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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Empiris 

Pelelitian variabel-variabel yang mempengaruhi kebijakan hutang telah 

dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan dan 

bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Beberapa penelitian 

terdahulu dijelaskan sebagai berikut : 

Emi kurniasari (2008), melakukan penelitian dengan hasil bahwa variabel 

kepemilikan, risiko, ukuran perusahaan, struktur aktiva dan profitabilitas 

berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang. Sedangkan variabel 

kebijakan deviden tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Atika Rahadiani (2010), melakukan penelitian dengan hasil bahwa variabel 

kepemilikan manajerial, kebijakan deviden, dan profitabilitas, berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan 

dan free cash flow berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan hutang 

perusahaan. Namun  kepemilikan institusional, struktur aset, dan pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan.  

Arinda Kusuma (2011), melakukan penelitian dengan hasil bahwa 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang sedangkan 

struktur aktiva dan suku bunga SBI tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan hutang. Nanda Karinaputri (2012), melakukan penelitian dengan hasil 

bahwa secara simultan variabel kepemilikan institusional, kebijakan deviden, 

profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan 
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hutang. Variabel kepemilikan institusional, profitabilitas dan pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Sedangkan 

variabel kebijakan deviden berpengaruh tidak signifikan terhadap kebijakan 

hutang.   

Zulfia Andina (2013), melakukan penelitian hasil bahwa secara simultan 

profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan perusahaan, dan 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Variabel 

profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang. Sedangkan variabel pertumbuhan penjualan 

dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap kebijakan 

hutang.    

Penelitian-penelitian terdahulu akan digunakan sebagai acuan dan 

pertimbangan dalam mengembangkan penelitian ini. Berdasarkan penelitian 

terdahulu diatas maka variabel yang dipilih pada penelitian ini merupakan 

penggabungan dari beberapa penelitian terdahulu. Variabel yang dipilih pada 

penelitian ini adalah variabel yang menarik untuk diteliti kembali dan variabel 

yang memiliki perbedaan hasil dari beberapa penelitian (research gap).   

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Keputusan Pendanaan 

Perusahaan dalam manjalankan kegiatan operasional dan aktivitas investasi 

tentunya akan membutuhkan dana. Keputusan pendanaan merupakan salah satu  

kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan sumber dana yang akan digunakan 

oleh perusahaan untuk membiayai aktivitasnya. Dalam kegiatan investasi,  
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biasanya perusahaan membutuhkan pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka 

panjang dapat bersumber dari penerbitan saham baru, penerbitan obligasi dan laba 

ditahan. Pendanaan yang bersumber dari saham baru dan obligasi disebut dengan 

pendanaan eksternal (external financing), sedangkan yang bersumber dari laba 

ditahan disebut pendanaan internal (internal financing), (Moeljadi, 2006: 236). 

Menurut moeljadi (2006: 236), keputusan pendanaan menyangkut 

kombinasi yang optimal dari penggunaan sumber dana yang pada dasarnya dibagi 

dua yaitu : 

1. Yang berhubungan dengan pendanaan eksternal karena akan mengarah pada 

pengambilan keputusan mengenai struktur modal, yaitu akan menetukan 

proporsi antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Hal ini akan 

tampak pada debt to equity ratio perusahaan tersebut. 

2. Yang berhubungan dengan pendanaan internal, aplikasinya adalah penentuan 

kebijakan deviden yang digambarkan melalui deviden payout ratio. 

Pemilihan sumber dana yang digunakan merupakan keputusan yang harus 

dipertimbangkan dengan matang. Karena pemilihan sumber dana yang tepat akan 

membawa perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang ingin diraih. Melalui 

keputusan pendanaan yang tepat tujuan perusahaan untuk memaksimumkan 

kemakmuran atau kekayaan para pemegang saham akan tercapai.   

2.2.2 Struktur Modal 

2.2.2.1 Pengertian Struktur Modal 

Struktur modal berkaitan dengan keputusan pembelanjaan (financial 

decision) yang diambil oleh perusahaan. Menurut Brigham dan Daves (2007: 
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508), “the firm’s mixture of debt dan equity is called its capaital structure” 

gabungan hutang dan ekuitas perusahaan disebut struktur modal. Sedangkan 

menurut Moeljadi (Moeljadi, 2006:14), struktur modal menentukan proporsi 

antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. 

Penentuan struktur modal merupakan  keputusan penting bagi perusahaan 

dalam menentukan sumber pendanaan. Sumber pendanaan dapat berasal dari 

sumber pendanaan internal maupun sumber pendanaan eksternal. Sumber 

pendanaan internal dapat diperoleh dari modal pemilik perusahaan dan laba 

ditahan, sedangkan sumber dana eksternal berasal dari pemegang saham dan 

kreditur. Penentuan komposisi struktur modal antara menggunakan hutang dan 

ekuitas harus diatur agar seimbang, sehingga menjadi struktur modal optimal yang 

dapat memaksimalkan harga saham. Menurut  Brigham dan Daves (2007: 510), “a 

firm’s optimal capital structure is that mix of debt and equity that maximizes the 

stock price” stuktur modal optimal perusahaan adalah gabungan dari hutang dan 

ekuitas yang memaksimalkan harga saham.  

2.2.2.2 Teori Struktur Modal 

Penentuan struktur modal dapat berbeda-beda pada setiap perusahaan. 

Pada perkembanganya terdapat teori-teori yang meneliti mengenai teori struktur 

modal. Beberapa teori struktur modal adalah sebagai berikut. 

2.2.2.2.1 Teori Trade Off  

Teori struktur modal Modigliani and miller dimulai pada tahun 

1958. Teori Modigliani and miller tanpa pajak membuat beberapa asumsi 

berikut : 
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1. Tidak ada biaya broker atau pialang 

2. Tidak ada pajak 

3. Tidak ada biaya kebangkrutan 

4. Investor dapat meminjam dengan tingkat yang sama dengan 

perusahaan 

5. Seluruh investor memiliki informasi yang sama dengan manajemen 

tentang peluang investasi masa depan. 

6. Laba sebelum bunga dan pajak tidak dipengaruhi penggunaan hutang. 

Pada kenyataannya biaya kebangkrutan ternyata cukup mahal. 

Perusahaan yang bangkrut memiliki biaya hukum dan akuntansi, juga 

sulit untuk mempertahankan pelanggan, pemasok, dan karyawan. Selain 

itu kebangkrutan sering memaksa perusahaan untuk melikuidasi atau 

menjual aset kurang dari harga mereka, jika perusahaan masih ingin 

melanjutkan kegiatan operasional. Masalah kebangkrutan sering muncul 

ketika menggunakan banyak hutang dalam komposisi struktur modal. 

Menurut Brigham dan Daves (2007: 523), “Bankruptcy-related costs 

have two component: (1) the probability of financial distress and (2) the 

cost that would be incurred given that financial distress occurs” biaya 

yang berkaitan dengan kebangkrutan memiliki dua komponen : (1) 

kemungkinan kesulitan keuangan (2) biaya yang akan timbul 

mengingatkan bahwa terjadi kesulitan keuangan). Teori trade off 

mengemukakan bahwa nilai suatu perusahaan dengan leverage sama 

dengan nilai perusahaan tanpa leverage ditambah nilai efek samping, 
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yang meliputi tax shield dan biaya yang diharapkan karena kesulitan 

keuangan.  

Teori trade off menggambarkan bahwa hutang bermanfaat bagi 

perusahaan dalam penghematan pajak karena adanya biaya bunga dan 

mengurangi pengeluaran arus kas yang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Namun penggunaan hutang untuk pengurangan pajak tidak 

dapat dilakukan terus-menerus karena dapat menimbulkan biaya 

kebangkrutan. Struktur modal yang optimal terjadi ketika manfaat 

perlindungan pajak sama dengan biaya kebangkrutan atau terjadinya 

keseimbangan diantara keduanya (Brigham dan Ehrhardt, 2005: 575). 

2.2.2.2.2 Teori Pecking Order 

Teori pecking order menjelaskan penentuan struktur modal suatu 

perusahaan diplih memalui hirarki sumber dana yang paling disukai 

berdasarkan asumsi bahwa informasi adalah asimetrik (asymmetric 

information). Informasi asimetrik (asymmetric information) merupakan 

informasi yang dimiliki manajemer mengenai prospek, resiko dan nilai 

perusahaan. Manajer harus lebih mengetahui tentang prospek 

perusahaannya daripada investor khusus. Jika perkiraan manajer 

mengenai nilai sebenarnya dari perusahaan tidak lebih baik dari perkiraan 

investor khusus, maka semua upaya manajer akan gagal. Asumsi asimetri 

ini sangat masuk akal. Manajer harus lebih mengetahui tentang 

perusahaan mereka daripada pihak luar, karena manajer bekerja di 
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perusahaan setiap hari. Informasi asimetrik (asymmetric information) 

akan mempengaruhi perusahaan dalam menentukan sutruktur modalnya. 

Menurut mamduh (2008:313) urutan teori pecking order adalah 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan memilih pendanaan internal. Dana internal tersebut 

diperoleh dari laba (keuntungan) yang dihasilkan darikegiatan 

perusahaan. 

2. Perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada 

perkiraan kesempatan investasi. Perusahaan berusaha menghindari 

perubahan deviden yang tiba-tiba. Dengan kata lain pemabayaran 

deviden diusahakan konstan atau, kalau berubah terjadi secara 

gradual dan tidak berubah dengan signifikan.  

3. Karena kebijakan deviden yang konstan (stinky), digabung dengan 

fluktuasi keuntungan dan kesempatan investasi yang tidak bisa 

diprediksi, akan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran 

investasi pada saat yang lain. Jika kas tersebut lebih besar, 

perusahaan akan membayar hutang atau membeli surat berharga. 

Jika kas tersebut lebih kecil, perusahaan akan menggunakan kas 

yang dipunyai atau menjual surat berharga  

4. Jika pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan akan mengeluarkan 

surat berharga yang paling aman terlebih dulu. Perusahaan akan 

memulai dengan hutang, kemudian surat berharga campuran (hybrid) 

seperti oblogasi konvertibel, dan kemudian saham sebagai pilihan 

terakhir.  
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“Pecking order-theory implies that managers prefer ineternal to external 

financing. If external financing is required, managers tend to choose the 

safest securities, such as debt” teori pecking order menyatakan bahwa 

manajer lebih memilih pendanaan internal daripada eksternal. Jika 

pendanaan eksternal diperlukan, manajer cenderung memilih sekuritas 

yang paling aman, seperti utang (Ross et al, 2001: 452). Hutang dipilih 

menjadi sekuritas yang aman berurutan mulai dari hutang yang memiliki 

resiko paling rendah, kemudian hutang yang lebih berisiko, obligasi 

konversi, saham preferen hingga terakhir saham biasa 

2.2.2.2.3 Teori Signaling 

MM mengasumsikan bahwa investor memiliki informasi yang 

sama dengan manajer tentang prospek suatu perusahaan yang disebut 

informasi simetris. Namun, dalam kenyataannya manajer sering memiliki 

informasi yang lebih baik daripada pihak luar. Ini disebut informasi 

asimetris, dan memiliki pengaruh penting pada struktur modal yang 

optimal. Perusahaan dengan prospek yang sangat bagus memilih untuk 

tidak mendanai dengan ekuitas deksternal. Namun, manajemen tidak 

ingin mengeluarkan saham jika hal-hal tampak buruk. Oleh karena itu, 

jika berencana menerbitkan saham baru maka perlu menurunkan perkiraa 

nilai perusahaan dan hal-hal lain dianggap konstan. Pengumuman 

penawaran saham pada umumnya dianggap sebagai sinyal bahwa 

prospek perusahaan sebagaimana dilihat oleh manajemen sedang tidak 

baik. Sebaliknya, penawaran hutang dianggap sebagai sinyal positif. 
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2.2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Menurut Brigham dan Ehrhardt (2005: 572), faktor yang 

mempengaruhi pembuatan keputusan struktur modal adalah sebagai 

berikut : 

1. Stabilitas penjualan. Perusahaan dengan penjualan yang stabil, lebih 

aman dalam penggunaan hutang yang lebih tinggi dan menanggung 

beban tetap yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan penjualan 

yang tidak stabil. Karena permintaan yang stabil secara historis telah 

mampu menggunakan leverage keuangan. 

2. Struktur aktiva. Perusahaan apabila memiliki aktiva yang dapat 

dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman cenderung menggunakan 

hutang lebih banyak.  

3. Leverage operasi. Perusahaan dengan leverage operasi yang kecil 

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menggunakan leverage 

keuangan karena akan memberikan risiko yang bisnis yang kecil. 

4. Tingkat pertumbuhan. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang 

tinggi cenderung lebih banyak menggunakan hutang daripada 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. 

5. Profitabilitas. Perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian atas 

investasi yang sangat tinggi biasanya mempunyai hutang yang kecil 

karena menggunakan laba ditahan untuk membiayai sebagian besar 

kebutuhan pendanaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi 

tidak banyak membutuhkan hutang. Tingkat pengembalian tinggi 
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memungkinkan mereka untuk menggunakan sebagian besar 

pendanaan dari dana internal. 

6. Pajak. Bunga merupakan biaya pengurangan, dan potongan paling 

bernilai bagi perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi. Oleh karena 

itu, semakin tinggi tingkat pajak perusahaan, semakin besar 

keuntungan dari hutang. 

7. Pengendalian. Manajemen dapat menerbitkan saham biasa atau 

menggunakan ekuitas jika perusahaan dalam keadaan kesulitan 

keuangan karena ketika menggunakan hutang dalam kesulitan 

keuangan maka akan memperbesar risiko kebangkrutan. Namun 

manajemen tetap harus memperhatikan kepemilikan perusahaan saat 

menggunakan ekuitas sebagai pendanaan karena adanya risiko untuk 

takeover.  

8. Sikap manajemen. Karena tidak ada yang dapat membuktikan bahwa 

satu struktur modal akan mengakibatkan harga saham yang lebih 

tinggi daripada yang lain, manajemen dapat melakukan penilaian 

sendiri tentang stuktur modal yang tepat. Manajemen yang 

konservatif akan menggunakan hutang lebih rendah daripada rata-

rata. 

9. Sikap pemberi pinjaman dan agen pemberi peringkat. Penilaian dari 

pemberi pinjaman dan penilaian kredibilitas sangat berpengaruh 

terhadap keputusan pendanaan struktur modal. Semakin baik 

penilaian yang diberikan maka akan meningkatkan citra perusahaan 

sehingga makin mudah mendapatkan hutang. 
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10. Kondisi pasar. Kondisi di pasar saham dan obligasi yang mengalami 

perubahan jangka waktu panjang dan pendek memiliki pengaruh 

penting terhadap struktur modal optimal suatu perusahaan. Kondisi 

pasar modal yang pasti akan menjamin kemudahan perusahaan 

dalam menggunakan pendanaan eksternal.  

11. Kondisi internal perusahaan. Kondisi internal perusahaan sendiri 

juga dapat berpengaruh pada target struktur modal. Apabila kondisi 

perusahaan sedang dalam kondisi tidak menentu yang dicerminkan 

dengan rendahnya earning perusahaan, maka perusahaan lebih 

menyukai pendanaan dari hutang daripada penerbitan saham. 

12. Fleksibilitas keuangan. Perusahaan dengan peluang investasi yang 

menguntungkan harus mampu untuk mendana investasi. Fleksibilitas 

keuangan merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan 

secara cepat aset-aset perusahaan yang likuid untuk berinvestasi, 

sehingga semakin fleksibel suatu perusahaan maka penggunaan 

hutangya menjadi lebih besar untuk memaksimalkan laba. 

Perusahaan harus dapat mempertahankan fleksibilitas keuangan 

sehingga mempunyai cadangan yang memadai untuk dapat 

melakukan pinjaman.  

13. Fokus pada Market value bukan Book value. Manajer harus 

memaksimalkan nilai pasar, bukan nilai buku, sehingga analisis dan 

teori struktur modal secara umum, dikembangkan hanya dalam 

konteks nilai pasar. 
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2.2.3 Hutang  

2.2.3.1 Pengertian Hutang 

Perusahaan dapat menggunakan sumber internal dan sumber eksternal 

untuk mendanai aktivitas perusahaannya. Sumber pendanaan internal diperoleh 

dari modal pemilik perusahaan dan laba ditahan, sedangkan sumber dana eksternal 

berasal dari pemegang saham dan kreditur. Pendanaan yang berasal dari sumber 

eksternal salah satunya dapat diperoleh melalui penggunaan hutang. 

Menurut M.Nafarin (2007: 49), hutang (liability) merupakan kewajiban 

debitor (seorang atau organisasi) untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor 

dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut IAI (Standar Akuntansi 

Keuangan, 2006: 13), kewajiban merupakan hutang masa kini yang timbul dari 

peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari 

sumberdaya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.  Menurut Munawir 

(2000: 18), hutang adalah kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang 

belum terpenuhi yang merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang 

berasal dari kreditur.   

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hutang 

adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditor dalam 

jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Banyak kewajiban kontraktual yang 

mengharuskan membayar bunga yang telah selama jangka waktu tertentu. Dengan 

demikian, kewajiban adalah hutang dan sering dikaitkan dengan beban kas tetap 

yang disebut pembayaran hutang dan dapat membuat perusahaan mengalami 

kegagalan kontrak jika tidak dibayar. 
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2.2.3.2 Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang merupakan kebijakan yang diambil perusahaan 

untuk menggunakan sumber pendanaan eksternal yang berasal dari 

hutang. Menurut Brigham dan Houston (Terjemahan, 2007: 140), 

pendanaan melalui hutang memberikan tiga dampak penting: (1) 

Menghimpun dana melalui hutang, pemegang saham dapat 

mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas yang 

terbatas, (2) kreditor melihat ekuitas atau dana yang diberikan oleh 

pemilik sebagai batas pengaman. Jadi makin tinggi proporsi total modal 

yang diberikan oleh pemegang saham, makin kecil risiko yang dihadapi 

oleh kreditor. (3) Jika hasil yang diperoleh dari aset perusahaan lebih 

tinggi daripada tingkat bunga yang dibayarkan, maka penggunaan hutang 

akan “mengungkit” (leverage) atau memperbesar pengembalian atas 

ekuitas atau ROE. 

Menurut Brigham dan Houston (Terjemahan, 2007: 141), terdapat 

alasan di balik dampak penggunaan hutang: (1) karena bunga dapat 

menjadi pengurang pajak, penggunaan hutang akan mengurangi 

kewajiban pajak dan menyisakan laba operasi yang lebih besar bagi 

investor perusahaan. (2) Jika ada laba operasi sebagai persentase 

terhadap aset melebihi tingkat bunga atas hutang seperti pada umumnya 

diharapkan, maka perusahaan dapat menggunakan hutang untuk membeli 

aset, membayar bunga atas hutang, dan masih mendapatkan sisanya 

sebagai “bonus” bagi pemegang saham. Manfaat pajak dari hutang akan 

mendorong tingkat penegmbalian atas ekuitas yang diharapkan.  
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2.2.3.3 Macam Hutang 

Menurut Sugiono dan Untung dalam bukunya Panduan Praktis 

Dasar Analisa Laporan Keuangan (2008: 48), kewajiban dibagi menjadi 

kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar.  

a. Kewajiban lancar (current liabilitias) adalah seluruh kewajiban 

jangka pendek perusahaan yang harus dilunasi atau dibayar dalam 

tempo kurang dari satu tahun. 

1. Hutang Dagang (Account Payable): bentuk kewajiban / hutang 

yang timbul sebagai akibat dari operasional perusahaan. 

2. Perjanjian Pembayaran (Notes Payable): merupakan surat 

pernyataan pembayaran kepada pihak supplier maupun lembaga 

keuangan non perbankan. 

3. Pinjaman Jangka Pendek (Short Term Debt): segala bentuk 

pinjaman-pinjaman jangka pendek (kurang dari satu tahun) 

kepada pihak bank maupun lembaga keuangan non perbankan. 

4. CPLTD (Current Portion of Long Term Debt), bagian dari hutang 

jangka panjang yang akan jatuh tempo atau dibayar dalam jangka 

waktu kurang dari satu tahun atau dalam periode yang akan 

datang. 

5. Biaya Yang Masih harus dibayar (Accrued Expenses) 

6. Hutang Pajak (Tax Payable) 

7. Pendapatan diterima dimuka (unearned income) 
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b. Kewajiban Jangka Panjang (Long Term Debt) merupakan kewajiban 

perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka 

waktu lebih dari satu tahun.  

1. Hutang jangka panjang dapat berupa pinjaman-pinjaman dari 

bank maupun dari lembaga keuangan non perbankan. 

2. Hutang Obligasi (Bonds Payable)   

Menurut M. Nafarin (2007: 342), hutang lancar adalah hutang yang 

berjangka waktu paling lama satu tahun, seperti hutang usaha, beban 

terutang, wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Hutang jangka 

pendek diartikan sebagai hutang yang harus diselesaikan dengan 

menggunakan harta lancar atau pembentukan kewajiban lainnya. 

Misalnya hutang dibayar dengan kas (utang lancar), atau hutang usaha 

diselesaikan dengan cara meminjam di bank dalam bentuk kredit modal 

kerja. Hutang dagang adalah hutang yang terjadi sebagai akibat membeli 

barang dagangan secara kedit. Hutang usaha adalah hutang yang terjadi 

sebagai akibat membeli barang/jasa secara kredit untuk keperluan rutin 

(sehari-hari). Hutang usaha terdapat pada bermacam perusahaan, 

termasuk perusahaan dagang. Sedangkan hutang obligasi adalah hutang 

untuk jangka waktu yang lebih dari satu tahun yang dikeluarkan debitor 

(peminjam) dalam bentuk surat pengkuan hutang yang mempunyai nilai 

nominal tertentu. Hutang obligasi biasanya digunakan untuk membeli 

aset tetap (bangunan, mesin, dan alat). Untuk memperoleh jaminan yang 

lebih besar atas pembayaran kembali hutang obligasi, biasanya pemegang 

obligasi (kreditor) mengenakan hipotek terhadap aset tetap tersebut untuk 
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pelunasan hutang obligasi. Artinya pemegang obligasi (kreditor) dapat 

menarik atau menjual atau melelang aset tetap tersebut untuk pelunasan 

hutang obligasi. 

2.2.3.4 Kebijakan Hutang Jangka panjang 

Menurut Keown et al (Terjemahan, 2010:148), struktur modal 

adalah campuran sumber-sumber dana jangka panjang yang digunakan 

perusahaan. Struktur modal terdiri dari hutang jangka panjang dan 

ekuitas. Hutang jangka panjang adalah jenis hutang (kewajiban) yang 

pelunasannya lebih dari satu periode akuntansi (Wibowo dan Abu Bakar, 

2006: 95). Yang termasuk dalam hutang jangka panjang adalah utang 

obligasi (bonds payable), utang wesel jangka panjang (longterm note 

payable), dan utang sewa guna usaha-modal (obligation under capital 

lease). Kebijakan hutang jangka panjang merupakan kebijakan 

perusahaan untuk menggunakan sumber dana yang berasal dari luar 

(external financing) berupa hutang jangka panjang. Hutang jangka 

panjang oleh perusahaan digunakan untuk mendanai aktivitas pembelian 

aktiva tetap seperti mesin dan peralatan, selain itu hutang jangka panjang 

juga digunakan untuk pembangunan pabrik, gedung atau pembelian 

kendaraan. 

2.2.3.5 Rasio Manajemen Hutang 

Pada rasio mananajemen hutang terdapat dua prosedur yang 

digunakan oleh para analis untuk meninjau hutang perusahaan yaitu: (1) 

Memeriksa neraca untuk menentukan proporsi total dana yang diwakili 
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oleh hutang, dan (2) Meninjau laporan laba rugi untuk melihat sampai 

sejauh mana beban tetap dapat ditutup oleh laba operasi. (Brigham dan 

Houston, Terjemahan 2007: 143) . Rasio manajemen hutang meliputi : 

1. Rasio Hutang (Debt Ratio). Rasio hutang adalah rasio total hutang 

terhadap total aset. Rasio ini mengukur persentase dana yang 

diberikan oleh kreditor. Total hutang termasuk seluruh kewajiban 

lancar dan hutang jangka panjang. Kreditor lebih menyukai rasio 

hutang yang rendah karena makin rendah rasio hutang makin besar 

perlindungan terhadap kerugian kreditor jika terjadi likuidasi. Di sisi 

lain pemegang saham mungkin menginginkan lebih banyak 

penggunaan hutang karena akan memeperbesar laba yang diharapkan 

(Brigham dan Houston, Terjemahan 2007: 143). 

 

2. Rasio Hutang Jangka Panjang. Untuk mengetahui yang berkaitan 

dengan permodalan jangka panjang perusahaan dapat menggunakan 

rasio hutang jangka panjang terhadap total permodalan (kapitalisasi). 

Total permodalan (kapitalisasi) mewakili semua hutang jangka 

panjang dan ekuitas pemegang saham. Rasio ini mengukur peran 

penting hutang jangka panjang dalam struktur modal (pendanaan 

jangka panjang). 

 

(Van Horne dan Wachowicz, 2012: 182) 
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3. Rasio Kelipatan Pembayaran Bunga. Rasio kelipatan pembayaran 

bunga merupakan suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi pembayaran bunga tahunannya. Rasio kelipatan 

pembayaran bunga mengukur sampai sejauh apa laba operasi dapat 

mengalami penurunansebelum perusahaan tidak mampu memenuhi 

biaya bunga tahunannya. Kegagalan dalam membayar bunga akan 

menyebabkan pihak kreditor melakukan tindakan hukum dan 

kemungkinan berakhir dengan kebangkrutan. Dalam perhitungan 

rasio kelipatan pembayaran bunga, yang digunakan sebagai 

pembilang adalah laba sebelum bunga dan pajak. Karena bunga 

dibayar sebelum pajak, kemampuan perusahaan membayar bunga 

berjalan tidaklah terpengaruh oleh pajak (Brigham dan Houston, 

Terjemahan 2007: 144). 

 

4. Rasio Cakupan EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization). Rasio EBITDA (Earning Before 

Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) merupakan rasio 

yang pembilangnya mencakup seluruh arus kas yang tersedia untuk 

memenuhi beban tetap keuangan dan pembilangnya mencakup 

seluruh beban tetap keuangan. Rasio ini berguna untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban bunga tas hutang, 

tetapi rasio ini memiliki dua kelemahan: (1) Bunga bukanlah satu-

satunya beban tetap keungan, perusahaan juga harus mencicil hutang 

dalam jadwal yang tetap dan banyak perusahaan juga menyewa aset 
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melalui sewa guna usaha dan akibatnya harus melakukan 

pembayaran sewa. Jika perusahaan gagal melunasi hutang atau 

memenuhi pembayaran sewanya, perusahaan tersebut dapat dugugat 

bangkrut. (2) EBIT tidak mencerminkan seluruh arus kas yang 

tersedia untuk membayar hutang khususnya jika perusahaan 

memiliki beban penyusutan dan atau amortisasi yang tinggi. Untuk 

mengatasi kelemahan ini, banker dan pihak lain juga menggunakan 

rasio cakupan EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization), menunjukkan seluruh arus kas yang 

tersedia untuk pembayaran sebagai pembilang dan seluruh 

pembayaran finansialyang dibutuhkan sebagai penyebut (Brigham 

dan Houston, Terjemahan 2007: 144). 

 

2.2.4 Profitabilitas 

Perusahaan setelah menjalankan aktivitas operasional pasti akan 

mengharapkan laba. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan 

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

atau penjualan perusahaan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas (Made 

Sudana, 2011: 22). Rasio profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang 

menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan hutang 

pada hasil operasi (Brigham dan Houston, Terjemahan 2007: 146). Rasio 

profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan 

keputusan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas dapat diukur melalui  
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1. Margin Laba atas Penjualan. Margin laba atas penjualan merupakan rasio 

yang mengukur laba bersih penjulan yang dihitung dengan membagi laba 

bersih dengan penjulan. Perusahaan dengan margin laba yang rendah 

kemungkinan akan mendapatkan tingkat pengembalian atas investasi 

pemegang saham yang tinggi karena adanya penggunaan leverage keuangan 

(Brigham dan Houston, Terjemahan 2007: 146). 

 

2. Return on Total Aset (ROA). Pengembalian atas total aset merupakan rasio 

laba bersih terhadap total aset. Rasio penegembalian atas total aset mengukur 

pengembalian atas total aset setelah bunga dan pajak. Menggunakan hutang 

dalam jumlah besar dan beban bunga yang tinggi menyebabkan laba bersih 

menjadi lebih rendah (Brigham dan Houston, 2007: 148). 

 

3. Basic Earning Power (BEP). Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba 

(basic earning power) dihitung dengan membagi jumlah laba sebelum bunga 

dan pajak (EBIT) dengan total aset. Rasio ini menunjukkan kemampuan aset 

perusahaan dalam menghasilkan laba operasi, sebelum pengaruh pajak dan 

leverage. Rasio ini bermanfaat ketika membandingkan perusahaan dengan 

berbagai tingkan leverage keuangan dan situasi pajak (Brigham dan Houston, 

Terjemahan 2007: 148). 
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4. Return on Common Equity (ROE). Pengembalian ekuitas biasa (Return on 

Common Equity) merupakana rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa. Rasio 

ini mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa. 

Pemegang saham berharap mendapatkan pengembalian atas uang mereka, dan 

rasio ini menunjukkan besarnya pengembalian tersebut dilihat dari kacamata 

akuntansi (Brigham dan Houston, Terjemahan 2007: 149). 

 

5. Return On Investment (ROI). Return On Investment (ROI) digunakan untuk 

mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh dari total aktiva 

perusahaan. Formulasi Return On Investment (ROI) menurut Van Horne dan 

Wachowicz ( 2012:182) sebagai berikut. 

 

2.2.5 Struktur Aktiva 

Aktiva merupakan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. 

Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Struktur aktiva mencerminkan 

besarnya aktiva yang dapat dijadikan jaminan dalam mengambil pinjaman atau 

sumber dana hutang. Struktur aktiva diukur dengan perbandingan antara aktiva 

tetap dan total aktiva. Menurut Syamsudin (2007: 9), struktur aktiva adalah 

penentuan berapa besar alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva, baik 

dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap. Struktur aktiva perusahaan akan 

tampak pada sisi sebelah kiri neraca. Alokasi struktur aktiva penting untuk 

diketahui oleh perusahaan, karena berkaitan dengan tujuan jangka panjang 

perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dana bagi perusahaan yang sebagian besar 
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modalnya tertanam pada aktiva tetap, akan diutamakan berasal dari modal sendiri, 

sedangkan dan modal asing digunakan sebagai pelengkap terutama apabila terjadi 

kekurangan dana. Perusahaan yang sebagian besar aktivanya berupa aktiva tetap, 

komposisi penggunaan hutang akan lebih didominasi oleh hutang jangka panjang.   

2.2.6 Pertumbuhan Aktiva 

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). Perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan yang cepat akan lebih mengandalkan pendanaan yang berasal dari 

hutang. Apabila perusahaan menghimpun dana melalui penjulaan saham biasa 

akan memerlukan biaya emisi lebih besar. Sedangkan dengan menghimpun dana 

melalui hutang biaya emisi yang diperlukan akan lebih kecil. 

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. Pertumbuhan aktiva mengukur 

potensi pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan ratio selisih total aktiva 

tahun t dengan tahun t-1 terhadap total aktiva t-l. 

 

2.2.7 Hubungan Antar Variabel 

2.2.7.1 Hubungan Profitabilitas dengan Kebijakan Hutang Jangka Panjang 
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Profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan 

dan keputusan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan kombinasi 

dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan hutang pada hasil operasi. Teori 

pecking order menyatakan bahwa manajer cenderung lebih memilih pendanaan 

internal daripada eksternal. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi 

maka akan cenderung menggunakan sumber pendanaan internal. Dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi perusahaan akan menggunakan laba ditahan untuk 

mendanai aktivitas perusahaan. 

Namun apabila sumber pendanaan internal  tidak mencukupi untuk 

mendanai aktivitas perusahaan, maka sumber pendanaan eksternal dapat menjadi 

pilihan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. Jika pendanaan eksternal 

memang diperlukan perusahaan, manajer cenderung lebih memilih sekuritas yang 

paling aman seperti utang (Ross et al, 2001: 452). Berarti profitabilitas memiliki 

hubungan dengan kebijakan hutang jangka panjang. Apabila profitabilitas 

perusahaan tinggi, kemungkinan perusahaan akan menggunakan hutang relatif 

kecil. Begitu pula sebaliknya, jika profitabilias perusahaan rendah maka 

perusahaan akan menggunakan sumber pendanaan hutang. Sehingga profitabilitas 

memiliki hubungan berbanding terbalik dengan kebijakan hutang jangka panjang, 

dan hubungan antara profitabilitas dengan kebijakan hutang bersifat negatif. 

 

2.2.7.2 Hubungan Struktur Aktiva dengan Kebijakan Hutang Jangka 

Panjang 
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Aktiva merupakan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. 

Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Struktur aktiva merupakan 

perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva yang dapat menentukan besarnya 

alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva. Struktur aktiva perusahaan 

dapat dilihat pada sisi neraca sebelah kiri.  Struktur aktiva penting untuk diketahui 

karena berkaitan dengan pendanaan jangka panjang perusahaan. Perusahaan yang 

sebagian besar aktivanya berupa aktiva tetap, komposisi penggunaan hutang akan 

lebih didominasi oleh hutang jangka panjang.  

Struktur aktiva menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi struktur 

modal. Melalui perhitungan struktur aktiva dapat diketahui besarnya aktiva 

perusahaan yang dapat dijadikan jaminan apabila menggunakan sumber 

pendanaan hutang. Perusahaan yang nilai aktivanya memadai untuk digunakan 

sebagai jaminan pinjaman, maka perusahaan tersebut cenderung akan cukup 

banyak menggunakan hutang (Brigham dan Houston, Terjemahan 2007: 188). 

Apabila struktur aktiva perusahaan semakin tinggi, maka hutang jangka panjang 

yang digunakan juga dapat menjadi semakin tinggi. Dengan demikian berarti 

struktur aktiva memiliki hubungan positif dengan kebijakan hutang jangka 

panjang.   

 

 

2.2.7.3 Hubungan Pertumbuhan Aktiva dengan Kebijakan Hutang Jangka 

Panjang 
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Kemajuan perusahaan salah satunya dapat diukur melalui tingkat pertumbuhan 

perusahaan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan akan melakukan 

pengembangan dan perluasan bisnis. Pengembangan dan perluasan bisnis melalui 

kegiatan investasi dalam berupa pembelian mesin dan pembangunan pabrik baru. 

Pembelian mesin dan pembangunan pabrik baru akan mencerminkan pertambahan 

nilai aktiva tetap perusahaan atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Maka 

kegiatan investasi yang bersifat jangka panjang dapat mencerminkan adanya 

pertumbuhan aktiva perusahaan.  

Perusahaan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat harus lebih 

mengandalkan diri pada modal ekternal (Brigham dan Houston Terjemahan, 2007: 

189). Perusahaan yang menghimpun dana melalui penjulaan saham biasa akan 

memerlukan biaya emisi lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang 

menghimpun dana melalui hutang. Sehingga perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan yang pesat akan menggunakan sumber pendanaan dari hutang. 

Sumber pendanaan untuk kegiatan investasi jangka panjang seperti pembelian 

mesin dan pembangunan pabrik memerlukan pendanaan hutang yang berasal dari 

hutang jangka panjang. Dengan demikian pertumbuhan aktiva memiliki hubungan 

positif degan kebijakan hutang jangka panjang.  

2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan landasan teoritis diatas, perusahaan dalam melaksanakan 

aktivitas investasi membutuhkan pendanaan. Berbagai macam sumber pendanaan 

tersedia bagi perusahaan. Dalam memutuskan kebijakan pendanaan perusahaan 

perlu untuk mempertimbangkannya dengan tepat. Banyak faktor yang 
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mempengaruhi perusahaan dalam membuat keputusan mengenai kebijakan 

pendanaan. Perusahaan harus cermat dalam mempertimbangkannya agar 

keputusan yang diambil oleh perusahaan tepat dan sesuai harapan.  

Pada tahun 2011 terdapat fenomena peningkatan penggunaan hutang jangka 

panjang oleh perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Tentu 

perusahaan dalam memutuskan kebijakan tersebut telah mempertimbangkannya 

dengan matang dan memperhatikan berbagai hal yang mempengaruhi dan 

berdampak pada kebijakan tersebut. Maka dari itu pada penelitian ini dilakukan 

penelitian mengenai variabel-variabel yang diduga mempengaruhi keputusan 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dalam memutuskan 

kebijakan hutang jangka panjang. yang terdaftar di BEI. yang terdaftar di BEI. 

Variabel tersebut yaitu profitabilitas, struktur aktiva dan pertumbuhan aktiva. 

Untuk mendapatkan hasil penelitian maka variabel-variabel ini akan diuji dengan 

menggunakan analisis regresi berganda. Kerangka pemikiran pada penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

Peningkatan penggunaan hutang jangka panjang pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI  

Teori : 

1. Trade off 

2. Pecking order 

3. Faktor penentu struktur 

modal  
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2.4 Kerangka Konsep Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Konsep Teoritis 

 

 Keterangan : 

         : pengaruh simultan 

    : pengaruh parsial 

    : pengaruh dominan 

Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pikir maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1o  : Tidak terdapat pengaruh secara simultan profitabilitas (X1), struktur 

aktiva (X2) dan pertumbuhan aktiva (X3) terhadap kebijakan hutang 

jangka panjang (Y). 

H1a  : Terdapat pengaruh secara simultan profitabilitas (X1), struktur aktiva 

(X2) dan pertumbuhan aktiva (X3) terhadap kebijakan hutang jangka 

panjang (Y). 

Profitabilitas (X1) 

Struktur Aktiva (X2) 

Pertumbuhan Aktiva 

(X3) 

Kebijakan Hutang 

Jangka Panjang (Y) 
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H2o  : Tidak terdapat pengaruh profitabilitas (XI), struktur aktiva (X2), dan 

pertumbuhan aktiva (X3) secara parsial terhadap kebijakan hutang 

jangka panjang (Y). 

H2a  : Terdapat pengaruh profitabilitas (XI) struktur aktiva (X2), dan 

pertumbuhan aktiva (X3) secara parsial terhadap kebijakan hutang 

jangka panjang (Y). 

H3o  :  Struktur aktiva (X2) tidak berpengaruh dominan  terhadap kebijakan 

hutang jangka panjang (Y). 

H3a  : Struktur aktiva (X2) berpengaruh dominan  terhadap kebijakan 

hutang jangka panjang (Y). 

 

 

 


