusahaan 

sehingga hutang menjadi lebih rendah. 

2. Kebijakan dividen dalam penelitian ini tidak mempengaruhi kebijakan 

hutang, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2007-2009 dalam mangambil kebijakan hutang tidak 

terpengaruh dengan kebijakan dividen disini menunjukkan bahwa 

perusahaan masih memiliki laba yang cukup untuk membayar dividen 

sehingga perusahaan tidak membutuhkan dana dari pihak eksternal 

termasuk hutang. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, implikasi kebijakan yang perlu 

diperhatikan oleh para investor adalah adanya kepemilikan saham 

institusional pada perusahaan, karena kepemilikan saham institusional 

mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

Selain itu para manajer dalam mangambil keputusan khususnya mengenai 

kebijakan hutang akan dimonitor oleh para pemilik saham institusional 

sehingga pastinya dalam mengambil keputusan manajer juga akan melihat 

dampak yang diterima para investor dari keputusan yang akan diambil. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional dan 

kebijakan dividen  berpengaruh secara simultan terhadap kebijakan 

hutang. 

2. Kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham institusional 

berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang. Sedangkan dan 

kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang 

yang terlihat dari nilai signifikan-nya. 

3. Hasil uji dominan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh yang dominan 

terhadap kebijakan hutang dibandingkan variabel-variabel bebas lainnya. 

5.2 Saran  

1. Bagi Perusahaan: 

     Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan saham institusional dan 

kepemilikan saham manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan 

hutang perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa di dalam perusahaan 

sebaiknya     memang     terdapat     kepemilikan      saham    manajerial    maupun  
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institusional agar keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan 

utama perusahaan dan dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi dalam 

perusahaan. 

2. Bagi Calon Investor: 

     Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan saham institusional memiliki 

pengaruh yang dominan terhadap kebijakan hutang, sehingga bagi calon 

investor jika ingin menanamkan modalnya kepada perusahaan sebaiknya 

melihat seberapa besar kepemilikan institusional di perusahaan tersebut sebab 

semakin tinggi kepemilikan saham institusional maka semakin kuat kontrol 

kepada para manajer dalam pengambilan keputusan agar tetap mengacu pada 

tujuan utama perusahaan yaitu memakmurkan pemegang saham. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya: 

1) Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

memasukkan variabel penelitian lainnya seperti variabel free cash flow, 

ukuran perusahaan, risiko total, profitability, tax rate, dan variabel-

variabel lainnya. 

2) Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan menambah 

periode penelitian, sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat. 

3) Peneliti selanjutnya dapat meneliti sektor industri lain, seperti 

perbankan, karena perbankan memiliki spesifikasi tertentu. 
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Lampiran 1 

Data Hutang Jangka Panjang Setiap Perusahaan 

Periode 2007-2009 

(dalam ribuan rupiah) 

No Nama Perusahaan 2007 2008 2009 

1. PT. Astra International Tbk 10.168.573.000 13.280.000.000 13.271.000.000 

2. PT. Astra Otoparts Tbk 335.881.000 317.701.000 281.864.000 

3. PT. AKR Corporindo Tbk 412.981.585 725.869.503 1.021.968.283 

4. PT. Citra Tubindo Tbk 9.145.069.000 11.495.608.000 19.341.253.000 

5. PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk 

5.902.707.000 10.170.208.000 13.727.819.000 

6. PT. Sumi Indo Kabel Tbk 7.920.788 9.289.316 11.767.807 

7. PT. Lion Metal Works Tbk 12.281.198 13.326.393 13.811.729 

8. PT. Lionmesh Prima Tbk 6.039.509 5.483.839 11.131.669 

9. PT. Lautan Luas Tbk 81.027.000 605.936.000 806.079.000 

10. PT. Metrodata Electronics Tbk 32.265.718 128.826.432 134.759.407 

11. PT. Selamat Sempurna Tbk 37.760.602 35.878.365 35.141.995 

12. PT. Mandom Indonesia Tbk 22.506.913 33.222.623 36.311.974 
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Lampiran 2 

Data Kepemilikan Saham Manajerial Setiap Perusahaan 

Periode 2007-2009 

(dalam ribuan rupiah) 

No Nama Perusahaan 2007 2008 2009 

1. PT. Astra International Tbk 1.114.000.000.000 1.585.500.000 1.483.000.000.000 

2. PT. Astra Otoparts Tbk 292.000.000 542.000.000 282.000.000 

3. PT. AKR Corporindo Tbk 4.005.000 7.400.000 15.615.000 

4. PT. Citra Tubindo Tbk 522.994.000 482.329.000 266.650.000 

5. PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

3.898.300.000 4.298.700.000 3.898.300.000 

6. PT. Sumi Indo Kabel Tbk 275.000 291.000 291.000 

7. PT. Lion Metal Works Tbk 92.500 92.500 122.000 

8. PT. Lionmesh Prima Tbk 2.456.500 2.456.500 2.459.500 

9. PT. Lautan Luas Tbk 28.329.600.000 28.329.600.000 28.329.600.000 

10. PT. Metrodata Electronics 

Tbk 

34.871.000 131.190.500 205.539.680 

11. PT. Selamat Sempurna Tbk 11.897.036 8.700.380 8.700.380 

12. PT. Mandom Indonesia Tbk 677.316.500 191.236.000 184.559.000 
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Lampiran 3 

Data Kepemilikan Saham Institusional dan Blockholders Setiap Perusahaan 

Periode 2007-2009 

(dalam ribuan rupiah) 

No Nama Perusahaan 2007 2008 2009 

1. PT. Astra International 

Tbk 

2.028.825.504.000 2.028.825.504.000 2.028.825.504.000 

2. PT. Astra Otoparts Tbk 668.772.614.000 724.163.114.000 737.640.614.000 

3. PT. AKR Corporindo Tbk 2.222.533.600 2.222.533.600 2.222.533.600 

4. PT. Citra Tubindo Tbk 60.239.347 61.523.983 647.404.300 

5. PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

4.394.603.450.000 4.394.603.450.000 4.394.603.450.000 

6. PT. Sumi Indo Kabel Tbk 284.758.300 284.758.300 384.758.300 

7. PT. Lion Metal Works Tbk 30.012.000 30.012.000 30.012.000 

8. PT. Lionmesh Prima Tbk 3.092.700 3.092.700 3.092.700 

9. PT. Lautan Luas Tbk 491.670.400.000 491.670.400.000 491.670.400.000 

10. PT. Metrodata Electronics 

Tbk 

264.143.544 264.143.544 264.143.544 

11. PT. Selamat Sempurna 

Tbk 

143.966.886 143.966.886 143.966.886 

12. PT. Mandom Indonesia 

Tbk 

71.933.905 79.656.781 79.656.781 
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Lampiran 4 

Data Ekuitas Setiap Perusahaan 

Periode 2007-2009 

(dalam ribuan rupiah) 

No Nama Perusahaan 2007 2008 2009 

1. PT. Astra International Tbk 26.96.2594.000 33.080.000.000 39.894.000.000 

2. PT. Astra Otoparts Tbk 2.261.414.000 2.652.969.000 3.208.778.000 

3. PT. AKR Corporindo Tbk 1.277.618.814 1.608.244.402 1.741.060.477 

4. PT. Citra Tubindo Tbk 89.748.245.000 92.117.705.000 106.487.497.000 

5. PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk 

7.190.549.000 8.571.533.000 10.155.495.000 

6. PT. Sumi Indo Kabel Tbk 440.049.455 507.136.016 492.104.414 

7. PT. Lion Metal Works Tbk 169.869.656 201.208.049 227.799.218 

8. PT. Lionmesh Prima Tbk 29.141.114 37.898.295 39.722.802 

9. PT. Lautan Luas Tbk 596.140.000 799.390.000 763.343.000 

10. PT. Metrodata Electronics Tbk 284.281.847 317.150.812 320.261.418 

11. PT. Selamat Sempurna Tbk 482.203.833 546.221.696 497.821.549 

12. PT. Mandom Indonesia Tbk 673.640.221 816.166.049 880.797.254 

 

 

 

 

 



97 
 

 
 

Lampiran 5 

Data Dividen Setiap Perusahaan 

Periode 2007-2009 

(dalam ribuan rupiah) 

No Nama Perusahaan 2007 2008 2009 

1. PT. Astra International Tbk 1.821.760.000 3.178.000.000 3.481.000.000 

2. PT. Astra Otoparts Tbk 69.404.000 246.770.000 230.576.000 

3. PT. AKR Corporindo Tbk 40.560.000 121.887.280 3.125.400 

4. PT. Citra Tubindo Tbk 16.000.000 16.000.000 2.000.000 

5. PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk 

264.386.000 366.730.000 412.680.000 

6. PT. Sumi Indo Kabel Tbk 10.710.000 30.600.000 5.508.000 

7. PT. Lion Metal Works Tbk 5.201.600 6.502.000 7.022.160 

8. PT. Lionmesh Prima Tbk 288.000 480.000 576.000 

9. PT. Lautan Luas Tbk 6.240.000 21.840.000 44.460.000 

10. PT. Metrodata Electronics Tbk 6.113.175 5.717.393 2.041.926 

11. PT. Selamat Sempurna Tbk 21.595.033 28.793.377 93.578.476 

12. PT. Mandom Indonesia Tbk 45.240.000 50.668.800 60.320.000 
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Lampiran 6 

Data Laba Bersih Setelah Pajak Setiap Perusahaan 

Periode 2007-2009 

(dalam ribuan rupiah) 

No Nama Perusahaan 2007 2008 2009 

1. PT. Astra International Tbk 7.970.387.000 11.298.000.000 12.444.000.000 

2. PT. Astra Otoparts Tbk 483.332.000 611.025.000 808.955.000 

3. PT. AKR Corporindo Tbk 237.194.720 270.951.683 339.896.367 

4. PT. Citra Tubindo Tbk 23.469.522.000 20.253.511.000 14.091.201.000 

5. PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk 

1.350.717.000 1.798.270.000 2.856.781.000 

6. PT. Sumi Indo Kabel Tbk 77.466.616 97.686.561 28.718.699 

7. PT. Lion Metal Works Tbk 25.289.384 37.840.393 33.613.329 

8. PT. Lionmesh Prima Tbk 5.942.206 9.237.181 2.400.507 

9. PT. Lautan Luas Tbk 102.556.000 202.679.000 98.918.000 

10. PT. Metrodata Electronics Tbk 69.189.281 82.074.804 57.795.583 

11. PT. Selamat Sempurna Tbk 88.562.793 101.505.459 142.951.723 

12. PT. Mandom Indonesia Tbk 111.232.288 114.854.035 124.611.779 
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Lampiran 7 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a). Hasil Uji Normalitas 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Unstandardize

d Residual 

N 36 

Normal Parameters(a,b) 
Mean .0000000 

Std. Deviation .12196232 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .206 

Positive .206 

Negative -.130 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.238 

Asymp. Sig. (2-tailed) .093 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 

 

  

b). Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

    B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .536 .079   6.777 .000     

  X1 -.960 .352 -.444 -2.730 .010 .723 1.383 

  X2 -.377 .125 -.556 -3.008 .005 .561 1.784 

  X3 -.206 .139 -.246 -1.482 .148 .693 1.444 

a  Dependent Variable: Y 
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c). Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Y

 

d). Hasil Uji Autokolerasi 

 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .623(a) .388 .331 .1275512 1.473 

a  Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b  Dependent Variable: Y 
 

 

2. Hasil Analisis Regresi 

  Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

    B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .536 .079   6.777 .000     

  X1 -.960 .352 -.444 -2.730 .010 .723 1.383 

  X2 -.377 .125 -.556 -3.008 .005 .561 1.784 

  X3 -.206 .139 -.246 -1.482 .148 .693 1.444 

a  Dependent Variable: Y 
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3. Hasil Pengujian Hipotesis 

a). Uji F 

 ANOVA(b) 

 

a  Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b  Dependent Variable: Y 

 
 

b). Koefisien Determinasi 

 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .623(a) .388 .331 .1275512 1.473 

a  Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b  Dependent Variable: Y 

 
 

  

c). Uji t 

  
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

    B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .536 .079   6.777 .000     

  X1 -.960 .352 -.444 -2.730 .010 .723 1.383 

  X2 -.377 .125 -.556 -3.008 .005 .561 1.784 

  X3 -.206 .139 -.246 -1.482 .148 .693 1.444 

a  Dependent Variable: Y 
 

 

 

 

 

 

 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .330 3 .110 6.761 .001(a) 

Residual .521 32 .016     

Total .851 35       
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