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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Munculnya era perdagangan bebas menandakan dunia bisnis terus 

mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai jenis bidang bisnis mengalami 

kemajuan, mulai bisnis berskala kecil hingga berskala besar. Kemajuan bisnis 

juga diiringi dengan peningkatan kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian 

Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan yang baik. Peningkatan 

perekonomian Indonesia ditandai dengan berkembangnya bisnis diberbagai 

sektor. Salah satu sektor yang terus mengalami perkembangan adalah sektor 

industri makanan dan minuman. Sektor industri makanan dan minuman diprediksi 

akan tetap mengalami pertumbuhan dan menjadi andalan sektor pengolahan non 

migas. Data kementrian perindustrian menunjukkan bahwa sektor industri 

makanan dan minuman masuk dalam 10 besar kelompok yang memiliki nilai 

ekspor mencapai 4,51 miliar dolar AS (http://id.berita.yahoo.com).  

Peningkatan jumlah penduduk dan jumlah masyarakat kelas menengah, 

tentunya akan meningkatkan permintaan akan barang konsumsi makanan dan 

minuman. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 jumlah penduduk 

Indonesia tercatat 245,19 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun 

mencapai 1,66%  dan catatan Bank Dunia menunjukkan pada tahun 2012 jumlah 

masyarakat kelas menengah mencapai 134 juta jiwa (56,6%) 

(http://id.berita.yahoo.com). Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi sektor 

industri makanan dan minuman untuk mengembangkan usahanya. Selain itu 
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terdapat pola belanja konsumen yang semakin memperkuat bisnis sektor industri 

makanan dan minuman memiliki prospek cerah kedepannya. Survei perusahaan 

riset Kantor Worldpanel Indonesia menunjukkan bahwa pola belanja konsumen di 

Indonesia masih didominasi produk makanan dan minuman sebesar 82% sebagai 

produk konsumsi harian (http://id.berita.yahoo.com). 

Seiring perkembangan bisnis dan peningkatan kondisi perokonomian, pada 

tahun 2011 beberapa perusahaan sektor industri konsumsi makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkatkan penggunaan 

hutangnya. Peningkatan penggunaan hutang terjadi selama sembilan bulan di 

tahun 2011. Perusahaan tersebut adalah PT Nippon Indosari Corpindo Tbk 

(ROTI), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Siantar Top Tbk (STTP), 

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), dan PT Mayora Indah Tbk (MYOR). 

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) menggunakan pinjaman bank jangka 

panjang dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) senilai Rp 31,65 miliar untuk 

membiayai pembangunan pabrik baru. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) 

juga memperoleh pinjaman sebesar Rp 280 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk 

(BCA) dengan jangka waktu enam tahun. Sementara itu PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk (INDF) mencatatkan kenaikan utang trust receipts per september 

2011 sebesar 74% menjadi Rp 3 triliun dibanding posisi Desember 2010, menurut 

laporan keuangan perseroan (http://www.indonesiafinancetoday.com).   

PT Siantar Top Tbk (STTP) membukukan kenaikan utang pembelian mesin 

produksi biskuit multifungsi serta peralatan lainnya senilai hampir Rp 21 miliar 

hingga kuartal III 2011. Sedangkan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dan 

PT Mayora Indah Tbk (MYOR) menjadi dua emiten produsen makanan yang 
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secara agresif meningkatkan penggunaan hutang hingga kuartal III 2011. Kedua 

emiten menambah pinjaman bank jangka panjang masing-masing senilai Rp 743 

miliar oleh PT Mayora Indah Tbk (MYOR) dan Rp 130,93 miliar oleh PT Tiga 

Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). PT Mayora Indah Tbk (MYOR) juga 

menambah pinjaman bank jangka pendek senilai Rp 375 miliar dimanfaatkan 

untuk kebutuhan modal kerja. Peningkatan penggunaan hutang digunakan oleh 

perusahaan sektor industri makanan dan minuman untuk mendanai modal kerja 

hingga aktivitas investasi yang sifatnya jangka panjang 

(http://www.indonesiafinancetoday.com).  

Perkembangan bisnis pada sektor industri makanan dan minuman akan 

membuat persaingan bisnis menjadi semakin ketat. Persaingan ini akan menuntut 

para pelaku bisnis untuk semakin kreatif dan inovatif untuk menghasilkan produk-

produk yang kompetitif. Keunggulan kompetitif penting bagi perusahaan untuk 

dapat menghadapi persaingan dan mempertahankan keberlangsungan perusahaan.  

Karena dengan produk unggul dan kompetitif yang diminati konsumen, 

perusahaan dapat bertahan dalam dunia bisnis. Kreatifitas dan inovasi perusahaan 

dalam menghasilkan produk kompetitif tentunya tidak terlepas dari strategi dan 

kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan.  

Manajemen perusahaan dalam mendorong kemajuan bisnis akan membuat 

kebijakan penting pada aspek yang berkaitan dengan kegiatan dalam perusahaan, 

mulai dari aspek sumber daya manusia, pemasaran, strategi, operasional hingga 

keuangan. Aspek keuangan merupakan salah satu aspek yang memiliki peran 

penting terhadap berjalannya kegiatan perusahaan. Maka dalam mengambil 

kebijakan pada aspek keuangan, perusahaan harus mempertimbangkannya dengan 
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tepat. Karena strategi dan kebijakan keuangan yang tepat akan mendukung 

keberhasilan pengembangan kegiatan bisnis perusahaan.  

Hal penting yang perlu dipertimbangkan dan ditentukan oleh manajemen 

perusahaan pada aspek keuangan salah satunya, yaitu keputusan pendanaan. 

Keputusan pendanaan berkaitan dengan sumber dana yang digunakan perusahaan 

untuk mendanai seluruh aktivitas perusahaan. Manajemen perusahaan dapat 

menggunakan berbagai pilihan sumber dana, yaitu sumber dana yang berasal dari 

luar (external financing) maupun yang berasal dari dalam (internal financing). 

Pendanaan yang berasal dari luar perusahaan (external financing) diperoleh dari 

calon pemegang saham baru dan calon kreditor. Sedangkan pendanaan yang 

berasal dari dalam perusahaan (internal financing) diperoleh dari laba ditahan atau 

berbagai cadangan, seperti cadangan penyusutan. (Moeljadi, 2006: 14 ). 

Sumber pendanaan yang dipilih oleh perusahaan nantinya akan masuk 

dalam kelompok modal pinjaman dan modal sendiri. Kelompok yang masuk 

dalam modal pinjaman yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. 

Sedangkan kelompok yang masuk pada modal sendiri yaitu modal saham dan laba 

ditahan. Perusahaan dalam memilih sumber dana harus mempertimbangkannya 

dengan tepat. Hal ini dikarenakan masing-masing sumber pendanaan memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda, dan juga memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing atas penggunaannya. 

Pemilihan sumber pendanaan yang tepat tergantung pada kebutuhan dan 

keinginan masing-masing perusahaan. Melalui pemilihan sumber pendanaan yang 

tepat, perusahaan akan memperoleh manfaat dan dapat mencapai tujuan yang 
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diharapkan. Dari beberapa pilihan sumber dana yang ada, salah satu yang cukup 

banyak dipilih oleh perusahaan adalah pendanaan yang berasal dari luar (external 

financing). Pendanaan yang berasal dari luar (external financing) merupakan 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan struktur modal. Penggabungan 

antara ekuitas dan hutang disebut dengan struktur modal (Brigham dan Daves, 

2007: 508).  Struktur modal menentukan proporsi antara hutang jangka panjang 

dan modal sendiri (Moeljadi, 2006: 14). Perusahaan pasti menginginkan sumber 

pendanaan dengan risiko kecil namun dengan tingkat pengembalian yang tinggi. 

Penggunaan hutang yang digunakan untuk modal investasi melalui hutang jangka 

panjang memiliki manfaat bagi perusahaan, tetapi juga memiliki resiko atas 

penggunaanya. Perusahaan yang ingin menggunakan hutang jangka panjang, 

harus memiliki arus kas operasi yang stabil agar tidak berdampak pada 

kebangkrutan akibat tidak dapat mengelola penggunaan hutang dengan baik. 

Perusahaan dalam memilih sumber dana melaui hutang jangka panjang tentu 

mengharapkan manfaat atas penggunaannya, agar dapat memakmurkan 

perusahaan. Namun perusahaan juga perlu meminimalisir risiko yang mungkin 

terjadi untuk menghindari dampak kebangkrutan.  

Pada perkembangan dunia ekonomi terdapat beberapa teori yang berkaitan 

dengan struktur modal. Teori struktur modal yang pertama dikemukakan oleh 

Modigliani dan Miller (1958). Modigliani dan Miller dalam Brigham dan 

Ehrhardt (2005: 575) mengemukakan bahwa penggunaan hutang dapat 

memberikan manfaat penghematan pajak bagi perusahaan. Hutang bermanfaat 

karena bunga dapat mengurangi pajak. Penggunaan hutang akan berdampak pada 

penghematan pajak karena ada beban tetap berupa beban bunga yang harus 
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dibayarkan. Beban bunga dapat mengurangi laba perusahaan yang akan dikenai 

pajak, sehingga pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil (tax 

deductible). Sehingga teori ini berpendapat bahwa penggunaan hutang dapat 

memberikan manfaat bagi perusahaan. Namun agar manfaat penghematan pajak 

dapat tercapai, perusahaan juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara 

manfaat pajak dari penggunaan hutang dan biaya yang berkaitan dengan 

kebangkrutan.  

Selanjutnya teori pecking order dalam Ross et al., (2001: 452),  menjelaskan 

bahwa penentuan struktur modal suatu perusahaan yang dipilih melalui hirarki 

sumber dana yang paling disukai berdasarkan asumsi informasi asimetrik 

(asymmetric information). Informasi asimetrik (asymmetric information) 

merupakan informasi yang dimiliki manajer mengenai prospek, risiko dan nilai 

perusahaan. Teori pecking order menyatakan bahwa manajer cenderung lebih 

memilih pendanaan yang berasal dari dalam (internal financing) daripada yang 

berasal dari luar (external financing). Perusahaan dengan profitabilitas yang 

tinggi, kemungkinan untuk menggunakan sumber pendanaan hutang akan lebih 

kecil. Karena perusahaan dapat mendanai kebutuhan perusahaan menggunakan 

profitabilitas. Namun apabila sumber pendanaan yang berasal dari dalam (internal 

financing) perusahaan tidak mencukupi, maka sumber pendanaan yang berasal 

dari luar (external financing) dapat menjadi alternatif pilihan bagi perusahaan 

untuk memenuhi kebutuhan dana. Namun apabila pendanaan yang berasal dari 

luar (external financing) memang diperlukan, maka manajer cenderung lebih 

memilih sekuritas yang paling aman, seperti hutang (Ross et al., 2001: 452). 

Berdasarkan teori tersebut penggunaan sumber pendanaan yang lebih diutamakan 
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berasal dari dalam (internal financing), berupa laba ditahan yang diperoleh dari 

profitabilitas perusahaan.  

Pendanaan hutang selain memberikan manfaat, ternyata juga dapat 

mendatangkan masalah bagi perusahaan yang menggunakannya. Melalui 

penggunaan hutang, terdapat risiko keuangan yang harus ditanggung perusahaan. 

Risiko keuangan adalah tambahan risiko yang dibebankan kepada pemegang 

saham biasa sebagai akibat dari keputusan untuk melakukan pendanaan hutang 

(Brigham dan Houston , Terjemahan 2007: 164). Perusahaan yang menggunakan 

pendanaan hutang akan mengkonsentrasikan risiko usaha pada pemegang saham. 

Penggunaan hutang yang tinggi harus diiringi dengan pengelolaan manajemen 

yang baik oleh perusahaan, karena jika tidak akan mendatangkan risiko yang 

berujung pada kebangkrutan perusahaan. Jika terjadi kebangkrutan maka 

pemegang hutang atau kreditor harus dilunasi terlebih dahulu sebelum pemegang 

saham mendapatkan haknya atas kepemilikan perusahaan.    

Penggunaan sumber pendanaan hutang  memang memberikan manfaat 

namun juga terdapat risiko yang harus ditanggung atas penggunaannya. Agar 

dapat memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko atas penggunaan hutang, 

maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan pengambilan 

keputusan penggunaan hutang. Menurut Brigham dan Houston (Terjemahan, 

2007: 188), terdapat dua belas faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

dalam menentukan keputusan struktur modal. Faktor-faktor tersebut yaitu, 

stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, tingkat pertumbuhan, 

profitabilitas, pajak, kendali, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman, kondisi 

pasar, kondisi internal perusahaan, dan fleksibilitas perusahaan. Beberapa faktor 



8 
 

yang berkaitan dengan keputusan penggunaan hutang jangka panjang diantaranya 

adalah profitabilitas, struktur aktiva dan tingkat pertumbuhan.  

Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, 

modal, atau penjualan perusahaan (Made Sudana, 2011: 22). Perusahaan dengan 

pengelolaan manajemen yang baik dalam memanfaatkan kekayaan atau aktiva 

yang dimiliki tentu akan mencapai profitabilitas yang tinggi. Profitabilitas 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal. 

Berdasarkan teori pecking order, perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya 

akan lebih mengutamakan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari dalam 

perusahaan (internal financing) dengan memanfaatkan profitabilitas yang 

dimiliki. Perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian yang tinggi atas 

investasi tinggi, akan menggunakan pendanaan hutang dalam jumlah yang relatif 

sedikit. Karena melalui tingkat pengembalian yang tinggi perusahaan sudah dapat 

memenuhi kebutuhan dananya  secara internal.  

Perusahaan memperoleh sumber pendanaan hutang dari kreditor yang 

menyediakan dana. Untuk dapat memperoleh dana terdapat syarat yang harus 

dipenuhi oleh perusahaan peminjam dana. Salah yang menjadi syarat untuk 

memperoleh sumber dana hutang adalah berkaitan dengan jaminan. Jaminan yang 

dimiliki perusahaan untuk memperoleh pendanaan hutang dapat dilihat dari 

struktur aktivanya. Struktur aktiva menggambarkan sebagian besar aktiva tetap 

yang dapat dijadikan jaminan oleh perusahaan. Struktur aktiva menentukan 

pilihan bauran pendanaan untuk mendanai aktiva perusahaan. Aktiva permanen 

didanai dengan sumber-sumber dana yang bersifat permananen (jangka panjang) 
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(Agnes Sawir, 2004: 1). Sehingga aktiva tetap atau permanen dapat digunakan 

perusahaan sebagai jaminan dalam menggunakan sumber pendanaan hutang 

jangka panjang. Perusahaan yang memiliki jaminan, juga akan lebih mudah untuk 

mendapatkan sumber dana hutang daripada perusahaan yang tidak memiliki 

jaminan. Begitu pula perusahaan yang memiliki jaminan yang lebih besar, juga 

akan menggunakan hutang jangka panjang juga lebih besar. Hutang jangka 

panjang nantinya juga akan digunakan untuk mendanai pembelian aktiva tetap. 

Pengelolaan yang baik oleh manajemen perusahaan tentu akan membawa 

perusahaan untuk semakin tumbuh dan berkembang dalam mencapai tujuan. 

Kegiatan ekspansi dan perluasan bidang bisnis menandakan jika perusahaan telah 

mengalami pertumbuhan. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan lebih 

cepat harus lebih mengandalkan diri pada modal eksternal (Brigham dan Houston 

Terjemahan, 2007: 189). Pemilihan jenis modal eksternal yang akan digunakan  

memerlukan pertimbangan. Apabila perusahaan menghimpun dana melalui 

penjulaan saham biasa akan memerlukan biaya emisi lebih besar. Namun apabila 

menghimpun dana melalui hutang biaya emisi yang diperlukan akan lebih kecil. 

Sehingga perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang cepat akan lebih 

mengandalkan pendanaan dari hutang. Tingkat pertumbuhan perusahaan salah 

satunya dapat diukur dengan indikator pertumbuhan aktiva. Pertumbuhan aktiva 

mencerminkan pencapaian manajemen perusahaan dalam meningkatkan aktiva 

atau kekayaan perusahaan melalaui pengelolaan manajemen yang baik.    

Pencapaian tujuan perusahaan melalaui kelancaran kegiatan operasional dan 

pengembangan usaha tidak lepas dari kebijakan pendanaan yang diambil oleh 

perusahaan. Terutama berkaitan dengan kebijakan pendanaan yang berasal dari 
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luar (external financing) seperti kebijakan hutang. Dalam menentukan kebijakan 

hutang perusahaan perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-

faktor yang berkaitan dengan penggunaan hutang, terutama pada hutang jangka 

panjang. Hutang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak 

lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Dengan 

penggunaan hutang jangka panjang, maka terdapat beban tetap berupa beban 

bunga dan pelunasan hutang dalam jangka waktu yang lama bagi perusahaan. 

Sehingga perusahaan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor 

yang berkaitan dengan penggunaan hutang jangka panjang, agar dapat diketahui 

ketepatan atas penggunaannya. Berdasarkan beberapa teori yang telah dipaparkan 

diatas, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi pendanaan hutang. 

Variabel yang mempengaruhi kebijakan hutang diantaranya adalah profitabilitas, 

struktur aktiva dan pertumbuhan aktiva. Pada penelitian ini kebijakan hutang yang 

diteliti adalah kebijakan hutang jangka panjang, karena kebijakan hutang jangka 

panjang merupakan bagian dari struktur modal.  

Penelitian mengenai variabel profitabilitas, struktur aktiva dan pertumbuhan 

aktiva mengenai pengaruhnya terhadap kebijakan hutang telah dilakukan 

sebelumnya oleh beberapa peneliti. Emi kurniasari (2008) melakukan penelitian 

profitabilitas dan struktur aktiva pengaruhnya terhadap kebijakan hutang. Variabel 

yang sama juga diteliti oleh Atika Rahadiani (2010) dan Arinda Kusuma (2011). 

Untuk pertumbuhan aktiva telah diteliti sebelumnya oleh Atika Rahadiani (2010), 

Nanda Karinaputri (2012) dan Zulfia Andina (2013).   

Hasil penelitian mengenai profitabilitas yang dilakukan oleh Emi kurniasari 

(2008), Atika Rahadiani (2010), Arinda Kusuma (2011) Karinaputri (2012) dan 
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Zulfia Andina (2013), menunjukkan hasil yang sama. Penelitian dari kelima 

peneliti tersebut menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan hutang. Sedangkan pada struktur aktiva dan pertumbuhan 

perusahaan terdapat perbedaan hasil (research gap) dari penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Emi 

kurniasari (2008) menunjukkan hasil bahwa struktur aktiva berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh 

Atika Rahadiani (2010) dan Arinda Kusuma (2011), menunjukkan bahwa struktur 

aktiva berpengaruh tidak signifikan terhadap kebijakan hutang. Untuk 

pertumbuhan aktiva penelitian yang dilakukan oleh Nanda Karinaputri (2012), 

menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan aktiva berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan hutang. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Atika Rahadiani 

(2010) dan Zulfia Andina (2013), menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan aktiva 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kebijakan hutang.  

Perkembangan dunia bisnis membuat terjadinya fenomena peningkatan 

hutang jangka panjang oleh beberapa perusahaan sektor industri makanan dan 

minuman. Perusahaan sektor industri makanan dan minuman minuman tentu 

dalam memilih untuk menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari luar 

(external financing) berupa hutang jangka panjang telah mempertimbangkannya 

dengan tepat. Dengan pertimbangan keputusan pendanaan yang tepat, perusahaan 

dapat memperoleh manfaat dan terhindar dari risiko kebangkrutan. Perusahaan 

industri makanan dan minuman memilih untuk menggunakan sumber pendanaan 

eksternal yang berasal dari hutang jangka panjang, digunakan untuk mendanai 

aktivitas investasi jangka panjang perusahaan.  
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Pengambilan keputusan pemilihan sumber pendanaan yang berasal dari 

hutang jangka panjang oleh perusahaan makanan dan minuman diduga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apabila teori pada struktur modal tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal dan penelitian 

terdahulu dikaitkan dengan fenomena peningkatan penggunaan hutang jangka 

panjang perusahaan sektor industri makanan dan minuman, maka perlu dilakukan 

kajian lebih mendalam mengenai “PENGARUH PROFITABILITAS, 

STRUKTUR AKTIVA, DAN PERTUMBUHAN AKTIVA TERHADAP 

KEBIJAKAN HUTANG JANGKA PANJANG “(Studi Pada Perusahaan 

Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2011)”. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi 

mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan pemilihan pendanaan 

hutang jangka panjang pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

BEI. Melalui hasil penelitian ini manajemen pada perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI dapat menggunakannya sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan penggunaan hutang jangka panjang 

selanjutnya. Sehingga penentuan sumber pendanaan terutama berkaitan dengan 

kebijakan hutang jangka panjang dapat diperkuat dengan adanya informasi 

tambahan dari penelitian ini.  

1.2 Perumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh profitabilitas, struktur aktiva, dan pertumbuhan aktiva 

secara simultan terhadap kebijakan hutang jangka panjang pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2008-

2011? 
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2. Adakah pengaruh profitabilitas, struktur aktiva, dan pertumbuhan aktiva  

terhadap kebijakan hutang jangka panjang pada perusahaan makanan 

dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2008-2011? 

3. Diantara profitabilitas, struktur aktiva, dan pertumbuhan aktiva, 

manakah variabel yang dominan berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang jangka panjang pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2011? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas, struktur 

aktiva dan pertumbuhan aktiva secara simultan terhadap kebijakan 

hutang jangka panjang pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2011. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas, struktur 

aktiva, dan pertumbuhan aktiva terhadap kebijakan hutang jangka 

panjang pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 

periode 2008-2011. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dominan antara 

profitabilitas, struktur aktiva, dan pertumbuhan aktiva terhadap 

kebijakan hutang jangka panjang pada perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI periode 2008-2011. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan ilmu 

yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam masalah praktis, serta dapat 
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memberikan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai variabel 

yang mempengaruhi kebijakan hutang jangka panjang. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi 

yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi manajemen 

perusahaan dalam mempertimbangkan kebijakan hutang terutama 

hutang jangka panjang. 

3. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk digunakan 

oleh para investor dalam melakukan pembelian dan penjualan 

berdasarkan strategi kebijakan hutang yang diambil oleh perusahaan. 


